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Teses na Área de Voz
Levantamento 1984 a 2009
Apresentação
Em 2009, o Departamento de Voz da SBFa fez uma solicitação aos fonoaudiólogos que
tivessem apresentado dissertações ou teses de mestrado e de doutorado na área de voz, que
encaminhassem os resumos revisados de suas contribuições, indicando o ano da defesa, a
instituição em que o trabalho foi apresentado, o nome do programa de pós-graduação, os
orientadores, os descritores e a(s) referência(s) completa(s) da(s) publicação(ões) do trabalho,
quando disponível(eis).

Com base nesses dados, são apresentados os resumos das teses encaminhadas, por ano
de defesa, nível do trabalho (mestrado ou doutorado), além de algumas considerações sobre os
dados. Foram incluídas 239 teses, uma estimativa de 85% da produção fonoaudiológica na área:
191 (79,9%) de mestrado e 48 (20,1%) de doutorado, sendo que o primeiro mestrado foi
apresentado em 1984, na UNIFESP e o primeiro doutorado em 1986, na mesma instituição. A
composição por sexo, um reflexo da profissão, apontou que no mestrado 188 (98,4%) autores são
mulheres e 3 (1,6%) são homens; já no doutorado, a totalidade das produções 48 (100%) foi
realizada por fonoaudiólogas.

A instituição que produziu o maior número de mestrados na área de voz foi a PUC-SP, com
73 (38,2%) trabalhos, seguida pela UNIFESP com 32 (16,7%) contribuições; quanto ao
doutorado, a maior contribuição é da UNIFESP com 15 (31,3%) estudos, seguida pela PUC-SP
com 8 (16,7%) trabalhos (Gráficos 1a e 1b).

Foram identificados 109 professores orientadores, sendo 62 (56,9%) mulheres e 47
(43,1%) homens, com uma formação profissional variada, incluindo 30 (27,6%) médicos, os
orientadores pioneiros e tradicionais na área de voz, 26 (23,8%) fonoaudiólogos, mais presentes
nas produções da última década, e 53 (48,6%) professores das mais variadas áreas de
conhecimento, como psicólogos, educadores, pedagogos, enfermeiros, linguistas, sanitaristas,
odontólogos, assistentes sociais, músicos, matemáticos, engenheiros, físicos, filósofos, sociólogos,
jornalistas, comunicadores sociais e estatísticos, o que reflete a necessidade de conhecimento de
diversas disciplinas para o estudo da voz e seus distúrbios. Dos 109 professores orientadores, 102
(93,6%) orientaram até 5 teses, 5 (4,6%) orientaram de 5 a 10 teses e apenas 2 professores
(1,8%) orientaram acima de 20 trabalhos. A faixa de distribuição de teses por orientador foi muito
ampla, de 1 a 39, com média de 2,2 teses por professor, o que indica uma concentração da
orientação em poucos nomes e limitada experiência da maioria dos orientadores para a condução
dos estudos.

Os cursos que mais produziram contribuições foram os próprios programas de pósgraduação em Distúrbios da Comunicação Humana ou Fonoaudiologia, com 134 (56,1%) estudos,
seguidos pelos cursos de pós-graduação em outras Ciências, com 25 (10,5%); Programas de
Educação, 11 (4,6%); Linguística, 11 (4,6%), Psicologia, 8 (3,3%) e Saúde Coletiva também 8
(3,3%). A variedade de programas que aceitou fonoaudiólogos como pós-graduandos foi muito
ampla e incluiu, além das disciplinas médicas relacionadas à Fonoaudiologia (Neurologia,
Otorrinolaringologia, Cirurgia, Hebiatria, Oncologia, Patologia, Medicina Interna, Morfologia e
Genética), além de outras menos correntes como Artes Cênicas, Música, Bio-engenharia,
Semiótica e Tecnologia (Gráfico 2). Infelizmente, não pudemos analisar os descritores na área da
saúde (DecS), pois muitas vezes não foram utilizados os critérios de vocabulário controlado e sim
as palavras de maior ocorrência no texto. Com base na seleção dos autores, as 10 palavraschaves mais frequentes foram: voz, Fonoaudiologia, acústica, qualidade vocal, distúrbio da voz,
disfonia, análise perceptivo-auditiva, professor, treinamento da voz e voz profissional.
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Uma análise do número de contribuições por períodos de 5 anos mostrou um crescimento
evidente dos trabalhos. Foram identificados 5 estudos de 1984 a 1989, 7 de 1990 a 1994, 28 de
1995 a 1999, 106 de 2000 a 2004 e já foram computadas 93 produções de 2005 a 2009, período
ainda em aberto (Gráfico 3). Quanto à análise por estado (Gráfico 4), São Paulo apresentou a
maior produção de trabalhos, com 182 (76,1%) teses, seguido por Paraná com 14 (5,8%) e Rio
Grande do Sul com 13 (5,4%). Das 239 teses produzidas, apenas 84 (35,1%) foram publicadas
em pelo menos um meio (resumos em congressos, artigos científicos ou capítulos de livros), com
um total de 167 publicações, uma marca considerada baixa se tivermos como meta o acesso
público a toda produção fonoaudiológica. Observou-se um aumento no número de publicações nos
últimos anos, por provável conscientização da importância de disponibilizar o estudo em forma de
artigo e também por exigência das agências de fomento e pela pressão por produção científica.

Este material constitui-se em uma fonte de consulta importante para os colegas da área e
alunos da pós-graduação. Os resumos atestam a diversidade e abrangência da área de voz, assim
como expõem a evolução do conhecimento. O Departamento de Voz agradece aos colegas que
responderam à solicitação e reconhece a dedicação do Fgo Felipe Moreti, na organização do
material enviado, e das fonoaudiólogas Sabrina Mazzer Paes e Luana Curti, pela revisão e
finalização do levantamento. Correções, acréscimos e atualizações dos dados são bem vindos para
futuras edições do material.

Cordialmente,

Mara Behlau e Juliana Algodoal
Departamento de Voz

Gráfico 1a – Distribuição de teses ou dissertações de mestrado por instituição de ensino
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Gráfico 1b – Distribuição de teses de doutorado por instituição de ensino

Gráfico 2 – Distribuição de trabalhos por área do programa de pós-graduação
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Gráfico 3 – Distribuição de produções por período de cinco anos, de 1984 a 9/2009

Gráfico 4 – Distribuição de produções por estado
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MESTRADO
Nome do Autor: Mara Behlau
Nome do Estudo: Uma análise das vogais do português brasileiro falado em São Paulo:
perceptual, espectrográfica de formantes e computadorizada de frequência fundamental
Nome do Programa de Pós-Graduação: Distúrbios da Comunicação Humana: Campo
Fonoaudiológico
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade Federal de São Paulo /
Escola Paulista de Medicina – UNIFESP/EPM
Ano da apresentação: 1984
Nome do Orientador: Prof Dr Paulo Augusto de Lima Pontes
Nome do Co-orientador: Prof Dr Oscar Tosi (Michigan State University – MSU, EUA)
Referências completas das publicações relacionadas:
1) Behlau MS, Pontes PAL, Tosi O. Determinação da frequência fundamental e suas variações em
altura (jitter) e intensidade (shimmer) para falantes do português brasileiro. Acta - AWHO, v.4,
p.5-9, 1985.
2) Behlau MS, Pontes PAL, Tosi O, Ganança MM. Análise perceptual acústica das vogais do
Português falado em São Paulo. Acta - AWHO, v.7, p.67-73, 1988.
3) Behlau MS, Pontes PAL, Tosi O, Ganança MM. Análise espectrográfica de formantes das vogais
dos português brasileiro. Acta - AWHO, v.7, p.74-85, 1988.
Palavras-chave: Voz, Fonética, Percepção Auditiva, Análise Acústica, Espectrografia do Som
Resumo: O objetivo do presente estudo foi realizar uma análise perceptual auditiva e acústica
das vogais orais e nasais do português brasileiro. Participaram da pesquisa 180 indivíduos,
brasileiros nativos da cidade de São Paulo ou ali residentes antes de terem completado 1 ano de
idade, sendo 90 selecionados como falantes (homens, mulheres e crianças), divididos em 3
diferentes categorias sócio-econômico-culturais (alta, média e baixa) e outros 90 indivíduos na
tarefa de ouvintes (homens e mulheres), todos da categoria média. Os indivíduos apresentavam
história negativa de distúrbio de comunicação oral, relato de audição normal e passaram por
triagem de comunicação. Foi coletado um material de fala, em cabina acústica e registrado em
gravador de rolo (Philips 4404 estéreo), que consistiu na emissão de monossílabos com as vogais
em posição intermediária (CVC – plosiva anterior surda, vogal e fricativa média surda) e na
emissão das 12 vogais sustentadas (7 orais e 5 nasais), em frequência e intensidade habituais. A
ordem de registro das emissões foi definida de modo aleatório. O material coletado foi submetido
à análise auditiva e acústica. Para a análise auditiva foi elaborado um teste de identificação dos
monossílabos, realizado individualmente, em ambiente silente. As vogais sustentadas foram
submetidas à análise espectrográfica acústica, utilizando o espectrógrafo de som VI-700, no
Laboratório de Identificação pela Voz da Michigan State University – MSU, nos Estados Unidos da
América, com leitura manual dos centróides de energia, realizada por dois avaliadores, com duas
repetições completas. A extração da frequência fundamental foi feita com auxílio de um
programa desenvolvido na MSU (Tosi-I, computador IBM PDP-11). Os principais resultados da
análise auditiva indicaram média de 8,3% de erros de identificação, variando de 2% (menor
ocorrência de confusão perceptual para a sílaba /pis/) a 17% (maior ocorrência para /põs/), sendo
que os sons nasais foram mais difíceis de serem identificados (12% de erros) quando comparados
aos orais (5% de erros); as confusões perceptuais não foram casuais e guardaram relação com a
proximidade dos mecanismos articulatórios e as frequências dos formantes das vogais; mulheres
geraram menor número de erros de identificação (31%) que crianças (32%) e homens (36%). A
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análise acústica indicou que os formantes das vogais orais e nasais do português brasileiro
apresentam uma distribuição poligonal, semelhante a encontrada em outras línguas, sendo a
identidade de cada vogal preservada pela proporção entre o segundo e o primeiro formantes
(F2/F1), que apresentou valores aproximadamente iguais para os diferentes grupos de falantes
(homens, mulheres e crianças); a leitura espectrográfica das vogais nasais foi mais difícil que das
orais e também mais difícil para as posteriores, quando comparadas às anteriores; além disso, os
formantes das vogais nasais apresentam intensidades relativas inferiores às dos formantes das
respectivas vogais orais. Quanto à extração da frequência fundamental, o valor médio obtido para
os homens foi de 113Hz, para as mulheres de 208Hz e para as crianças de 234Hz.
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DOUTORADO
Nome do Autor: Mara Behlau
Nome do Estudo: Análise do tempo de início de sonorização na discriminação dos sons plosivos
do português
Nome do Programa de Pós-Graduação: Distúrbios da Comunicação Humana: Campo
Fonoaudiológico
Nome da Instituição onde foi apresentado o trabalho: Universidade Federal de São Paulo /
Escola Paulista de Medicina – UNIFESP/EPM
Ano da apresentação: 1986
Nome do Orientador: Prof Dr Paulo Augusto de Lima Pontes
Nome do Co-orientador: Prof Dr Oscar Tosi (Michigan State University – MSU, EUA)
Referência completa da publicação relacionada:
1) Behlau MS, Pontes PAL, Tosi O, Ganança MM. Análise do tempo de início de sonorização dos
sons plosivos do português. Acta - AWHO, Brasil, v.7, p.86-97, 1988.
Palavras-chave: Voz, Fonética, Percepção Auditiva, Análise Acústica, Espectrografia do Som
Resumo: Os falantes de uma língua exibem um elaborado sistema de controle temporal, que
governa a duração de cada elemento da fala, assim como o encadeamento entre eles. Para os
sons plosivos, um dos parâmetros de grande importância é o “voice-onset-time” – VOT, que
representa a distância no tempo entre o início de vibração das pregas vocais e a soltura da
oclusão supraglótica do som, podendo ser positivo para os sons surdos e negativo ou zero para os
sonoros. O presente trabalho envolve a mensuração deste parâmetro e a avaliação de sua
importância na discriminação do traço de sonoridade, pela supressão do VOT positivo por meio de
um método computadorizado de identificação e cancelamento de pausas articulatórias (baixo nível
de energia acústica empregada nos ajustes musculares). Participaram do estudo 60 indivíduos
brasileiros, nativos da cidade de São Paulo, com nível sócio-econômico-cultural médio e
antecedentes negativos de distúrbios de comunicação humana; 40 na tarefa de falantes e 20
ouvintes, não expostos a segunda língua durante o processo de aquisição de linguagem. Foi
coletado um material de fala, em cabina acústica e gravador de rolo (Philips 4404 estéreo), que
consistiu na emissão dos seis sons plosivos do português brasileiro /p, t, k, b, d, g/, em
construção silábica (CV) com a vogal oral, central e aberta /a/; cada sílaba foi repetida por 5
segundos. Os monossílabos foram analisados acusticamente com o auxílio do espectrógrafo VI
700, do Laboratório de Identificação pela Voz da Michigan State University – MSU (Estados
Unidos) e a duração de cada VOT foi mensurada manualmente, por dois avaliadores, tendo-se
repetido a análise para análise de confiabilidade. O material de fala foi digitalizado pelo
computador IBM PDP11/40 e processado pelo programa Pausometry-Tosi III, tendo sido
inicialmente eliminadas as emissões iniciais e finais do trecho e depois canceladas as pausas
intersilábicas e as pausas articulatórias, criando-se um sinal de fala comprimido. Foram realizadas
duas sessões de escuta, uma com as sílabas naturais e outra com as comprimidas, apresentadas
em ordem aleatória, para identificação dos sons. Os principais resultados apontam que a
dimensão analítica do VOT mostrou-se satisfatória para diferenciar o traço de sonoridade e
apresenta certa especificidade também quanto ao ponto de articulação (/pa/= 10,37ms; /ba/= 35,66; /ta/= 14,93ms/; /da/= -33,27; /ka/= 43,73; /ga/= 0,17). Os valores de VOT mostraram
ampla variação interfalantes e constância intrafalantes, sendo que alguns indivíduos fizeram uso
sistemático de pré-sonoridade nos sons sonoros. Os estímulos de fala comprimida geraram um
número consideravelmente maior de erros (total de 37%; surdos 30,7% e sonoros 6,3%) que os
estímulos de fala natural (total de 8,4%; surdos 3,4% e sonoros 5%). A supressão do VOT
positivo produziu a maior parte dos erros de identificação, pela troca por seu correspondente
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sonoro; contudo, houve também trocas envolvendo o ponto de articulação. Mesmo com o
cancelamento do VOT positivo e a produção de um sinal comprimido, um grande número de
sílabas teve sua identificação garantida por outras pistas articulatórias. Desta forma, o VOT é uma
dimensão importante, mas não única na discriminação do traço de sonoridade.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Silvia Maria Rebelo Pinho
Nome do Estudo: Configurações do trato vocal nas vogais orais do Português
Nome do Programa de Pós-Graduação: Distúrbios da Comunicação Humana: Campo
Fonoaudiológico
Nome da Instituição onde foi apresentado o trabalho: Universidade Federal de São Paulo /
Escola Paulista de Medicina – UNIFESP/EPM
Ano da apresentação: 1986
Nome do Orientador: Prof Dr Paulo Augusto de Lima Pontes
Referência completa da publicação relacionada:
1) Pinho SMR, Pontes PAL, Abílio SO, Ganança MM. Configurações do trato vocal nas vogais orais
do Português. Acta – AWHO, São Paulo, v. 7, p. 124-136, 1988.
Palavras-chave: Trato Vocal, Formantes, Vogais
Resumo: O comportamento do trato vocal durante a emissão das vogais orais sustentadas da
Língua Portuguesa, em projeções xerorradiográficas laterais da cabeça, foi objetivo de estudo
neste trabalho. A análise dos resultados revelou que o trato vocal apresenta modificações de
acordo com a vogal emitida e mantém relações com o primeiro e segundo formantes.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Emilse Aparecida Merlin Servilha
Nome do Estudo: A publicidade de televisão: o sonho industrializado
Nome do Programa de Pós-Graduação: Letras – Instituto de Letras
Nome da Instituição onde foi apresentado o trabalho: Pontifícia Universidade Católica de
Campinas – PUCCAMP
Ano da apresentação: 1986
Nome do Orientador: Prof Dr Joaquim Brasil Fontes Junior
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Voz, Indústria Cultural, Publicidade Televisiva, Fonoaudiologia
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Resumo: Este trabalho tem como objetivo enfocar a propaganda de televisão no contexto da
sociedade industrial. Para atingir esse objetivo procura, inicialmente, situá-la em sua relação com
a Indústria Cultural, analisando, sobretudo a televisão, vista como um dos media mais
importantes da nossa época. Procedeu-se à análise de algumas publicidades, escolhidas segundo
critérios de horário e classe a que se dirigem. Essa análise, que tem como ponto de partida uma
descrição semiológica, engloba o funcionamento dos signos televisivos no contexto social. Desse
estudo, emergem algumas conclusões, tanto a nível semiológico quanto ideológico. O
entrelaçamento entre signo visual e auditivo caracteriza a “espontaneidade” da publicidade. Esse
entrelaçamento pode ser colocado na estrutura descrita por Marx, envolvendo os conceitos de
superestrutura e infra-estrutura. Verificou-se que o campo da ideologia é basicamente ocupado
pelos estereótipos, encontrando na repetição ou na redundância um importante suporte. As
estruturas publicitárias desenvolvem o conformismo, ocultando as formas de produção; tudo isso
através de um esquema narrativo subjacente que se desenvolve como um “drama” dentro do
anúncio.

19

Mestrados e Doutorados na Área de Voz
Resumos de dissertações e teses
apresentadas por fonoaudiólogos

1989

20

MESTRADO
Nome do Autor: Maria Inês Rebelo Gonçalves
Nome do Estudo: Análise computadorizada de frequência fundamental e espectrográfica de
formantes em fonação esofágica
Nome do Programa de Pós-Graduação: Distúrbios da Comunicação Humana: Campo
Fonoaudiológico
Nome da Instituição onde foi apresentado o trabalho: Universidade Federal de São Paulo /
Escola Paulista de Medicina – UNIFESP/EPM
Ano da apresentação: 1989
Nome do Orientador: Profa Dra Mara Behlau
Nome do Co-orientador: Prof Dr Oscar Tosi (Michigan State University – MSU, EUA)
Referência completa da publicação relacionada:
1) Gonçalves MIR, Behlau M, Pontes P, Tosi O. Análise computadorizada da frequência
fundamental e espectrográfica de formantes em fonação esofágica. Acta AWHO, 13:21-8, 1994.
Palavras-chave: Voz, Laringe, Distúrbios da Voz, Câncer
Resumo: Este estudo teve como objetivo analisar, na emissão da voz esofágica, a frequência
fundamental e os três primeiros formantes das vogais do Português brasileiro, por meio de análise
computadorizada e de espectrografia acústica. Foram estudados 14 indivíduos laringectomizados
totais e 14 indivíduos de voz normal ou laríngea (grupo controle). Todos eram do sexo masculino
e a média de idade era de 58 anos. Os indivíduos laringectomizados apresentavam uso de voz
esofágica como principal meio de comunicação há mais de seis meses, sendo também
denominados bons ou ótimos falantes esofágicos. De cada indivíduo foram gravadas as emissões
das sete vogais orais e das cinco vogais nasais do Português brasileiro, isoladas e sustentadas. As
conclusões mostraram que: o valor médio da frequência fundamental para o grupo de falantes
esofágicos foi significantemente mais grave do que para o grupo de falantes normais; os
formantes das vogais dos indivíduos de voz esofágica mostraram-se mais agudos do que os dos
indivíduos de voz normal, sendo o primeiro formante o que se apresentou mais agudo; os
formantes das vogais orais e nasais em fonação esofágica apresentaram distribuição poligonal; o
registro espectrográfico dos formantes das vogais dos falantes esofágicos apresentou alterações
que dificultaram sua leitura, em comparação com os indivíduos de voz normal; as vogais orais e
nasais dos indivíduos de voz esofágica apresentaram-se praticamente superpostas nos gráficos
dos ovóides em disposição logarítmica do primeiro e do segundo formantes, com exceção do par
/a ã/, onde houve um deslocamento em direção ao eixo do primeiro formante do ovóide da vogal
nasal.
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DOUTORADO
Nome do Autor: Léslie Piccolotto Ferreira
Nome do Estudo: Avaliação fonoaudiológica da voz: o valor discriminatório das provas
respiratórias
Nome do Programa de Pós-Graduação: Distúrbios da Comunicação Humana: Campo
Fonoaudiológico
Nome da Instituição onde foi apresentado o trabalho: Universidade Federal de São Paulo /
Escola Paulista de Medicina – UNIFESP/EPM
Ano da apresentação: 1990
Nome do Orientador: Prof Dr Paulo Augusto de Lima Pontes
Referências completas das publicações relacionadas:
1) Ferreira LP, Pontes PAL. Avaliação fonoaudiológica da voz: o valor discriminatório das provas
respiratórias. In: Ferreira LP (organizadora). Um pouco de nós sobre voz. Carapicuíba: Pró-Fono.
1992.
2) Ferreira LP. A avaliação da voz: o sentido poderia ser outro? In: Ferreira LP (organizadora).
Um pouco de nós sobre voz. Carapicuíba: Pró-Fono. 1992
Palavras-chave: Voz, Respiração, Avaliação em Saúde, Distúrbios da Voz, Fonoterapia
Resumo: Os autores, na sua maioria de origem estrangeira, ao apresentarem propostas de
avaliação da voz, sugerem a observação e aferição do padrão respiratório. Assim, esta pesquisa
teve o objetivo de analisar em indivíduos normais e disfônicos, os comportamentos respiratórios,
por meio de avaliação fonoaudiológica. Foram selecionados 100 indivíduos na faixa etária entre 18
e 55 anos, de ambos os sexos, distribuídos em 50 sem antecedentes negativos de alteração vocal,
respiratória ou alérgica e 50 com alteração na produção vocal, pertencentes ao quadro de
pacientes de instituições hospitalares e/ou clínicas especializadas no atendimento de distúrbios da
comunicação, todos diagnosticados por médico otorrinolaringologista, foniatra ou endoscopista.
Tais sujeitos foram avaliados quanto ao tipo respiratório, capacidade vital, medidas de tempo de
fonação, cociente de fonação e coordenação pneumofonoarticulatória. Para análise dos resultados
foram utilizados testes não-paramétricos e valor de p≤ 0,05. Os dados evidenciaram que as
provas de caráter discriminatório na avaliação dos dois grupos foram: a capacidade vital e tempo
em segundos das vogais, quando os resultados foram superiores entre indivíduos do sexo
masculino e nos sem alteração vocal; e o registro de /z/ e a relação de /s/ > /z/ nos indivíduos
sem alteração vocal, de ambos os sexos. As provas de caráter parcialmente discriminatório foram:
observação do tipo respiratório, registro de /s/, emissão sequencializada de números e palavras e
cálculo do cociente de fonação, uma vez que a diferença foi significante apenas para indivíduos do
sexo feminino, quando comparados aqueles sem alteração de voz com os disfônicos; e a
observação da coordenação pneumofonoarticulatória, uma vez que apenas o comportamento de
“respirações ruidosas” mostrou diferença significante entre os grupos. As provas não
discriminatórias foram: registro de tempo em segundos de sopro e cálculo de proporção entre s/z.
Ao final é apresentada uma reflexão sobre o processo de avaliação da voz destacando a
necessidade do fonoaudiólogo considerar para além das provas que registram medidas
relacionadas ao funcionamento da respiração/voz, o contexto social, explicitando as condições de
produção da voz do sujeito avaliado. Cabe ao avaliador recuperar o processo totalizante de
significados que estão em movimento, imbricados e ocultos nas relações sociais do avaliado.
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MESTRADO
Nome do Autor: Maria Laura Wey Martz
Nome do Estudo: Vozes da voz
Nome do Programa de Pós-Graduação: Fonoaudiologia
Nome da Instituição onde foi apresentado o trabalho: Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo – PUC-SP
Ano da apresentação: 1991
Nome do Orientador: Prof Dr Milton Jose de Almeida
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Voz, Fonoaudiologia, Reabilitação
Resumo: Como pensar a voz? De que maneira dizê-la, de modo que não seja reduzida a um
fragmento conjunto de características sonoramente técnicas? Que outros significados podemos
nela encontrar, que não os meramente instrumental-produtivos? O texto dessa dissertação, ao
formular e analisar essas questões através do confronto de diferentes maneiras de pensar e dizer
a voz, procura redimensioná-la enquanto princípio da linguagem, de modo a contribuir para a
transformação do trabalho fonoaudiológico, ainda restrito ao âmbito da realização técnica.
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MESTRADO
Nome do Autor: Nair Katia Nemr
Nome do Estudo: A outra voz: estudo dos fatores determinantes da reabilitação vocal do
laringectomizado
Nome do Programa de Pós-Graduação: Psicologia Social
Nome da Instituição onde foi apresentado o trabalho: Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo – PUC-SP
Ano da apresentação: 1992
Nome do Orientador: Profa Dra Mary Jane Paris Spink
Referência completa da publicação relacionada:
1) Nemr NK. Uma reflexão sobre as causas do fracasso da reabilitação no laringectomizado com a
voz esofágica. Anais do XVI Congresso Brasileiro de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Painel de
Integração da Federação Sulamericana de Sociedade de Cirurgia de Cabeça e pescoço, I
congresso de Fonoaudiologia do Cone Sul, Gramado, RS, 1997.
Palavras-chave: Reabilitação Vocal, Voz Esofágica, Laringectomizados, Psicologia Social
Resumo: Objetivo: Compreender os fatores determinantes da reabilitação vocal do
laringectomizado. Método: Foi realizado um estudo com os pacientes submetidos à Laringectomia
Total e Faringolaringectomia no Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Complexo Hospitalar
Heliópolis, no período de agosto de 1986 a agosto de 1991. Esta pesquisa constou de análise
qualitativa com análise de discurso de entrevistas realizadas aleatoriamente com pacientes que
desenvolveram a voz esofágica e que não desenvolveram a voz esofágica, onde se privilegiou a
vivência do paciente durante o período de internação; e análise quantitativa, com o levantamento
de 150 prontuários. A análise estatística foi realizada com o Teste Qui-Quadrado para verificar
possíveis associações entre a variável aquisição de voz esofágica de pacientes que se
encontravam em controle ambulatorial médico e fonoaudiológico, permitindo a avaliação da
reabilitação vocal no momento da pesquisa, sendo necessária a realização de no mínimo de dez
sessões de fonoterapia para a avaliação da presença de voz esofágica fluente e ausência de voz
esofágica após a fonoterapia, com outras 21 variáveis que caracterizavam tanto o nível sócioeconômico do paciente, como dados relacionados à lesão e ao tratamento (sexo, idade, profissão,
necessidade profissional da voz, cor, estado civil, escolaridade, casos de câncer na família, fumo,
álcool, localização da lesão, estadiamento TNM, acompanhamento fonoaudiológico pré-cirúrgico,
tipo de cirurgia, esvaziamento cervical, radioterapia, reconstrução da faringe, tipo de retalho
utilizado na reconstrução, complicações pós-operatória, encaminhamento para fonoterapia,
recidiva/metástase/segunda lesão). Resultados: Observou-se pela análise de discurso de quatro
entrevistas selecionadas, que estratégias de enfrentamento no processo de adoecimento e cura,
desenvolvidas pelos pacientes parecem ser determinantes na reabilitação vocal, sendo que
estratégias positivas foram observadas nos dois pacientes que desenvolveram a voz esofágica e
estratégias negativas foram observadas nos dois pacientes que não se reabilitaram. Em relação à
análise quantitativa, a amostra foi composta por 52 pacientes, tendo sido excluídos 98 do total de
150 casos em função de óbitos e perdas de seguimento. Houve associação estatística entre
desenvolvimento de voz esofágica e três das variáveis estudadas: maior nível de escolaridade,
acompanhamento fonoaudiológico pré-cirúrgico e ausência de metástase, recidiva ou segunda
lesão. Conclusões: Os resultados obtidos permitem concluir que estratégias de enfrentamento no
processo de adoecimento e cura desenvolvidas pelos pacientes laringectomizados parecem ser
determinantes na reabilitação vocal, associado ao maior nível de escolaridade, acompanhamento
fonoaudiológico pré-cirúrgico e ausência de metástase, recidiva ou segunda lesão.
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MESTRADO
Nome do Autor: Regina Helena Montanari Borges
Nome do Estudo: Avaliação de voz em deficientes auditivos: uma análise critica
Nome do Programa de Pós-Graduação: Distúrbios da Comunicação
Nome da Instituição onde foi apresentado o trabalho: Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo – PUC-SP
Ano da apresentação: 1994
Nome do Orientador: Profa Dra Leslie Piccolotto Ferreira
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Deficiência, Auditiva Avaliação, Voz
Resumo: Este estudo foi realizado com o objetivo de exemplificar a dificuldade de realização da
avaliação de voz em deficientes auditivos seguindo como roteiro, as propostas de Pinho (1990) e
Subtelny, Whitehead & Orlando (1981). Três fonoaudiólogas especialistas em voz e/ou deficiência
auditiva, avaliaram através de fitas gravadas em áudio e vídeo, seis crianças do sexo feminino
com idades que variavam entre nove e onze anos com deficiência auditiva neurossensorial
severa/profunda adquirida anteriormente ao processo de aquisição de linguagem. Por apresentar
padrão áudio gravado para treinamento prévio e por enfatizar as características de alteração de
voz mais marcantes do deficiente auditivo a proposta de Subtelny, Whitehead & Orlando (1981)
mostrou-se mais eficaz.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Maria Aparecida Bernardo Cavalcanti Coelho
Nome do Estudo: Da relação entre stress e distúrbios da voz
Nome do Programa de Pós-Graduação: Psicologia – Departamento de Psicologia Social e do
Trabalho
Nome da Instituição onde foi apresentado o trabalho: Universidade de São Paulo – USP
Ano da apresentação: 1994
Nome do Orientador: Prof Dr Esdras Guerreiro Vasconcellos
Referência completa da publicação relacionada:
1) Coelho MABC, Vasconcellos E, Behlau M. Da relação entre estresse e distúrbios da voz. In:
Marchesan I, Zorzi J, Gomes I (eds). Tópicos em Fonoaudiologia. São Paulo, Lovise, 1996. p.361387.
Palavras-chave: Stress, Voz, Disfonias, Ansiedade
Resumo: O objetivo deste trabalho foi investigar pacientes portadores de disfonias funcionais e
organo-funcionais, comparando-os a um grupo de controle no que diz respeito à presença de
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ansiedade como um traço de personalidade, à presença de eventos de vida estressantes, à
presença e intensidade de sintomas de stress, às características cognitivo-emocionais de padrões
de comportamento e ao grau de predisposição à somatização. Dessa forma, indivíduos portadores
de disfonias em vários graus de severidade foram avaliados em termos de suas respostas, o
mesmo ocorrendo com indivíduos de vozes normais. Posteriormente, os dois grupos formam
comparados entres si. Os resultados apontaram que os indivíduos disfônicos atribuem, no
presente momento, um peso significantemente maior aos eventos de vida stressantes, sejam eles
recentes ou passados, que os indivíduos do grupo controle, Os resultados indicaram ainda que
para os indivíduos disfônicos de classe socio-econômica baixa esses eventos tinham ainda mais
peso. Pudemos concluir que o stress está presente como fator etiológico predisponente à
manifestação dos quadros de disfonias funcionais e organo-funcionais.
______________________________________________________________________
DOUTORADO
Nome do Autor: Maria Inês Rebelo Gonçalves
Nome do Estudo: Alterações estruturais mínimas da cobertura das pregas vocais: fatores que
interferem no diagnóstico
Nome do Programa de Pós-Graduação: Distúrbios da Comunicação Humana: Campo
Fonoaudiológico
Nome da Instituição onde foi apresentado o trabalho: Universidade Federal de São Paulo /
Escola Paulista de Medicina – UNIFESP/EPM
Ano da apresentação: 1994
Nome do Orientador: Profa Dra Mara Behlau
Co-Orientador: Prof Dr Paulo Augusto de Lima Pontes
Referência completa da publicação relacionada:
1) Pontes P, Behlau M, Gonçalves MIR. Alterações Estruturais Mínimas da Laringe (AEM):
considerações básicas. Acta AWHO, 13:2-6, 1994.
2) Gonçalves MI, Pontes P, Behlau M. Vocal fold cover minor structural alterations: diagnostic
errors. Phonoscope, 2(4):175-85, 1999.
Palavras-chave: Voz, Laringe, Cordas Vocais, Distúrbios da Voz
Resumo: Foram estudados 87 casos de pacientes com diagnóstico de alteração estrutural mínima
da cobertura das pregas vocais. Neste grupo foram incluídos sulco vocal, cisto aberto, cisto
fechado, ponte de mucosa, vasculodisgenesia e microdiafragma laríngeo. Na maioria dos casos, os
sintomas iniciaram-se na fase adulta e com menos de cinco anos de duração. O diagnóstico
realizado na primeira avaliação otorrinolaringológica apresentou 31% de falsos-negativos e 2,3%
de falsos-positivos. Dos falsos-negativos, 74% receberam diagnóstico correto apenas durante a
cirurgia, quando da remoção de uma lesão associada. A incidência por sexo foi de
aproximadamente 2:1 para as mulheres. O cisto aberto foi a alteração mais comum para ambos
os sexos, e foi a que causou maior número de erros diagnósticos. Os casos de sulco vocal foram
mais frequentes nos homens, bem como os casos de diagnóstico falso-negativo. As lesões
associadas apresentaram incidência elevada no grupo de falsos-negativos, indicando interferência
das mesmas no diagnóstico. O número de pacientes fumantes foi também maior neste grupo.
______________________________________________________________________
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DOUTORADO
Nome do Autor: Silvia Maria Rebelo Pinho
Nome do Estudo: Achados otoneurológicos na disfonia espástica de adução
Nome do Programa de Pós-Graduação: Distúrbios da Comunicação Humana: Campo
Fonoaudiológico
Nome da Instituição onde foi apresentado o trabalho: Universidade Federal de São Paulo /
Escola Paulista de Medicina – UNIFESP/EPM
Ano da apresentação: 1994
Nome do Orientador: Prof Dr Paulo Augusto de Lima Pontes
Nome do Co-orientador: Profa Dra Heloísa Helena Caovilla
Referência completa da publicação relacionada:
1) Pinho SMR, Caovilla HH, Pontes PAL, Ganança MM. Achados otoneurológicos na disfonia
espasmódica de adução. Acta AWHO, v. 25, p. 27-33, 2007.
Palavras-chave: Disfonia Espástica, Exame Otoneurológico
Resumo: A proposição desta investigação foi avaliar o possível envolvimento do sistema nervoso
central, por meio de exame otoneurológico, em pacientes com disfonia espástica de adução com e
sem tremor vocal e de estruturas relacionadas. À audiometria de tronco cerebral verificou-se que
60% dos casos de disfonia espástica apresentaram anormalidade na latência das ondas III e V
e/ou nos intervalos interpicos I-III,III-V ou I-V. As alterações da via auditiva no tronco cerebral
foram encontradas em casos com e sem tremor vocal e das estruturas envolvidas. Observou-se
ao exame da função vestíbulo-ocular, à eletronistagmografia computadorizada, alteração central
(ganho reduzido à prova do rastreio pendular) em um caso (10%) e periférica (hiporreflexia à
prova calórica) em outros dois casos (20%). A importante prevalência de achados otoneurológicos
indicativos de lesão do tronco cerebral em casos de disfonia espasmódica de adução com ou sem
tremor vocal e das estruturas correlatas caracteriza a possibilidade de envolvimento neurogênico
nesta afecção.
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MESTRADO
Nome do Autor: Maria Juliana Amatuzzi de Oliveira Algodoal
Nome do Estudo: Voz Profissional: a voz do operador de telemarketing
Nome do Programa de Pós-Graduação: Distúrbios da Comunicação
Nome da Instituição onde foi apresentado o trabalho: Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo – PUC-SP
Ano da apresentação: 1995
Nome do Orientador: Profa Dra Léslie Piccolotto Ferreira
Referência completa da publicação relacionada:
1) Ferreira LP (organizadora). Dissertando sobre voz. Carapicuíba: Pró-Fono, 1998. p. 5-32.
Palavras-chave: Voz Profissional, Operador de Telemarketing, Empresa, Atividade Profissional,
Fonoaudiólogo
Resumo: O objetivo da pesquisa foi o de caracterizar os aspectos envolvidos na dinâmica de
trabalho do operador de telemarketing, especialmente o vocal, sob o ponto de vista de uma
determinada equipe de teleoperadores. A metodologia de pesquisa consistiu em enviar aos
funcionários do departamento de telemarketing da empresa em que se deu a pesquisa, 120
questionários com 41 questões entre abertas e fechadas. Todos os profissionais retornaram os
questionários que foram utilizados para a análise. Os resultados apontaram a presença de 74% de
mulheres entre 19 e 29 anos de idade. Quanto à população de forma geral, sua maioria é solteira
(85%), reside na cidade de São Paulo (75%) e tem o segundo grau completo (67%). A atividade
profissional concentra-se nos tipos ativo ou receptivo de telemarketing. Em relação às questões
que apontam a percepção dos profissionais do ponto de vista do envolvimento dos aspectos físico
e pessoal na realização da atividade, percebeu-se que os teleoperadores têm percepção clara. Os
funcionários dessa empresa mostraram-se satisfeitos com a voz que têm, porém demonstram
pouco ou nenhum conhecimento sobre regras de higiene vocal, sendo que notam mudanças
positivas ou negativas em relação à própria voz. Eles informam que sua atividade profissional é
realizada em ambiente ruidoso com ar condicionado possibilitando o surgimento de problemas
vocais. Os operadores de telemarketing solicitaram que a empresa contrate um fonoaudiólogo e
um psicólogo para auxiliá-los no exercício profissional. Conclui-se que tanto o operador de
telemarketing quanto a empresa são corresponsáveis pela existência de problemas a serem
solucionados. Cabe ao fonoaudiólogo que pretende atuar em uma empresa preparar-se bem e
fazer o reconhecimento profundo da empresa em que pretende atuar, bem como de seus
profissionais para fazer um trabalho sério e coerente.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Marta Assumpção de Andrada e Silva
Nome do Estudo: Caracterização de um grupo de cantores da noite: um enfoque fonoaudiológico
Nome do Programa de Pós-Graduação: Estudos pós-graduados em Fonoaudiologia
Nome da Instituição onde foi apresentado o trabalho: Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo – PUC-SP
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Ano da apresentação: 1995
Nome do Orientador: Profa Dra Léslie Piccolotto Ferreira
Referência completa da publicação relacionada:
1) Andrada e Silva MA, Ferreira LP. Caracterização de um grupo de cantores da noite: um
enfoque fonoaudiológico. Acta ORL v. 26 n. 4 páginas 209 a 259 – São Paulo – Out/ Nov/ Dez2008.
Palavras-chave: Cantores da Noite, Fonoaudiologia, Voz
Resumo: A pesquisa tem como objetivo caracterizar um grupo de 30 cantores da noite com
queixa na voz cantada, avaliados no Ambulatório de Otorrinolaringologia da Santa Casa de
Misericórdia de São Paulo. Material e Métodos: Os cantores foram avaliados pelo fonoaudiólogo e
pelo médico otorrinolaringologista segundo protocolos específicos. O levantamento da história foi
realizado com detalhamento e quantificação dos dados. Os aspectos observados foram: tempo de
profissão, estilo de canto, frequência de utilização da voz falada e da voz cantada, forma de
apresentação, tipo de amplificação sonora, hábitos nocivos e aspectos de rotinas gerais. Na
avaliação perceptual da voz foram analisados os seguintes aspectos: postura, tipo respiratório,
coordenação pneumofonoarticulatória, tempo de emissão sonora, pitch, loudness, ressonância,
articulação, ataque vocal, ritmo, registro, tessitura e qualidade vocal. Resultados: Os dados
obtidos foram escritos, tabelados e posteriormente discutidos. Apesar da proximidade em relação
a forma de produção da fala com o canto popular, algumas diferenças importantes foram
verificadas, revelando uma melhora qualitativa da voz no canto em comparação com a voz falada,
independentemente da patologia vocal associada. Conclusão: Os resultados da pesquisa
demonstram que o conceito de voz patológica deve ser revisto em se tratando de canto popular.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Renata Rangel Azevedo
Nome do Estudo: Ocorrência de constrição na região supraglótica em indivíduos adultos com
nódulo vocal
Nome do Programa de Pós-Graduação: Distúrbios da Comunicação Humana: Campo
Fonoaudiológico
Nome da Instituição onde foi apresentado o trabalho: Universidade Federal de São Paulo –
UNIFESP
Ano da apresentação: 1995
Nome do Orientador: Profa Dra Mara Behlau
Nome do Co-orientador: Prof Dr Paulo Augusto de Lima Pontes
Referência completa da publicação relacionada:
1) Azevedo RR, Behlau M, Rodrigues S, Pontes P, Tosi O. Clinical options in management of
ventricular phonation. In: Ninth Annual Pacific Voice Conference, San Francisco, 1996.
Palavras-chave: Constrição Supraglótica, Anteroposterior, Mediana, Disfonia, Nódulo Vocal
Resumo: A ocorrência de constrições supraglóticas durante a fonação é bastante observada na
clínica otorrinolaringológica, sendo citada na literatura embora pouco estudada. Dois tipos
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principais de constrições glóticas podem estar presentes, a constrição ântero-posterior e a
constrição mediana. Alguns estudos sugerem que a presença de constrições supraglóticas estejam
associadas à ineficência glótica, sendo então, frequente a aproximação de estruturas acima da
prega vocal, visando compensar a incompetência presente em nível de glote. O objetivo do
presente estudo é o de analisar a ocorrência de constrição supraglótica em indivíduos com disfonia
e nódulo vocal, comparando-os ao grupo controle sem queixa vocal. Foram estudados dois grupos
distintos de indivíduos, todos adultos do sexo feminino. O primeiro grupo foi formado por
indivíduos sem queixa vocal, que constituiu o grupo controle, e o segundo grupo, por pacientes
com nódulo vocal e disfonia. O objetivo foi analisar a ocorrência de constrição ântero-posterior e
mediana nos dois grupos estudados e suas relações com os tipos de coaptação glótica. Foi
observada maior ocorrência de constrição mediana em grau moderado no grupo experimental,
enquanto que o grau discreto foi o de maior ocorrência para o grupo controle. Este achado pode
indicar, portanto, a tentativa de compensar a ineficiência glótica, diante da presença de fenda em
indivíduos com nódulo vocal, com aproximação mediana da região supraglótica. O impacto deste
ajuste compensatório na produção vocal pode ser significante, pois pode interferir na amplificação
dos harmônicos, facilitando a ocorrência de um esforço fonatório ainda maior, visando atingir
eficiência na projeção da voz. Quanto à presença de constrição ântero-posterior, o grau discreto
foi o de maior ocorrência para ambos os grupos, não havendo diferença estatisticamente
significante entre eles. A constrição ântero-posterior é considerada, por alguns autores, como
saudável, especialmente para amplificar o som com eficiência, tanto na fala quanto em
determinados estilos de canto. A constrição ântero-posterior, quando presente, pode manter-se
durante toda a fonação, enquanto que a constrição mediana pode ocorrer apenas no ataque vocal
ou manter-se durante toda a fonação. Quanto ao tipo de coaptação glótica, não houve relação
estatisticamente significante entre o tipo de coaptação glótica e o tipo de constrição do vestíbulo
laríngeo para nenhum dos grupos estudados. Embora fosse esperada a presença de constrição
mediana associada à coaptação glótica incompleta, este achado não foi encontrado no presente
estudo. Aumentar o número de sujeitos e incluir outros distúrbios com importante
comprometimento de coaptação glótica como paralisias unilaterais, é uma sugestão para
aprofundar os estudos nesta área.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Elisabete Carrara-de Angelis
Nome do Estudo: Doença de Parkinson – efetividade da fonoterapia na comunicação oral e na
deglutição
Nome do Programa de Pós-Graduação: Distúrbios da Comunicação Humana: Campo
Fonoaudiológico
Nome da Instituição onde foi apresentado o trabalho: Universidade Federal de São Paulo –
UNIFESP
Ano da apresentação: 1995
Nome do Orientador: Profa Dra Mara Suzana Behlau
Nome do Co-orientador: Prof Dr Paulo Augusto de Lima Pontes
Referência completa da publicação relacionada:
1) Carrara-de Angelis E, Mourão LF, Ferraz HB, Behlau MS, Pontes PAL, Andrade LAF. Effect of
voice rehabilitation on oral communication of Parkinson's disease patients. Acta Neurologica
Scandinavica 96, 199-205, 1997.
Palavras-chave: Voz, Reabilitação, Comunicação, Doença de Parkinson
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Resumo: A Doença de Parkinson é uma doença do sistema extrapiramidal que em suas fases
mais avançadas pode acometer a comunicação oral e a deglutição. O objetivo do presente estudo
foi avaliar o efeito da fonoterapia através de medidas da rotina clínica fonoaudiológica: medidas
fonatórias da eficiência glótica – tempos máximos fonatórios, relação s/z, coeficiente fônico
simples, coeficiente fônico composto e fluxo adaptado -, intensidade vocal e auto-avaliação da
comunicação oral e da deglutição. Participaram deste estudo 20 indivíduos com Doença de
Parkinson, sendo 17 do sexo masculino e 3 do sexo feminino, com regime medicamentoso estável
durante a fase de tratamento. Os pacientes foram avaliados antes e depois de um programa de
tratamento fonoaudiológico que consistiu de 13 sessões de terapia em grupo durante um mês. Os
resultados obtidos indicaram que a fonoterapia propiciou aumento dos tempos máximos fonatórios
das vogais, diminuição da relação s/z e do fluxo aéreo, aumento dos níveis de intensidade vocal,
diminuição das queixas de voz fraca e presa e de fala monótona e ininteligível, e eliminação das
queixas de alterações do processo de deglutição. Estes dados indicam uma maior eficiência glótica
após a fonoterapia, refletindo uma maior funcionalidade da comunicação social.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Beatriz Weber de Morais
Nome do Estudo: Perfil vocal de alunas de curso de Fonoaudiologia
Nome do Programa de Pós-Graduação: Distúrbios da Comunicação Humana
Nome da Instituição onde foi apresentado o trabalho: Universidade Federal de Santa Maria
– UFSM
Ano da apresentação: 1995
Nome do Orientador: Profa Dra Mara Behlau
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Voz, Análise Perceptual, Análise Acústica
Resumo: Este estudo foi realizado com indivíduos do sexo feminino, com idade média de 22
anos, que frequentam o curso de graduação em Fonoaudiologia, do Centro de Ciências da Saúde
da Universidade Federal de Santa Maria – RS. A amostra de 70 alunas denominadas falantes foi
submetida a uma análise perceptiva auditiva da qualidade vocal, das medidas de tempo máximo
de fonação e da intensidade vocal, bem como de uma análise acústica computadorizada da
frequência fundamental e da proporção harmônico-ruído. A partir da análise dos resultados
concluímos que 92,86% das falantes estudadas apresentaram qualidade vocal normal. Os valores
médios obtidos para todos os parâmetros vocais estudados tanto no grupo das falantes com
qualidade vocal normal quanto alterada situaram-se dentro dos limites de normalidades citados na
literatura.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Leda Raquel Vasconcellos
Nome do Estudo: Emissões vocais durante simulação de flerte e amizade: uma análise
perceptivo-auditiva
Nome do Programa de Pós-Graduação: Psicologia Experimental
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Nome da Instituição onde foi apresentado o trabalho: Universidade de São Paulo – USP
Ano da apresentação: 1995
Nome do Orientador: Prof Dr Ailton Amélio da Silva
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Flerte, Voz, Análise Perceptivo-auditiva, Comunicação Não-verbal
Resumo: O flerte é uma das fases mais importantes do relacionamento amoroso, pois faz com
que os parceiros se aproximem e se conheçam mutuamente, contribuindo para a formação do par
romântico. Dada esta importância o principal objetivo desta pesquisa foi diferenciar as
características vocais das situações de flerte e amizade. Para isso foram gravadas amostras vocais
de sujeitos durante simulação destas situações e analisadas perceptivo-auditivamente por
fonoaudiólogas com experiência na área de voz. Existe uma alta concordância entre as
fonoaudiólogas no que diz respeito às características que diferenciam flerte de amizade: vozsoprosa, fluida e crepitante, ressonância laríngea, ataque vocal aspirado, pitch agravado ou
agudizado, gama tonal restrita ou excessiva, loudness reduzida, ensurdecimento de sons,
velocidade de fala reduzida, modulação com variação de tons de forma restrita ou variada,
hipotonicidade articulatória e prolongamento de vogais e pausas silenciosas. Dentre estas
características existem algumas com maior importância na determinação do flerte. O trato vocal
encontra-se mais relaxado comparado ao resto do corpo que mantém uma alta excitação durante
o flerte.
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MESTRADO
Nome do Autor: Zuleica Camargo
Nome do Estudo: Configurações laríngeas e parâmetros vocais na fonação de indivíduos
submetidos às laringectomias parciais verticais
Nome do Programa de Pós-Graduação: Distúrbio da Comunicação
Nome da Instituição onde foi apresentado o trabalho: Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo – PUC-SP
Ano da apresentação: 1996
Nome do Orientador: Profa Dra Léslie Piccolotto Ferreira
Nome do Co-orientador: Profa Dra Sandra Madureira
Referências completas das publicações relacionadas:
1) Camargo Z, Ferreira LP, Madureira S, Tsuji DH. Configurações laríngeas na fonação de
indivíduos submetidos às laringectomias parciais. 48a Reunião Anual da Sociedade Brasileira para
o Progresso da Ciência - SBPC- Anais. In: V Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia, 1996,
Goiânia.V Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia- Anais, 1996.
2) Camargo Z, Ferreira LP, Madureira S. Parâmetros vocais acústicos na fonação de indivíduos
submetidos às laringectomias parciais verticais In: 48a Reunião Anual da Sociedade Brasileira
para o Progresso da Ciência - SBPC, 1996, São Paulo. 48a Reunião Anual da Sociedade Brasileira
para o Progresso da Ciência - SBPC- Anais, 1996.
3) Camargo Z. Configurações laríngeas e parâmetros vocais na fonação de indivíduos submetidos
às laringectomias parciais verticais. In: Ferreira LP. Dissertando sobre voz. Carapicuíba: Pró-Fono;
1998.p 205-238.
4) Camargo Z. Da fonação à articulação: princípios fisiológicos e acústicos. Fonoaudiologia Brasil
1998;2(2):14-9.
Palavras-chave: Voz, Câncer de Laringe, Laringectomias, Percepção, Acústica
Resumo: O objetivo deste trabalho é investigar a natureza e eficiência das atividades
compensatórias desenvolvidas na recuperação da função fonatória após laringectomias parciais
verticais. A casuística consta de seis indivíduos do sexo masculino, portadores de tumores
glóticos, classificados como T1NoMo e submetidos ao referido procedimento cirúrgico. Os dados
coletados referem-se a informações de exame laringoestroboscópico, gravação de emissão de
vogais em padrão sustentado e encadeado e medidas dos tempos máximos de fonação. O
material de fala gravado é utilizado nas análises acústica e perceptiva auditiva. A análise dos
dados inclui o levantamento de indicativos de atividade laríngea (configurações laríngeas e tempos
máximos de fonação); parâmetros vocais acústicos (espectrograma de banda larga, traçados de
forma de onda, espectro de longo termo e medidas acústicas de frequência fundamental,
frequência dos formantes, proporção ruído/harmônico e índice de turbulência vocal) e perceptivos
auditivos (inteligibilidade, escala para avaliação da rouquidão e variações da qualidade vocal da
vogal ao longo da sentença). Os resultados revelam variabilidade de atividades compensatórias
desenvolvidas na laringe, correspondendo aos padrões vocais acústicos, destacando a importância
de estudos de ajustes individuais detectados na fonação. A eficiência da atividade laríngea estaria
relacionada à ação esfinctérica, preferencialmente em padrão de constrição medial, e atividade
vibratória regular, independente de suas ocorrências em regiões glótica ou supraglótica. O estudo
revela a maior mobilização das estruturas laríngeas remanescentes em ação esfinctérica,
denotando um aspecto de controle de fluxo aéreo, também revelado por um novo índice acústico,
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a turbulência vocal que enfatiza a magnitude dos fenômenos aerodinâmicos. Os resultados
indicam a necessidade de abordagem de apoio respiratório na reabilitação da função fonatória
nessa população.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Lucia Helena da Cunha Gayotto
Nome do Estudo: Voz do ator, a partitura da ação
Nome do Programa de Pós-Graduação: Distúrbio da Comunicação
Nome da Instituição onde foi apresentado o trabalho: Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo – PUC-SP
Ano da apresentação: 1996
Nome do Orientador: Profa Dra Léslie Piccolotto Ferreira
Nome do Co-orientador: Prof Dr Luiz Augusto de Paula Souza
Referências completas das publicações relacionadas:
1) Gayotto LHC, Souza LAP. Fonoaudióloga atua na criação teatral. Jornal Folha de São Paulo, São
Paulo, 05 mar. 1996.
2) Gayotto LHC, Santos V. Intuição e técnica a favor da voz em cena. O Diário de Mogi, São
Paulo, 30 nov. 1997.
3) Gayotto LHC. Voz, Partitura da Ação. 2.ed. São Paulo: Editora Plexus, 2000. 132 p.
Palavras-chave: Voz, Ator, Partitura Vocal, Ação Vocal, Voz Cênica
Resumo: A voz do ator em cena recebe ajustes relacionados a suas necessidades emissivas no
palco e as da criação do personagem. A observação desses ajustes nos faz perceber que existe
uma rica relação entre os recursos vocais do ator e a situação vivida pelo personagem. A partir
desta intersecção, estudar os recursos vocais é contextualizá-los nas situações cênicas. Nestas, a
voz pode e deve agir interferindo, modificando a situação e realizando-se como ação vocal: uma
voz com corpo e alma ativos, que intensifica a vida e a atualidade do personagem. Para pesquisar
a ação vocal criou-se um registro denominado partitura vocal, que cartografa os recursos vocais e
os modos como são usados pelo ator em seu personagem. Nesta pesquisa, a ação vocal foi
analisada nas partituras de três atores da Companhia de Teatro Oficina Uzyna Uzona, na peça
"Ham-let", de Willian Shakespeare, dirigida por Zé Celso Martinez Correa. Ao definir e investigar a
ação vocal o que se pretende é, por seu intermédio, produzir ferramentas para o ator direcionar,
potencializar e colocar os recursos vocais a serviço da criação do seu personagem. Neste
contexto, o trabalho fonoaudiológico de preparação vocal de atores é um competente parceiro do
processo criativo no teatro, quando sensível e apto a colocar os aspectos técnicos e científicos a
serviço das linguagens e propostas teatrais.
______________________________________________________________________

40
MESTRADO
Nome do Autor: Ana Lúcia de Farias Ramos Nogueira
Nome do Estudo: Análise da constituição do estilo oral por radialistas: um estudo fonéticoacústico comparativo
Nome do Programa de Pós-Graduação: Fonoaudiologia
Nome da Instituição onde foi apresentado o trabalho: Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo – PUC-SP
Ano da apresentação: 1996
Nome do Orientador: Profa Dra Léslie Piccolotto Ferreira
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Estilo Radiofônico
Resumo: Esta pesquisa objetiva analisar os recursos vocais usados por locutores de duas
emissoras distintas, na leitura de um mesmo texto realizada em estilo neutro e radiofônico.
Comparando-se ambos os estilos, verifica-se, que o primeiro é caracterizado pelo aumento de
duração dos fonemas vocálicos e fricativos, maior emprego e reestruturação na distribuição e
emprego das pausas, e agudização e agravamento tonal dependendo da emissora. Quando o
estilo radiofônico da emissora denominada A é comparado ao da B, verificou-se: sinalização de
pausas por meio de padrão tonal ascendente/descendente, elevação da frequência fundamental,
emprego de uma faixa de variação tonal mais ampla, traços que evidenciam a elaboração de um
trabalho de animação oral direcionado a sugerir um clima alegre e descontraído. Os resultados da
pesquisa apontam para a necessidade do fonoaudiólogo que atua com o aperfeiçoamento vocal de
locutores radialistas redimensionar seu trabalho, buscando compreender quais marcas sonoras
estão presentes no discurso do locutor radialista, e quais são as que compõem o perfil oral da
emissora.
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MESTRADO
Nome do Autor: Ana Cristina Côrtes Gama
Nome do Estudo: Análise acústica de voz: estudo comparativo entre mulheres sem queixa vocal
e mulheres com disfonia
Nome do Programa de Pós-Graduação: Distúrbios da Comunicação Humana: Campo
Fonoaudiológico
Nome da Instituição onde foi apresentado o trabalho: Universidade Federal de São Paulo –
UNIFESP
Ano da apresentação: 1997
Nome do Orientador: Profa Dra Mara Behlau
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Voz, Distúrbios da Voz, Acústica da Fala, Fonação, Mulheres
Resumo: Objetivo: comparar os parâmetros de análise acústica de frequência fundamental
modal, jitter, shimmer, proporção harmônmico-ruído (PHR) e energia de ruído glótico (ERG) de 20
mulheres sem queixa vocal, 20 mulheres com disfonia e fenda triangular médio posterior e 20
mulheres com disfonia e nódulo vocal. Método: as vozes de 60 mulheres foram gravadas por meio
da vogal "é" sustentada de forma habitual e plena e analisadas no programa Dr. SPEECH SCIENCE
DA TIGER ELETRONICS™. Resultados: os valores de frequência fundamental modal, jitter e PHR
foram semelhantes nos três grupos estudados. Os valores de shimmer foram maiores no grupo de
nódulo vocal e os valores de ERG foram maiores no grupo de nódulos vocais, seguido do grupo de
fenda triangular médio-posterior e do grupo sem queixa vocal. Conclusão: o parâmetro acústico
que se mostrou mais sensível foi o ERG, sendo capaz de diferenciar os três grupos estudados.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Ingrid Gielow
Nome do Estudo: Estudo longitudinal da configuração laríngea e da produção vocal nas
laringectomias parciais verticais
Nome do Programa de Pós-Graduação: Distúrbios da Comunicação Humana: Campo
Fonoaudiológico
Nome da Instituição onde foi apresentado o trabalho: Universidade Federal de São Paulo –
UNIFESP
Ano da apresentação: 1997
Nome do Orientador: Profa Dra Mara Behlau
Nome do Co-orientador: Prof Dr Paulo Augusto de Lima Pontes
Referências completas das publicações relacionadas:
1) Gielow I, Behlau MS, Pontes PAL. Análise de fonte fonatória nas laringectomias parciais
verticais. In: I Congresso Luso-Brasileiro de Otorrinolaringologia, IV Congresso Brasileiro de
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Laringologia e Voz, II Encontro Brasileiro de Canto, 1997, Rio de Janeiro, RJ. Laringologia e Voz
Hoje: Temas do IV Congresso Brasileiro de Laringologia. Rio de Janeiro, RJ : Revinter, 1997. p.
409-410.
2) Behlau MS, Gielow I, Brasil OC, Pontes PAL. Vertical partial laryngectomies rehabilitation
program. In: 24th International Association of Logopedics & Phoniatrics Congress, 1998,
Amsterdam, Holanda. Program and Abstact Book. Nijmegen Univ. Press, 1998. p. 20-20.
3) Behlau MS, Gielow I, Brasil OC, Pontes PAL. Vertical partial laryngectomies: Rehabilitation
program and vocal outcome. The Asha Leader, Washington, DC, v. 5, n. 16, p. 156-156, 2000.
Palavras-chave: Laringectomia, Neoplasias Laríngeas, Qualidade de Voz, Distúrbios de Voz
Resumo: As laringectomias parciais verticais são procedimentos cirúrgicos que potencialmente
podem comprometer as funções da laringe, sendo evidente, na maioria dos casos, o impacto na
qualidade vocal do indivíduo. O objetivo do presente trabalho é compreender a evolução da
função vocal após tais cirurgias. Para tanto, realizou-se retrospectivamente um estudo
longitudinal da configuração laríngea e da produção vocal em vinte e cinco pacientes do INLAR –
Instituto de Laringe, submetidos a laringectomias parciais verticais (8 frontolaterais, 9
frontolaterais ampliadas, 6 hemilaringectomizadas e 2 subtotais), reconstruídos por diferentes
métodos. Os resultados foram obtidos a partir da avaliação perceptiva auditiva e visual dos
registros dos exames videolaringológicos realizados cerca de seis meses após a cirurgia, com os
registros mais recentes de cada paciente, num acompanhamento que variou de 2 a 11 anos. O
tipo de fonte sonora mais observado foi vibrante, e a tendência de quem iniciou friccional foi
passar a vibrante. A configuração predominante da fonte sonora foi supraglótica, tendendo a
permanecer a mesma, porém com a possibilidade de aumento numérico das estruturas laríngeas
vibrantes. As estruturas mais envolvidas na configuração da fonte sonora foram as pregas
vestibulares, a mucosa da região aritenóidea e o retalho ou fibrose cicatricial, e as principais
estruturas envolvidas na vibração foram as pregas vestibulares e a mucosa da região aritenóidea.
O “pitch” mostrou-se adequado. O tamanho da fenda fonatória reduziu na maioria dos casos,
assim como o índice de disfonia, mas não se encontrou contingência entre a variação da fenda
fonatória e a variação do índice de disfonia. A vibração dos tecidos que compõem a laringe
reconstruída parece ser um fator fundamental na evolução da qualidade vocal.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Vânia A. Rodrigues Lopes
Nome do Estudo: A oratória nos caminhos da fonoaudiologia estética
Nome do Programa de Pós-Graduação: Distúrbios da Comunicação
Nome da Instituição onde foi apresentado o trabalho: Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo – PUC-SP
Ano da apresentação: 1997
Nome do Orientador: Profa Dra Silvia Friedman
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Linguagem, Expressão Oral, Fala
Resumo: Objetivo: fazer um levantamento e descrição dos conhecimentos que constituem a arte
da oratória e articulá-los com o trabalho desenvolvido na clínica fonoaudiológica. A oratória é
entendida como a arte de falar ao público e compreende um universo maior, composto pela
retórica (aspectos teóricos) e eloquência (aspectos práticos). As obras pesquisadas são, em sua
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maioria, de autores deste século, mas a visão que se tem da oratória se inicia com Aristóteles, por
volta de 336 a.c. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica que aborda a oratória nos seus vários
saberes, que vão dos aspectos históricos da arte de falar, aos conhecimentos sobre o discurso
(organização, classificação e uso de figuras de retórica), a voz, a dicção, o uso de gestos, o medo
de falar ao público e o uso de recursos audiovisuais. A fonoaudiologia, ciência que estuda a
linguagem, tem alguns de seus aspectos históricos e epistemológicos retomados, para que se
entenda melhor os processos de formação clínica dos profissionais desta área de atuação. O termo
"fonoaudiologia estética" é apresentado aqui como um movimento na direção da compreensão
sujeito-linguagem em relação aos sentidos estéticos a que está assujeitado, ao ideal de estética
que o anima, articulado com a compreensão de seus potencias e possibilidades para recriar seus
sentidos sobre o que é estético e belo. Nesse sentido, conclui-se que a articulação dessas duas
áreas de saber, fonoaudiologia estética e oratória, se dá na medida em que a oratória passa a ser
entendida como um conjunto de repertórios. Esses repertórios são práticas ligadas à elaboração
do discurso e ao uso da fala, da voz, assim como outras técnicas, sempre com a finalidade de
convencer o ouvinte e de embelezar a fala. Esse entendimento faz com que a oratória seja um
norteador a mais para o trabalho clínico do fonoaudiólogo, uma possibilidade de exploração no
processo terapêutico. Acredita-se que o par fonoaudiólogo/cliente é quem tem condições de
trabalhar a linguagem numa perspectiva estética, sem definições pré-concebidas do belo, que é
um conceito que varia de acordo com as situações sócio-históricas a que o sujeito está
assujeitado.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Daniela Maria Cury Ferreira Ruiz
Nome do Estudo: Micro-membrana laríngea e nódulo vocal: ocorrência e caracterização
Nome do Programa de Pós-Graduação: Distúrbios da Comunicação Humana: Campo
Fonoaudiológico
Nome da Instituição onde foi apresentado o trabalho: Universidade Federal de São Paulo –
UNIFESP
Ano da apresentação: 1997
Nome do Orientador: Profa Dra Mara Behlau
Referência completa da publicação relacionada: --1) Ruiz DMCF, Pontes P, Behlau M, Richieri-Costa A. Laryngeal microweb and vocal nodules. Folia
Phoniatr Logop 2006;58:392-9.
Palavras-chave: Micro-membrana Laríngea, Nódulo Vocal, Proporção Glótica, Fechamento
Glótico
Resumo: O objetivo deste trabalho foi o de verificar a incidência de micro-membrana laríngea
associada aos nódulos vocais. A partir de um levantamento inicial de 107 casos com nódulos
vocais, pudemos observar uma incidência de 94% (10 casos) de micro-membrana laríngea. Nos
10 casos com nódulos vocais e micro-membrana laríngea e em um grupo controle de 10 pacientes
com nódulos vocais sem micro-membrana laríngea, realizamos a medida da proporção glótica,
analisamos o tipo de fechamento glótico, a duração da queixa e a localização dos nódulos vocais.
Os dois grupos foram comparados e permitiram concluir que em nossa amostra o tipo de
coaptação glótica, a duração da queixa e a localização dos nódulos vocais não se modificam na
presença micro-membrana laríngea. Já a medida da proporção glótica mostrou-se
estatisticamente menor nos casos de nódulos vocais e micro-membrana laríngea associada.
______________________________________________________________________

45
MESTRADO
Nome do Autor: Izabel Cristina Viola
Nome do Estudo: Estudo descritivo das crenças populares no tratamento das alterações vocais
em profissionais da voz
Nome do Programa de Pós-Graduação: Distúrbios da Comunicação
Nome da Instituição onde foi apresentado o trabalho: Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo – PUC-SP
Ano da apresentação: 1997
Nome do Orientador: Profa Dra Léslie Piccolotto Ferreira
Referências completas das publicações relacionadas:
1) Viola IC. Crenças Populares no Tratamento das Alterações Vocais em Profissionais da Voz. In:
Dissertando sobre a Voz ed. São Paulo : Pró-Fono, 1998, p. 117-146.
2) Viola IC, Ferreira LP. Estudo descritivo das crenças populares no tratamento das alterações
vocais em profissionais da voz. In: Compilação das Teses e Dissertações da Fonoaudiologia.1a.
ed.Barueri : Pró-Fono, 2005, v.3
Palavras-chave: Voz, Voz Profissional, Crenças, Disfonia e Tratamento Vocal
Resumo: Objetivo: descrever as crenças populares usadas no tratamento das alterações vocais
por profissionais da voz, recorridas como uma opção terapêutica alternativa às práticas
comumente indicadas por médicos otorrinolaringologistas e fonoaudiólogos. Metodologia: Foram
entrevistados 40 profissionais da voz (atores, cantores, radialistas e professores), de ambos os
sexos, de diferentes faixas etárias e formação profissional, com tempo de experiência variado e
que atuam na cidade de São Paulo e no interior do Estado, por um questionário aberto orientado
por seis perguntas. A análise do conteúdo dos dados foi realizada a partir de várias leituras do
material audio-gravado e transcrito e do agrupamento das respostas e seleção dos fragmentos
representativos do discurso dos entrevistados. Resultados: Os professores foram os que menos se
preocupam em cuidar da voz. Com objetivos curativos e preventivos, 22 diferentes substâncias
são usadas na cavidade oral e nasal, principalmente em forma de gargarejos e envolvendo
líquidos quentes ou mornos. As substâncias mais referidas são: mistura de água e sal, gengibre,
mel, própolis, água pura, romã e suco de frutas. Manter o pescoço aquecido com echarpe ou
similar, uso de medicamentos homeopáticos e técnicas de medicina chinesa são outras práticas
mencionadas. De forma preventiva, as condutas são usadas como parte da rotina diária ou de
trabalho, para a prevenção de resfriados e gripes e a manutenção da saúde geral. Como parte da
rotina profissional apareceram antes ou durante o trabalho, de acordo com a natureza destas. De
forma curativa, são utilizadas quando os sujeitos sentem piora na qualidade ou rendimento vocal,
sem necessariamente apresentarem sintomas físicos. Dos entrevistados, 62,5 % relatam também
alteram a rotina diária, no que se refere a modificação do uso da voz. Essas práticas são
reconhecidas como benéficas, a partir dos sintomas apresentados nas mudanças das sensações
corporais (na região nasal, oral e faríngea), vocais e na dinâmica psicológica. A família e os
colegas (61,4 %) são os que mais indicam tais procedimentos. A preocupação com a
funcionalidade é mais importante que as explicações científicas (40 %). Conclusões: Se, por um
lado, a eficácia do procedimento e/ou técnica de emprego e mudanças nos hábitos vocais podem
minimizar os sintomas corporais e vocais, por outro, a execução ritualística e o desejo de manterse agente da própria saúde, calcados na experiência de pessoas tidas como em alto grau de
estima, quer sejam colegas de profissão, quer sejam pessoas do círculo familiar, revertem em
mudança na organização psíquica e proprioceptiva corporal e vocal. Logo, chances reais de
melhora das qualidades vocais são estruturadas, reforçando a utilização dos procedimentos e sua
indicação no meio social, independente de terem sido eles, exclusivamente, os responsáveis pelos
efeitos desejados.
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MESTRADO
Nome do Autor: Alcione Ramos Campiotto
Nome do Estudo: Configurações do trato vocal durante o canto em músicas de três estilos
Nome do Programa de Pós-Graduação: Fonoaudiologia
Nome da Instituição onde foi apresentado o trabalho: Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo – PUC-SP
Ano da apresentação: 1998
Nome do Orientador: Prof Dr Henrique Olavo de Olival Costa
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Fonoaudiologia, Voz, Canto
Resumo: Profissional brasileiro que recebe um cantor, seja ele o professor de canto, o
otorrinolaringologista, ou o fonoaudiólogo, carece de pesquisas nacionais sobre o canto brasileiro,
sobre experimentos que descrevam a fisiologia do canto realizado dentro dos parâmetros
articulatórios da nossa língua, e das possibilidades sonoras dos inúmeros estilos executados aqui.
Frente à necessidade de documentar as características anatomo-funcionais dos diferentes estilos
cantados pelos cantores brasileiros - conhecidas até agora de maneira informal, é o objetivo deste
trabalho descrever as configurações do trato vocal (estruturas orais, faríngeas e laríngeas),
comparando a emissão da voz cantada sob solicitação, durante a emissão de três diferentes
músicas (uma erudita, uma de bossa nova e uma sertaneja) em relação à fala. Para isso, foram
avaliadas 10 (dez) cantoras durante a realização de tarefas de fala e de canto, para fins de
comparação dos ajustes motores do trato vocal, observados em cada uma delas. As tarefas de
fala solicitadas foram a emissão de vogais prolongadas, a contagem de números e a leitura de um
texto. As tarefas de canto foram a tentativa de reprodução de uma música no estilo erudito e de
duas músicas nos estilos populares, uma da bossa nova e outra do sertanejo.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Maria Christina Bussamara Casmerides
Nome do Estudo: Laboratório computadorizado de voz: caracterização de um grupo de usuários
Nome do Programa de Pós-Graduação: Fonoaudiologia
Nome da Instituição onde foi apresentado o trabalho: Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo – PUC-SP
Ano da apresentação: 1998
Nome do Orientador: Prof Dr Henrique Olavo de Olival Costa
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Computação, Voz
Resumo: O trabalho teve como objetivo verificar as motivações de um grupo de usuários
considerados formadores de opinião no que se refere ao uso do laboratório computadorizado de
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voz na clínica diária. Foram feitas entrevistas com profissionais professores de escola de
fonoaudiologia ou pesquisadores com estudos publicados no último ano. As opiniões quanto à
escolha, indicações e repercussões do uso do laboratório foram observadas.
______________________________________________________________________
DOUTORADO
Nome do Autor: Irany Gonçalves Ferreira
Nome do Estudo: O futuro fonoaudiológico e os requisitos básicos para a sua conduta vocal
Nome do Programa de Pós-Graduação: Fonoaudiologia
Nome da Instituição onde foi apresentado o trabalho: Universidade Del Museo Social
Argentino – UMSA
Ano da apresentação: 1998
Nome do Orientador: Profa Dra Ana Maria Fiocca
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Voz, Estudantes, Fonoaudiologia
Resumo: No trato com alunos do curso de graduação em Fonoaudiologia foi evidenciado um
número significativo de estudantes com sinais de desvios de conduta vocal e alterações
otorrinolaringológicas e/ou audiométricas sem que, muitas vezes, tivessem consciência de como
produzem e emitem suas vozes. A inexistência de um espaço que permita ao aluno estabelecer
relações entre a teoria e a utilização desse conteúdo, através de uma vivência pessoal, agrava
esta problemática. A carga horária destinada ao estudo da voz nas diferentes instituições é
pequena e diversificada, existindo uma carência significativa de aulas práticas. Muitas vezes
alunos não são submetidos a exames que possam detectar desvios, o que lhes possibilitaria
conscientizar-se de suas limitações e tomar decisões sobre o seu futuro profissional. Neste
estudo, procuramos testar de forma sistemática a presença ou ausência de desvios significativos
de conduta vocal, correlacionados ou não a alterações audiométricas e/ou otorrinolaringológicas.
Assim, nosso trabalho pretendeu, essencialmente, demonstrar a necessidade de uma avaliação de
voz, que levasse o futuro fonoaudiológico a se conscientizar quanto à sua conduta vocal,
verificando se, numa população de alunos de graduação de 7º (sétimo) e 8º (oitavo) períodos de
Fonoaudiologia, há número significativo de indivíduos com conduta vocal desviada, o que
caracteriza uma disfonia. Na certeza de que a voz falada é o principal instrumento de trabalho do
fonoaudiólogo, e de que este fonoaudiólogo é um facilitador do processo de vivência da conduta
vocal do cliente, estabelecendo uma sincronia emocional-vocal, a pesquisa englobou aspectos de
avaliação tanto quantitativos quanto qualitativos, avaliando alguns parâmetros da conduta de
alunos de 7º e 8º períodos de cursos de graduação de Fonoaudiologia nas principais faculdades e
universidades do Rio de Janeiro. Através de uma amostra de 120 alunos, representativa da
população indicada, então, a ocorrência ou não de desvios vocais significativos, correlacionados
aos exames médicos otorrinolaringológicos e exames audiométricos. Para efetuar a pesquisa
foram realizadas gravações de fala espontânea, um questionário, exames médicos
otorrinolaringológicos e exames audiométricos. Foi enfatizada a avaliação vocal perceptivaauditiva, de tipo consensual, fundamentada no conhecimento do processo vocal básico, paradigma
comum a todos os humanos. Cada aluno foi registrado num protocolo próprio. O critério adotado
para a elaboração das tabelas que viriam a sofrer tratamento estatístico, foi a ocorrência ou não
de desvios significativos nos parâmetros vocais selecionados, ou seja, altura tonal, timbre,
ressonância, energia de emissão e expressão. O tratamento estatístico obedeceu aos critérios
exigidos nos campos da descritiva e da inferência estatística. A pesquisa realizada demonstrou
que há incidência de desvios vocais (58%) nos sujeitos investigados. Foi aceita H1, ou seja, há
futuros fonoaudiólogos com sinais de desvios significativos de conduta vocal correlacionados ou
não a alterações audiométricas e/ou otorrinolaringológicas. A conduta vocal do fonoaudiólogo, em
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sua totalidade, deve ser sempre equilibrada, adequada, ou seja, isenta de desvios significativos
que caracterizam uma disfonia. Os resultados obtidos reforçam como é preocupante verificar a
existência de um grande número de futuros fonoaudiólogos que apresentam desvios significativos
de conduta vocal e que não buscam nenhum tipo de terapia vocal e que nem sequer têm
conscientização de como produzem e emitem suas vozes.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Gláucia Laís Salomão
Nome do Estudo: Expressividade da fala: indagações
Nome do Programa de Pós-Graduação: Linguística: Semiótica e Linguística Geral - Faculdade
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas
Nome da Instituição onde foi apresentado o trabalho: Universidade de São Paulo – USP
Ano da apresentação: 1998
Nome do Orientador: Prof Dr Luiz Augusto de Moraes Tatit
Referência completa da publicação relacionada:
1) Salomão G. Expressividade da Fala: Indagações. Anais do X Congresso Brasileiro de
Fonoaudiologia, II Encontro Mineiro de Fonoaudiologia (tema livre). Belo Horizonte, 2002.
Palavras-chave: Expressividade da Fala, Expressão da Ênfase, Relações entre Expressão e
Conteúdo Emotivos, Metáfora Sonora, Análise Acústica
Resumo: Objetivo: investigar a natureza das relações entre expressão e conteúdo emotivos a
partir da análise de aspectos da expressividade da fala de um sujeito. Metodologia: um estudante
de artes cênicas foi orientado a produzir 3 diferentes versões de cada uma das 10 sentenças
previamente selecionadas, sendo: uma versão sem atribuição de ênfase a qualquer segmento do
enunciado (versão neutra) e duas outras versões com atribuição de ênfase a segmentos
específicos do enunciado, previamente indicados (versões com ênfase). As 30 emissões foram
gravadas e submetidas à análise acústica utilizando-se o equipamento KAY DSP 5500. As
seguintes medidas foram extraídas: duração do segmento indicado para atribuição de ênfase e de
seu correspondente na versão neutra; onset do enunciado na versão com ênfase e onset do
enunciado na versão neutra; F0 máximo atingido no segmento indicado para atribuição de ênfase
e em seu correspondente na versão neutra. Foram também calculadas: a diferença entre a
duração do segmento indicado para atribuição de ênfase e a duração do segmento correspondente
na versão neutra; a diferença entre o onset e o valor de F0 máximo no segmento indicado para
atribuição de ênfase e a mesma diferença na versão neutra. Finalmente, todas as emissões foram
representadas em termos de sistema entonacional, com a indicação de limites entre grupos
entonacionais, de sílabas e de tons nucleares, e de contornos de F0. Resultados: a comparação
entre as versões com ênfase e as versões neutras mostrou: duração sistematicamente maior do
segmento enfatizado em relação ao seu correspondente neutro; diferença entre onset e F0
máximo no segmento indicado para atribuição de ênfase sistematicamente maior na versão com
ênfase. Em situações específicas, foram também observados nas versões com ênfase:
deslocamento e/ou apagamento de sílaba nuclear em função do segmento enfatizado, que passou
a ocupar posição de sílaba lexicalmente não acentuada; transformação de terminação
entonacional descendente ou ascendente-descendente em terminação ascendente; apagamento
e/ou aparecimento de pausa em função do segmento enfatizado. Análise: os resultados foram
analisados considerando-se a perspectiva teórica proposta por Ivan Fónagy, que propõe o
princípio da distorção da mensagem linguística “primária”, pelo qual a emoção do falante distorce
a ordem (gramatical) inicialmente estabelecida pelas regras da língua. Sob tal perspectiva, a
manipulação da acentuação lexical, dos movimentos prosódicos gramaticais, da distribuição de
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pausas observadas em nossos resultados pôde ser entendida como manifestação da “desordem
expressiva” proposta pelo autor. Ainda, a elevação sistemática de F0 (e da tensão muscular
supostamente a ela subjacente) para criação de proeminência e tensão sonoras nos segmentos
enfatizados apontou, de fato, para a relação de semelhança entre os planos da expressão e do
conteúdo emotivos sugerida pelo autor, na qual a expressão sonora da emoção pode ser
interpretada como uma “metáfora sonora” da própria emoção. Conclusões: nossos resultados
reforçam a hipótese de que a natureza da relação entre expressão e conteúdo emotivos na fala
pode ter uma dimensão motivada, mais icônica e menos arbitrária, conforme proposto por
Fonagy, com relações de semelhança entre elementos do plano do conteúdo e elementos do plano
da expressão da fala.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Thelma Mello Thome de Souza
Nome do Estudo: Um século de cuidados com a voz profissional falada: a contribuição da
Fonoaudiologia
Nome do Programa de Pós-Graduação: Distúrbios da Comunicação
Nome da Instituição onde foi apresentado o trabalho: Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo – PUC-SP
Ano da apresentação: 1998
Nome do Orientador: Profa Dra Léslie Piccolotto Ferreira
Referência completa da publicação relacionada:
1) Thomé de Souza TM, Ferreira LP. Um Século de Cuidados com a Voz Profissional Falada: a
Contribuição da Fonoaudiologia. In: Ferreira LP & Costa HO. "Voz Ativa: Falando sobre o
Profissional da Voz". São Paulo, Roca, 2000.
Palavras-chave: Higiene Vocal, Cuidados com a Voz, Saúde Vocal, Profissionais da Voz, Voz
Profissional
Resumo: Tendo como objetivo, por meio de pesquisa bibliográfica, descrever os cuidados com a
voz profissional falada, citados desde o início do século até os dias de hoje, tanto por
fonoaudiólogos como por outros profissionais e demonstrar qual a contribuição unicamente
fonoaudiológica a esta área, foram pesquisadas 28 fontes de autoria de profissionais das mais
diversas áreas do conhecimento, tendo sido encontrados um total de 48 fatores que podem
interferir na voz dos referidos profissionais. Destes, apenas 2 foram citados somente na primeira
metade deste século e não passaram a ser mencionados pela Fonoaudiologia, da maneira como
foram referidos. Um total de 35 cuidados foram citados tanto por outros profissionais como por
fonoaudiólogos, posteriormente. E foram 11 as descobertas que pertencem somente ao campo
fonoaudiológico, representando contribuições específicas desta área aos cuidados com a voz
profissional falada. A maioria dos cuidados, portanto, aparece no início do século e se perpetua
até nossos dias, sendo que alguns são mencionados por fonoaudiólogos, atualmente, com as
mesmas justificativas que eram referidas pelos professores de canto e dicção na primeira metade
do século. Outros foram complementados ou alterados devido ao desenvolvimento tecnológico
que propiciou novas descobertas nos campos, principalmente, da Anatomia e Fisiologia Vocal.
Questões referentes às novas descobertas nesses campos da Anatomia e Fisiologia, assim como
visões recentes no que se refere à Higiene e Saúde, principalmente, com relação à Prevenção e
Promoção em Saúde Vocal, indicam a necessidade de um maior aprofundamento de tais achados.
______________________________________________________________________
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MESTRADO
Nome do Autor: Patrícia Bertelli Zuleta
Nome do Estudo: Análise acústica computadorizada, videofluoroscópica e perceptivo-auditiva da
fala de indivíduos com fissura labiopalatina
Nome do Programa de Pós-Graduação: Fonoaudiologia
Nome da Instituição onde foi apresentado o trabalho: Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo – PUC-SP
Ano da apresentação: 1998
Nome do Orientador: Profa Dra Léslie Piccolotto Ferreira
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Fissurados, Radiologia, Voz Velofaríngea, Estudos
Resumo: Realizou-se um estudo qualitativo, exploratório e descritivo das características
espectrais de /cv/ em fala encadeada de 7 sujeitos, fissurados palatinos, operados previamente,
apresentando padrão inteligível de fala encadeada, falantes do português brasileiro, com idades
entre 18 e 31 anos, do sexo masculino e de um sujeito controle, segundo os três últimos critérios.
Para auxiliar no entendimento do comportamento acústico, foram utilizadas a avaliação
perceptivo-auditiva e a videofluoroscopia para observar as compensações articulatórias. Os
resultados evidenciaram que na fala dos sujeitos fissurados, quando comparada à do sujeito
controle, houve elevação do f3 nas sílabas /pa, ta, ba, ga/; as relações fi-f2 foram mantidas nas
vogais estudas mesmo em presença de maior nasalidade; a elevação do primeiro formante e
aumento na duração das sílabas e frases, embora constatados em presença de nasalidade,
mostraram-se não significativos; houve elevação significativa da intensidade de f1 nas sílabas /pi,
tu, ku, ki/, e da de f2 na sílaba /pa/; houve aumento significativo na largura de f1 na sílaba /ta/ e
a diferença entre as médias da f0 dos grupos foi não significativa. Quando foram correlacionadas
variáveis dos estudos acústicos, videofluoroscópico e perceptivo-auditivo, constatou-se uma
relação não significativa entre a presença de inadequação velofaríngea e hipernasalidade. Nos
sujeitos com hipernasalidade ocorreu a utilização do dorso da língua auxiliando no fechamento do
esfíncter velofaríngeo. As paredes laterais da faringe mostraram menor mobilidade quanto maior a
nasalidade da fonação. A presença do anel de Passavant, na fonação, induziu à ausência de
compensação com dorso de língua, na deglutição. Foi observada correlação significativa entre pior
articulação e pior qualidade de voz em presença de maior grau de nasalidade. Esses achados
apontam para a necessidade de investigações complementares da acústica da fala de sujeitos
fissurados, para que o fonoaudiólogo tenha maior conhecimento e domínio desses parâmetros e,
assim, reveja e programe procedimentos e objetivos a serem atingidos no aperfeiçoamento vocal
e articulatório.
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MESTRADO
Nome do Autor: Luciana de Sá Bertossi
Nome do Estudo: Da televisão ao telespectador: repensando o trabalho fonoaudiológico na voz
profissional
Nome do Programa de Pós-Graduação: Fonoaudiologia
Nome da Instituição onde foi apresentado o trabalho: Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo – PUC-SP
Ano da apresentação: 1999
Nome do Orientador: Profa Dra Léslie Piccolotto Ferreira
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Voz Profissional, Voz na Televisão
Resumo: Este trabalho pretende entender como as vozes dos profissionais que atuam na
televisão "chegam" até o telespectador para, a partir disso, obtermos subsídios para uma
discussão maior: repensar a atuação fonoaudiológica no campo da voz profissional e compreender
o motivo de nossa incursão tão limitada neste universo. Para isso, foram selecionados duzentos
sujeitos com idade entre dezesseis e quarenta anos os quais elegeram as vozes da televisão que
mais chamam sua atenção e a partir da suas respostas analisamos a questão não somente do
ponto de vista fonoaudiológico, mas de todo contexto sócio-histórico cultural, no qual os
telespectadores e profissionais da voz estão inseridos.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Mauriceia Cassol
Nome do Estudo: Análise perceptivo-auditiva e acústica da voz de indivíduos idosos pré e pósintervenção fonoaudiológica
Nome do Programa de Pós-Graduação: Distúrbios da Comunicação Humana
Nome da Instituição onde foi apresentado o trabalho: Universidade Federal de Santa Maria
– UFSM
Ano da apresentação: 1999
Nome do Orientador: Profa Dra Mara Behlau
Referência completa da publicação relacionada:
1) Cassol M, Behlau M. Análise perceptivo-auditiva e acústica da voz de indivíduos idosos pré e
pós-intervenção fonoaudiológica. Fonoaudiologia Brasil, Brasília-DF, v. 4, p. 32-44, 2000.
2) Cassol M. Considerações sobre o envelhecimento vocal. Ciência Em Movimento, Porto Alegre,
v. 2, n. 4, p. 3-7, 2000.
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3) Cassol M. Análise perceptivo-auditiva e acústica da voz de indivíduos idosos pré e pósintervenção fonoaudiológica. In: I Fórum de Pesquisa em Fonoaudiologia, 2000, Porto Alegre:
Instituto Metodista de Educação e Cultura, 2000. v. 1. p. 25-25.
Palavras-chave: Voz, Reabilitação Vocal, Idosos, Análise Perceptivo-Auditiva, Análise Acústica
Resumo: O presente estudo teve como objetivo verificar o impacto de um programa de
reabilitação vocal, numa população de 22 indivíduos idosos do sexo feminino, na faixa etária de
57 a 80 anos, sem queixa de alteração vocal, através de avaliações perceptivo- auditiva e acústica
da voz, realizadas pré e pós- intervenção fonoaudiológica. Nos resultados obtidos, foi observada
melhora nos padrões vocais, em relação aos parâmetros de qualidade vocal, tempos máximos de
fonação,
coordenação
pneumo-fono-articulatória,
articulação,
velocidade,
intensidade,
ressonância, pitch e ataque vocal, de acordo com os objetivos buscados. Concordando com
Behlau, Pontes, Tosi & Ganança (1988), o trabalho de reabilitação fonoaudiológica é eficiente na
melhora dos parâmetros da qualidade vocal, principalmente na comunicação como um todo. As
modificações, em todos os parâmetros referentes à qualidade vocal, refletem que o treinamento
de exercícios devolve uma certa flexibilidade, apesar do processo inevitável de calcificação das
cartilagens e atrofia da musculatura intrínseca da laringe. De acordo com Behlau (1999), o
objetivo da reabilitação vocal é reduzir o processo de envelhecimento biológico, no momento em
que o envelhecimento cronológico avança de modo irreversível. Podemos concluir que os
indivíduos idosos preocupam-se cada vez mais em manter uma boa comunicação, além do
interesse em minimizar as evidências da idade na voz. O trabalho realizado obteve resultados
satisfatórios apesar das limitações vocais, devido ao processo de envelhecimento biológico,
demonstrando, desta forma, a importância de um programa de intervenção fonoaudiológica junto
a idosos.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Cláudia Regina Franke Ivanike
Nome do Estudo: Levantamento dos hábitos vocais dos locutores radialistas da cidade de
Curitiba
Nome do Programa de Pós-Graduação: Distúrbios da Comunicação
Nome da Instituição onde foi apresentado o trabalho: Universidade Tuiuti do Paraná – UTP
Ano da apresentação: 1999
Nome do Orientador: Profa Dra Kátia Flores Genaro
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Fonoaudiologia, Voz, Locutores Radialistas
Resumo: O presente estudo tem como objetivo realizar o levantamento dos hábitos vocais
apresentados pelos locutores radialistas da cidade de Curitiba-Paraná, sendo que, 94 locutores
radialistas foram entrevistados e submetidos a um questionário onde as repostas foram anotadas,
tabuladas e os resultados dispostos em gráficos. Durante essa pesquisa, foram abordados alguns
assuntos como: considerações sobre o rádio, mecanismos de produção da voz, importação vocal,
consequências decorrentes e maus hábitos vocais e higiene vocal, além da pesquisa em campo
contendo questões de identificação pessoal, dados profissionais, e questões a fim de verificar
quais os hábitos vocais apresentados pelos locutores radialistas, e algumas questões norteadoras
sobre a Fonoaudiologia, cuidados com a voz, higiene vocal e impostação vocal. Dos 94, 87,23%
pertencem ao sexo masculino e 12,77% pertencem ao sexo feminino; 54% trabalham em rádio
AM e 43% em rádio FM. De acordo com os resultados da pesquisa em campo, podemos observar
com relação aos hábitos apresentados pelos locutores radialistas que 85,11% referem o hábito de
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impostar a voz; 73,40% evitam o tabagismo; 27,66% evitam o etilismo, 71,28% ingerem
bastante água, 69,15% utilizam alguma técnica e higiene vocal, 74% ingerem alimentação
especial; 68% realizam gargarejos; 57,44% utilizam balas e pastilhas; 42,55% evitam a ingestão
de quente ou gelados, 61% utilizam algum medicamento, 22,60% referem o hábito de procurar
acompanhamento fonoaudiológico; 26% apresentam cuidados, em relação a variação climática
24,46% evitam algum tipo de alimentação; 22,34% realizam aquecimentos vocais; 18,8%
praticam exercícios físicos. Os resultados revelam um conhecimento insuficiente sobre voz,
fonoaudiologia e higiene vocal, bem como se observa a necessidade de ações preventivas como
palestras sobre os assuntos que envolvem a voz e o rádio.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Marcia H. M. Menezes
Nome do Estudo: O tempo de execução como variável dos efeitos da técnica de vibração
sonorizada de língua
Nome do Programa de Pós-Graduação: Distúrbios da Comunicação
Nome da Instituição onde foi apresentado o trabalho: Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo – PUC-SP
Ano da apresentação: 1999
Nome do Orientador: Prof Dr Henrique Olival Costa
Referência completa da publicação relacionada:
1) Menezes M, Duprat AC, Costa HO. Vocal and laryngeal effects of voiced tongue vibration
techinique acoording to performance time. J Voice, 2005; 19 (1):61-70.
Palavras-chave: Técnica Vocal, Tempo de Execução, Vibração de Língua, Terapia Vocal
Resumo: O presente estudo teve como o objetivo investigar as respostas vocais e laríngeas
frente à execução da Técnica de Vibração Sonorizada de Língua (TVSL) ao longo de sete minutos
de execução, identificando em qual momento há predomínio de respostas positivas e negativas.
Trata-se de um estudo clínico, prospectivo, comparativo intra sujeitos. Para tanto, participaram
deste estudo 30 sujeitos (15 homens e 15 mulheres), com idade entre 18 e 45 anos, voz
adaptada, sem queixa vocal, sem alteração laríngea e com habilidade em realizar a vibração
sonorizada de língua de modo correto e confortável. Todos os sujeitos da pesquisa foram
submetidos a quatro blocos idênticos de procedimentos, composto de registro vocal (emissão
sustentada da vogal /a/), registro da imagem laríngea (exame laringoestroboscópico) e aplicação
do questionário de sinais e sintomas vocais. Estes procedimentos foram realizados antes da
execução da TVSL e após o primeiro, terceiro, quinto e sétimo minuto de execução, de forma
sequenciada e sem intervalo entre eles. As vozes registradas foram posteriormente analisadas em
forma de consenso por dois juízes fonoaudiólogos especialistas em voz, no qual foram
consideradas a projeção, sustentação e qualidade vocal. A análise da imagem laríngea também foi
realizada por consenso entre dois juízes otorrinolaringologistas, onde foi avaliada a coaptação
glótica, constrição glótica, amplitude de vibração, simetria de vibração e presença de muco. Em
ambas análises um terceiro juiz foi acionado no caso de impasse. Os aspectos analisados foram
graduados numa escala de quatro pontos (0 a 3) sendo o 0 referente à ausência de alteração e 3
referente a um grau severo de alteração. Os resultados foram analisados estatisticamente de
forma pareada com o uso do teste da Binomial para verificar mudanças significativas entre os
momentos 0-1’, 0-3’, 0-5’, 0-7’, 1’-3’, 3’-5’ e 5’-7. Foi possível verificar que a qualidade vocal a
partir do quinto minuto se mostra significativamente pior nas mulheres e melhor nos homens; a
projeção vocal nas mulheres melhora significativamente ao terceiro minuto, mantém-se no quinto
e piora no sétimo, não tendo mudanças deste parâmetro no grupo de sujeitos do sexo masculino;
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há tendência de piora da sustentação vocal em todos os momentos, sendo significativamente pior
no sexo feminino. Na imagem laríngea foi observado melhora significante da coaptação glótica no
grupo feminino entre 0 -3’, tendendo piorar a partir de então; melhora significativa da amplitude
de vibração a partir do 3´ no grupo masculino; aumento significativo de muco, a partir do 3´ no
grupo feminino. Em ambos os gêneros houve aumento não significativo de sinais e sintomas no
decorrer do tempo. Desta forma é possível concluir que a voz feminina apresentou melhores
respostas no terceiro minuto de execução da TVSL e a masculina na maioria das vezes não houve
modificações dos parâmetros analisados, e quando tal ocorreu, foi a partir do quinto minuto de
execução do exercício. Sugere-se a utilização da TVSL por três minutos no gênero feminino e
cinco minutos no gênero masculino em sujeitos normofônicos.
______________________________________________________________________
DOUTORADO
Nome do Autor: Iára Bittante de Oliveira
Nome do Estudo: Desempenho vocal do professor: avaliação multidimensional
Nome do Programa de Pós-Graduação: Psicologia - Instituto de Psicologia e Fonoaudiologia
Nome da Instituição onde foi apresentado o trabalho: Pontifícia Universidade Católica de
Campinas – PUCCAMP
Ano da apresentação: 1999
Nome do Orientador: Profa Dra Solange Muglia Wechsler
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Voz, Voz Profissional, Disfonia em Professores
Resumo: O objetivo deste estudo foi propor uma avaliação multidimensional, de variáveis
influentes no desempenho vocal do professor do ensino fundamental. A amostra final, composta
de 42 professores de ensino fundamental da cidade de Campinas e subdividida em dois grupos, foi
selecionada a partir de um grupo de 112 docentes, tendo-se como critério principal, a queixa de
três ou mais sintomas vocais. O primeiro grupo foi composto por 22 docentes de escolas
particulares e o segundo por 20 sujeitos de escolas públicas. O estudo constou de três etapas,
com utilização de quatro instrumentos. Na primeira, utilizou-se um questionário sobre sintomas
vocais a fim de selecionarmos os sujeitos para compor a amostra final. Para a segunda etapa foi
apresentado um questionário de auto-avaliação do desempenho vocal, composto de três partes e,
finalmente, para a terceira etapa, foram elaborados dois protocolos: um para avaliação da
qualidade vocal dos sujeitos e o outro para avaliação das imagens laringoscópicas. Para as
análises estatísticas foram utilizados Correlação de Pearson, Teste t – independente, Análise de
Variância (ANOVA) e Teste de Fisher. Não foram encontradas diferenças significativas entre
professores de escolares particulares e públicas, no que se refere à prevalência de sintomas
vocais, alterações de qualidade vocal e desordens laríngeas, as quais se mostraram bastante
elevadas em ambos os grupos.Não foram também encontradas diferenças estatisticamente
significantes, entre os dois grupos com relação às auto-avaliações de desempenho vocal, com
exceção das diferenças significativas encontradas, entre docentes de escola pública, que
apresentaram pior avaliação de suas condições físicas de trabalho e melhores avaliações quanto a
hábitos de alimentação e hidratação, em relação aos da escola particular. Ressalta-se a relação de
significância encontrada, entre a análise perceptivo-auditiva das vozes do sujeitos e as alterações
encontradas nas imagens laringoscópicas. Conclui-se da importância de uma visão
multidimensional para avaliação vocal do professor.
______________________________________________________________________
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MESTRADO
Nome do Autor: Sandra Maria Pela
Nome do Estudo: Disfonia infantil: estudo retrospectivo de aspectos diagnósticos
Nome do Programa
Fonoaudiológico

de

Pós-Graduação: Distúrbios

da

Comunicação

Humana:

Campo

Nome da Instituição onde foi apresentado o trabalho: Universidade Federal de São Paulo –
UNIFESP
Ano da apresentação: 1999
Nome do Orientador: Profa Dra Mara Behlau
Nome do Co-orientador: Prof Dr Paulo Pontes
Referências completas das publicações relacionadas:
1) Pela S, Behlau M, Pontes P. Vocal disorders child: retrospective study of diagnosis aspects. In:
Programa Científico do 25h World Congress of the International Association of Logopedics &
Phoniatrics - IALP, Montreal, Canadá, 2001, CD-ROM.
2) Pela S, Behlau M, Pontes P. Disfonia infantil: estudo de aspectos diagnósticos. In: Anais do X
Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia, BH, 2002, CD-ROM.
Palavras-chave: Disfonia Infantil, Pregas Vocais, Diagnóstico
Resumo: Este estudo teve por objetivo discutir os principais diagnósticos de disfonias em
crianças atendidas em um ambulatório especializado de hospital público, com caráter
retrospectivo. Foram avaliadas 100 crianças, 5% do sexo masculino e 43% do sexo feminino, na
fase pré-muda vocal, com alteração de voz, atendidas no Ambulatório da Disciplina de
Otorrinolaringologia Pediátrica do Departamento de Distúrbios da Comunicação Humana da
Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP/EPM. A idade variou de 3 a 12 anos, com
predomínio entre 7 e 12 anos. As lesões laríngeas mais frequentes foram 37% de alterações
estruturais mínimas de cobertura (AEMC) e 36% de nódulo vocal. O grupo com diagnóstico AEMC
apresentou maioria significante no grupo masculino, entre 7 e 12 anos, com 76% dos casos.
Quanto ao nódulo vocal, o grupo masculino, também entre 7 e 12 anos, foi o que apresentou
maior incidência, ou seja, 64% dos casos. A distribuição dos diagnósticos indefinidos e com outras
alterações apresentou-se igualitária para ambos os grupos.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Maria Inês Beltrati Cornacchioni Rehder
Nome do Estudo: Perfil vocal de regentes de coral do estado de São Paulo
Nome do Programa de Pós-Graduação: Distúrbios da Comunicação Humana: Campo
Fonoaudiológico
Nome da Instituição onde foi apresentado o trabalho: Universidade Federal de São Paulo –
UNIFESP
Ano da apresentação: 1999
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Nome do Orientador: Profa Dra Mara Behlau
Referência completa da publicação relacionada:
1) Rehder MIBC, Behlau MS. Perfil vocal de regentes de coral do estado de São Paulo. Revista
CEFAC, vol.10 n.2 pg 206-17, abril-jun, 2008.
Palavras-chave: Voz, Qualidade da Voz, Treinamento da Voz, Música, Distúrbios da Voz
Resumo: Objetivo: traçar o perfil vocal de regentes de corais do Estado de São Paulo. Métodos:
participaram deste estudo 150 regentes de corais do Estado de São Paulo. A coleta foi feita
individualmente pelo mesmo avaliador, nos locais de trabalho dos entrevistados, através de
questionário fechado. Resultados: os regentes têm em média 8,4 anos de exercício da profissão,
regem 1 coral e já fizeram de 1 a 5 anos de aula de canto. Ensaiam os naipes em separado,
cantam junto com os naipes, fazem aquecimento e não fazem desaquecimento vocal. Para a
afinação do coral, usam piano e/ou a própria voz. A maior parte considera a voz falada igual a
cantada e ambas eficientes, há concordância no que se refere ao dom e a técnica como
componentes necessários a uma boa voz cantada. Com os anos de exercício de regência, a
tessitura vocal está mais ampla, a qualidade mais estável, a passagem mais controlada e a
intensidade no pianíssimo e no fortíssimo permaneceram inalteradas. As queixas vocais mais
apontadas foram: pigarro, rouquidão, garganta seca, acúmulo de secreção na garganta, cansaço
após fala, cansaço após canto e tensão na garganta. A maior parte dos regentes apresenta até 3
sintomas vocais, não fumam, não bebem, não costumam gritar, não pigarreiam, falam muito e
comem tarde da noite. Conclusão: houve associação de sintomas vocais com piora e/ou restrição
de diversos parâmetros específicos da voz cantada. O parâmetro que mais se alterou frente aos
sintomas vocais foi a qualidade vocal
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Kelly Cristina Alves Silverio
Nome do Estudo: Atividade elétrica dos músculos esternocleidomastóideo e trapézio - fibras
superiores em indivíduos clinicamente normais e disfônicos
Nome do Programa de Pós-Graduação: Biologia Buco-dental - Faculdade de Odontologia de
Piracicaba
Nome da Instituição onde foi apresentado o trabalho: Universidade Estadual de Campinas –
UNICAMP
Ano da apresentação: 1999
Nome do Orientador: Profa Dra Vanessa Monteiro-Pedro
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: EMG, MM. Esternocleidomastóideo e Trapézio, Disfônicos
Resumo: A proposta deste trabalho foi avaliar a atividade dos músculos esternocleidomastoideo
(ECM) e trapézio - fibras superiores (TFS), bilateralmente, em indivíduos clinicamente normais e
disfônicos, nas situações de repouso e fonação. Foram estudados 20 indivíduos do sexo feminino,
subdivididos em dois grupos: Grupo Controle com 10 indivíduos com idade de 21 a 47 anos
(X=25,7;DP=7,3), sem queixas de alteração vocal e com voz normal; grupo Disfônico com 10
indivíduos com idade de 17 a 42 anos (X=28,8 DP=7,2), apresentando como queixa principal
rouquidão, com avaliação otorrinolaringológica evidenciando nódulos vocais bilaterais e fenda. As
situações investigadas foram repouso, fala encadeada e espontânea, produção das vogais /a/, //,
/u/, fricativas //, /z/ e contagem de números. A atividade elétrica foi mensurada por um
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condicionador de sinal ligado a uma placa Analógico-Digital A/D (LYNX), Programa de Aquisição de
Dados e eletrodos ativos diferenciais simples. O sinal elétrico foi quantificado pela raiz quadrada
média (RMS) em mV e normalizada como porcentagem da Contração Isomérica Voluntária
Máxima - flexão do pescoço para músculo ECM e elevação de ombros para músculo TFS. A análise
estatística empregada foi análise de variância (ANOVA) e teste de Tukey, com 5% de significância.
Os resultados mostraram que não houve diferença significativa entre as situações de fonação
analisadas, em ambos os grupos. A situação de fala espontânea foi significativamente maior do
que a situação de repouso, para os dois músculos estudados, em ambos os grupos (p=0,005). No
grupo Controle não houve diferença significativa entre a atividade elétrica do músculo ECM
esquerdo e ECM direito (p=1,000), enquanto que o músculo TFS direito apresentou maior
atividade do que o TFS esquerdo (p=0,0001). No Grupo Disfônico, não houve diferença
significativa quanto à lateralidade dos músculos ECM e TFS, em todas as situações avaliadas. O
Grupo Disfônico apresentou significativamente maior atividade elétrica do que o Grupo Controle
para os músculos ECM, bilateralmente, e TFS esquerdo, em todas as situações avaliadas
(p=0,0001). Entretanto não foi encontrada diferença significativa entre a atividade elétrica do
músculo TFS direito dos grupos Controle e Disfônico. Os resultados deste trabalho permitem
concluir que o músculo TFS direito apresentou atividade elétrica significativamente aumentada nos
indivíduos do Grupo Controle, independente da situação de fonação. Os indivíduos portadores de
nódulos vocais e fenda em ampulheta, em especial as mulheres, usam mais a musculatura
anterior do pescoço e paravertebral cervical do que os indivíduos com vozes normais, durante o
repouso e fonação. A eletromiografia de superfície mostrou ser um importante instrumento de
avaliação da atividade muscular nas disfonias hiperfuncionais, uma vez que confirmou os relatos
de avaliação clínica descritos pela literatura.
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MESTRADO
Nome do Autor: Renata Adriana Santos Garcia Alloza
Nome do Estudo: Operadores de uma central de telemarketing: os múltiplos sentidos da voz
Nome do Programa de Pós-Graduação: Fonoaudiologia
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo – PUC-SP
Ano da apresentação: 2000
Nome do Orientador: Profa Dra Léslie Piccolotto Ferreira
Referências completas das publicações relacionadas:
1) Alloza RG, Ferreira IP. A voz para operadores de telemarketing: múltiplos sentidos. In:
Fonoaudiologia na Empresa – Atuação em Call Center. São Paulo: Revinter, 2002. p23-p30.
Palavras-chave: Voz, Prática Social, Produção de Sentido, Repertórios Interpretativos, Distúrbios
da Comunicação
Resumo: As propostas de trabalho do fonoaudiólogo com o operador de telemarketing tiveram
um crescimento acentuado na década de 90. Em nossa experiência com estes profissionais
percebemos que, nem sempre, a voz é contextualizada na realidade social e de trabalho dos
operadores. Poucos são os estudos e atuações fonoaudiológicas que consideram as dimensões da
voz do ponto de vista do profissional que dela se utiliza como instrumento de trabalho. Em geral,
temos acesso a atuações isoladas das necessidades e anseios desse profissional, dificultando a ele
incorporar e valorizar os conteúdos abordados pelo fonoaudiólogo. Este estudo teve por objetivo
compreender, por meio dos discursos dos operadores de telemarketing, os sentidos dados por
eles à sua voz. Utilizamos a abordagem teórico-metodológica de produção de sentidos nas
práticas discursivas do cotidiano, embasada no referencial teórico do construcionismo social para
ter acesso aos sentidos a partir de duas estratégias, entrevistas individuais e grupos focais, que
foram feitas com profissionais de uma central de atendimento. Estamos certos de que
compreender os sentidos dados à voz pelo profissional da voz, contribui decisivamente para traçar
os objetivos da atuação do fonoaudiólogo e para que esta tenha resultados satisfatórios. Os
atendentes da empresa estudada atribuem à voz um conceito amplo, que articula os campos
individual e social. A voz é valorizada por eles no contexto da comunicação, sendo vista como a
materialização da linguagem; o fato de utilizarem a voz no trabalho favorece a expressividade
vocal e o contato com os diferentes clientes é visto como colaborador para tal. Para os operadores
há o predomínio de conteúdos teóricos no treinamento fonoaudiológico; atribuem pouco valor às
questões de saúde vocal e valorizam tal necessidade a partir de algum episódio de disfonia. Foram
revelados comprometimentos e ganhos acarretados com o uso profissional da voz na qualidade de
vida deste profissional. Acreditamos que algumas ações são fundamentais ao propor um trabalho
fonoaudiológico para este grupo específico: conhecer o ambiente de trabalho, os riscos para a
saúde e o perfil vocal deste profissional; atuar na empresa de forma diferenciada da atuação
clínico-terapêutica; relacionar a saúde do corpo/mente à saúde da voz; propiciar mudanças de
atitude deste profissional relacionadas à voz; trabalhar o conceito voz dentro de um conceito mais
amplo, voz- trabalho- relações pessoais.
______________________________________________________________________
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MESTRADO
Nome do Autor: Ana Nery Araújo
Nome do Estudo: Ouvindo a voz. Escutando o inédito: uma análise da entrevista inicial no
distúrbio da voz
Nome do Programa de Pós-Graduação: Fonoaudiologia
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo – PUC-SP
Ano da apresentação: 2000
Nome do Orientador: Profa Dra Léslie Piccolotto Ferreira
Referências completas das publicações relacionadas: --Palavras-chave: Ouvindo, Voz, Distúrbios
Resumo: O objetivo deste trabalho é investigar a dimensão da escuta na clínica fonoaudiológica
voltada para o atendimento dos distúrbios de voz por meio e análise de entrevistas iniciais. A
discussão sobre esta temática é desenvolvida a partir da compreensão da construção teórica da
Fonoaudiologia e da entrevistas inicial articuladas com os termos objetividade e subjetividade,
concepção de sujeito, sintonia e particularmente escuta. Diante das questões que emergiram a
partir das analisadas entrevistas concluo que há o predomínio do levantar dados sobre o distúrbio
em detrimento de uma escuta voltada para a singularidade do sujeito. Assim faz-se necessário
repensar a ação clínica fonoaudiológica no que se refere a entrevista com os distúrbios de voz no
sentido de apreender o processo clínico da entrevista através de uma escuta que trabalhe na
dupla face do discurso do sujeito que apresenta disfonia, considerando os dados trazidos sobre a
alteração vocal, porém articulados com a sua história pessoal.
______________________________________________________________________
DOUTORADO
Nome do Autor: Silvana Bommarito
Nome do Estudo: O efeito de um método de terapia de voz na qualidade vocal e inteligibilidade
de fala de sujeitos surdos
Nome do Programa de Pós-Graduação: Distúrbios da Comunicação Humana: Campo
Fonoaudiológico
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade Federal de São Paulo –
UNIFESP
Ano da apresentação: 2000
Nome do Orientador: Profa Dra Brasília Maria Chiari
Nome do Co-orientador: Profa Dra Marilena Manno Vieira
Referência completa da publicação relacionada:
1) Bommarito S, Vieira MM, Behlau M. Voice therapy for deaf children. In: 25th World Congress of
the International Association of Logopedics and Phoniatrics, Montreal – Canadá: V.I. p.48 – 48,
2001.
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2) Bommarito S, Chiari BM, Vieira MM. Terapia de voz e seu efeito na inteligibilidade da fala de
indivíduos surdos. In: XVI Encontro Internacional de Audiologia, Rio de Janeiro, V.I., p.32 – 32,
2001.
Palavras-chave: Voz, Surdez, Fonoterapia
Resumo: O objetivo do presente estudo foi verificar o efeito de um método de terapia de voz na
qualidade vocal e na inteligibilidade da fala de indivíduos surdos. A amostra foi constituída por 20
indivíduos com idades entre 8 e 28 anos, sendo 18 do sexo feminino e 2 do sexo masculino,
portadores de perda auditiva neurossensorial, bilateral, de grau severo a profundo, congênita ou
adquirida até o 2º ano de vida. Foram realizadas avaliações acústicas da voz a cada 15 dias, ao
longo de todo o processo de terapia. Além disso, foi realizada uma avaliação perceptivo-auditiva
pré e pós-aplicação do método de terapia. O método foi composto por 16 sessões, sendo os
primeiros 30 minutos destinados a exercícios de voz para adequar a qualidade vocal e os outros
30 minutos a exercícios de monitorização visual por meio de jogos computadorizados. A análise
dos resultados permitiu-nos concluir que após a realização do método, houve redução
estatisticamente significante das frequências fundamental modal e máxima, das médias dos
valores de jitter e shimmer e dos valores da energia do ruído glótico. Quanto à análise perceptivoauditiva pós- terapia, verificou-se melhora significante do grau geral de alteração da voz em cerca
da metade dos indivíduos surdos, enquanto a inteligibilidade da fala melhorou significante em
80% dos casos.
______________________________________________________________________
DOUTORADO
Nome do Autor: Alcione Ghedini Brasolotto
Nome do Estudo: Características glóticas de presbilaringe: relação com queixa vocal e alterações
de mucosa das pregas vocais
Nome do Programa de Pós-Graduação: Distúrbios da Comunicação Humana: Campo
Fonoaudiológico
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade Federal de São Paulo –
UNIFESP
Ano da apresentação: 2000
Nome do Orientador: Prof Dr Paulo Augusto de Lima Pontes
Nome do Co-orientador: Profa Dra Mara Behlau
Referência completa da publicação relacionada:
1) Pontes P, Brasolotto AG, Behlau M. Glottic characteristics and voice complaint in the elderly. J
Voice, v.19(1), p.84 - 94, jan. 2005.
2) Pontes P, Brasolotto AG, Behlau M. Home Study Course, Section 6 - Laryngology, Voice
Disorders And Bronchoesophagology. Reimpressão do artigo Glottic characteristics and voice
complaint in the elderly. AMERICAN ACADEMY OF OTOLARYNGOLOGY-HEAD AND NECK SURGERY,
2006.
3) Comentário do artigo: Pontes P, Brasolotto AG, Behlau M. Glottic Characteristics and Voice
Complaint in the Elderly In: Year Book - Year Book of Otolaryngology - Head and Neck Surgery
ed. Philadelphia : Elsevier-Mosby, 2006, p. 117-120.
Palavras-chave: Voz, Envelhecimento, Prega Vocal
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Resumo: O objetivo do presente estudo foi avaliar a relação das características indicativas de
presbilaringe com as ocorrências de queixa vocal e alterações de mucosa das pregas vocais em
pacientes acima de 60 anos de idade, com queixas faringo-laríngeas. O material do presente
estudo constou de registros clínicos e de imagens obtidas por meio de laringoscopias dos arquivos
do Instituto da Laringe – INLAR, em São Paulo, de 210 pacientes que procuraram atendimento
otorrinolaringológico com queixas faringo-laríngeas com idade acima de 60 anos. Não foram
incluídos na amostra os casos de câncer e paralisias. Destes, 88 são homens e 122 são mulheres.
Foram analisadas as características glóticas de arqueamento de pregas vocais, saliência de
processos vocais, fenda fusiforme membranácea, que são características indicativas de
presbilaringe. Também foram analisados o aumento de massa de pregas vocais, a leucoplasia de
pregas vocais e as alterações de pregas vocais, distintas dessas duas, e agrupadas como
miscelânea; além de presença ou ausência de queixa vocal. Os achados também foram analisados
comparativamente entre homens e mulheres. O arqueamento de pregas vocais ocorreu em
23,81%; a saliência de processos vocais ocorreu em 29,52% e a fenda fusiforme membranácea
em 37,62%, observando-se uma forte correlação entre si; a ocorrência dessas três características
foi semelhante entre homens e mulheres. A presença de lesões em pregas vocais ocorreu em
42,38%, sendo o aumento de massa de pregas vocais a alteração de cobertura mais comum em
mulheres e a leucoplasia mais comum em homens. A queixa vocal ocorreu em 63,81%, sendo
maior nos pacientes sem arqueamento de pregas vocais, especialmente nos homens e a
ocorrência de lesão nas pregas vocais foi significantemente maior nos pacientes sem arqueamento
de pregas vocais e saliência de processos vocais. Do exposto, podemos concluir que, em nosso
material de estudo, o arqueamento de pregas vocais foi a característica de presbilaringe que
apresentou menor ocorrência de queixa vocal; não houve diferença quanto à queixa vocal diante
da presença ou ausência de saliência de processos vocais e fenda fusiforme membranácea; os
homens com arqueamento de pregas vocais e saliência de processos vocais apresentaram mais
queixa vocal do que as mulheres, não ocorrendo o mesmo quanto à presença de fenda fusiforme
membranácea. Houve maior ocorrência de aumento de massa de pregas vocais e alterações tidas
como miscelânea na ausência de arqueamento de saliência de processos vocais; não ocorrendo o
mesmo quanto à fenda fusiforme membranácea.
______________________________________________________________________
DOUTORADO
Nome do Autor: Elisabete Carrara-de Angelis
Nome do Estudo: Deglutição, configuração laríngea, análise clínica e acústica computadorizada
da voz de pacientes com Doença de Parkinson
Nome do Programa de Pós-Graduação: Ciências
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade Federal de São Paulo UNIFESP
Ano da apresentação: 2000
Nome do Orientador: Prof Dr Henrique Ballalai Ferraz
Nome do Co-orientador: Profa Dra Zelita Caldeira Ferreira Guedes
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Voz, Deglutição, Reabilitação, Doença de Parkinson
Resumo: A doença de Parkinson é uma doença do sistema extrapiramidal que pode acometer a
comunicação oral e deglutição. O objetivo do presente estudo foi o de caracterizar os aspectos
vocais, laríngeos e de deglutição, bem como correlacionar os achados das avaliações clínica,
acústica da voz, laringoestroboscópica e videofluoroscópica da deglutição, em pacientes com
doença de Parkinson. Participaram deste estudo 24 pacientes com doença de Parkinson, com
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estágios de 2 a 4 (Hoehn & Yahr, 1967). Os pacientes foram submetidos às avaliações clínica,
acústica vocal, videolaringoestroboscópica e videofluoroscópica da deglutição orofaríngea. Os
pacientes com doença de Parkinson apresentam mais sintomas e mais consciência das alterações
de comunicação oral do que das alterações de deglutição. As alterações fonoarticulatórias mais
frequentes foram a redução da loudness e a imprecisão articulatória, ambas correlacionadas à
redução da inteligibilidade de fala. A laringe apresentou fenda glótica predominantemente
fusiforme, tremor de laringee de pregas vocais e constrição supraglótica mista, e as medidas
acústicas de perturbação e de ruído mostraram valores acima da normalidade. As alterações da
deglutição mostraram-se evidentes em todas as fases da deglutição, com 33% de pacientes
apresentando aspiração silente. As medidas de perturbação da frequência fundamental (STD, PPQ
e vf0) mostraram associação significante com a penetração laríngea, sugerindo uma relação entre
voz e deglutição. Isto reforça a importância de avaliações objetivas vocais e de deglutição em
pacientes com doença de Parkinson, no intuito de possibilitar uma melhora de qualidade de vida.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Maria de Fátima Pires Dantas Cavalcanti
Nome do Estudo: Análise de recursos vocais em locução de telejornalismo
Nome do Programa de Pós-Graduação: Fonoaudiologia
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo – PUC-SP
Ano da apresentação: 2000
Nome do Orientador: Profa Dra Léslie Piccolotto Ferreira
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: --Resumo: Para compor o estilo de locução, o apresentador de telejornalismo utiliza recursos
vocais que variam de acordo com tipo de notícia e suas conotações textuais. Para investigarmos
de que maneira ocorre essa variação, selecionamos um apresentador de telejornalismo,
consagrado no meio televisivo, para realizar leitura de duas notícias. Nosso objetivo foi investigar
na leitura dessas notícias aspectos da expressividade da fala do apresentador por meio de análise
perceptivo-auditiva (identificação das ênfases e direção dos contornos entonacionais) e fonéticoacústica (identificação das variações relativas à frequência fundamental e duração). O trabalho
visa contribuir para que o fonoaudiólogo tenha uma compreensão melhor do processo de
construção do estilo oral telejornalístico, podendo dessa forma assessorar efetivamente
apresentadores de telejornalismo.
______________________________________________________________________
DOUTORADO
Nome do Autor: Regina Yu Shon Chun
Nome do Estudo: A voz na interação verbal: como a interação transforma a voz
Nome do Programa de Pós-Graduação: Estudos Pós-Graduados em Linguística Aplicada e
Estudos da Linguagem – LAEL
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Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo – PUC-SP
Ano da apresentação: 2000
Nome do Orientador: Profa Dra Sandra Madureira
Referência completa da publicação relacionada:
1) Chun RYS. A Voz na interação verbal: como a interação transforma a voz. Doutorado
(Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São
Paulo, 2000.Disponivel: http://www.pucsp.br/pos/lael/lael-inf/def_teses.html. Último
acesso em: 25/02/2009
2) Chun RYS. Voz e Interação Social: repercussões em voz profissional século XXI adentro.
Revista Intercâmbio, v.XI, p.195 - 202, 2002.
3) Chun RYS, Madureira S. A qualidade e a dinâmica de voz. Revista Distúrbios da Comunicação,
v.15, p.383 - 392, 2004.
4) Chun RYS. A Voz na interação verbal: como a interação transforma a voz. In: Pró-Fono.
Compilação das Teses e Dissertações da Fonoaudiologia Brasileira. Publicação em meio digital.
Barueri, São Paulo: Pró-Fono, 2004.
Palavras-chave: Voz, Interação Social, Qualidade e Dinâmica de Voz
Resumo: O objetivo deste trabalho é analisar a voz na interação verbal, locus de pesquisa que
tem sido negligenciado na abordagem predominante nos estudos em voz. As questões que
surgem do e no uso da voz não podem ser consideradas meramente do ponto de vista físico (um
ato laríngeo), pois há implicações de ordem linguística (como se constrói a produção vocal no
discurso oral) e sociais (como a interação transforma a voz do sujeito). Há mudanças nas vozes
de acordo com o contexto de produção. Estas variações podem ser analisadas por meio de análise
perceptual e acústica. Neste estudo, a investigação da voz será associada à análise de como as
mudanças vocais emergem na situação interacional, isto é, à luz dos referenciais teóricos de
Goffman. Na interação face a face ocorrem alterações, envolvendo não só marcas linguísticas,
como também, alinhamentos dos interlocutores necessários ao jogo interacional, frequentemente,
sinalizados por recursos paralinguísticos. As mudanças paralinguísticas no contexto interacional,
caracterizadas por variações da qualidade e dinâmica de voz, ou seja, do pitch (correlato
psicoacústico da frequência), das proeminências (palavras enfatizadas e pitch accent), da duração
dos segmentos fônicos e da velocidade de fala. Parâmetros fonéticos acústicos que serão
estudados. Foram analisadas as vozes de dois sujeitos em diferentes contextos. Os resultados
apontam para a validade e a utilidade da compreensão do fenômeno vocal na interação social,
examinados segundo os princípios de organização da estrutura social preconizados na obra de
Goffman, e revelam a correlação entre as mudanças vocais, os alinhamentos do sujeitos e os
enquadres em que se inserem. Esta pesquisa indica caminhos para compreender a materialidade
fônica na interação social e se revela como fértil campo de pesquisa a ser desenvolvido e
explorado.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Cláudia Simone Godoy Cotes
Nome do Estudo: Apresentadores de telejornal: análise descritiva dos recursos não-verbais e
vocais no relato da notícia

67
Nome do Programa de Pós-Graduação: Fonoaudiologia
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo – PUC-SP
Ano da apresentação: 2000
Nome do Orientador: Profa Dra Léslie Piccolotto Ferreira
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Comunicação Não-verbal, Gesto, Telejornalismo
Resumo: Esta pesquisa tem o objetivo de analisar, descritivamente, os recursos não-verbais e
vocais utilizados por oito apresentadores de telejornalismo, de diferentes emissoras, gravados em
vídeo, no período noturno, durante a narração de um mesmo tema. Os recursos não-verbais
analisados foram o espaço (proxêmica), as expressões faciais, a postura, e os gestos, sendo
classificados em: emblemas, ilustradores, reguladores, manifestações afetivas e adaptadores. Os
recursos vocais analisados englobaram a curva entoacional (ascendente, descendente, nivelado),
a intensidade, a pausa e a duração. Os recursos não-verbais mais utilizados pelos apresentadores
de telejornal foram os reguladores, mais especificamente os meneios de cabeça para baixo e para
o lado. Os recursos vocais mais realizados foram a curva entoacional ascendente e descendente.
Os dados estatísticos demonstraram que a co-ocorrência significante entre o gesto e a entonação,
ou seja, o meneio de cabeça para baixo com mudança entoacional descendente e o meneio de
cabeça para o lado com mudança entoacional ascendente, sendo que as mulheres, quando
comparadas aos homens, utilizaram mais recursos, tanto não-verbais quanto vocais, durante a
narração. Os resultados apontaram para a presença da relação entre o gesto e a entonação,
favorecendo a expressividade, criando assim, a necessidade de uma reavaliação no trabalho
fonoaudiológico junto aos profissionais de telejornalismo, por meio de uma análise complementar,
ou seja, uma nova forma de avaliar e trabalhar a inter-relação corpo/voz, contribuindo assim,
para um relato de notícia com maior credibilidade junto ao telespectador.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Maria Lucia Oliveira Suzigan Dragone
Nome do Estudo: Voz do professor: interfaces e valor como instrumento de trabalho
Nome do Programa de Pós-Graduação: Educação Escolar - Faculdade de Ciências e Letras FCLAr
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade Estadual Paulista –
UNESP
Ano da apresentação: 2000
Nome do Orientador: Profa Dra Maria Regina Guarnieri
Referências completas das publicações relacionadas:
1) Dragone MLS, Guarnieri MR. Voz do Professor: interfaces e valor como instrumento de
trabalho. Barueri-SP: Pró-Fono, 2000, v.1.
2) Dragone MLS, Guarnieri MR. Voz do Professor: interfaces e valor como instrumento de
trabalho. In: Compilação das Teses e Dissertações da Fonoaudiologia Brasileira - versão CD ed.
Carapicuiba – SP: Pró-Fono, 2004.
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Palavras-chave: Voz, Professor, Educação, Fonoaudiologia
Resumo: A voz, som responsável pela mensagem oral, no conjunto de suas qualidades, compõe
o comportamento vocal e sua psicodinâmica durante a emissão da linguagem oral humana. O
objetivo deste estudo foi configurar como a voz do professor é abordada em duas áreas do
conhecimento - fonoaudiologia e educação - e na perspectiva dos professores, estabelecendo as
interfaces e atribuindo um valor para a voz no trabalho docente. A metodologia eleita foi de
estudo exploratório, com análise da bibliografia sobre voz do professor da área fonoaudiológica e
das referências sobre o comportamento vocal do professor na bibliografia da educação.
Complementando, foram realizadas entrevistas com cinco professores, para obter suas opiniões
com relação ao valor da voz no exercício do trabalho docente. Através da análise da bibliografia
específica da área fonoaudiológica obtiveram-se dados sobre a grande ocorrência de alterações
funcionais ou orgânicas de voz entre os professores. Há inúmeros estudos revelando o desgaste
vocal presente nesta profissão, as causas, os sintomas, os projetos de prevenção e a saúde vocal
dos professores. A análise da bibliografia sobre trabalho docente permitiu encontrar a linguagem
oral como elemento da interação professor-aluno e uma valorização da clareza das emissões orais
dos professores. Não há referências diretas a voz, mas ela está presente no som da linguagem
oral. A voz esteve mais visível nas pesquisas voltadas para o interior da sala de aula,
principalmente quando mencionavam o controle de disciplina e as variações de humor dos
professores. Os depoimentos dos professores foram avaliados sob seis focos de análise: requisitos
para o bom desempenho profissional, papel da voz na atuação do professor, variações de voz
feitas durante a aula, memória das vozes de antigos professores, percepções sobre a própria voz,
e o que desejariam saber sobre voz. Tais depoimentos destacaram principalmente a importância
da interação professor-aluno, a formação e os recursos da aula como requisitos do bom
desempenho; a voz como recurso didático, controladora da disciplina e reveladora da emoção do
professor; os impactos negativos e positivos deixados pelas vozes dos antigos professores. Pôdese concluir com esta pesquisa que as principais interfaces entre a fonoaudiologia, a educação e a
perspectiva dos professores com relação à voz estão na relação professor-aluno, com a influência
da psicodinâmica vocal, e no papel da voz como recurso da atuação do professor em sala de aula.
O valor da voz ainda é diferente na fonoaudiologia e na educação. A busca de um valor
equilibrado pode estar no ouvir a voz usada na sala de aula, nas relações que o professor
estabelecer com ela e no impacto que a voz do professor causar nos alunos.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Adriana Velez Feijó
Nome do Estudo: Estudo da função vocal em pacientes com esclerose múltipla através da
análise acústica
Nome do Programa de Pós-Graduação: Clínica Médica – Medicina
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade Federal do Rio Grande
do Sul – UFRGS
Ano da apresentação: 2000
Nome do Orientador: Profa Dra Maria Alice Mattos Pimenta Parente
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Esclerose Múltipla, Disfonia, Voz
Resumo: A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença crônica e degenerativa, que compromete a
bainha de mielina do Sistema Nervoso Central (SNC) e caracteriza-se por múltiplas lesões na
substância branca do cérebro, tronco cerebral e medula espinhal. Pode apresentar envolvimento
do sistema piramidal, cerebelar e de tronco cerebral. Descrita por Charcot em 1877, a EM
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pertence ao grupo das doenças desmielinizantes do SNC. Clinicamente, pode-se observar uma
variabilidade de manifestações sintomatológicas devido ao comprometimento multifocal do
sistema nervoso que caracteriza a doença. Entre estas, destacam-se a espasticidade, paresia,
atexia, distúrbios de linguagem, cognitivos e emocionais, desordens do sistema nervoso
autônomo e disfunção de nervos cranianos tais como alterações da visão e mobilidade ocular,
disfagia, disartrofonias e tremor. Quando a musculatura laríngea e orofaringea são afetadas pela
EM, verificam-se alterações na regulação da respiração, necessárias para fala, na voz, na
articulação e na ressonância. Consequentemente, há uma desorganização no sistema fonador
responsável pela comunicação verbal do sujeito. A este distúrbio fonatório denomina-se disartria
e/ou disartrofonia. É importante ressaltar que a voz é resultado de um delicado e complexo ato
motor que está vinculado a diferentes níveis de sistemas e não a apenas um único órgão.
Gonzales denominou como sistema fonatório o conjunto de diferentes níveis que são responsáveis
pela produção vocal. Esses níveis são: emissor, ressonantal, endócrino, auditivo, pulmonar e
neurológico. Sendo a voz uma função neurofisiológica altamente sensível a alterações do sistema
nervoso, medidas do sinal vocal são um microcosmo representativo da integridade da vias e dos
centros nervosos. Deste modo, o estudo da voz em pacientes neurológicos visa identificar as
deficiências causadas pela lesão no processo de comunicação do indivíduo, a fim de verificar se
alterações clínicas vocais se manifestam através de expressões distintas, de acordo com a
fisiopatologia, para posteriormente contribuir no diagnóstico e elaboração de reabilitação,
maximizando as habilidades funcionais vocais para os portadores de doenças como a Esclerose
Múltipla, procurando manter e/ou melhorar a qualidade de vida desses indivíduos e evitando seu
isolamento social, uma vez que a expressão verbal é um dos principais meios de comunicação em
nossa sociedade. A presença de disfonia difere entre sujeitos com EM na categoria surto/remissão
e sem Esclerose Múltipla, podendo tornar-se uma ferramenta auxiliar no diagnóstico e tratamento
clínico da comunicação verbal dos pacientes com EM. Objetivos gerais: testar a hipótese de
disfonia em sujeitos com Esclerose Múltipla através da espectrografia acústica. Objetivos
específicos: 1) Avaliar a frequência fundamental, desvio da frequência fundamental e a
instabilidade no longo prazo (frequência e amplitude do tremor) da voz em sujeitos com EM. 2)
Aferir os valores de jitter, shimmer e ruído glótico em sujeitos com esclerose múltipla.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Cristina Lemos Barbosa Furia
Nome do Estudo: Inteligibilidade da fala após glossectomias e reabilitação fonoaudiológica
Nome do Programa de Pós-Graduação: Ciências - Fisiopatologia Experimental
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade de São Paulo – USP
Ano da apresentação: 2000
Nome do Orientador: Prof Dr Luiz Paulo Kowalski
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Glossectomia/Reabilitação, Inteligibilidade da Fala, Reabilitação
Resumo: A inteligibilidade de fala reflete a habilidade geral do indivíduo em produzir
efetivamente os padrões articulatórios, de forma que o interlocutor o compreenda em diferentes
situações de comunicação. As ressecções de tumores de boca propiciam alterações articulatórias
que são compatíveis com o local e extensão da ressecção, reconstrução e mobilidade das
estruturas remanescentes. A proposta do estudo foi avaliar a inteligibilidade de fala de pacientes
submetidos à glossectomias totais, subtotais e parciais, antes e após fonoterapia. Avaliou-se 27
pacientes, 24 do sexo masculino e 3 do sexo feminino entre 34 e 79 anos (média: 56,5 anos). Os
tumores foram estadiados, segundo os critérios da UICC, 3 T1, 4 T2, 8 T3, 11 T4, 1 Tx; 15 N0, 5
N1, 6 N2a-c, 1 N3; 27 M0. O tipo histológico mais frequente foi carcinoma espinocelular (26
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casos) e somente um paciente era portador de carcinoma adenocístico. Os casos foram divididos
em três grupos de acordo com a extensão da ressecção da língua: I - 6 totais; II - 9 subtotais e
III - 12 parciais. Foram utilizadas as seguintes técnicas de reconstrução: retalho miocutâneo do
músculo peitoral em 15 pacientes, transplante microcirúrgico em 3, retalho de língua em 6 e
fechamento primário em 3. Dos 27 pacientes, apenas dois não foram submetidos à radioterapia. A
emissão dos pacientes foram gravadas e analisadas por três ouvintes experientes utilizando-se as
seguintes provas fonoarticulatórias: vogal isolada, vogal no contexto silábico e sequência
vogal/consoante/vogal. Para a avaliação da inteligibilidade da fala encadeada (história em
sequência), os ouvintes utilizaram o escore de 1 a 4 /inteligível/ - /ininteligível/. Todos os
pacientes foram submetidos à fonoterapia que consistiu em ativar compensações e adaptações
articulatórias e maximizar a movimentação das estruturas remanescentes por um período de três
a seis meses. As provas foram gravadas novamente após a fonoterapia. Para comparação da
média foi utilizado análise de variância (ANOVA) e teste de Wilcoxon. Os pacientes apresentaram
melhora da inteligibilidade de fala, sendo os valores estatisticamente significantes (p£0,05) para o
grupo I nas vogais, vogal/consoante/vogal e fala encadeada; para o grupo II nas sílabas,
vogal/consoante/vogal e fala encadeada. O grupo III, na fase pré-terapia, revelou médias de
inteligibilidade de fala significativamente melhores quando comparado aos grupos I e II. Após a
fonoterapia, não se observou diferenças estatisticamente significantes no grupo III. A fonoterapia
foi fundamental na melhora da inteligibilidade de fala de pacientes glossectomizados,
principalmente nos grupos submetidos à ressecções extensas. Foram observadas diferenças entre
os grupos na fase pré-terapia; a fonoterapia possibilitou melhora da inteligibilidade de fala,
principalmente nos grupos I e II e a melhora do grupo III não foi estatisticamente significativa,
possivelmente pelo número pequeno da amostra.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Cláudia Gomes
Nome do Estudo: Análises perceptivo-auditiva e acústica da voz e achados laringoscópicos de
pacientes portadores de esclerose múltipla
Nome do Programa de Pós-Graduação: Distúrbios da Comunicação Humana: Campo
Fonoaudiológico
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade Federal de São Paulo –
UNIFESP
Ano da apresentação: 2000
Nome do Orientador: Profa Dra Brasília Maria Chiari
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Esclerose Múltipla, Disfonia Neurológica, Avaliação Vocal
Resumo: A Esclerose Múltipla é uma doença desmielinizante do sistema nervoso central, que
dependendo das áreas das vias acometidas, pode causar distúrbios da comunicação, entre eles os
de voz e fala. O objetivo do presente estudo foi avaliar o comportamento vocal de pacientes
portadores de Esclerose Múltiplado tipo surto-remissivo, realizando análise comparativa dos
parâmetros perceptivo-auditivos e acústicos da voz e dados laringológicos. Neste estudo, foram
arrolados um total de 26 pacientes portadores de esclerose múltipla do tipo surto-remissivo,
oriundos da Associação Brasileira de Esclerose Múltipla (ABEM) e da Disciplina de Neurociências da
Universidade Federal de São Paulo - Escola Paulista de Medicina (UNIFESP). Deste total, 20
sujeitos são do sexo feminino, com faixa etária entre 15 a 57 anos e média de 40,15 anos; e
outros 6 são do sexo masculino com faixa etária entre 23 a 44 anos e média de 33,5 anos. A
preferência foi dada à inclusão de sujeitos jovens, pois de modo geral, a esclerose múltipla é uma
afecção do adulto jovem e o máximo de sua incidência se situa entre as idades de 20 a 45 anos,
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mas em 90% das vezes principiam em indivíduos entre 15 a 45 anos, com uma média ao redor de
30 anos (MELARAGNO, 1992). Salientamos, que muitas foram as dificuldades encontradas para
reunir o grupo de pacientes necessários para este estudo, pois a esclerose múltipla causa aos seus
portadores inúmeras limitações, nos âmbitos sócio-econômico e físico, restringindo suas
atividades por maior que seja seu desejo em colaborar com as pesquisas sobre esta afecção.
Todos os sujeitos foram submetidos a avaliação laringológica por meio da telelaringoscopia, tendo
sido considerados os parâmetros de constrição do vestíbulo laríngeo, configuração das pregas
vestibulares e das pregas vocais, vibração de mucosa das pregas vocais, coaptação glótica,
presença de lesões laríngeas e/ou glóticas e tremor laríngeo e/ou glótico. A avaliação perceptivoauditiva do comportamento vocal, constituiu-se numa investigação sobre os principais parâmetros
empregados pelo indivíduo em sua comunicação habitual. A análise acústica computadorizada do
voz foi realizada pelo laboratório de voz CSL (Computerized Speech Lab) da Kay Elemetrics Corp.
por meio do programa MDVP (Multi Dimensional Voice Program), tendo sido obtidos os valores de
frequência fundamental, jitter percentual, shimmer percentual e proporção ruído-harmônico
(NHR), durante a emissão da vogal /a/ sustentada , em intensidade habitual, selecionando-se
manualmente o período mais estável da emissão dentro de um período de 2.750s. Os resultados
obtidos indicam predomínio de alterações na coaptação glótica, caracterizada por fendas glóticas,
redução dos tempos máximos de fonação, qualidade vocal soprosa e rouca, instabilidade vocal e
disartria, abaixamento da frequência fundamental no sexo feminino e elevação dos parâmetros
jitter e shimmer. Notamos a importância da atenção dos profissionais fonoaudiólogos e
otorrinolaringologistas aos pacientes portadores de esclerose múltipla, pois as alterações da
comunicação, em especial, da fala e do comportamento vocal são evidentes nesta população.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Teresinha Ponce de Leon
Nome do Estudo: De que corpo se fala na clínica da voz
Nome do Programa de Pós-Graduação: Fonoaudiologia
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo – PUC-SP
Ano da apresentação: 2000
Nome do Orientador: Profa Dra Léslie Piccolotto Ferreira
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Corpo, Voz, Clínica
Resumo: Ao falar do corpo, o fonoaudiólogo o faz, frequentemente, a partir de uma visão
unilateral, limitada ao aspecto orgânico: técnicas corporais para alívio de tensão muscular,
técnicas respiratórias, vocais e articulatórias. Revendo-se a literatura, ainda escassa, é essa a
abordagem dos principais autores da área. Graças à experiência trazida por alguns casos clínicos,
foi inevitável atentar para a relação entre o uso inconsciente, correto ou incorreto (e repetido) do
corpo e a emissão vocal. Desde então, esta relação tem sido alvo de nossos estudos e reflexões. A
escolha do tema é consequência da observação de procedimentos na clínica da voz, onde o corpo
aparece como um forte referencial: na avaliação, ao identificar a normalidade ou as alterações do
tônus, a harmonia ou a desarmonia do esquema corporal na raiz da voz impostada, ou na
etiologia de vários processos disfônicos; nos procedimentos, a utilizar a consciência do corpo, seu
equilíbrio e sua harmonização, como instrumento facilitador e terapêutico no aprimoramento
vocal, e no tratamento dos distúrbios da voz. O objetivo deste trabalho é compreender qual é o
corpo referido na clínica da voz. A fim de responder à questão, título deste estudo, decidiu-se
examinar o tema, inicialmente, mediante a análise de dez autores nacionais, significativos na área
da Fonoaudiologia, por meio de fontes escritas (livros e artigos), obedecendo aos seguintes
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critérios: 1.os que escreveram sobre a clínica da voz; 2.os que escreveram especificamente sobre
técnicas corporais a serem utilizadas na clínica da voz. Em um segundo momento, foram
entrevistadas dez profissionais, consideradas experientes, com especialização em voz, e de um
mínimo de cinco anos de atividade clínica. O método utilizado foi o qualitativo no enfoque
proposto por Bardin. Em relação às fontes escritas, foi realizada uma primeira leitura de cada obra
e a seguir a análise de cada uma delas, quatro eixos a saber, quando o material fazia referência a
comunicação não verbal, a aspectos psíquicos e quais as práticas corporais descritas, se
impressivas ou expressivas. Os depoimentos das entrevistadas foram audiogravados e
posteriormente transcritos, em primeiro lugar, de forma literal e em seguida, adequados às
normas da linguagem escrita. Da mesma forma, a análise das fontes orais também privilegiou os
quatro eixos. Como última etapa, comentários inter-relacionando as fontes (orais e escritas)
foram apresentados, procurando destacar desse material, os elementos significativos que nos
levaram a uma melhor compreensão do corpo presente na clínica da voz. A inspiração escolhida
para a leitura dos dados foi a teoria psicanalítica, buscando uma possibilidade de entender as
questões situadas para além do orgânico. Isso porque, nos resultados obtidos, predominaram os
aspectos relacionados ao psíquico. Assim, o posicionamento viria ao encontro das atuais
inquietações manifestadas na Fonoaudiologia.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Corina Rianho Louro
Nome do Estudo: Processo terapêutico na clínica das disfonias: constituição de espaço potencial
na relação terapêutica
Nome do Programa de Pós-Graduação: Fonoaudiologia
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo – PUC-SP
Ano da apresentação: 2000
Nome do Orientador: Profa Dra Suzana Magalhães Maia
Referências completas das publicações relacionadas: --Palavras-chave: Clínica Fonoaudiológica, Disfonia, Terapia
Resumo: O objetivo desta pesquisa é descrever e analisar a constituição de um processo
terapêutico na clínica das disfonias, a partir do caso clínico de Célia. Procuro descrever a relação
terapêutica, revelando o que estava presente na cena clínica e como isto se configurava. Esta
investigação é iluminada pelo referencial da psicanálise Winnicottiana no que diz respeito à
concepção de pessoa humana. Assim, procurei investigar de que maneira articulava os
conhecimentos técnicos específicos com a apreensão que tinha de Célia. Deste estudo,
evidenciou-se a possibilidade de conceber o espaço terapêutico como um espaço potencial, no
qual, a partir de uma realidade compartilhada, Célia desenvolvia sua voz. A partir destas
reflexões, vislumbrar, então, a constituição da clínica fonoaudiológica como um encontro humano,
no qual terapeuta e paciente são participantes ativos deste processo.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Glaucya Madazio
Nome do Estudo: A influência da angulação na posição do telescópio na videoquimografia
laríngea
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Nome do Programa de Pós-Graduação: Distúrbios da Comunicação Humana: Campo
Fonoaudiológico
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade Federal de São Paulo –
UNIFESP
Ano da apresentação: 2000
Nome do Orientador: Prof Dr Paulo Augusto de Lima Pontes
Nome do Co-orientador: Profa Dra Mara Behlau
Referência completa da publicação relacionada:
1) Pontes P, Madazio G, Behlau M, Cantoni L. A influência da angulação na posição do telescópio
na videoquimografia laríngea. Rev Bras Otorrinolaringologia 2004; 71:803;12.
Palavras-chave: Voz, Laringe, Videoquimografia
Resumo: A videoquimografia é considerada a mais recente tecnologia na semiologia
avançada da laringe. A videoquimografia utiliza-se de tecnologia digital para a análise ultrarápida da vibração das pregas vocais. A imagem apresentada é a referência de uma única
linha, representando um estreito segmento horizontal da imagem laríngea. A
videoquimografia avalia todos os tipos de irregularidades de vibração, identifica pequenas
assimetrias esquerda-direita, diferenças no quociente de abertura ao longo das pregas vocais,
propagação lateral da onda mucosa e movimentação das margens superior e inferior da onda
de mucosa das pregas vocais. O objetivo do presente estudo foi verificar a correspondência
das imagens obtidas na videoquimografia, com variação do ângulo de exposição da laringe
em relação ao telescópio. Foram analisados três indivíduos do sexo feminino, sem queixa
vocal. As imagens videoquimográficas foram registradas com o telescópio laríngeo de 90º
posicionado na linha média, perpendicular à glote - zero grau, durante a emissão de uma
vogal sustentada /ε/, em frequência e intensidade habituais. O procedimento foi repetido
mais duas vezes, porém com rotação de quinze graus do telescópio, no sentido horário,
deslocando-se o laringoscópio à direita da linha média do paciente e, no sentido anti-horário,
à esquerda. Os resultados obtidos indicaram diferenças evidentes nas imagens obtidas, o que
demanda uma padronização da exposição laríngea para a interpretação da videoquimografia.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Nair Katia Nemr
Nome do Estudo: A epistemologia genética de Jean Piaget na reabilitação vocal do
laringectomizado
Nome do Programa de Pós-Graduação: Psicologia Social
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade de São Paulo – USP
Ano da apresentação: 2000
Nome do Orientador: Profa Dra Zélia Ramozzi-Chiarottino
Referência completa da publicação relacionada:
1) Nemr NK, Ramozzi-Chiarottino Z. Fatores cognitivos na reabilitação vocal após laringectomia
total. Rev Bras Otorrinolaringol. 2002; 68(6):805-10.
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Palavras-chave: Reabilitação Vocal, Voz Esofágica, Laringectomizados, Epistemologia Genética,
Jean Piaget
Resumo: Objetivo: O objetivo desta tese foi criar uma nova estratégia para o aprendizado da voz
esofágica em pacientes laringectomizados. Método: Participaram deste estudo seis pacientes
considerados fracassos terapêuticos absolutos (sem qualquer tipo de emissão de som), após
fonoterapia. Como fundamento teórico para a pesquisa utilizamos a Epistemologia Genética de
Jean Piaget. O atendimento foi realizado durante um ano (44 sessões), em grupo para os
pacientes que compuseram a amostra. Partimos de imagens dinâmicas referentes ao processo
vocal anterior à cirurgia e atual, visando fazer com que os pacientes, a partir daí,
compreendessem o mecanismo da produção de voz. A idéia fundamental era a de que entendendo
o processo, não só tornar-se-iam capazes de produzir o som como de chegar à fala fluente
comunicativa. Resultados: Todos conseguiram a ação: emitir o som esofágico até a 9ª. sessão. O
som revelou-se condição necessária mas não suficiente para desenvolver a voz fluente. Três
pacientes atingiram a fluência antes de completar seis meses de terapia, após ter compreendido o
processo e estabelecido as relações entre os elementos do sistema de produção da voz. Dois
pacientes analfabetos, no final do trabalho, apresentaram emissões de frases com fluência
assistemática; verificou-se que o estímulo constante para que passassem do símbolo individual
para a aquisição do signo coletivo serviu como um meio facilitador para a compreensão do
sistema. Um paciente analfabeto não conseguiu adquirir a voz; incapaz de estabelecer inferências
(causais ou dedutivas), manteve as significações do padrão automático da produção de voz
laríngea, demonstrando incapacidade cognitiva de ressignificar o mecanismo de produção de voz
compatível com o senso comum. Conclusões: a abordagem terapêutica fundamentada na
epistemologia genética mostrou-se eficiente para cinco dos seis pacientes estudados; a emissão
do som esofágico mostrou-se condição necessária mas não suficiente para o desenvolvimento da
voz fluente; a alfabetização mostrou ter grande importância na reabilitação vocal do
laringectomizado, uma vez que o percurso: ação-representação, através de imagens mentais,
linguagem falada e e escrita, neste caso, está completo.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Fabiola Mello Nobre
Nome do Estudo: Efeito da fala continuada sobre a voz no sexo masculino e feminino
Nome do Programa de Pós-Graduação: Distúrbios da Comunicação Humana: Campo
Fonoaudiológico
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade Federal de São Paulo –
UNIFESP
Ano da apresentação: 2000
Nome do Orientador: Profa Dra Marilena Manno Vieira
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Voz, Distúrbios da Voz, Qualidade da Voz, Fala
Resumo: Este trabalho teve o objetivo de verificar o efeito da fala continuada sobre a voz em
vinte indivíduos do sexo masculino e vinte do sexo feminino na faixa etária de vinte a trinta e dois
anos de idade, sem queixas vocais. Os indivíduos foram submetidos à fala continuada por quinze
minutos, por meio da leitura ininterrupta de frases sonoras com cadência padronizada, tendo que
emitir a vogal /a/ sustentada a cada minuto. Essas emissões foram posteriormente submetidas à
análise acústica computadorizada dos valores das variáveis: frequência fundamental modal,
desvio padrão da frequência fundamental, jitter, shimmer e energia do ruído glótico, e submetidas
à avaliação perceptivo-auditiva, por uma banca de duas fonoaudiólogas, utilizando a Escala
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GIRBAS. Após o teste os indivíduos responderam questionário de auto-avaliação sobre suas
sensações negativas. Diante dos resultados apresentados, conclui, para o sexo masculino e
feminino, que houve grande variabilidade de respostas do efeito da fala continuada sobre a voz e
que o efeito da fala continuada sobre a voz não foi progressivo ao longo do teste.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Silvia Maria Ramos
Nome do Estudo: Análise prosódica da fala do deficiente auditivo: parâmetros de duração e
frequência fundamental
Nome do Programa de Pós-Graduação: Fonoaudiologia
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo – PUC-SP
Ano da apresentação: 2000
Nome do Orientador: Profa Dra Léslie Piccolotto Ferreira
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Deficiente Auditivo, Surdo, Prosódia e Duração
Resumo: O objetivo da presente investigação é analisar acusticamente os elementos prosódicos,
enfatizando a frequência fundamental e duração, presentes em leitura de sentenças realizada por
10 sujeitos deficientes auditivos jovens, (05 homens e 05 mulheres), alunos do IESPDERDIC/PUC-SP, na faixa etária entre 16 e 20 anos. Dois sujeitos de ambos os sexos na mesma
faixa etária serviram de controle. Aos sujeitos foi solicitada a leitura de 10 sentenças, julgadas a
seguir por fonoaudiólogos, quanto ao aspecto de inteligibilidade. Duas delas foram selecionadas e
a seguir analisadas acusticamente (Programa CSRE 45), quanto aos aspectos de tempo de
duração sentenças e de segmentos de palavras e frequência fundamental. Os resultados
mostraram haver uma tendência das sentenças não apresentarem curva entoacional,
apresentando cada sílaba como uma unidade prosódica. Quanto à duração observou-se haver
prolongamento dos sons da fala, tanto nas consoantes como nas vogais; assim como nas tônicas
e pós-tônicas. Ocorreram intervalos de silêncio de segmentos entre uma sílaba e outra, maiores
em comparação com o grupo controle. A investigação por meio da análise acústica mostrou ser
relevante, uma vez que muitos aspectos de emissão não são possíveis de serem analisados pela
análise perceptivo-auditiva. Os resultados podem levar o fonoaudiólogo a rever seus
procedimentos terapêuticos junto ao sujeito deficiente auditivo, considerando que os aspectos
prosódicos não são priorizados no processo terapêutico, apesar de se mostrarem imprescindíveis
quando se busca a inteligibilidade de fala.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Riva Braverman Waitman Salzstein
Nome do Estudo: Operador de telemarketing: relações entre o trabalho e queixas vocais
Nome do Programa de Pós-Graduação: Fonoaudiologia
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo – PUC-SP
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Ano da apresentação: 2000
Nome do Orientador: Prof Dr Henrique Olavo de Olival Costa
Referência completa da publicação relacionada:
1) Salzstein RBW, Costa HO. Operador de telemarketing: relações entre o trabalho e queixas
vocais. In: Fonoaudiologia na Empresa – Atuação em Call Center. São Paulo: Revinter, 2002. p5582.
Palavras-chave: Telemarketing, Operador, Cliente, Profissional da Voz, Queixas Vocais
Resumo: A área de atendimento ao cliente tem sido área de atuação cada vez maior do
fonoaudiólogo. Este profissional lida com a comunicação que o operador estabelece com o cliente.
Segundo publicações em nossa área, tem sido verificada a ocorrência de queixas vocais
apresentadas pelos operadores. Por outro lado, é possível verificar uma menor ocorrência destas
queixas em operadores em algumas centrais, fato este que merece ser investigado. Assim, o
objetivo deste estudo é compreender a possível relação do contexto organizacional, organização
do trabalho e operadores de telemarketing ativo e receptivo, com suas queixas vocais. Para a
realização desta pesquisa optou-se por um estudo de caso de natureza exploratória, desenvolvido
em um bureau de telemarketing, utilizando-se como referencial teórico, principalmente, uma
corrente de pensamentos, denominada Psicodinâmica do trabalho, encabeçada por Christophe
Dejours, o qual desafia a psicanálise a levar adequadamente em conta os fenômenos do mundo
do trabalho que impactam sobre a dinâmica intrapsíquica e sobre a intersubjetividade. Foram
escolhidas duas equipes, uma que atuava com o telemarketing predominantemente ativo,
formada por 10 operadores, e outra, com o receptivo, também com 10 profissionais. Realizaramse entrevistas com os gerentes e supervisores para obter dados da estrutura física, operacional,
organizacional e tecnológica das equipes, bem como valores e políticas das empresas. As
entrevistas com os operadores tiveram como objetivo compreender a relação dos mesmos com o
seu trabalho e com a organização, bem como identificar possíveis queixas vocais. A coleta de
dados junto aos operadores foi realizada por meio de entrevista qualitativa padronizada não
limitada. Foi utilizado como instrumento metodológico para análise dos dados das entrevistas, a
análise de conteúdo (Bardin, 1977). Foi constatado um número reduzido de queixas vocais, em
ambas as equipes, principalmente na equipe 1. Este resultado pode ser justificado pelo fato de as
estruturas, políticas e valores da empresa, assim como as características do trabalho das duas
equipes, serem satisfatórias. Foi constatado que os operadores destas equipes relacionam-se bem
com suas funções e com a organização do trabalho e isso gera uma diminuição da carga psíquica.
Os dados coletados neste estudo parecem demonstrar que, as relações subjetivas do operador
com seu trabalho e com a organização, os valores e as políticas da mesma, bem como as
condições organizacionais, operacionais, tecnológicas e físicas podem influenciar na saúde física,
especificamente no surgimento das queixas vocais e/ou laríngeas, na saúde psíquica e na
produtividade dos serviços prestados. Assim, pode-se concluir que o fonoaudiólogo não deve ter
uma visão reducionista e simplista ao levantar dados sobre aspectos fonoaudiológicos em relação
ao operador, mas deve compreender melhor a relação produção e demanda vocal, abuso e mau
uso, com possíveis alterações vocais e laríngeas, dentro de um contexto de trabalho com
especificidades, no qual o operador de telemarketing está inserido. Sugere-se que mais pesquisas
sejam realizadas para entender esta relação. Na medida em que o fonoaudiólogo apresenta uma
visão mais abrangente em sua atuação, é possível desenvolver um trabalho que vá ao encontro
das necessidades e realidades do operador e da empresa.
______________________________________________________________________
DOUTORADO
Nome do Autor: Emilse Aparecida Merlin Servilha
Nome do Estudo: A voz do professor: indicador para compreensão da dialogia no processo
ensino-aprendizagem
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Nome do Programa de Pós-Graduação: Psicologia, Ciência e Profissão - Instituto de Psicologia
e Fonoaudiologia
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Pontifícia Universidade Católica de
Campinas – PUCCAMP
Ano da apresentação: 2000
Nome do Orientador: Profa Dra Eliana Martins da Silva Rosado
Referências completas das publicações relacionadas:
1) Servilha EAM, Rosado SEM. Voz do professor: indicador para compreensão da dialogia no
processo ensino-aprendizagem. Carapicuíba: Pró-Fono, CD–ROM, 2001.
2) Servilha EAM, Rosado SEM. Voz do professor: indicador para compreensão da dialogia no
processo ensino-aprendizagem. VIII Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia. Recife, 2000 (tema
livre).
Palavras-chave: Qualidade Vocal, Docentes, Processo Ensino-aprendizagem
Resumo: O objetivo deste trabalho foi analisar como as variações nas características da voz do
professor no processo de interlocução em sala de aula, participam da mediação pedagógica, palco
para a elaboração do conhecimento pelo aluno. A ancoragem teórica foi buscada em Psicologia, na
perspectiva histórico-cultural de Vygotsky e autores contemporâneos; além do dialogismo de
Bakhtin e, a partir delas, elaborou-se um desenho metodológico de inspiração microgenética,
além de referenciais específicos da Fonoaudiologia para a análise dos movimentos vocais da voz
docente. As aulas de três professores universitários do Curso de Pedagogia foram áudio e vídeo
gravadas e, posteriormente, transcritas e analisadas qualitativamente. Os resultados permitem
associar mudanças nas qualidades vocais dos professores com diferentes objetivos que permeiam
as ocorrências em sala de aula, dentre elas o estabelecimento de acordos e negociação de
sentidos. Além disso, apontam para a importância de se ampliar o estudo da voz no movimento
interativo entre professor e alunos, como mais uma dimensão para a compreensão do complexo e
relevante processo de ensino-aprendizagem.
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DOUTORADO
Nome do Autor: Marta Assumpção de Andrada e Silva
Nome do Estudo: Tipologia da voz no samba carioca
Nome do Programa de Pós-Graduação: Estudos pós-graduados em Comunicação e Semiótica
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo – PUC-SP
Ano da apresentação: 2001
Nome do Orientador: Prof Dr Philadelpho Menezes
Referência completa da publicação relacionada:
1) Andrada e Silva MA, Menezes P. Tipologia da voz no samba carioca. Distúrbios da
Comunicação, São Paulo, v. 14, n. 1, p. 198-199, 2001.
Palavras-chave: Cantor, Fonoaudiologia, Estilo de Canto
Resumo: A partir de fundamentos da teoria da comunicação, semiótica e fonoaudiologia esta
pesquisa busca categorizar a "Voz cantada" segundo os diversos gêneros do samba na música
popular brasileira. Os vários parâmetros examinados da voz são: pitch, loudness, ataque vocal,
registro, articulação, ressonância, brilho, proteção, entre outros. Como cada voz comunica
diferentes sentidos? Para responder a essa questão o autor estuda a história de voz na canção
brasileira, em relação ao desenvolvimento tecnológico em relação às gravações da voz, desde a
era do rádio, até a data da televisão. Esse estudo também se completa a partir da avaliação de
uma tipologia do samba: samba-puro, samba-canção, samba carnavalesco, samba de breque,
samba-choro.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Deborah Mello Feijó Lobo de Andrade
Nome do Estudo: Alterações estruturais mínimas da cobertura das pregas vocais: análise dos
vasos sanguíneos à videotelelaringoscopia, pré e pós-fonoterapia
Nome do Programa de Pós-Graduação: Distúrbios da Comunicação Humana: Campo
Fonoaudiológico
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade Federal de São Paulo –
UNIFESP
Ano da apresentação: 2001
Nome do Orientador: Prof Dr Paulo Augusto de Lima Pontes
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Laringe, Cordas Vocais, Vasos Sanguíneos
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Resumo: O objetivo deste estudo foi analisar o comportamento à telelaringoscopia das variações
anatômicas dos vasos sanguíneos nas pregas vocais, pré e pós tratamento fonoaudiológico em
pacientes com diagnósticos de alterações estruturais mínimas de cobertura das pregas vocais
(AEMC). O material do presente estudo constou de imagens obtidas de arquivo clínico e realizadas
por meio de telelaringoscopias. As imagens pertenciam a 10 pacientes com idades entre 26 e 51
anos, sendo 7 mulheres com idade entre 26 e 46 anos e 3 homens com idade entre 30 e 51 anos.
As imagens foram estudadas utilizando métodos perceptivo-visual para análise qualitativa e
quantitativa e quantitativo-computadorizado para análise da área por eles ocupada. Os vasos
avaliados foram aqueles considerados com variações anatômicas, isto é, vasos com trajeto
transversal, vasos sinuosos, vasos com disposição aracnóide, vasos com dilatação limitada e
vasos com redução brusca de calibre. Além disso obteve-se dados perceptivos de melhora de voz
relatados pelos pacientes, que foram comparados com avaliações espectrográficas das emissões
durante o exame telelaringoscópico. Os resultados observados por meio da avaliação perceptivovisual mostram que houve modificação no sentido de redução ou desaparecimento dos vasos com
variações bem como redução estatisticamente significante das áreas por eles ocupadas, havendo
correlação direta significante entre ambos. Concluiu-se que a fonoterapia reduziu a identificação
dos vasos com variações anatômicas à telelaringoscopia.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Luciana Lemos de Azevedo
Nome do Estudo: Aspectos prosódicos da fala do parkinsoniano
Nome do Programa de Pós-Graduação: Estudos Linguísticos
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade Federal de Minas
Gerais – UFMG
Ano da apresentação: 2001
Nome do Orientador: Prof Dr César Reis
Nome do Co-orientador: Prof Dr Francisco Cardoso
Referências completas das publicações relacionadas:
1) Azevedo LL. Análise acústica da prosódia em mulheres com Doença de Parkinson – efeito da
Levodopa. Revista Arquivos de Neuro-Psiquiatria, 61(4): 995 – 998, 2003.
2) Azevedo LL. Análise acústica da prosódia em mulheres com Doença de Parkinson –
comparação com controles normais. Revista Arquivos de Neuro-Psiquiatria, 61(4): 999 – 1003,
2003.
Palavras-chave: Doença de Parkinson, Levodopa, Disartria
Resumo: O presente estudo teve como objetivo descrever os parâmetros mensuráveis que
caracterizam a prosódia da fala do paciente com doença de Parkinson, assim como verificar o
efeito da levodopa na fala do mesmo, através de uma análise acústica dos aspectos prosódicos da
sua fala. Tendo em vista que a referida patologia manifesta-se tipicamente na terceira idade, a
análise das alterações encontradas levou em consideração as alterações próprias da idade,
valendo-se de um grupo controle (GC) composto de pacientes idosos sem alterações neurológicas.
Para tanto, foram selecionados 20 informantes parkinsonianos entre os estágios 2 e 3 de HOEHN
& YAHR, com média de idade de 66,5 anos para os 12 informantes do sexo masculino e 68,4 anos
para os 08 informantes do sexo feminino. Para o GC foram selecionados 20 indivíduos com média
de idade de 65 anos para os 12 informantes do sexo masculino e 63,5 anos para os 08
informantes do sexo feminino. Todos os informantes foram submetidos à avaliação neurológica,
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laringológica e audiológica, para posterior gravação do corpus em ambiente acusticamente
tratado. O corpus constituiu-se dos seguintes enunciados declarativos: “Este quadrado é azul”, “O
elefante é gordo”, “O livro está aberto”, “Este livro é grosso” e “A girafa tem pescoço grande”.
Para a coleta dos dados, utilizamos o método de indução, sendo que os informantes do GC foram
submetidos à gravação em um único momento, e os informantes parkinsonianos foram
submetidos à gravação em dois momentos: após abstenção do uso da medicação por um período
de 12 horas (período off) e 1 hora após a administração da medicação (período on). Realizamos a
análise acústica dos parâmetros acústicos frequência, duração e intensidade dos dados coletados,
usando o programa WinPitch. A partir da análise dos resultados, poderíamos caracterizar a fala
dos parkinsonianos estudados, quanto à prosódia, como uma emissão em frequência fundamental
mais baixa, intensidade mais forte, pobre variação da frequência fundamental e intensidade no
decorrer do enunciado e velocidade de fala reduzida, em relação ao GC. Com a administração da
medicação, há uma tendência à elevação da frequência fundamental, aumento da velocidade de
fala e diminuição da intensidade. Para o parâmetro frequência fundamental, a tônica pré-nuclear
foi o elemento mais importante na diferenciação entre indivíduos com doença de Parkinson e
indivíduos do GC. Quanto ao parâmetro duração, observamos que os indivíduos parkinsonianos do
sexo feminino apresentam velocidade de fala reduzida em relação ao GC. Para os parkinsonianos
do sexo masculino, a administração da medicação aumenta a velocidade de fala. E no caso do
parâmetro intensidade, apesar de os parkinsonianos terem apresentado maior intensidade, para
os indivíduos do sexo masculino, a variação da mesma no decorrer do enunciado foi menor para
os parkinsonianos, em relação ao GC. Desta forma, confirmamos nossa hipótese inicial de que os
parkinsonianos apresentam pobre variação de frequência e intensidade no decorrer do enunciado
e velocidade de fala reduzida; porém não confirmamos a hipótese de que eles apresentam
intensidade reduzida.
______________________________________________________________________
DOUTORADO
Nome do Autor: Renata Rangel Azevedo
Nome do Estudo: Estudo comparativo das lâminas da cartilagem tireóidea à tomografia
computadorizada
Nome do Programa de Pós-Graduação: Distúrbios da Comunicação Humana: Campo
Fonoaudiológico
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade Federal de São Paulo –
UNIFESP
Ano da apresentação: 2001
Nome do Orientador: Profa Dra Mara Behlau
Nome do Co-orientador: Prof Dr Paulo Augusto de Lima Pontes
Referência completa da publicação relacionada:
1) Azevedo RR. Comparative study of the laminae of thyroid cartilage using computerized
tomography. In: The Voice Foundation's 31st Annual Symposium: Care of the Professional Voice –
Program and Abstract Book, 2002, Philadelphia, USA.
Palavras-chave: Tomografia Computadorizada, Tireóide, Assimetria Laríngea
Resumo: Variações anatômicas e funcionais da laringe são frequentemente identificadas na
clínica diária, em indivíduos com vozes normais e alteradas, apesar de as ilustrações anatômicas
apresentarem uma simetria tida como ideal. No sentido de verificar a real ocorrência desta
assimetria laríngea, em nível supraglótico, este estudo analisou cem tomografias
computadorizadas de laringe realizadas no Departamento de Diagnóstico por Imagem da
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Universidade Federal de São Paulo. Foram incluídos indivíduos com idades variando entre 18 e 87
anos, sendo 63 do sexo masculino e 37 do sexo feminino, sem comprometimento estrutural da
laringe e com boa definição de imagem para as medidas selecionadas. O objetivo deste trabalho
foi verificar se ocorrem diferenças entre os tamanhos das lâminas da cartilagem tireóidea em
adultos, no plano axial, em estudo tomográfico computadorizado considerando-se os sexos e as
faixas etárias. Foram medidas diversas distâncias tanto anteriores quanto posteriores da
cartilagem tireóidea. A partir da análise dos dados, podemos afirmar que: a) as laringes adultas
masculina e feminina apresentam assimetria entre as lâminas da cartilagem tireóidea, com maior
variação de tamanho das distâncias anteriores do que nas distâncias posteriores; b) o tamanho
das estruturas foi significantemente maior na população masculina quando comparada à
encontrada na população feminina; c) a lâmina à esquerda da cartilagem tireóidea foi
significantemente maior em tamanho do que a lâmina à direita, em ambos os sexos e mais
evidente nas distâncias anteriores. Desta forma, assimetrias supraglóticas podem ser
consideradas variações características da laringe adulta.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Ana Leia Safro Berenstein
Nome do Estudo: A prática fonoaudiológica no telemarkenting
Nome do Programa de Pós-Graduação: Fonoaudiologia
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo – PUC-SP
Ano da apresentação: 2001
Nome do Orientador: Prof Dr Henrique Olavo de Olival Costa
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Fonoaudiologia no Telemarketing
Resumo: A atuação fonoaudiológica no segmento do telemarketing é hoje uma realidade. Os
fonoaudiólogos envolvidos nesse trabalho trazem para este novo fazer suas vivências e o
desenvolvem de forma ainda muito particular. Tendo em vista essas observações, o objetivo deste
estudo é descrever e discutir as práticas fonoaudiológicas utilizadas atualmente com operadores
de telemarketing na cidade de São Paulo. Para a realização desta pesquisa optou-se por um
estudo qualitativo, através da técnica da entrevista livre narrativa, realizada com fonoaudiólogos
que atuam nesta área. A partir o relato de cada um dos profissionais de uma atuação com
operadores de telemarketing, levantamos o objetivo do trabalho, os temas abordados, os
procedimentos efetuados, o tempo disponibilizado, os materiais utilizados e os resultados obtidos.
Esses dados foram agrupados, analisados e, posteriormente, discutidos. Pode-se verificar que a
atuação do fonoaudiólogo no telemarketing ainda é prevenção das alterações da voz e na
promoção da saúde vocal o seu principal foco de atenção. A execução do trabalho parte da
pesquisa do perfil da empresa de telemarketing e do próprio operador e desenvolve-se por meio
de procedimentos, como a apresentação de conteúdo teórico, através de palestras, e da vivência
de aspectos envolvendo a voz, fala, linguagem e audição. A comunicação, enquanto um processo
de interação passível de aprimoramento, ainda é pouco abordada. Constatamos também que o
tempo disponibilizado para a execução do trabalho é, na maior parte, limitado, impossibilitando a
realização do acompanhamento da operacionalização do conteúdo e das práticas aprendidas, o
que por sua vez, dificulta a documentação, verificação e mensuração dos resultados. Acreditamos
que só de posse desses dados, a Fonoaudiologia poderá documentar a eficácia e importância
deste trabalho e obter a devida valorização.
______________________________________________________________________
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MESTRADO
Nome do Autor: Patricia Cancian
Nome do Estudo: Respiração em Fonoaudiologia: importância e técnicas na terapia vocal
Nome do Programa de Pós-Graduação: Fonoaudiologia
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo – PUC-SP
Ano da apresentação: 2001
Nome do Orientador: Profa Dra Léslie Piccolotto Ferreira
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Respiração, Fonoaudiologia, Terapia Vocal
Resumo: Este estudo tem como objetivo analisar a maneira pela qual a respiração, em voz
falada, tem sido trabalhada na prática clínica de um grupo de doze fonoaudiólogas envolvidas em
atuação clínica, docência e/ou pesquisa científica na área de voz. Por meio de entrevista do tipo
livre-narrativa, as profissionais relataram um caso clínico, no qual foi possível observar a
importância dada à respiração na terapia vocal, os comportamentos respiratórios privilegiados e
as técnicas utilizadas em avaliação e terapia. A análise dos dados levantados mostrou que a
respiração caracterizou-se como uma função contemplada na terapia vocal, observando-se
diferenças em relação aos comportamentos respiratórios trabalhados e as técnicas em avaliação e
terapia. Alguns relatos apresentaram a respiração sendo trabalhada com métodos e técnicas
oriundos de outras áreas do conhecimento. Esta pesquisa constata que, embora haja uma
discussão na Fonoaudiologia sobre a importância do trabalho com a função respiratória, esta
prática mostrou-se relevante na terapia vocal e apontou para a possibilidade do uso de novas
formas de aplicação.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Lara Cristina Fernandes Castilho
Nome do Estudo: Fonoaudiólogo e cantor popular: o atendimento em questão
Nome do Programa de Pós-Graduação: Distúrbios da Comunicação
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade Tuiuti do Paraná – UTP
Ano da apresentação: 2001
Nome do Orientador: Profa Dra Maria Inês Rebelo Gonçalves
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Voz Profissional, Fonoaudiologia
Resumo: Este trabalho iniciou-se com uma pesquisa quanto à informação que os fonoaudiólogos
recém formados por quatro Universidades do sul do país, dispunham em relação ao atendimento
do cantor popular, considerando que a formação acadêmica não é suficiente para aprofundar
todas as áreas de atuação da Fonoaudiologia. As questões envolviam a abordagem do tema
durante a graduação, a forma pela qual adquiriram as informações sobre o atendimento e as
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atividades que os fonoaudiólogos se sentiam melhor informados para realizar. Os resultados
apontaram que o tema foi abordado na maioria da população, enquanto que a forma pela qual
adquiriram tais informações mostrou-se bastante variada. Em relação à atuação propriamente
dita, a pesquisa apontou para uma maior informação quanto aos aspectos mais gerais do
atendimento. A partir destes dados, observou-se a necessidade de um estudo da literatura
associado à prática, englobando a caracterização do cantor popular assim como o atendimento
fonoaudiológico a este profissional. Desta forma enfocaram-se as diferenças da voz falada e
cantada, o canto popular e as diferenças dos demais estilos, alterações vocais em cantores
populares e aspectos relacionados, o trabalho do professor e a atuação fonoaudiológica com o
cantor popular. Observou-se, no decorrer do trabalho, que a atuação fonoaudiológica com
cantores populares não se dá através de métodos pré-estabelecidos, mas sim a partir da
construção de um conhecimento, englobando suas características e necessidades, a fim de se
oferecer um atendimento que corresponda à sua demanda. Portanto deve-se pensar na visão do
fonoaudiólogo frente a este trabalho com cantores, não se restringindo à patologia e reabilitação
vocais, mas sim numa ação mais abrangente com maiores reflexões.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Luciana Castro
Nome do Estudo: Análise dos padrões de voz no cinema. A comunicação oral humana em duas
versões de The Nutty Professor
Nome do Programa de Pós-Graduação: Tecnologia Educacional nas Ciências da Saúde –
Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade Federal do Rio de
Janeiro – UFRJ
Ano da apresentação: 2001
Nome do Orientador: Profa Dra Anita Matilde Silva Leandro
Nome do Co-orientador: Profa Dra Mara Behlau
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Voz na Fonoaudiologia, Voz no Cinema, Análise Fílmica
Resumo: O presente estudo oferece uma análise da comunicação oral nos filmes The Nutty
Professor (1963), dirigido por Jerry Lewis, e de seu remake, The Nutty Professor (1996), dirigido
por Tom Shadyac. Nessa análise, feita sob a ótica da Fonoaudiologia, verificamos
comparativamente o uso da voz e de alguns aspectos da comunicação oral nos dois filmes. Para
isso realizamos medições da duração e da incidência de manifestações importantes da
comunicação oral humana, presentes nesses filmes. Além disso, avaliamos as vozes dos principais
personagens, bem como as suas psicodinâmicas vocais habituais e variações de vozes segundo o
contexto narrativo. Na análise dos filmes procuramos ver e rever, ou melhor, ouvir muitas vezes
as vozes dos personagens, aprendendo com as imagens sonoras e visuais. A análise dos
resultados mostra que os filmes se diferenciam quanto ao uso da voz e dos padrões de
comunicação oral. Verificamos também que o filme dirigido por Jerry Lewis apresenta uma
comunicação oral pautada no diálogo e no respeito ao interlocutor, enquanto que o filme de Tom
Shadyac faz uso da voz num registro onde prevalecem, ao contrário, as barreiras à comunicação.
A partir desta pesquisa, constatamos que a interdisciplinaridade entre a Fonoaudiologia e o
Cinema pode trazer grandes contribuições para esses dois campos de conhecimento. O Cinema
traz para os estudos fonoaudiológicos da voz humana a possibilidade de olhar e ouvir várias vezes
uma voz inserida em diferentes contextos narrativos e não apenas num único espaço, o clínico,
como comumente acontece com a voz avaliada na prática profissional do fonoaudiólogo. Por sua
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vez, a decupagem fonoaudiológica de filmes que propomos traz ao Cinema a possibilidade de
aprofundamento do estudo das manifestações vocais de seus atores e personagens.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Tânia Terezinha Tozi Coelho
Nome do Estudo:
temporomandibular

Análise

perceptivo-auditiva

da

voz

de

indivíduos

com

disfunção

Nome do Programa de Pós-Graduação: Distúrbios da Comunicação
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade Tuiuti do Paraná – UTP
Ano da apresentação: 2001
Nome do Orientador: Profa Dra Kátia Flores Genaro
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Disfunção Temporomandibular, Voz, Percepção Auditiva
Resumo: A disfunção temporomandibular (DTM) é de etiologia multifatorial, caracterizada,
principalmente, por problemas musculares e intra-articulares. Os indivíduos com DTM podem
apresentar manifestações relacionadas aos componentes do sistema estomatognático, tanto no
aspecto morfológico como funcional. Esses indivíduos apresentam movimentos restritos de
abertura bucal durante a fala e apresentam alterações quanto ao modo e tipo respiratório,
estando predispostos a desenvolverem alterações vocais. Sendo assim, o presente estudo
investigou a voz de indivíduos com DTM, por meio de avaliação perceptivo-auditiva, para verificar
a associação entre DTM e o padrão vocal. A amostra foi composta por 23 indivíduos com
diagnóstico de DTM realizado por profissional da área odontológica, com idades entre 17 e 51
anos. A coleta de dados constou de um levantamento de sinais clínicos da DTM e da saúde geral,
de uma avaliação fonoaudiológica abrangendo a postura corporal, avaliação do sistema sensório
motor oral, avaliação das funções estomatognáticas e avaliação da voz, envolvendo avaliação
perceptivo-auditiva e avaliação otorrinolaringológica. Os resultados revelaram presença de
alteração na postura da cintura escapular e de cabeça, na tonicidade/tensão,
mobilidade/motricidade dos órgãos relacionados à fala, nas funções de respiração, mastigação,
deglutição e fala. Quanto à voz, alterações no tipo vocal foram observadas, caracterizadas
principalmente por voz rouca, soprosa e áspera, além de alterações em aspectos como ataque
vocal, qualidade de emissão, modulação, sistema de ressonância, tipo articulatório, velocidade de
fala, resistência vocal e pitch. Estas alterações vocais podem ser atribuídas à limitação da
abertura mandibular, a alterações na postura corporal, à presença de tensão e a alterações na
respiração. Observou-se que houve preponderância da ocorrência de alterações vocais, sugerindo
a existência de uma associação entre DTM e alteração vocal.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Deise Baixo Duarte
Nome do Estudo: A formação de acadêmicos em jornalismo em relação a produção vocal
Nome do Programa de Pós-Graduação: Distúrbios da Comunicação
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade Tuiuti do Paraná – UTP
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Ano da apresentação: 2001
Nome do Orientador: Prof Dr Jair Mendes Marques
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Voz Profissional, Fonoaudiologia
Resumo: O objetivo do presente estudo foi analisar como questões e aspectos relativos à voz no
trabalho estão inseridos na formação de jornalistas dos cursos de graduação pertencentes às
seguintes universidades: UNIVALI (Universidade do Vale do Itajaí), UNISUL (Universidade do Sul
de Santa Catarina) e UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina). Para tanto, analisamos o
conhecimento de 69 acadêmicos, dos cursos acima citados, sobre os fatores que interferem na
produção vocal, bem como, se receberam orientações a esse respeito. Para a coleta de dados,
elaboramos um questionário contendo questões fechadas e abertas. Abordamos aspectos
relacionados à atuação profissional, uso profissional da voz, problema vocal, conhecimento de
fatores que interferem na produção vocal e orientações sobre cuidados vocais; buscando enfocar a
formação universitária no tocante ao uso e a produção da voz no contexto profissional. A análise
dos resultados demonstrou que os acadêmicos reconhecem os fatores que interferem na produção
vocal; no entanto, quando investigamos o grau de prejuízo atribuído aos mesmos, percebemos
que alguns fatores têm seu grau de nocividade não considerada. E, dentre as universidades
pesquisadas, podemos concluir que apenas a UNIVALI, aborda aspectos relativos à voz durante a
formação em jornalismo, uma vez que consta em sua estrutura curricular a disciplina
"comunicação e expressão oral", ministrada por uma fonoaudióloga.
______________________________________________________________________
DOUTORADO
Nome do Autor: Ana Cristina Côrtes Gama
Nome do Estudo: Estudo da constância de medidas acústicas de vogais prolongadas e
consecutivas em mulheres sem queixa de voz e em mulheres com disfonia
Nome do Programa de Pós-Graduação: Distúrbios da Comunicação Humana: Campo
Fonoaudiológico
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade Federal de São Paulo –
UNIFESP
Ano da apresentação: 2001
Nome do Orientador: Profa Dra Mara Behlau
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Voz, Distúrbios da Voz, Acústica da Fala, Fonação, Mulheres
Resumo: Objetivo: Avaliar a constância das medidas acústicas de frequência fundamental, jitter
em porcentagem, quociente de perturbação de frequência (QPF), shimmer em dB, shimmer em
porcentagem, quociente de perturbação de amplitude (QPA) e proporção harmônico - ruído (PHR),
extraídas de emissões sustentadas e consecutivas de uma vogal, em mulheres sem queixa vocal e
em mulheres com disfonia. Métodos: Foram analisados os dados acústicos em 3 grupos: 20
mulheres sem queixas vocais, 20 com disfonia e nódulo vocal e 10 com disfonia e edema de
Reinke, utilizando o programa Multi – Speech Model 3700 da KAY ELEMETRICS, através da vogal
sustentada "é", emitida 15 vezes consecutivas. Resultados: Os valores de frequência fundamental
apresentaram variações até a 6ª emissão nos grupos sem queixa vocal e com disfonia e nódulo
vocal. Os valores de jitter, QPF, shimmer em dB, shimmer em porcentagem, QPA e PHR não
apresentaram diferenças nos 3 grupos estudados. Conclusões: As medidas dos sinais acústicos,
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em diferentes emissões consecutivas de uma mesma vogal sustentada, são constantes, com
exceção da frequência fundamental, que pode se deslocar para o agudo nas primeiras emissões
de indivíduos sem lesões laríngeas e queixas vocais e com disfonia e nódulos de pregas vocais.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Maria Helena Marotti Martelletti Grillo
Nome do Estudo: A voz do professor universitário: impacto de um curso de aperfeiçoamento
vocal em contexto de prevenção fonoaudiológica
Nome do Programa de Pós-Graduação: Educação
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade Federal de São Carlos UFSCar
Ano da apresentação: 2001
Nome do Orientador: Profa Dra Léslie Piccolotto Ferreira
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Professores-Formação, Voz do Professor, Aperfeiçoamento Vocal
Resumo: O presente trabalho, de natureza qualitativa, foi organizado em torno,
fundamentalmente, da seguinte questão de pesquisa: Qual é o impacto resultante da vivência de
um curso de Aperfeiçoamento Vocal na prevenção e manutenção da saúde vocal de professores?
Foi desenvolvido dentro de uma universidade do interior do Estado de São Paulo, contando com
seis participantes, todos professores universitários de diferentes áreas profissionais. Destes,
somente três foram escolhidos como sujeitos da pesquisa. Procurei desenvolver a pesquisa
apoiada nas informações retiradas do próprio processo, dos questionários aplicados durante o
curso com o objetivo de coletar informações acerca de como os professores estavam percebendo
a intervenção e da entrevista na qual procurei verificar se os sujeitos realmente fixaram os
conteúdos e estratégias trabalhados e se os utilizavam após meses do término do curso. O
referencial teórico no qual se baseia a pesquisa discute as questões relativas à voz do professor e
as alternativas metodológicas vigentes na busca de caminhos para a prevenção de distúrbios
vocais. Procura, na interface entre a Fonoaudiologia e a Educação, novos conceitos e referenciais
teóricos que elucidem a problemática apresentada neste trabalho. A análise dos dados permitiu
constatar que os sujeitos valorizam os conteúdos e estratégias aplicados mas dão preferência aos
de fácil execução (predominantemente a vibração de lábios e língua e o humming), que exigem
menos tempo e que produzem resultados mais imediatos na qualidade vocal. A rapidez da
condução do curso, aliada à grande carga de informações, fortalecem esta preferência dos
professores. A possibilidade de instituirmos encontros para reformulação dos conceitos e
fortalecimento da aprendizagem mostrou-se um caminho importante. As orientações de saúde
vocal misturam-se aos conceitos culturais previamente estabelecidos no contexto social, gerando
comportamentos próprios no trato desta questão e aparecem diretamente relacionados às
situações de sala de aula. Os dados levantados nesta pesquisa mostram que o professor ainda
não se deu conta que a voz desempenha um importante papel na relação professor-aluno e que
faz parte do contexto de ensino-aprendizagem. Aliado a este fato, temos a falta de consciência de
que a preservação da saúde é de responsabilidade pessoal, exigindo esforço e empenho
individuais, apesar de considerar a voz um atributo do conceito de saúde. Percebe-se que os
envolvimentos no curso são variados, de acordo com a motivação e interesse pessoal. As
respostas dos sujeitos deixam transparecer a dicotomia entre adquirir conhecimentos e utilizá-los
na atuação profissional, provavelmente em decorrência da própria estrutura do curso, que não
possibilitou condições de trabalhar os conteúdos atitudinais (Zabala, 1994). Por fim, a análise do
impacto resultante permitiu-nos perceber que o fonoaudiólogo, muito voltado para o trabalho de
reabilitação, precisa redimensionar sua prática, procurando novas técnicas para trabalhar com

88
grupos. Para os que estão envolvidos, deve estar claro que trabalhar a prevenção implica
responsabilidades, tanto por parte de quem as propõe quanto por parte de quem as recebe.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Zulina Souza de Lira
Nome do Estudo: Descrição fonética das características segmentais dos sotaques de Recife, Rio
de Janeiro e São Paulo: análise perceptivo-auditiva e acústica
Nome do Programa de Pós-Graduação: Fonoaudiologia
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo – PUC-SP
Ano da apresentação: 2001
Nome do Orientador: Prof Dr Henrique Olavo de Olival Costa
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Sotaque, Variante Linguística, Pronúncia, Dialeto
Resumo: Esta pesquisa tem como objetivo sistematizar o conhecimento sobre sotaque e mais
especificamente descrever o ponto de vista perceptivo-auditivo e acústico as características
segmentais (vogais e consoantes) de sotaques de diferentes regiões do Brasil. Participaram deste
estudo 30 indivíduos, de ambos os sexos , com idades entre 20 e 55 anos, de formação
universitária e provenientes das cidades de Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Para comparar 3
tipos de pronúncia de regiões distintas, foram elaborados dois textos, procurando cobrir os
principais fenômenos potencialmente diferenciadores dos diversos sotaques. Os textos lidos pelos
representantes de cada cidade foram gravados e digitalizados para se fazer, respectivamente, as
análises perceptivo-auditivo e acústica. Foram analisados segmentos vocálicos e consonantais
para verificar o comportamento das vogais pretônicas, a nasalidade, a redução de ditongos
decrescentes, a ditongação, assim como, o comportamento das consoantes (t - d - l) diante de (i s - r) em posição silábica final. Os resultados mostram que a realização fechada das vogais
médias (e - o), em posição pretônica, é predominante nos sotaques do Sudeste, enquanto que na
cidade de Recife, a preferência é por uma pronúncia aberta. Quanto à nasalidade na vogal (a)
seguida de consoante nasal, os pernambucanos apresentam um alto índice em relação aos outros
indivíduos. A ocorrência de ditongação em vogais seguidas de (s) é generalizada, exceto em São
Paulo. Por outro lado, a ditongação com a "semivogal" (a) é uma característica encontrada
somente no sotaque carioca. Quanto às consoantes (t - d) diante de (i), Rio de Janeiro e São
Paulo apresentam uma realização africada enquanto que Recife é uma oclusiva ápicodental. Em
relação ao (s) em posição silábica final, Recife e Rio de Janeiro optam por uma pronúncia
palatalizada, em São Paulo a ocorrência predominante é alveolar. Nas cidades do Sudeste, o (l)
antes de (i) é palatalizado e em Recife, é velarizado. Por fim, no comportamento do (r) em
posição final de sílaba, no Rio de Janeiro e na capital pernambucana prevalece a realização
fricativa velar e em São Paulo predomina a ocorrência da vibrante ápicoalveloar. A partir do
caminho que se abre com a realização deste trabalho, o que se espera é que o sotaque possa ser
visto como um objeto a ser estudado pela Fonoaudiologia.
______________________________________________________________________
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MESTRADO
Nome do Autor: Daniélle Zilli Toniolo Malafia
Nome do Estudo: Sinais e sintomas da doença do refluxo gastroesofágico na anamnese
fonoaudiológica
Nome do Programa de Pós-Graduação: Distúrbios da Comunicação
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade Tuiuti do Paraná - UTP
Ano da apresentação: 2001
Nome do Orientador: Profa Dra Maria Inês Rebelo Gonçalves
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Refluxo gastroesofágico, Fonoaudiologia
Resumo: A Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE) é uma patologia multifatorial considerada
fator etiológico primário ou secundário em várias alterações de vias aéreas superiores. Seus
sintomas otorrinolaringológicos mais comuns são: rouquidão, sensação de corpo estranho (globus
faríngeos), pigarro, disfagia/odinofagia, hipersalivação, irritação faríngea, dor cervical, tosse
crônica, otalgia e otites médias de repetição. O objetivo desta pesquisa é verificar se o
fonoaudiólogo investiga sobre a presença de sinais e sintomas sugestivos da DRGE em sua
anamnese. Foi utilizado um questionário com perguntas fechadas nas quais foram incluídos 36
itens referentes à DRGE. Estes foram divididos em 4 grupos: presença de problemas
gastroesofágicos, sintomas clássicos, manifestações extra-esofágicas e fatores predisponentes.
Realizou-se a análise de 65 questionários respondidos por fonoaudiólogos atuantes na 3a região,
de acordo com seu nível de aprimoramento profissional e área de atuação. Foi observado que
independentemente do nível de formação (graduação ou pós-graduação), a maioria dos
fonoaudiólogos não investiga sobre a presença de problemas gastroesofágicos. Dentre os
sintomas clássicos da DRGE o mais pesquisado pelos profissionais pós-graduados foi a disfagia e
pelos apenas graduados, regurgitação seguido por disfagia. As manifestações extra-esofágicas
mais investigadas foram a presença de rouquidão constante, otites de repetição,
ardência/queimação na garganta e pigarro constante. Com relação aos fatores predisponentes
pesquisados, destaca-se o uso de tabaco e álcool. Conclui-se que a maioria dos fonoaudiólogos
pesquisados investiga sobre sinais e sintomas sugestivos da DRGE em suas anamneses. Os que
não o fazem atuam mais nas áreas de linguagem e audição.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Charleston Teixeira Palmeira
Nome do Estudo: E se Dora tivesse consultado um fonoaudiólogo? Interligações de sintomas
vocais psicogênicos e Psicanálise
Nome do Programa de Pós-Graduação: Psicologia
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade de Fortaleza – UNIFOR
Ano da apresentação: 2001
Nome do Orientador: Prof Dr Henrique Figueiredo Carneiro
Referência completa da publicação relacionada: ---
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Palavras-chave: Fonoaudiologia, Psicanálise, Voz
Resumo: Esta dissertação objetivou interligar os saberes fonoaudiológico e psicanalítico para um
melhor entendimento dos sintomas vocais de natureza psíquica presentes em pacientes que
buscam tratamento fonoaudiológico. O estudo teve como referencial uma releitura do Caso Dora.
Após serem identificados os sintomas vocais típicos da clínica fonoaudiológica manifestados por
esta paciente, foi realizado um estudo comparativo com um caso clínico fonoaudiológico,
denominado Caso Cristina. Após o desenvolvimento do tema, concluiu-se que a clínica
fonoaudiológica permanece com uma visão eminentemente sintomática acerca dos distúrbios
vocais psicogênicos, existindo pouca compreensão, por parte da Fonoaudiologia, do mecanismo
causal que sustenta tais sintomas. Verificou-se que o estudo dos modos de subjetivação dos
sujeitos que procuram a clínica fonoaudiológica poderá contribuir na compreensão do dinamismo
dos sintomas de natureza histérica e que existe uma estreita ligação entre os sintomas vocais
encontrados na literatura psicanalítica e fonoaudiológica, favorecendo, assim, melhor
compreensão destes sintomas para ambas as clínicas.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Adriana Campos Balieiro Panico
Nome do Estudo: Aspectos psicológicos da voz e seus correlatos acústicos
Nome do Programa de Pós-Graduação: Psicobiologia - Departamento de Psicologia e Educação
da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto - FFCLRP
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade de São Paulo - Ribeirão
Preto – USP-RP
Ano da apresentação: 2001
Nome do Orientador: Prof Dr Sérgio Sheiji Fukusima
Referências completas das publicações relacionadas:
1) Panico ACB, Fukusima SS. Julgamentos de aspectos psicológicos de vozes profissionais e suas
relações com a análise acústica. Psychologica, Coimbra - Portugal, v. 28, p. 143-158, 2001.
2) Panico ACB, Fukusima SS. Correlation between psychological aspects of professional voice and
acoustic analysis. In: Silva JA, Matsushima EH, Ribeiro-Filho NP (Org.). In a New Continent, for a
New Psychophysics - Eighteenth Annual Meeting of the International Society for Psychophysics Fechner Day. 1 ed. Rio de Janeiro: Legis Summa, 2002, v. 18, p. 493-497.
3) Panico ACB, Fukusima SS. Confiabilidade - traços acústicos que a caracterizam e como
desenvolvê-los. In: Kyrillos LCR (Org.). Fonoaudiologia e Telejornalismo - Relatos e Experiências
na Rede Globo de Televisão. Rio de Janeiro: Revinter, 2003, v., p. 47-58.
Palavras-chave: Percepção de Fala, Análise Acústica, Psicofísica
Resumo: Neste estudo investigou-se a relação entre aspectos psicológicos (agradabilidade,
confiabilidade e naturalidade) de vozes profissionais e parâmetros acústicos (intensidade,
frequência e duração). Os aspectos psicológicos foram previamente definidos através de um
questionário aplicado a profissionais da voz. Trechos de fala de repórteres e apresentadores de
rádio e televisão (masculinas e femininas) foram gravados em estúdio profissional e analisados
acusticamente por meio do programa de computador Dr. Speech 3.0. Posteriormente as
gravações foram apresentadas pelo método de comparação aos pares a ouvintes leigos para que
estimassem o quão agradável, confiável e natural eram as vozes preferidas em relação às
preteridas. As somas das pontuações dos julgamentos estabeleceram escalas decrescentes que
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ordenavam as vozes mais agradáveis, mais confiáveis e mais naturais; e os valores destas escalas
foram correlacionadas com os parâmetros acústicos. Também, para cada aspecto psicológico, foi
determinada uma matriz de índices de correlação de Pearson entre as somatórias das pontuações
das vozes, que foi submetida a uma análise de escala multidimensional (MDS). Esta análise
indicou que as vozes podem ser descritas adequadamente por três dimensões em cada aspecto
psicológico. Os valores das escalas dessas dimensões também foram correlacionados com os
parâmetros acústicos. Concluiu-se que os julgamentos de agradabilidade, confiabilidade e
naturalidade das vozes guardam interdependência entre si. O aspecto confiabilidade teve duas
dimensões fortemente correlacionadas com frequência e intensidade. Para agradabilidade e
naturalidade houve concorrência de vários parâmetros acústicos. Sugere-se que no trabalho de
impostação de voz se considerem os parâmetros acústicos que se correlacionam fortemente com
as dimensões dos aspectos psicológicos.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Ana Cecilia Marques Cintra Panico
Nome do Estudo: A voz no contexto político: análise dos recursos vocais e gestuais no discurso
de senadores
Nome do Programa de Pós-Graduação: Fonoaudiologia
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo – PUC-SP
Ano da apresentação: 2001
Nome do Orientador: Profa Dra Léslie Piccolotto Ferreira
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Voz, Gestos, Oratória, Discurso Político, Discurso de Senado
Resumo: A Fonoaudiologia tem se empenhado cada vez mais nos estudos relativos à voz
profissional, embora no caso de políticos muito pouco tem sido explorado. Desse modo, o
presente trabalho tem por objetivo descrever, por meio de análise perceptivo-auditiva e visual,
recursos vocais - movimentos entonacionais, intensidade, duração e pausa - e recursos gestuais movimentos de braços e mãos - utilizados por Senadores na produção de seus discursos políticos,
e conhecer, por meio de entrevista, a representação que esses profissionais têm acerca dos
mesmos. Para a execução dessa pesquisa foram selecionados, no arquivo da "TV Senado",
materiais audiovisuais de três Senadores (1, 2 e 3), realizando seus discursos no Senado Federal.
Tal seleção se deu a partir do resultado obtido por meio de um questionário, respondido por
pessoas que trabalham em setores de mídia/comunicação, no Senado. Todos os recursos vocais e
gestuais, propostos para serem analisados neste trabalho, foram utilizados pelos Senadores,
embora o seu uso tenha sido distinto. O Senador 1 apresentou, mais evidentemente, muitos
contornos com intensidade aumentada, com presença de muitos gestos em movimentos
contínuos, não relacionados à fala. O discurso do Senador 2 foi marcado por um movimento
entonacional mais descendente ao final do contorno, pelo uso frequente do recurso da duração, e
por uma gama pequena de gestos, geralmente, relacionados à fala, que se repetiram no decorrer
de sua fala. O Senador 3 apresentou ora entonação ascendente, ora descendente no final dos
contornos e, frequentemente, o recurso da duração, em contexto gestual variado, normalmente,
relacionado à fala.Complementando essa análise com os dados da entrevista, observou-se que
existe uma individualidade no uso dos recursos vocais e gestuais, também comentada pelos
informantes dos questionários, que trabalham no Senado. Em relação às entrevistas, foi
encontrada uma riqueza de conteúdos trazidos pelos entrevistados, que, junto com os dados
citados, se contrapõem a grande parte da literatura manualesca comum à oratória. Desse modo,
os dados apontaram para a impossibilidade de uma padronização no uso dos recursos vocais e
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gestuais utilizados pelos políticos. Vale salientar que esse trabalho não esgotou a análise do tema,
atendo-se somente a uma das possíveis vertentes do olhar fonoaudiológico.
______________________________________________________________________
DOUTORADO
Nome do Autor: Maruska Freire Rameck
Nome do Estudo: Dinâmicas da voz e do genêro: uma questão de poder
Nome do Programa de Pós-Graduação: Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo – PUC-SP
Ano da apresentação: 2001
Nome do Orientador: Profa Dra Sandra Madureira
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Voz, Gênero, Poder
Resumo: Esta pesquisa insere-se em uma perspectiva comunicativa social e tem por objetivo
verificar estratégias acomodatórias por meio de modificações vocais, feitas por mulheres em
cargos executivos. Partimos da hipótese de que uma executiva em posição de maior prestígio em
uma empresa, talvez tenha se apropriado de um padrão vocal masculino, por ser este o modelo
de poder identificado socialmente nesses cargos. Nosso trabalho está fundamentado em um
modelo sociolinguístico, desenvolvido por Giles & Powesland (1975) sobre a teoria de
acomodação, mostrando que a qualidade de voz possui componentes sociais adquiridos. Para a
constituição do corpus, gravou-se as vozes de 16 executivas em cargos de comando e de 16 não
executivas para serem julgadas pelos ouvintes por meio de um protocolo perceptivo-auditivo. O
resultado estatístico desse protocolo nos forneceu o material fônico para análise fisico-acústica
posterior, no intuito de verificar quais foram os parâmetros físicos que levaram os julgadores a
avaliarem perceptivo-auditivamente as vozes, como portadoras de maior e de menor poder. Os
resultados da correlação entre a análise físico-acústica e a avaliação perceptivo-auditiva indicaram
que a voz poderosa reflete marcas paralinguísticas de padrões vocais masculinos. Tal fato implica
reflexão quanto ao papel social construído em torno da questão gênero, em que poder e prestígio
sempre foram atribuídos ao sexo masculino. Essa pesquisa possibilitará aos fonoaudiológicos um
novo olhar direcionado ao aspecto social na interação comunicativa dos falantes. Acreditamos
estar inserindo a Fonoaudiologia em uma discussão mais ampla, no sentido de entender como as
mudanças vocais acomodam-se e sinalizam os papéis sociais em interação e como se relacionam
com outros padrões de comportamento da mulher em nossa sociedade. Principalmente, aquelas
que estão ocupando posição hierarquicamente mais alta no mercado de trabalho, antes só
ocupada pelos homens.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Maria Rita Pimenta Rolim
Nome do Estudo: Análise perceptivo-auditiva das vozes de professores: um estudo da
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Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade Federal de Santa
Catarina – UFSC
Ano da apresentação: 2001
Nome do Orientador: Prof Dr Newton Capella
Referência completa da publicação relacionada:
1) Rolim, MRP. Análise perceptivo-auditiva das vozes de professores: um estudo da
videoconferência no laboratório de ensino a distância UFSC. In: X Congresso Brasileiro de
Fonoaudiologia, Belo Horizonte. Anais do X Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia, 2002.
Palavras-chave: Percepção, Conhecimento, Treinamento e Informação, Uso Profissional da Voz
Resumo: Este estudo tem como objetivo verificar a percepção que os professores têm de suas
vozes, tendo sido realizado com a colaboração de professores que atuaram através da
videoconferência no mês de agosto e setembro de 2000, no Laboratório de Ensino a Distância da
Universidade Federal de Santa Catarina. É um estudo exploratório-descritivo, orientado por uma
abordagem qualitativa e uma análise perceptiva de fitas de aulas gravadas, bem como pela
utilização de uma abordagem quantitativa na análise dos dados coletados nos questionários
respondidos pelos professores da amostra. Os procedimentos estatísticos usados foram tabelas de
frequência e análise de correspondência múltipla. Os dados revelaram que, dos 24 professores
respondentes, 13 mantinham carga horária semanal de uso profissional da voz de 6 a 12 horas;
19 não tiveram nenhuma informação ou não foram treinados para o uso da voz profissional; 15
não sabiam como a voz é produzida; 22 consideraram a voz como ferramenta de trabalho; 21
percebem mudanças frequentes e eventuais após uma jornada de trabalho; 10 já perderam a voz
em momentos de muito trabalho; 15 apresentam secura na garganta; 11 fazem uso de barreiras
verbais; 14 nada fazem para manter uma boa voz; e 20 consideram hábitos ruins como inimigos
de uma boa voz. A aplicação de análise de correspondência múltipla demonstrou associação entre
o grupo de comportamentos vocais positivos (33%) e suas características, tendo o grupo de
comportamentos negativos (67%) apresentado um percentual de inércia de 48%. Fica evidente
que os cuidados que os professores têm com suas vozes não são feito com conhecimento, e sim
com base em experiências negativas que já tiveram. A percepção de suas vozes existe, mas não a
compreensão do seu funcionamento. Há necessidade de treinamento e de informações sobre o
uso vocal, para que esses profissionais possam prevenir e maximizar seu instrumento de trabalho
– a voz.
______________________________________________________________________
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Resumo: A relação entre voz e corpo, operada pela linguagem produz sentido. No teatro, essa
relação manifesta atos criativos realizados nas ações vocais e gestuais tanto no plano das
resultantes sonoras da voz quanto no plano dos movimentos em cena. Ajustes vocais e corporais
relacionados, a um só tempo, às circunstâncias cênicas, aos enredos emocionais específicos às
suas cenas criam e projetam conteúdos e imagens do personagem. Essa projeção, presente em
cena, expressa o personagem na sua ação vocal e gestual que afeta o público e ao próprio ato,
conjuntamente pela produção de sentido. A partir daí, tenho como objetivo estudar como ator a
voz constrói o corpo do personagem contextualizando os recursos vocais e os recursos corporais
do movimento nas situações cênicas. Para realizar esta pesquisa decidi pelo registro de um trecho
da fala de uma personagem por meio das ações resultantes da voz e do gesto. Neta pesquisa
acompanhei a montagem do espetáculo Happy End, de Elisabeth Hauptmann (com poemas de B.
Brecht musicadas por Kurt Weill), sendo realizada pelo Grupo Folias D´Arte (em co-produção com
o Grupo Tapa) e com a direção de Marco Antônio Rodrigues, desde as primeiras leituras e ensaios
indo até o momento da estréia do espetáculo. Neste contexto, compreender a relação voz e corpo
contextualizando os recursos vocais e gestuais nas situações cênicas, parece-me auxiliar o
trabalho do fonoaudiólogo (seja na preparação vocal dos atores seja no pronto socorro de
problemas técnicos, como por exemplo, a debilidade vocal ocorrida durante uma temporada no
teatro) tornando comunicável sua percepção e potencializando a voz do ator. Nessa perspectiva o
fonoaudiólogo torna-se um competente parceiro do processo criativo no teatro apto a colocar os
aspectos técnicos e científicos a serviço das linguagens e propostas teatrais.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Marcia Simões
Nome do Estudo: Prevalência de disfonia e estudo de seus fatores associados em educadoras de
creche
Nome do Programa de Pós-Graduação: Saúde Pública - Faculdade de Saúde Pública
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade de São Paulo – USP
Ano da apresentação: 2001
Nome do Orientador: Profa Dra Maria do Rosário Dias de Oliveira Latorre
Referência completa da publicação relacionada:
1) Simões M. Prevalência de disfonia e estudo de seus fatores associados em educadoras de
creche. São Paulo; 2001. [Dissertação de Mestrado – Faculdade de Saúde Pública da Universidade
de São Paulo].
2) Simões-Zenari M, Latorre MRDO. Prevalência de alteração vocal em educadoras e sua relação
com a auto-percepção. Revista de Saúde Pública / Journal of Public Health, v. 40, p. 1013-1018,
2006.
3) Simões-Zenari M, Latorre MRDO. Alteração vocal em professores: uma revisão. Jornal
Brasileiro de Fonoaudiologia, Curitiba - PR, v. 3, n. 11, p. 127-134, 2002.
4) Simões-Zenari M, Latorre MRDO, Bitar ML. Uso Profissional da Voz por Educadores de Creches
- Achados Preliminares. Revista da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, São Paulo, n. 07, p.
28-35, 2000.
Palavras-chave: Voz, Voz Profissional, Epidemiologia e Creche
Resumo: Disfonia entre professores é um importante problema de saúde pública devido à sua
alta prevalência e por acarretar problemas sociais e interferir na qualidade de trabalho destes
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profissionais. Dentre os diferentes níveis de ensino, educadores de crianças de creche não tem
sido foco de trabalhos nessa área. O objetivo deste estudo foi verificar a prevalência de disfonia e
seus fatores associados entre educadoras das creches junto às quais são desenvolvidas ações de
promoção de saúde pelo Programa Creche do Curso de Fonoaudiologia da Universidade de São
Paulo. Todas as educadoras responderam a um questionário sobre características pessoais e de
trabalho, estilo de vida, histórico de saúde e uso da voz, como também, passaram por uma
triagem vocal. Foi realizado teste de associação pelo qui-quadrado para verificar a associação
entre as variáveis independentes e a presença de disfonia e a análise conjunta foi feita pela
regressão logística múltipla. Os resultados mostraram prevalência de disfonia em 79,6% entre as
educadoras. Os fatores associados com a disfonia foram presença de poeira, auto-percepção do
agravo, incoordenação respiração-fala encadeada e articulação adequada. Conclui-se que este é
um problema grave, sendo premente a necessidade de ações voltadas para a prevenção deste
agravo à saúde nesta população.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Maria Aparecida da Mota Stier
Nome do Estudo: Estudo comparativo da voz e da narração em situações de off e de passagem
de repórteres de televisão, do sexo feminino em início de carreira
Nome do Programa de Pós-Graduação: Distúrbios da Comunicação
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade Tuiuti do Paraná – UTP
Ano da apresentação: 2001
Nome do Orientador: Profa Dra Maria Inês Gonçalves
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Repórter, Voz, Narração
Resumo: Os repórteres e os apresentadores de televisão apresentam características distintas de
voz e de narração nas diferentes fases de seu desenvolvimento profissional. No início da carreira
tendem a utilizar a voz de forma impostada, falar de forma artificial, com pouca naturalidade na
voz e na fala. O presente estudo teve como objetivo analisar os seguintes parâmetros vocais:
tempo máximo de fonação, qualidade vocal, pitch, loudness, modulação de intensidade, ritmo e
pausa, nas situações de off e de passagem, de 30 repórteres, do sexo feminino, em início de
carreira, em 9 emissoras de televisão do Estado do Paraná, a fim de comparar a voz e a narração
nas duas situações, que juntas compõe uma matéria de televisão. As 30 repórteres foram
submetidas à avaliação fonoaudiológica individual. A segunda parte do estudo constituiu da
análise da voz e da narração de cada repórter. Para essa análise, as repórteres cederam uma fita
de vídeo em VHS com suas primeiras reportagens. Foram então avaliados: qualidade vocal, pitch,
loudness, modulação de intensidade, ritmo e pausa. A voz foi avaliada perceptivamente como
normal ou alterada. Os resultados obtidos foram: as médias dos tempos máximos de fonação das
vogais encontraram-se dentro dos parâmetros adequados para 83,3% das repórteres avaliadas,
bem a relação s/z também esteve na faixa de normalidade para 93,3% das mesmas. A qualidade
vocal apresentou-se normal em 66,7% no off e em 73,7% na passagem. O pitch predominante
foi agudo, sendo 46.7% no off e 63,3% na passagem. O loudness foi adequado em 70% nas duas
situações de reportagem. O padrão de modulação de intensidade foi adequado para 56,7% na
passagem, e apresentou maior variação no off: 33, 3% adequado e 33,3% repetitivo. Em relação
ao ritmo da narração, o off apresentou-se predominantemente
lento para 73,3%,
independentemente do assunto tratado enquanto na passagem apresentou-se adequado ao
contexto da reportagem para 46,7%. As pausas foram predominantemente inadequadas no off
para 60% e 63,3% adequadas na passagem. De acordo com os dados obtidos, conclui-se que a
situação de passagem é mais próxima da fala coloquial, enquanto que o off apresenta
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características de leitura, distantes da fala expressiva e natural desejada pelos profissionais de
televisão.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Ana Claudia Mendes Vilela
Nome do Estudo: O perfil vocal dos professores da educação infantil e do ensino fundamental de
Goiânia
Nome do Programa de Pós-Graduação: Educação
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade Católica de Goiás –
UCG
Ano da apresentação: 2001
Nome do Orientador: Profa Dra Annete Scotti Rabelo
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Saúde Vocal, Disfonia em Professores, Voz, Educação
Resumo: Os professores constituem uma categoria profissional que, além dos problemas típicos
da função docente, como questões relativas aos recursos materiais e humanos, às cobranças
pessoais e da sociedade em relação ao seu desempenho em função das modificações do contexto
social dos últimos anos, ainda pode apresentar alterações vocais. A voz é um dos principais
instrumentos de trabalho do professor, mas se não for bem utilizada, poderá levar ao surgimento
de distúrbios vocais, ocasionando, frequentemente, mau desempenho comunicacional em sala de
aula, interferindo no processo educacional. Acredita-se que a Fonoaudiologia tem um importante
papel a desempenhar na interseção das áreas da Educação e da Saúde, fornecendo ao professor o
conhecimento necessário de como lidar com a sua voz. Em outros países e em vários estados do
Brasil foi comprovada a necessidade do conteúdo sobre educação vocal na grade curricular dos
cursos de Magistério e Licenciatura, capaz de promover a saúde vocal como medida relevante
para a instituição, tanto sob o ponto de vista didático-pedagógico como econômico, visando a
melhoria das condições de ensino dos professores. Por isso, o objetivo deste trabalho foi, dentro
da nossa realidade, delinear o perfil vocal dos professores da educação infantil e do ensino
fundamental de Goiânia, tanto da rede particular quanto pública de ensino, com o intuito de
contribuir para a reflexão dos colegiados responsáveis pela formação dos professores sobre a
necessidade de incluir o conteúdo sobre educação vocal em uma disciplina da grade curricular.
Nesse perfil, vão interferir as condições ambientais, as condições físicas de saúde, as crenças
populares dos professores sobre os cuidados vocais e consequentes maus hábitos. Nas conclusões
apresentadas, pode-se verificar que, dos 102 professores avaliados, 60, portanto mais da metade,
apresentaram alterações no perfil vocal, justificando a importância da inclusão do conteúdo sobre
saúde e impostação vocal em alguma disciplina da grade curricular nos cursos de formação para
os professores, o que poderá prevenir alterações vocais com o adequado uso da voz e aperfeiçoar
a função comunicativa dos docentes.
______________________________________________________________________
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MESTRADO
Nome do Autor: Rosiane Yamasaki
Nome do Estudo: Caracterização da laringe do idoso
Nome do Programa de Pós-Graduação: Distúrbios da Comunicação Humana: Campo
Fonoaudiológico
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade Federal de São Paulo –
UNIFESP
Ano da apresentação: 2001
Nome do Orientador: Profa Dra Mara Behlau
Nome do Co-orientador: Prof Dr Paulo Augusto de Lima Pontes
Referência completa da publicação relacionada:
1) Pontes P, Yamasaki R, Behlau M. Morphological and functional aspects of the senile larynx.
Folia Phoniatr Logop. 2006;58(3):151-8.
Palavras-chave: Envelhecimento, Laringe, Idoso
Resumo: O objetivo desta pesquisa foi o de caracterizar a laringe de adultos idosos, considerando
os aspectos morfológicos durante a respiração e os aspectos funcionais durante a fonação,
comparando-a com a de adultos jovens. Foram selecionadas 100 imagens de laringes de adultos
sem queixas vocais, sendo 50 de adultos jovens e 50 de adultos idosos. A faixa etária do grupo de
adultos jovens variou de 20 a 45 anos e a do grupo de adultos idosos variou de 65 a 85 anos de
idade. As imagens foram obtidas com a utilização do telescópio rígido e da estroboscopia. A partir
das imagens, foram analisados os aspectos morfológicos - simetria laríngea, proporção glótica,
arqueamento da porção membranosa da prega vocal e saliência do processo vocal - e os aspectos
funcionais - coaptação glótica, comportamento do vestíbulo laríngeo, simetria de fase e de
amplitude da onda mucosa das pregas vocais e tremor das estruturas laríngeas. Foram
encontradas diferenças entre a laringe de adultos jovens e idosos com significância estatística na
avaliação da proporção glótica, arqueamento da porção membranosa da prega vocal, saliência do
processo vocal, coaptação glótica, simetria de fase e de amplitude da onda mucosa e do tremor
das estruturas laríngeas. Assim, pode-se afirmar que os idosos apresentam um padrão de laringe
que os distinguem dos adultos jovens. A caracterização da laringe do idoso faz-se pelo aumento
da proporção glótica em ambos os gêneros, presença de arqueamento da porção membranosa da
prega vocal no gênero masculino, aparecimento de processo vocal saliente no gênero feminino,
menor ocorrência de fenda glótica à fonação, assimetria de fase e de amplitude da onda mucosa
das pregas vocais, principalmente no gênero feminino e presença de tremor das estruturas
laríngeas à fonação também no gênero feminino.
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DOUTORADO
Nome do Autor: Maria Juliana Amatuzzi de Oliveira Algodoal
Nome do Estudo: As práticas de linguagem em situação de trabalho do operador de
telemarketing ativo de uma editora
Nome do Programa de Pós-Graduação: Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo – PUC-SP
Ano da apresentação: 2002
Nome do Orientador: Profa Dra Maria Cecília Perez de Souza e Silva
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Atividade, Prosódia, Voz, Linguagem, Telemarketing
Resumo: O objetivo dessa pesquisa foi o de analisar as práticas de linguagem em situação de
trabalho de operadores de telemarketing ativo, por meio de análise linguístico-discursiva e
perceptivo-auditiva de interações entre operadores e alguns de seus clientes. Essa pesquisa visa
contribuir para a Fonoaudiologia indicando que o trabalho a ser desenvolvido em relação à voz
nessa área é mais amplo do que aquele que lida com saúde vocal. O trabalho que vem sendo
desenvolvido pelos fonoaudiólogos que atuam na área de telemarketing vem se restringindo
especificamente aos cuidados com a voz, sendo que a questão linguística, e vocal, tem sido
deixada de lado. No entanto, sua função é fundamental, pois a voz utilizada para o trabalho é
contextualizada num discurso vinculado ao trabalho que se realiza. Os pressupostos teóricos
assumidos provem de três vertentes. A respeito da atividade e do trabalho humano, servimo-nos
da abordagem desenvolvida pela Ergologia, e, em especial, dos conceitos de trabalho prescrito,
trabalho real e ‘uso de si’. Para a análise das práticas de linguagem, tomamos alguns conceitos
provenientes do interacionismo social, em especial os da interação, contexto, regras de polidez,
alinhamento e enquadre. Finalmente, para a análise dos aspectos supra-segmentais, tomamos os
pressupostos provenientes dos estudos de prosódia. A metodologia que adotamos consistiu em
observações e gravações de dados da situação real do trabalho dos operadores de telemarketing,
sem a interferência do pesquisador, A partir de uma análise inicial, foi selecionado o corpus
definitivo, num total de uma hora de gravação. Os métodos de análise foram de natureza
qualitativa, com uma rede de categorias previamente delimitadas, de acordo com os pressupostos
teóricos assumidos, às quais outras se somaram no decorrer das análises. Os resultados obtidos
mostram que é necessário conhecer as informações que circulam na empresa, as características
do trabalho prescrito e os ‘usos de si’ no trabalho real e, ainda, incluir uma nova dimensão nas
orientações sobre cuidados vocais, que valorize as competências e o conhecimento dos
operadores na realização de seu trabalho.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Wanderlene Anelli
Nome do Estudo: Aspectos perceptivos-auditivos e acústicos da voz em pacientes com a doença
do refluxo gastroesofágico
Nome do Programa de Pós-Graduação: Distúrbios da Comunicação Humana: Campo
Fonoaudiológico
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Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade Federal de São Paulo –
UNIFESP
Ano da apresentação: 2002
Nome do Orientador: Prof Dr Onivaldo Cervantes
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Disfonia, Refluxo Gastroesofágico, Laringe
Resumo: O objetivo desta pesquisa foi o de caracterizar a voz dos pacientes que apresentam a
Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE), utilizando a avaliação subjetiva e objetiva da voz,
procurando discutir qual ou quais biomecanismos levam a estas características. Foram avaliados
37 pacientes de ambos os sexos, com idade variando de 20 a 50 anos (idade média: 36,8 anos).
Todos foram encaminhados pelo gastroenterologista, que já havia realizado a avaliação clínica e a
endoscopia digestiva alta, sendo as duas sugestivas da DRGE. Passaram por entrevista
fonoaudiológica, avaliação perceptivo-auditiva da voz, análise acústica computadorizada da voz,
laringoestroboscopia e pHmetria de 2 canais por 24 horas. Quanto à sintomatologia gástrica
obteve-se predomínio da regurgitação e da pirose; para a otorrinolaringológica, o pigarro e a
presença de secreção em região da faringe e/ou laringe e, para a vocal, a fadiga e alteração vocal
intermitente. A laringoestroboscopia foi realizada em 23 pacientes e os sinais laríngeos indicativos
da presença da DRGE mais encontrados foram os de hiperemia e/ou edema de borda livre das
pregas vocais e espessamento e/ou hiperemia em comissura posterior. Todos os pacientes
realizaram a pHmetria e 78% (29 pacientes) apresentou resultado positivo para a DRGE. A
avaliação perceptivo-auditiva da qualidade vocal indicou que houve prevalência de soprosidade e
rouquidão, em grau leve. A média das medidas dos tempos máximos de fonação apresentou-se
abaixo do esperado para ambos os sexos. Quanto à análise acústica da voz observou-se que tanto
as mulheres como os homens possuem a frequência fundamental (F0) dentro da normalidade. As
medidas de perturbação de frequência Jitter % (Jitter Percent), PPQ (Pitch Period Perturbation
Quotient) e vFo (Variação da Frequência Fundamental) e intensidade Shimmer % (Shimmer
Percent), APQ (Amplitude Pertubation Quotient) e vAm (Variação da Amplitude) foram
comparados com os dados de laringoestroboscopia e pHmetria positivas e negativas para a DRGE.
Nesta comparação não encontramos todos os dados com significância estatística. Concluímos que
as mulheres apresentam vFo acima da normalidade; os homens não apresentam alteração em
nenhuma medida de perturbação da frequência; mulheres e homens possuem aumento nas
medidas de perturbação da intensidade, principalmente com relação a vAm; quanto às medidas
de ruído há leve aumento da NHR (Noise-to-Harmonic Ratio) para as mulheres e o VTI (Voice
Turbulence Index) encontra-se dentro da normalidade para ambos os sexos.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Milena Carla de Siqueira Aoki
Nome do Estudo: Contribuições de um curso fonoaudiológico de saúde vocal para a
aprendizagem profissional de professoras do ensino fundamental – séries iniciais
Nome do Programa de Pós-Graduação: Educação
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade Federal de São Carlos UFSCar
Ano da apresentação: 2002
Nome do Orientador: Profa Dra Emília Freitas de Lima
Referências completas das publicações relacionadas: ---
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Palavras-chave: Formação de Professores, Fonoaudiologia, Voz
Resumo: Este trabalho, de natureza qualitativa, foi estruturado em torno da seguinte questão de
pesquisa: Quais as contribuições de um curso fonoaudiológico com caráter vivencial, coletivo e
problematizador para a aprendizagem profissional de professoras com relação à promoção da
saúde vocal? A pesquisa foi desenvolvida a partir de um curso fonoaudiológico de saúde vocal
oferecido pela pesquisadora a professores da Rede Municipal de Educação e Cultura de São Carlos,
em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Educação da UFSCar - Área de Metodologia de
Ensino. Dos participantes, somente seis professoras das séries iniciais do ensino fundamental
constituem os sujeitos da pesquisa, escolhidas sob determinados critérios. O desenvolvimento da
pesquisa esteve apoiado em informações obtidas por meio de questionários e anotações, durante
a realização do curso, com o objetivo de registrar como as professoras estavam percebendo o
processo. Foram também utilizadas entrevistas individuais feitas um ano depois do término do
curso, buscando informações acerca da manutenção ou não das aprendizagens realizadas no
curso. O referencial teórico do estudo aborda dois conjuntos de aspectos. O primeiro refere-se à
aprendizagem profissional da docência e às concepções de ensino e de aprendizagem. O segundo
está relacionado à voz, à voz do professor e à atuação fonoaudiológica, sendo estes últimos os
elementos que nortearam a elaboração e vivência do curso que serviu de base à pesquisa. A
análise dos dados permitiu constatar que os sujeitos elaboraram aprendizagens a partir da
vivência de assuntos voltados para a questão da saúde vocal do professor. Por outro lado, alguns
parâmetros como a realização de exercícios e a prática de cuidados com a voz diminuíram
consideravelmente no decorrer de um ano. Nesse sentido, foram apontados vários fatores que
auxiliariam em uma melhor interação fonoaudiólogo-professor, tais como: a continuidade do curso
a partir do entendimento da formação de professores como um processo; o apoio e envolvimento
de toda a escola, aprendendo junto com o professor; e a atuação em contextos sociais maiores
que envolvem o exercício docente. O trabalho mostrou que é preciso tempo e estratégias para
favorecer, possibilitar e garantir a aprendizagem dos professores dos conteúdos abordados. Para
tanto, esse momento inicial, realizado por meio de um primeiro curso, precisa ser realimentado
temporariamente a cada intervalo de tempo. Sendo assim, é necessário que ocorram mudanças
no panorama das políticas de formação continuada de professores, atualmente ainda muito
pautado em acontecimentos isolados como cursos curtos, tornando essa formação compatível com
o desenvolvimento processual e contínuo da docência com base na idéia de "tornar-se professor".
A investigação mostrou que foi positiva a proposta de atividades de ensino e aprendizagem de
caráter vivencial, coletivo e problematizador, o que favoreceu a realização prazerosa das
atividades propostas, no envolvimento do grupo e na aprendizagem reflexiva e autônoma dos
tópicos trabalhados.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Marina Bergantin
Nome do Estudo: Considerações sobre o atendimento terapêutico realizado pelo estudante de
fonoaudiologia: a propósito dos sintomas vocais
Nome do Programa de Pós-Graduação: Fonoaudiologia
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo – PUC-SP
Ano da apresentação: 2002
Nome do Orientador: Profa Dra Maria Claudia Cunha
Referências completas das publicações relacionadas: --Palavras-chave: Terapia Fonoaudiológica, Voz, Subjetividade
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Resumo: Este trabalho advém do desejo em aprofundar algumas questões que surgiram no
decorrer de minha formação acadêmico - profissional, a saber: quais as tendências dos
atendimentos terapêuticos na área de voz realizados por estudantes do 4º ano de Fonoaudiologia
de diferentes instituições e, portanto submetidos a diferentes formações acadêmicas, não
desconsiderando as diferenças individuais, portanto, valorizando a singularidade de cada um dos
estudantes. O recorte na área de voz é justificado por se tratar de uma área em que o sintoma
vocal é predominantemente observado em seu aspecto visível (corporal), sendo que muitas vezes
a singularidade do paciente é desconsiderada e a preocupação volta-se à cura do corpo, face
orgânica do sintoma vocal. Desta forma, o objetivo da pesquisa é investigar como a relação corpo
e mente é concebida na avaliação e intervenção frente ao sintoma vocal, além de considerar os
aspectos preponderantes no atendimento terapêutico. Com isso, pretendo refletir sobre a atuação
terapêutica que contemple o sintoma vocal nas suas faces visível (corporal) e não-visível
(mental). Para isso, considero a articulação com a Psicanálise fundamental para a Fonoaudiologia,
pois considera a indissociabilidade entre corpo e mente. E por meio de entrevistas realizadas com
doze estudantes do 4º ano de Fonoaudiologia de quatro Universidades: Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo (PUC-SP); Universidade São Paulo (USP); Centro Universitário São Camilo e
Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas), analiso os depoimentos
obedecendo duas categorias estabelecidas: a concepção da relação corpo e mente e os aspectos
preponderantes na abordagem terapêutica (fisiológico, educacional, expressivo, social e de
desenvolvimento). Pela análise dos fragmentos dos depoimentos, foi possível mapear as
tendências dos atendimentos e fazer algumas considerações sobre aspectos que surgiram no
decorrer do processo de interpretação do material empírico, além daqueles inicialmente
propostos.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Tereza Cristina Motta Budant
Nome do Estudo: Estudo da variação dos parâmetros acústicos da voz para o estabelecimento
de padrões de normalidade em adolescentes
Nome do Programa de Pós-Graduação: Engenharia Elétrica e Informática Industrial
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade Tecnológica Federal do
Paraná – UTFPR
Ano da apresentação: 2002
Nome do Orientador: Prof Dr Heitor Silverio Lopes
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Ruído Glótico, SDF0, Processamento de Voz
Resumo: O presente trabalho faz uma análise do comportamento da voz de meninos sem
alteração vocal, na fase da adolescência, variando de 10,5 anos a 18,5 anos. Para esta análise é
utilizado software Doctor Speech 4.0 onde são considerados os parâmetros da frequência
fundamental, jitter, shimmer, SDF0 (flutuação da frequência fundamental), NNE (ruído glótico),
HNR (relação harmônico-ruído), SNR (relação sinal-ruído) e qualidade vocal, para as vogais /a/,
/e/, /é/, /i/, /o/, /ó/ e /u/. Os parâmetros são relacionados com a idade a fim de observar sua
evolução, considerando o período da puberdade onde existem grandes mudanças vocais em um
curto espaço de tempo. Na análise do comportamento das variáveis em função da idade observase que o parâmetro que apresenta melhor correlação linear com a idade é a frequência
fundamental. Nos pacientes normais houve um comportamento semelhante dos parâmetros para
todas as vogais, indicando não haver uma vogal definitivamente mais adequada que outra para
análise vocal. De uma maneira geral, a dispersão dos valores para todas as variáveis confirma a
grande variação dos parâmetros analisados durante os anos da adolescência. Pacientes normais
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apresentaram alguns valores alterados, porém o perfil do paciente com nódulos vocais foi
bastante distinto, no sentido de apresentar uma alteração maior dos parâmetros
comparativamente. Devido à grande variação do perfil vocal nos indivíduos na fase da
adolescência, não foi possível traçar um perfil de normalidade. É importante que os profissionais
da fonoaudiologia usem os softwares de análise de voz na sua prática clínica, mais como um
instrumento a somar, e jamais como um substituto da percepção do mesmo.
______________________________________________________________________
DOUTORADO
Nome do Autor: Zuleica Camargo
Nome do Estudo: Análise da qualidade vocal de um grupo de indivíduos disfônicos: uma
abordagem interpretativa e integrada de dados de natureza acústica, perceptiva e
eletroglotográfica
Nome do Programa de Pós-Graduação: Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo – PUC-SP
Ano da apresentação: 2002
Nome do Orientador: Profa Dra Sandra Madureira
Referência completa da publicação relacionada:
1) Camargo Z. Avaliação vocal: investigação da dinâmica de diversos segmentos do trato vocal.
Intercâmbio 2002; 11: 203-211.
2) Camargo Z, Tsuji DH, Madureira S. Analysis of dysphonic voices based on the interpretation of
acoustic, physiological and perceptual data. Proceedings of 6th Internacional Seminar on Speech
Production. , v.01, p.31 - 36, 2003.
3) Camargo Z, Madureira S. Análise acústica: revisão crítica de estudos no campo das disfonias.
In: Ferreira LP, Befi-Lopes DM, Limongi SCO. Tratado de Fonoaudiologia. São Paulo: Roca; 2004.
p 25-33.
Palavras-chave: Voz, Distúrbios da Voz, Acústica, Percepção Auditiva, Medida de Produção da
Fala
Resumo: Este estudo aborda a qualidade vocal com base na teoria acústica da produção da fala
(Fant, 1970) e no modelo fonético de descrição da qualidade vocal (Laver, 1980) com o objetivo
de investigar os correlatos acústicos do sinal de fala de um grupo de indivíduos disfônicos por
comprometimento de mecanismos glóticos, mais especificamente,paralisia unilateral de prega
vocal ou fibrose de região glótica, enfocando a sua correspondência às esferas auditiva e
fisiológica. Sua concepção decorre da necessidade de enfoque da qualidade vocal que contemple a
prática clínica fonoaudiológica no âmbito das disfonias, em que a variabilidade de achados não é
revelada em muitas das abordagens tradicionais de investigação do sinal sonoro. O estudo pautase na análise dos registros acústicos e eletroglotográficos de emissões da vogal [a] e da fala
encadeada (texto padronizado), além de dados de exame laringológico de quatro falantes
disfônicos do sexo feminino, na faixa etária de 51 a 72 anos e de um indivíduo referência do
mesmo sexo e faixa etária, sem alterações vocais. São conjugados métodos de análise acústica
(curto e longo termo), de avaliação perceptivo-auditiva (qualidade vocal e inteligibilidade de fala),
com complementação de investigação fisiológica (eletroglotografia e exame laringológico). Os
achados indicam a relevância dos aspectos acústicos de longo termo (espectros de longo termo)
em correspondência àqueles de curto termo (estrutura harmônica, formântica e tempo de início de
sonorização – VOT). Do ponto de vista perceptivo, é ressaltada a validade do uso de roteiro de
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avaliação da qualidade vocal com motivação fonética. Na esfera fisiológica, os dados
eletroglotográficos encontram correspondência aos achados laringológicos, ambos relacionados
aos indicativos acústicos. Nesse âmbito, as medidas de VOT apresentam correlação com a
inteligibilidade de fala (sílabas), além de revelarem que ajustes de longo termo da qualidade vocal
influenciam padrões de emissão no plano segmental, novamente correspondidos a aspectos da
fisiologia laríngea (conformação da onda glótica e presença de onda mucosa). Os resultados
ressaltam a validade da abordagem interpretativa e integrada da qualidade vocal na situação de
disfonias, em face das correspondências entre os planos perceptivo e fisiológico, explicitadas pelo
detalhamento da inspeção do sinal acústico de fala, ressaltando a colaboração entre os campos da
Fonoaudiologia e das Ciências da Fala, entre elas, especialmente a Fonética.
______________________________________________________________________
DOUTORADO
Nome do Autor: Maria Aparecida Bernardo Cavalcanti Coelho
Nome do Estudo: Sinais psicofisiológicos e vocais de ativação por stress no telejornalismo ao
vivo
Nome do Programa de Pós-Graduação: Psicologia – Departamento de Psicologia Social e do
Trabalho
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade de São Paulo - USP
Ano da apresentação: 2002
Nome do Orientador: Prof Dr Esdras Guerreiro Vasconcellos
Referências completas das publicações relacionadas:
1) Coelho MABC. Sinais psicofisiológicos e vocais de ativação por stress no telejornalismo ao vivo.
São Paulo, 2002, 274p. Tese (Doutorado) Instituto de Psicologia da USP.
Palavras-chave: Stress, Voz, Cortisol, Frequência Cardíaca, Telejornalismo
Resumo: O objetivo principal da presente pesquisa foi investigar a influência da tarefa de falar ao
vivo sobre a frequência cardíaca, sobre os níveis de cortisol, e sobre a voz de jornalistas que
trabalham em televisão. Pretendeu-se, paralelamente, traçar um perfil de avaliação subjetiva do
stress que tal tarefa representava para os sujeitos, assim como investigar padrões de
comportamento. Para tanto, foram obtidas medidas objetivas de frequência cardíaca, de cortisol e
de voz durante uma situação real de atividade ocupacional. Dessa forma, monitoramos o período
em que se utilizavam da fala ao vivo e também no período que o antecedeu e sucedeu. Os
resultados revelaram que há mobilização fisiológica, indicativa de ativação por stress, a partir de
da tarefa de falar ao vivo, a qual é expressa pela alteração significante dos valores dos
parâmetros investigados, tanto em relação aos índices de normalidade, quanto quando se
comparam os momentos experimentais ou os grupos entre si. Em relação aos parâmetros de
normalidade, há um aumento dos valores de frequência cardíaca e da frequência fundamental da
voz na situação-tarefa e uma diminuição nos níveis de cortisol. Os resultados indicaram também
(1) que há diferenças significantes nos parâmetros investigados de acordo com a situação de
trabalho dos sujeitos, ou seja, a atividade cardíaca e vocal dos repórteres no link é mais intensa
do que a dos apresentadores; (2) que não há correspondência positiva entre o que se verifica
fisiologicamente e o que os sujeitos atribuem subjetivamente; (3) que o padrão de
comportamento típico do telejornalista é do TIPO A; (4) que os sintomas de stress estão
presentes num nível geral médio, com prevalência de sintomas relacionados a extremo cansaço
físico e emocional;(5) que a combinação de fatores estruturais (padrões de comportamento), com
as exigências inerentes a função (pressão por produção, pressão de tempo, etc) e com o
envolvimento corporal inerente a tarefa verificada na presente pesquisa, indicaria cuidados
redobrados quanto a saúde. Esta mobilização, comparável à mobilização existente em algumas
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atividades físicas, é um retrato de como se processa fisiologicamente o enfrentamento de uma
tarefa comunicativa profissional habitual. Acreditamos poder fornecer alguns subsídios para
compreensão dos custos somáticos de uma atividade profissional, cuja categoria tem um índice de
morbi-mortalidade alto relacionado a problemas cardiovasculares.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Eda Mariza Franco da Costa
Nome do Estudo: Os efeitos de sentido e as modificações da voz nos telejornais
Nome do Programa de Pós-Graduação: Letras
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade Federal do Rio Grande
do Sul - UFRGS
Ano da apresentação: 2002
Nome do Orientador: Profa Dra Maria da Graça Krieger
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Voz, Telejornal, Frequência e Efeitos de Sentido
Resumo: Este estudo tem como objetivo analisar os recursos vocais utilizados nos telejornais
como coadjuvantes de efeitos de sentido pretendidos com a divulgação da notícia. Os recursos
vocais estudados foram a média e a variação da frequência vocal em enunciados proferidos por
apresentadores de telejornais brasileiros. Foram analisados 40 enunciados, de 12 apresentadores
(6 homens e 6 mulheres), de 6 telejornais, abrangendo 3 redes de televisão. Os enunciados foram
classificados em 2 tipos de notícias: positivas e negativas. Na análise descritiva contextualizada
foram analisadas também chamadas e editoriais, descrevendo-se as estratégias vocais pertinentes
a cada contexto. Para uma melhor clareza deste estudo, foram utilizados como procedimentos
estatísticos tabelas e gráficos da média das frequências médias encontradas e a média da
variação. Foi realizada análise acústica computadorizada da frequência média e variação de cada
enunciado, através do programa Dr. Speech 3.0, módulo speech analise e a análise descritiva
contextualizada de 18 desses enunciados. O quadro teórico básico deste trabalho integra
elementos da teoria semiótica francesa, da fonoaudiologia e alguns aspectos da retórica. Buscouse descrever, através dos pressupostos das três áreas, o discurso dos telejornais demonstrando
sua estratégia de construção de verdade, os procedimentos utilizados neste fazer e o papel da voz
neste processo. Os resultados confirmam a presença da relação voz e efeitos de sentido nos
telejornais. Nas notícias positivas, houve um aumento da média das frequências, já nas negativas
houve um decréscimo, tanto nos homens como nas mulheres. A variação das médias das
frequências foi mais significante nas locuções das mulheres. Conclui-se que a voz tem um papel
importante como estratégia de persuasão na busca de credibilidade da notícia e é largamente
utilizada pelos apresentadores de telejornais.
______________________________________________________________________
DOUTORADO
Nome do Autor: Ingrid Gielow
Nome do Estudo: Distonia focal laríngea de adução tratada por injeções bilaterais de toxina
botulínica: estudo retrospectivo da relação entre dose, tempo de benefício e efetivos adversos
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Nome do Programa de Pós-Graduação: Distúrbios da Comunicação Humana: Campo
Fonoaudiológico
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade Federal de São Paulo –
UNIFESP
Ano da apresentação: 2002
Nome do Orientador: Profa Dra Mara Behlau
Nome do Co-orientador: Prof Dr Mitchel F. Brin
Referências completas das publicações relacionadas:
1) Gielow I, Stewart CF, Brin MF, Pontes PAL, Behlau M. Adductor laryngeal dystonia treated with
bilateral botulinum toxin injections: a retrospective study of the relationship among the dose, the
duration of the benefit and the adverse effects. In: 33rd Annual Care of the Professional Voice
Symposium, 2004, Philadelphia. 33rd Annual Care of the Professional Voice Symposium Abstracts.
p. 104-105.
Palavras-chave: Disfonia Espasmódica, Voz, Toxina Botulínica, Distonias
Resumo: Objetivo: Analisar a relação entre dose, tempo de benefício e efeitos adversos das
injeções bilaterais de toxina botulínica usadas no tratamento das distonias focais laríngeas de
adução, de acordo com o sexo dos indivíduos tratados. Métodos: Estudo retrospectivo de
informações protocoladas sobre o tratamento de 122 indivíduos com distonia focal laríngea de
adução, sendo 87 mulheres e 36 homens, submetidos a 1177 injeções bilaterais de toxina
botulínica. Para verificar o efeito de grupos de doses em relação à duração de seus benefícios,
assim como em relação à ocorrência, duração e ao tipo de efeitos adversos, calcularam-se retas
de regressão linear, testando-se, a seguir, a significância das regressões pelo teste F, com α
>0,05. Resultados: Encontrou-se significância entre o aumento de dose e o aumento do tempo de
benefício até doses de 8,0 U, o que não ocorreu com as doses acima desta. Os homens com
distonia focal laríngea de adução apresentam tempo de benefício máximo com doses entre 2,1 e
8,0 U, enquanto as mulheres apresentam tempo de benefício máximo com as doses entre 4,1 e
8,0 U. Quando houve efeitos adversos, os mais frequentes foram as alterações indesejáveis da
qualidade vocal e as dificuldades na deglutição. As estatísticas calculadas para as relações entre
dose, ocorrência e duração dos efeitos adversos não foram significantes, exceto quando
ocorreram, em homens, dificuldades na deglutição. Conclusões: Houve relação direta entre a dose
de toxina botulínica administrada e o tempo de seu benefício, observando-se uma dose limite
máxima para a ocorrência do maior benefício. Os homens, comparados às mulheres, necessitaram
de doses menores para obterem o tempo de benefício máximo no alívio dos sintomas. Houve
relação significante entre dose e efeitos adversos somente quando tais efeitos ocorreram em
homens, e foram relacionados a dificuldades na deglutição.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Wânia Regina Lima
Nome do Estudo: Perfil vocal e condições de trabalho dos professores de Vitória e Vila Velha –
ES
Nome do Programa
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em

Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo – PUC-SP
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Ano da apresentação: 2002
Nome do Orientador: Profa Dra Léslie Picollotto Ferreira
Nome do Co-orientador: Prof Dr Hiran Pinel
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Voz, Disfonia, Trabalho
Resumo: O objetivo deste trabalho é por meio do Questionário proposto por Ferreira et al.
(1999), conhecer o perfil vocal e as condições de trabalho dos professores das cidades de Vitória e
Vila Velha, verificando sua situação funcional, saúde geral, aspectos e saúde vocal, antecedentes
familiares, e atividades de lazer [de escolas da Rede Estadual do Estado do Espírito Santo].
Método. Do total de 77 escolas, dos dois municípios, por meio de sorteio, foram selecionadas 26
escolas estaduais, sendo 14 localizadas em Vitória e 12 no município de Vila Velha. Selecionamos
na sequência, ainda por sorteio, 118 professores atuantes nestas escolas para participarem da
pesquisa. Desse total, 100 Questionários (84,75%) foram devolvidos. Resultados. A maioria dos
professores é representada pelo sexo feminino (73%); casados, com nível superior completo,
atuam há mais de 10 anos, lecionando em educação infantil ou para ensino fundamental, em uma
única escola. Consideraram seu ritmo de trabalho como moderado e o ambiente de trabalho como
não calmo, a acústica da sala de aula foi considerada satisfatória, e o local de trabalho ruidoso,
sendo a fonte advinda da rua e do pátio da escola. 75% dos professores relatam ter alteração
vocal, e atribuem esta alteração ao uso intenso da voz (63,9%) e estresse(43,9%). Relataram
ainda perceber sua alteração vocal há mais de 04 anos e o início do problema foi insidioso. Como
sintoma mais citado tivemos a rouquidão (48,9%) seguido de cansaço ao falar (46,9%), tendo
como sensação na garganta, pigarro(41,2%) e garganta seca(41,7%). Ansiedade (58,7%), dores
de cabeça(47,9%) e alergias (44,6%) foram as queixas em relação ao estado geral de saúde dos
professores que participaram desta amostra. Quanto aos fatores ambientais a poeira (71,7%) foi
o dado mais citado pelos professores que participaram desta amostra. Foi estabelecida a relação
de significância estatística entre a questão 49(tem ou não alteração vocal) e ambiente de
trabalho; aspectos vocais; causas do problema; sintomas vocais e sensações laríngeas; e
aspectos gerais de saúde. Conclusão: Os dados apresentados na conclusão desta pesquisa
sugerem: a tendência a padronização do questionário de Ferreira et al.(1999); a compreensão dos
dados pelo estado do Espírito Santo, podendo apontar para a necessidade da elaboração de um
planejamento, que inclua execução e avaliação de ações preventivas, na área fonoaudiológica,
onde o objetivo é a minimização ou evitamento do sofrimento vocal do professor no exercício de
suas funções.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Maria Teresa Rosangela Lofredo-Bonatto
Nome do Estudo: A intervenção fonoaudiológica como fator modificador da noção que a criança
disfônica tem da voz
Nome do Programa de Pós-Graduação: Fonoaudiologia
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo – PUC-SP
Ano da apresentação: 2002
Nome do Orientador: Prof Dr Henrique Olival Costa
Referência completa da publicação relacionada: ---
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Palavras-chave: Disfonia, Criança, Terapia Fonoaudiológica, Voz
Resumo: Introdução: Nas disfonias infantis, a literatura descreve duas vertentes principais
quanto à intervenção fonoaudiológica: uma mecanicista, que se baseia no diagnóstico médico e
uma comunicativa, que leva em conta a voz como instrumento de inter-relação social. Na
intervenção fonoaudiológica para o adulto e para a criança, as técnicas de reabilitação visam a
atender a esses dois aspectos. No aspecto mecanicista, a literatura apresenta muitas pesquisas
voltadas para a voz infantil. Encontramos poucos trabalhos que mostrem como a criança disfônica
entende a voz, em geral, a sua própria voz, em particular, as limitações sociais decorrentes de
problemas vocais, a expectativa diante de um tratamento fonoaudiológico e se ele é assimilado e
incorporado na sua vida diária. Objetivo: O objetivo do presente estudo, é observar qual é a
noção que a criança disfônica tem da voz e analisar se a intervenção fonoaudiológica a modifica.
Material e Método: Foram avaliados dois grupos, o primeiro com crianças diagnosticadas como
disfônicas, mas que ainda iriam se submeter a uma intervenção fonoaudiológica, denominado Préintervenção. O segundo, constituído por crianças que receberam o diagnóstico de disfonia e que
estiveram em atendimento fonoaudiológico por pelo menos dois meses, chamado Pós-intervenção.
Ambos os grupos foram submetidos a quatro perguntas acerca do conhecimento da voz e das
suas funções, da sua importância para a criança, com os seus benefícios e dificuldades e a
utilidade que a voz tem para ela. Esta investigação foi realizada na Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de São Paulo, no Setor de Fonoaudiologia, no período de outubro de 2000 a março de
2001. Foram incluídas na pesquisa 60 crianças disfônicas, de 05 a 14 anos, sem
comprometimentos neurológicos, mentais ou auditivos, com indicação médica e fonoaudiológica
para terapia fonoaudiológica e em condições de compreensão para responder às perguntas.
Resultados: A análise estatística comparativa mostrou uma diferença significante, com ocorrência
maior no grupo Pós-intervenção, para as seguintes categorias com referências às: Funções da Voz
(variável "sinônimo de fala"); Conhecimento do Problema Vocal (variável "reconhecimento da
melhora"); Terapia (variável "realização de exercícios"); "Coerência na Exposição do Tema" e
"Vocabulário" (variáveis substantivos: "exercícios" e verbos: "falar"). Quando as sub-categorias,
de Vocabulário (Substantivo, Verbos, Sensações Corporais e Adjetivos) foram agrupadas e
comparadas, observamos que houve uma diferença significante para a variável "Substantivo".
Conclusões: O presente estudo demonstrou, em relação à noção de voz, que a criança disfônica a
entende como: um meio de comunicação, um instrumento de trabalho, fator de impedimento
social, essencial para a vida, para expressar sentimentos, associada à respiração e como sinônimo
de fala. Em relação a intervenção fonoaudiológica constatamos que a criança disfônica torna-se
mais apta para: verbalizar sobre as funções da voz, reconhecer as melhoras, entender a
realização de exercícios, utilizar um vocabulário comunicativo mais amplo e explicar com maior
clareza as necessidades da comunicação vocal.
______________________________________________________________________
DOUTORADO
Nome do Autor: Lídia Cristina Teles Magalhães
Nome do Estudo: Análise dos parâmetros acústicos vocais de pacientes com disfunção
velofaríngea com e sem articulação compensatória
Nome do Programa de Pós-Graduação: Ciências
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade de São Paulo – USP
Ano da apresentação: 2002
Nome do Orientador: Profa Dra Maria Inês Pegoraro-Krook
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Fissura Palatina, Qualidade da Voz, Disfunção Velofaríngea
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Resumo: Objetivo: Analisar os parâmetros acústicos vocais de mulheres com DFV, decorrentes
de fissura palatina previamente operada, com e sem articulação compensatória. Local: Laboratório
de Fonética Acústica - HRAC - USP. Participantes: 83 mulheres na faixa etária de 17 a 40 anos
divididas em 3 grupos: 1) grupo DAC, 32 mulheres com DVF e com articulação compensatória
(golpe de glote sistemático em pelo menos, 2 fonemas); 2) grupo SAC, 18 mulheres com DFV
sem articulação compensatória; 3) grupo NF, 33 mulheres não fissuradas, sem DVF, e com fala
normal. Procedimentos: A avaliação perceptivo-auditiva foi realizada utilizando-se a escala GRBAS
e os resultados foram apresentados pela mediana das notas atribuídas por 7 fonaudiólogos. A
avaliação acústica computadorizada foi realizada utilizando o Multi Dimensional Voice Program
(MDVP), modelo 5105 - CSL - Kay Elemetrics Corporation. Os parâmetros analisados foram a F0,
o jitter, o shimmer e a PHR. Resultados: A avaliação perceptivo-auditiva, mostrou diferença
estatisticamente significante (P<0,05) entre os grupos na avaliação do índice de alteração vocal,
havendo predomínio dos grupos DAC e SAC sobre o grupo NF. Para os demais parâmetros da
escala, rouquidão (R), soprosidade (B), fraqueza (A) e tensão (S) não houve diferença
estatisticamente significante entre os grupos. Quanto aos parâmetros avaliados pelo MDVP, houve
diferença estatisticamente significante entre os grupos apenas para a F0. O grupo DAC apresentou
média de F0 mais aguda (P<0,05), que o grupo NF, enquanto o grupo SAC não se diferenciou dos
demais. Conclusões: Concluímos que as mulheres fissuradas apresentam maior incidência de
alterações vocais quando comparadas às mulheres não fissuradas. O golpe de glote não mostrou
evidência estatisticamente significante de prejuízo na qualidade vocal. A avaliação perceptivoauditiva da voz nas mulheres fissuradas mostrou-se indispensável e para isso sugerimos que os
fonoaudiólogos sejam treinados para a compreensão das alterações vocais na presença da
hipernasalidade de fala e dos distúrbios articulatórios compensatórios. A investigação das medidas
acústicas, F0, jitter, shimmer e PHR, auxilia na compreensão da descrição vocal nos falantes com
fissura de palato.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Ana Flávia di Sessa Martins
Nome do Estudo: Caracterização perceptivo-auditiva da fonte glótica de um grupo de crianças
sem queixa vocal
Nome do Programa de Pós-Graduação: Fonoaudiologia
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo – PUC-SP
Ano da apresentação: 2002
Nome do Orientador: Prof Dr Henrique Olavo de Olival Costa
Referências completas das publicações relacionadas: --Palavras-chave: Disfonia Infantil, Voz, Criança
Resumo: Crianças em idade escolar podem apresentar problemas de voz com características
hiperfuncionais, decorrentes do chamado abuso ou mau uso vocal. Na literatura, encontramos
inúmeros estudos que abordam a voz da criança do ponto de vista patológico, mas poucos para
compreender o mecanismo vocal infantil e o que se espera para esta faixa etária. Para que fossem
estabelecidos padrões da voz infantil seria importante normatizá-la. No entanto, não há subsídios
científicos suficientes para garantir que a voz da criança possa ser descrita como objeto distinto
da voz do adulto. Descrever as suas características, é uma necessidade anterior a normatização.
Assim sendo, o presente estudo tem por objetivo descrever as características perceptivo-auditivas
mais comuns da fonte sonora de um grupo de crianças na faixa etária de 6 a 10 anos de idade,
sem queixa vocal. Para tanto, foram analisadas 100 vozes infantis dentro da faixa etária
determinada, que foram submetidas a análise perceptivo-auditiva proposta pelo Comitê Japonês
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de Logopedia e Foniatria, a escala GRBAS. As crianças foram solicitadas a emitir a vogal aberta,
oral e central /a/ e as vogais orais /i/ e /u/ com apoio visual para que mantivessem a vogal de
forma sustentada. O material foi apresentado para 3 fonoaudiólogas, com especialização em voz,
para análise perceptivo-auditiva. As avaliadoras foram orientadas e classificarem as vozes de
acordo com o critério escolhido, escala GRBAS, graduando cada tipo vocal, a saber: rouquidão,
soprosidade, astenia e tensão, em quatro níveis. Verificou-se que das 100 crianças avaliadas, para
julgadora número 1, 59% apresentaram algum grau de desvio da anormalidade; para a julgadora
número 2, 62% e para a número 3, 64%. Concluímos que a soprosidade (39,7%) foi a
característica mais comum encontrada para o grupo estudado, seguida da característica rouquidão
(15,6%). A característica astenia não foi observada no grupo estudado. A escala GRBAS permitiu
alto grau de concordância entre as avaliadoras, resultando em coerência entre os dados obtidos.
Por fim, tendo em vista a alta porcentagem de características vocais encontradas no grupo
estudado, consideramos que, conhecer o padrão vocal da faixa etária infantil, tem se tornado uma
necessidade imprescindível. Com o intuito de melhor atender a esta demanda, parâmetros
normativos que garantam a realidade vocal desta faixa etária são essenciais, para que possamos
definir o que é esperado no comportamento vocal destas crianças, proporcionando uma
intervenção fonoaudiológica mais efetiva.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Maria Carolina Netto de Mendonça Paes
Nome do Estudo: Mensuração da altura da laringe e das pregas vocais membranosas do adulto e
do senescente: um estudo comparativo
Nome do Programa de Pós-Graduação: Anatomia Patológica – Patobiologia
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade Federal de Pernambuco
– UFPE
Ano da apresentação: 2002
Nome do Orientador: Prof Dr Roberto José Vieira de Mello
Referência completa da publicação relacionada:
1) Paes MCNM, Melo RJV. Mensuração da altura da laringe e das pregas vocais membranosas do
adulto e do senescente. In: X Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia e II Encontro Mineiro de
Fonoaudiologia, 2002, Belo Horizonte. São Paulo: Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, 2002.
Palavras-chave: Laringe, Morfometria, Senescência
Resumo: Um conhecimento acurado sobre a anatomia laríngea é essencial no diagnóstico e
terapêutica na Fonoaudiologia. A análise morfométrica tem aplicação potencial, especialmente nos
estudos da fisiologia laríngea, nos métodos de avaliação por imagens, assim como no
planejamento das cirurgias do arcabouço laríngeo. O presente trabalho teve como proposta
caracterizar as variações morfométricas da laringe e pregas vocais membranosas em adultos e
senescentes, através da mensuração da altura da laringe e do comprimento das pregas vocais
membranosas. O material para este estudo foi obtido no Serviço de Verificação de Óbitos - SVO,
por ocasião da necropsia. Foram obtidas 80 laringes, do sexo masculino, divididas em dois
grupos: adultos, com 20 laringes, e senescentes, com 60 laringes. As idades variaram de 22 a 41
anos no grupo de adultos e de 60 a 97 anos no grupo senescente. As peças foram retiradas de
cadáveres, com o tempo de óbito máximo de 24 horas, e as medidas foram realizadas logo após a
necropsia, não sendo necessária a fixação em formalina da estrutura, diminuindo, assim, o risco
de retração e alterações do tecido. Após a dissecção, realizou-se a mensuração, por três
aferidores, da altura da laringe e das pregas vocais membranosas direita e esquerda. Em caso de
discordância fez-se a média das três medidas. Em casos de a diferença ser superior a 10%, foram
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refeitas as medidas. As medidas foram obtidas com um dial callipers, paquímetro marca Western
com acurácia de 0,02 mm. Para análise estatística dos resultados, foram utilizados estudos
estatísticos, distribuição tabular e gráfica, além dos testes: Teste T de Student para amostras
independentes e para amostras pareadas e Coeficiente de Correlação de Pearson. Em relação aos
resultados, a altura da laringe medida externamente nos cadáveres apresentou uma média de
34,26 mm e desvio padrão 3,18mm para o grupo adulto e uma média de 36,07 mm e desvio
padrão 2,85 mm para o grupo senescente. No grupo adulto, o comprimento das pregas vocais
membranosas variou de 13,08 mm a 19,08 mm, média 15,17 mm e desvio padrão ± 1,38 mm. E
no grupo senescente oscilou entre 10,67 mm a 20,21 mm, média 14,81 mm e desvio padrão ±
1,92 mm. Os dados observados neste trabalho estão de acordo com os encontrados na literatura
com a metodologia semelhante. Comparando os grupos: adulto e senescente, foi constatada
diferença significativa na altura da laringe, prevalecendo valores maiores para o grupo
senescente. Não foram observadas diferenças significativas em relação ao comprimento das
pregas vocais membranosas. Em relação ao tempo de óbito, não houve correlação significativa
entre as variáveis analisadas. O tempo de coleta não influenciou nas variáveis trabalhadas. Em
relação aos grupos etários selecionados, não houve correlação significativa quanto à idade; dentro
de cada grupo a idade não influenciou nos dados. E em cada grupo separadamente: Não houve
correlação entre a altura da laringe e o comprimento das pregas vocais membranosas. Não foi
constatada assimetria das pregas vocais membranosas. E foi observada correlação entre os
comprimentos das pregas vocais direita e esquerda no grupo senescente.
______________________________________________________________________
DOUTORADO
Nome do Autor: Maria Inês Beltrati Cornacchioni Rehder
Nome do Estudo: Análise perceptivo-auditiva e acústica da emissão de vogal sustentada falada e
cantada de regentes de coral
Nome do Programa de Pós-Graduação: Distúrbios da Comunicação Humana: Campo
Fonoaudiológico
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade Federal de São Paulo –
UNIFESP
Ano da apresentação: 2002
Nome do Orientador: Profa Dra Mara Suzana Behlau
Referência completa da publicação relacionada:
1) Rehder MIBC, Behlau MS. Análise perceptivo-auditiva e acústica da emissão de vogal
sustentada falada e cantada de regentes de coral. Pro Fono. 2008;20(3):195-200.
Palavras-chave: Voz, Acústica, Percepção Auditiva, Qualidade da Voz
Resumo: Tema: voz de regentes de coral. Objetivo: avaliar a qualidade vocal de regentes de
corais, nas emissões de uma vogal sustentada, nas modalidades de voz falada e cantada, para
observar diferenças auditivas e acústicas. Método: Participaram como sujeitos 100 regentes de
coral, em igual número de ambos os sexos, solicitados a emitir a vogal "é" sustentada, nas
modalidades de voz falada e cantada. O material de fala foi analisado do ponto de vista perceptivo
auditivo e acústico. A análise perceptivo-auditiva foi realizada por dois fonoaudiólogos
especialistas em voz. A análise acústica foi realizada com o auxílio do programa computadorizado
Dr.Speech (TIGER ELETRONICS, SRD, EUA, versão 4.0), com a utilização do módulo Real
Analysis. Resultados: A análise perceptivo-auditiva da qualidade vocal indicou que a maioria dos
regentes possui vozes adaptadas, com maiores alterações na modalidade da voz falada. A análise
acústica indicou valores diferentes para os sexos e para as modalidades de emissão. A frequência
fundamental foi mais elevada na voz cantada, assim como os valores do primeiro formante; o
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segundo formante apresentou valores mais reduzidos para a voz cantada, com significância
estatística apenas para as mulheres. Conclusão: As vozes dos regentes de coral são adaptadas,
com menor desvio na voz cantada quando comparada com a falada. As emissões são
diferenciadas de acordo com a modalidade, voz falada ou cantada.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Mara Rosângela Branco Saviolli
Nome do Estudo: Coordenação pneumofonoarticulatória: análise das pausas na prova de
contagem de números por militares
Nome do Programa de Pós-Graduação: Fonoaudiologia
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo – PUC-SP
Ano da apresentação: 2002
Nome do Orientador: Profa Dra Léslie Piccolotto Ferreira
Referências completas das publicações relacionadas: --Palavras-chave: Voz, Respiração, Coordenação Fonoarticulatória, Pausas
Resumo: O estudo da coordenação pneumofonoarticulatória desperta especial interesse aos
fonoaudiólogos da área de voz pois diversos autores enfatizam a importância da coordenação na
produção e manutenção das disfonias. O objetivo deste trabalho é estudar aspectos relacionados a
coordenação pneumofoarticulatória observando as características temporais da emissão e das
pausas, a quantidade e os tipos de pausas presentes na contagem de números de um a trinta em
jovens militares com vozes adaptadas. Nossa amostra doi constituída por 240 estudantes da
academia de polícia militar do barro branco, sexo masculino, nível universitário, boas condições
gerais de saúde, idades entre 18 e 43 anos, realizando contagem de números de um a trinta. A
emissão de cada estudante foi gravada em mini-disc e posteriormente digitalizada no programa
csre45 instalado no laboratórioo integrado de análise acústica da puc-sp. Utilizando a análise
perceptivo auditiva e o programa de análise acústica computadorizada obtivemos vários
espectogramas de banda larga da contagem de números. A leitura e análise dos espectogramas
nos permitiu extrair o tempo total da contagem, a duração e quantidade das pausas silentes,
inspiratórias e de deglutição de cada estudante. A análise dos resultados mostrou que existem
duas formas bastante distintas de executar a prova, emissão em sequência de números seguida
de pausa inspiratória ou emissão de cada número seguida de pausa inspiratória ou silente. A
duração e quantidade de pausas inspiratórias demonstrou ter pouco impacto no tempo total de
emissão, sendo que este está relacionado ao modo escolhido pelo sujeito e a presença de pausas
silentes. A maioria de nossa população realizou até 3 pausas inspiratórias e o tempo médio de
duração das pausas silentes e inspiratórias é homogêneo em relação ao próprio indivíduo. As
pausas de deglutição presentes durante a realização da contagem estavam presentes em apenas
7 indivíduos, contudo sua duração foi muito superior a duração das pausas inspiratórias e silentes.
______________________________________________________________________
DOUTORADO
Nome do Autor: Kelly Cristina Alves Silverio
Nome do Estudo: Avaliação vocal e atividade elétrica dos músculos supra-hióideos e
esternocleidomastóideo em indivíduos com desordem temporomandibular miogênica em situações
de repouso e fonação
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Nome do Programa de Pós-Graduação: Biologia Buco-dental - Faculdade de Odontologia de
Piracicaba
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade Estadual de Campinas
– UNICAMP
Ano da apresentação: 2002
Nome do Orientador: Profa Dra Vanessa Monteiro-Pedro
Referências completas das publicações relacionadas:
1) Silverio KCA, Monteiro-Pedro V, Berzin F. Avaliação vocal e atividade elétrica dos músculos
supra-hióideos e esternocleidomastóideo em indivíduos com desordem temporomandibular
miogênica, em situações de repouso e fonação. In: V Congresso Internacional, XI Congresso
Brasileiro de Fonoaudiologia, I Encontro Cearense de Fonoaudiologia, 2003, Fortaleza. p.246.
2) Silverio KCA, Monteiro-Pedro V, Berzin F. Postural evaluation in dysphonic subjects. In: 25 th
IALP Congress, 2001, Canada, Toronto. Anals of 25 th IALP Congress, 2001. p.527.
3) Silverio KCA, Berzin F, Monteiro-Pedro V. Avaliação Elétrica do músculo trapézio-fibras
superiores em indivíduos portadores de disfonia por tensão muscular. In: XV reunião Anual da
Federação de Sociedades de Biologia Experimental - FeSBE, 2000, Caxambu.
4) Silverio KCA, Monteiro-Pedro V, Berzin F. Electromyographic study of the sternocleidomastoid
muscle in healthy subjects and dysphonic subjects during the sustained speech. In: XII Congresso
Panamericano de Anotomia, XVIII Congresso Brasileiro de Anatomia, 1999.
5) Silverio KCA, Berzin F, Monteiro-Pedro V. Eletromiografia de superfície nos músculos
esternocleidomastóideo e trapézio - fibras superiores em indivíduos normais e disfônicos em
situações de repouso e fonação. In: IV Congresso Internacional de Fonoaudiologia, III Encontro
Ibero-Americano de Fonoaudiologia, 1999, São Paulo, SP. p.99.
Palavras-chave: Avaliação, Fonação, Voz, Acústica, Eletromiografia
Resumo: A proposta deste estudo foi avaliar a voz e mensurar a atividade elétrica dos músculos
supra-hioídeos (SH) e esternocleidomastoideo (ECM) em indivíduos portadores de desordem
temporomandibular, em situações de repouso e fonação. Foram avaliados, por meio da
eletromiografia de superfície os músculos ECM direito e esquerdo e o grupo de músculos SH de 20
indivíduos do sexo feminino, subdivididos em dois grupos. Um grupo com 10 indivíduos
portadores de desordem temporomandibular - grupo DTM na faixa etária de 18 a 33 anos
(X=22,1; DP+4,3) e 10 indivíduos clinicamente normais - Grupo Controle - sem queixas relativas
à desordem temporomandibular e a problemas vocais, com qualidade vocal equilibrada na faixa
etária de 18 a 30 anos (X=22,5; DP+4,0). Todos os indivíduos passaram por avaliação
fonoaudiológica - análise perceptiva auditiva da voz e análise acústica - e avaliação
otorrinolaringológica - exame laringológico. As situações avaliadas foram repouso, emissão da
vogal /a/, fala espontânea e contagem de números. A atividade elétrica foi mensurada por um
Módulo Condicionador de sinais MCS-V2 Lynx de 16 canais, com placa conversora CAD 12/36 Lynx, software Aqdados versão 4.18 - Lynx e eletrodos ativos diferenciais simples. Os dados
relativos à eletromiografia foram estatisticamente tratados por meio dos testes ANOVA e Tuckey
(a=5%). Os dados deste estudo permitem concluir que apesar da eletromiografia não ter revelado
diferenças entre os grupos, indivíduos portadores de DTM miogênica apresentam algum tipo de
queixa vocal e, embora com padrão de coaptação glótica normal, apresentaram alterações vocais
de grau leve em relação a indivíduos não portadores desse tipo de alteração. A atividade elétrica
do músculo ECM esquerdo encontrou-se aumentada nos indivíduos com DTM, sugerindo
problemas cervicais, o que está de acordo com a literatura. Quanto aos músculos SH, outros
estudos devem ser realizados para melhor compreensão desta musculatura na fonação.
______________________________________________________________________
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MESTRADO
Nome do Autor: Magda Rodrigues Simões
Nome do Estudo: A qualidade de vida do laringectomizado total: privilegiando o seu ponto de
vista
Nome do Programa de Pós-Graduação: Promoção de Saúde
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade de Franca – UniFran
Ano da apresentação: 2002
Nome do Orientador: Profa Dra Maria Aparecida Tedeschi Cano
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Laringectomia, Qualidade de Vida
Resumo: Tendo em vista que qualidade de vida é um conceito multidimensional e subjetivo, ou
seja, passa obrigatoriamente pela interpretação do sujeito que vive a vida, a situação, só pode ser
estudado e compreendido, através de um estudo qualitativo, por meio do qual onde, mais do que
a avaliação das habilidades para realização e operacionalização da vida, interessa saber como o
sujeito sente sua vida, diante de suas expectativas e seus valores. O objetivo deste estudo foi
descrever, analisar e compreender a qualidade de vida dos laringectomizados totais sob o ponto
de vista dos mesmos e a importância da comunicação como um elemento da qualidade de vida. A
pesquisa foi desenvolvida com indivíduos atendidos na clínica-escola de fonoaudiologia da
Universidade de Franca - UNIFRAN, sendo constituída de três pacientes laringectomizados totais,
pertencentes ao sexo masculino. Baseada na proposta metodológica de BARDIN, utilizou-se a
técnica de entrevista semi-estruturada e análise do conteúdo. Os resultados revelaram três
núcleos de sentido: O que mudou, Como eu enfrentei, Como me senti. O conceito de qualidade de
vida percebido por estes pacientes é constituído à partir do seu novo referencial: é reaprender a
viver e reaprender a falar, é reafirmação, reconhecer as limitações, é a consciência e
compreensão da visão social, é reconhecer-se bem, a re-inserção na família, ter a certeza da cura
e ter a crença num "DEUS". Este conceito assim demonstrado vai além dos formulados
tradicionalmente pela literatura, pois está impregnado da subjetividade que o constitui. Portanto,
possibilita aos profissionais de saúde o repensar de suas ações frente a assistência ao
laringectomizado total.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Ana Lúcia Spina
Nome do Estudo: Avaliação da qualidade vocal e dos efeitos da técnica de reabilitação com som
fricativo sonoro prolongado após laringectomias parciais
Nome do Programa de Pós-Graduação: Ciências Médicas
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade Estadual de Campinas
– UNICAMP
Ano da apresentação: 2002
Nome do Orientador: Prof Dr Agricio Nubiato Crespo
Referência completa da publicação relacionada: ---
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Palavras-chave: Voz, Qualidade Vocal, Técnica de Reabilitação
Resumo: O objetivo do estudo é avaliar a qualidade vocal de 18 pacientes submetidos à
laringectomia parcial vertical e a efetividade da técnica de reabilitação vocal do som fricativo
sonoro prolongado (sfsp) nas vozes desses pacientes. A técnica sfsp foi aplicada nos pacientes
com fonte sonora vibrante por um minuto, mais dois minutos, mais três minutos e mais quatro
minutos. A avaliação da voz foi feita por meio da vogal /a/ prolongada, após cada tempo de
aplicação da técnica sfsp. Realizada por fonoaudiólogos, pelo próprio paciente e por análise
acústica com espectrograma de banda estreita. O grau da disfonia apresentou relação com a
técnica cirúrgica empregada, com o tipo de ressecção cirúrgica, com o tempo decorrido da cirurgia
e com a prevalência da fonte sonora. A técnica sfsp é efetiva para pacientes com graus de disfonia
leve, moderado ou severo, devendo ser considerado o seu tempo de aplicação.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Gislene Aparecida Barros Rodrigues Tonisi
Nome do Estudo: Caracterização da voz da criança deficiente auditiva usuária de implante
coclear
Nome do Programa de Pós-Graduação: Fonoaudiologia
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo – PUC-SP
Ano da apresentação: 2002
Nome do Orientador: Profa Dra Maria Cecília Bevilacqua
Referências completas das publicações relacionadas: --Palavras-chave: Implante Coclear, Voz
Resumo: Este trabalho visa caracterizar as vozes de crianças usuárias de implante coclear,
segundo os parâmetros acústicos e a análise perceptivo-auditiva da voz e compará-las com as
vozes de crianças ouvintes. Foram avaliadas 62 crianças de 3 anos a 5 anos de idade, (31
ouvintes e 31 usuárias de implante coclear). Foi solicitada a emissão das vogais /a/, /i/ e /u/ em
seu tempo máximo. As vozes foram analisadas acusticamente pelo software Dr. Speech, TIGER
DRS, versão 4.0, módulo Real Analysis. As amostras foram editadas aleatoriamente e acrescidas
10%. Para avaliação perceptivo-auditiva, as amostras foram analisadas por dez fonoaudiólogas,
especialistas em voz que, utilizando a escala GRBASI e avaliando os parâmetros pitch e loudness,
julgando se a voz pertencia a uma criança ouvinte ou implantada. No tempo máximo de fonação a
média do tempo de sustentação da vogal /a/ foi igual para ambos os grupos. Porém para as
vogais /i/ e /u/, as médias foram diferentes. Quanto à intensidade e a frequência fundamental, as
médias dos dois grupos foram similares para as três emissões. Observou-se que a variabilidade da
frequência fundamental (fo range) das crianças implantadas tem média maior do que as ouvintes.
Na avaliação perceptivo-auditiva 32% das crianças implantadas foram avaliadas como ouvintes e
22 % das crianças ouvintes como implantadas. Os parâmetros de pitch e loudness não foram
significativos para a caracterização e/ou identificação das vozes avaliadas. Concluiu-se que a voz
da criança usuária de implante coclear é semelhante à voz da criança ouvinte.
______________________________________________________________________
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MESTRADO
Nome do Autor: Maria Isabel Quintanilha Vicari
Nome do Estudo: Relação entre voz e o transtorno de déficit de atenção/hiperatividade
Nome do Programa de Pós-Graduação: Distúrbios do Desenvolvimento
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade Presbiteriana
Mackenzie – Mackenzie
Ano da apresentação: 2002
Nome do Orientador: Prof Dr José Salomão Schwartzman
Referência completa da publicação relacionada:
1) Vicari MI, Behlau M, Schwartzman JS. Desvios vocais e presença de sinais e sintomas do
transtorno de déficit de atenção/hiperatividade – TDAH. Temas sobre Desenvolvimento 2006;
15(87-88):34-38.
Palavras-chave: Voz – Disfonia Infantil, TDAH
Resumo: Objetivo: Verificar a co-ocorrência entre os sinais e sintomas de Alteração Vocal e do
Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade. Métodos e Casuística: Participaram como sujeitos
setenta e um meninos de escolas particulares para verificação da qualidade vocal pela emissão da
vogal sustentada /é/, por avaliação perceptivo-auditiva, escala GIRBAS, e avaliação acústica com
auxílio do programa Dr. Speech Software group Vocal Assessment da Tiger DRS, Inc, USA. Para
verificação de sinais e sintomas do Transtorno Déficit de Atenção/Hiperatividade, foi utilizada a
escala de Benczik. Resultados: Os dados analisados demonstraram significância entre os fatores
da escala de Bencizk para o TDAH. Não há significância entre os graus de desvio vocal da análise
auditivo-perceptiva da escala GIRBAS. A avaliação acústica também não demonstrou significância
para os parâmetros da voz: jitter, shimmer, nível de ruído glótico e frequência fundamental.
Conclusões: Não há relação estatisticamente significativa entre alteração de voz e o transtorno de
déficit de atenção/hiperatividade. Constataram-se sinais e sintomas de alteração de voz na grande
maioria dos meninos. As crianças do grupo experimental, com sinais e sintomas do TDAH,
apresentaram maior grau de desvio e alteração de voz em relação às crianças do grupo de
controle, que não apresentaram sinais e sintomas do TDAH.
______________________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Aline Epiphanio Wolf
Nome do Estudo: Eletromiografia da laringe: estudo da contribuição diagnóstica em 30 pacientes
com imobilidade de prega vocal
Nome do Programa de Pós-Graduação: Ciências Médicas – Faculdade de Ciências Médicas
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade Estadual de Campinas
– UNICAMP
Ano da apresentação: 2002
Nome do Orientador: Prof Dr Agrício Nubiato Crespo
Nome do Co-orientador: Profa Dra Elizabeth M. A. B. Quagliato
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Referência completa da publicação relacionada:
1) Wolf AE, Crespo NA, Quagliato EMAB. Eletromiografia da laringe: estudo da contribuição
diagnóstica em 30 pacientes com imobilidade de prega vocal. Rev. Bras. Otorrinolaringol., Maio
2002, vol.68, no.3, p.369-375.
Palavras-chave: Eletromiografia, Laringe, Laringe-Doenças
Resumo: A eletromiografia (EMG) é técnica amplamente desenvolvida e utilizada em neurologia
para diagnóstico e definição prognóstica de doenças neuromusculares. Corresponde à captação de
potenciais de ação muscular através de agulhas eletrodos inseridas no músculo ou de eletrodos
posicionados na superfície. Este estudo se baseou em 30 pacientes avaliados no Centro Campinas
de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço que apresentavam imobilidade de prega
vocal, no período de maio de 2000 a maio de 2001. Todos os pacientes foram submetidos a
exame eletromiográfico. Para a verificação da contribuição da eletromiografia laríngea (EMGL) ao
diagnóstico, os pacientes foram agrupados de acordo com a hipótese firmada clinicamente com
base na história pregressa do doente, exame físico e exames subsidiários. Nos casos de prega
vocal imóvel sem causa definida, a EMGL indicou lesão neuropática periférica, lesão neuropática
central ou fixação cricoarinetóidea. Nos casos de prega vocal imóvel por trauma mecânico definido
clinicamente, a EMGL identificou lesão neuropática periférica em 80% dos casos e determinou
outra causa em 20% (miopatia e fixação cricoaritenóidea). Nos pacientes com prega vocal imóvel
por possível compressão tumoral definida clinicamente, a EMGL confirmou lesão neuropática
crônica.
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MESTRADO
Nome do Autor: Luciana Mara de Oliveira Andrade
Nome do Estudo: Determinação dos limiares de normalidade dos parâmetros acústicos da voz
Nome do Programa de Pós-Graduação: Bioengenharia – Faculdade de Engenharia de São
Carlos
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade de São Paulo – USP
Ano da apresentação: 2003
Nome do Orientador: Prof Dr Marcos Grellet
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Fonoengenharia, Parâmetros Acústicos da Voz
Resumo: Existe uma gama de pesquisas destinada à análise digital da voz, cujo intento é o de
propiciar ferramentas que possam auxiliar no processo diagnóstico e terapêutico. O intercâmbio
entre engenharia e áreas da saúde, como medicina e fonoaudiologia, tem apresentado expansiva
importância para um melhor entendimento e aprimoramento de um "saber" mais comum, onde a
aplicabilidade de dados quantitativos associados a dados qualitativos acresce conhecimentos
nestas duas vertentes. O intuito deste trabalho é o de utilizar dados quantitativos através de uma
ferramenta de análise acústica da voz e avaliar sua acuracidade. Para tanto, fez-se exames
clínicos e avaliações perceptivas em 130 voluntários. Os resultados obtidos conjuminam com a
proposição deste estudo, sendo expressivamente promissores com a exatidão da inter-relação dos
achados, com o qual pode-se concluir a veracidade da ferramenta utilizada.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Rosana Tiepo Arévalo
Nome do Estudo: Caracterização da voz de crianças respiradoras bucais de quatro diferentes
etiologias, por meio das análises perceptivo-auditiva e acústica
Nome do Programa de Pós-Graduação: Distúrbios da Comunicação Humana: Campo
Fonoaudiológico
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade Federal de São Paulo –
UNIFESP
Ano da apresentação: 2003
Nome do Orientador: Prof Dr Luc Louis Maurice Weckx
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Voz, Acústica da Fala, Respiração Bucal
Resumo: Caracterizar a voz de crianças respiradoras bucais de cinco a doze anos de quatro
diferentes etiologias: Rinite crônica hipertrófica, Hipertrofia adenoamigdaliana, Hipertrofia
adenoamigdaliana associada à Rinite e Funcional/ não obstrutivo por meio da análise perceptivoauditiva e acústica computadorizada. Método: Gravação da voz de cento e vinte crianças
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respiradoras bucais analisadas por quatro fonoaudiólogas especialistas em voz e software MultiSpeech. Resultados: Os tipos de voz mais frequentes foram rouca e soprosa, com maior incidência
de alteração vocal no grupo Rinite, o grau de alteração observado com maior ocorrência foi o grau
moderado, Pitch grave, Loudness normal, ressonãncia hiponasal foi verificada em mais de 50 por
cento da amostra, porém observamos alta ocorrência de ressonância laríngea, principalmente no
grupo Rinite. A frequência fundamental média foi 24,81 Hz, o DP= 15,02; Jitter = 2,17; Shimmer
= 0,44 e HNR= 2,11, sem diferença estatisticamente significante entre os grupos. Conclusão: As
crianças respiradoras bucais têm alta ocorrência de disfonia, percebida na análise perceptivoauditiva, caracterizada principalmente por voz rouca e soprosa, Pitch grave, Loudness normal e
ressonância hiponasal e laríngea, porém sem alterações na análise acústica computadorizada.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Andrea Frágoas Arruda
Nome do Estudo: Expressividade oral de professoras: análise de recursos vocais
Nome do Programa de Pós-Graduação: Fonoaudiologia
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo – PUC-SP
Ano da apresentação: 2003
Nome do Orientador: Profa Dra Léslie Piccolotto Ferreira
Referências completas das publicações relacionadas:
1) Arruda AF, Ferreira LP. Expressividade oral de professoras: análise de recursos vocais. In: XII
Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia e II Congresso Sulbrasileiro de Fonoaudiologia, Foz do
Iguaçu, 2004.
2) Arruda AF, Ferreira LP. Expressividade oral de professoras: análise de recursos vocais. In: PróFono. Compilações das Teses e Dissertações da Fonoaudiologia Brasileira, Barueri-SP: Pró-Fono,
2005 (CD número 3). ISBN:85-85491-70-1.
Palavras-chave: Voz, Docentes, Fonoaudiologia, Expressividade Oral
Resumo: Objetivo: avaliar, por meio da análise perceptivo-auditiva, a qualidade da voz, a
variação do loudness e pitch, o alongamento da sílaba, a velocidade de fala, a pausa e a
articulação, presentes em trechos de fala de quatro professoras do ensino médio de um colégio
particular de São Paulo, em contexto profissional, partindo do julgamento de futuros professores
quanto a sua expressividade oral. Métodos: os trechos de fala, analisados pelos futuros
professores, alunos do primeiro ano do curso de pedagogia da PUC-SP, foram selecionados a
partir da gravação total de uma aula de cada uma das professoras. Os futuros professores
avaliaram o modo de expressão oral das professoras, classificando-o como motivante, agradável,
que prende a atenção do ouvinte e transmite firmeza ou hesitação, após quatro escutas dos
trechos de fala de cada professora (P1,P2, P3 e P4). Os futuros professores foram solicitados
também a assinalar uma ordem de preferência quanto á maneira de falar das professoras. Em
seguida, quatro juízes fonoaudiólogos realizaram a análise perceptivo-auditiva dos recursos vocais
presentes nos trechos de fala das professoras. A medição da duração das pausas e do número de
sílabas por segundo presentes nos enunciados ocorreu, por meio do programa Win Sal 12ª; como
análise complementar. Resultados: Os futuros professores elegeram P3 como a preferida alegando
ser sua fala clara, objetiva e com boa dicção, com modo de expressão oral motivante, agradável,
que prendeu a atenção do aluno e firme. Os recursos vocais de P3 foram: pausa média e
prolongada, variação na velocidade de fala, uso frequentes dos recursos de ênfase, articulação
precisa, repetição produtiva dos padrões melódicos e coerência na direção do pitch na finalização
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dos enunciados. P2 foi considerada a segunda preferida; apresentou fala repetitiva utilizando-se
em demasia da expressão “ta”, seu modo de expressão oral foi agradável e firme. Os recursos
vocais de P2 foram: pausa média, velocidade de fala lenta, uso médio dos recursos de ênfase,
articulação precisa, repetição não produtiva dos padrões melódicos, coerência na direção do pitch
na finalização dos enunciados. P1 foi eleita como terceira na ordem de preferência, porque falou
rápido e sem pausas, seu modo de expressão oral foi considerado desagradável, mas transmitiu
firmeza. Os recursos vocais de P1 foram: algumas pausas breves, velocidade de fala rápida,
emprego médio dos recursos de ênfase, articulação precisa, repetição restrita dos padrões
melódicos, incoerência na direção do pitch na finalização dos enunciados. P4 foi eleita a última na
ordem de preferência dos futuros professores, porque gritou e falou com voz aguda e estridente,
seu modo de expressão oral foi desagradável e hesitante. Conclusões: O modo de falar das
professoras influenciou tanto de maneira positiva como negativa os ouvintes que determinaram os
recursos vocais responsáveis por sua expressividade oral. A clareza e objetividade de P3,
destacada pelos futuros professores, justificou-se pela maneira como essa professora empregou
seus recursos vocais. A velocidade de fala, o emprego da pausa, a qualidade da voz e a
intensidade vocal foram aspectos valorizados, e determinantes na escolha da ordem de
preferência das professoras.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Ana Paula Brandão Barros
Nome do Estudo: Efetividade da comunicação oral, qualidade de vida e depressão pósfaringolaringectomia e laringectomia total
Nome do Programa de Pós-Graduação: Ciências – Fisiopatologia Experimental - Faculdade de
Medicina
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade de São Paulo - USP
Ano da apresentação: 2002
Nome do Orientador: Prof Dr Luiz Paulo Kowalski
Referências completas das publicações relacionadas:
1) Barros APB, Carrara-de-Angelis E, Cruz-Lourenco MT, Rigon ARS, Nishimoto IN, Kowalski LP.
Qualidade de vida, depressão e hipotireoidismo após laringectomia total. Revista Brasileira de
Cirurgia da Cabeça e Pescoço, v. 35, p. 26-31, 2006.
Palavras-chave: Voz Alaringea, Câncer de Laringe, Depressão, Qualidade de Vida
Resumo: Foram avaliados 82 pacientes que apresentavam carcinoma espinocelular em estadio
avançado de laringe ou hipofaringe que foram submetidos a faringolaringectomia e laringectomia
total associada ou não a radioterapia no Hospital do Câncer - A. C. Camargo, São Paulo, Brasil do
período de 1969 a 2001. O objetivo do estudo foi avaliar a efetividade da comunicação oral,
qualidade de vida e depressão. Dos 82 pacientes, somente 41 (50%) desenvolveram comunicação
oral alaríngea: 18 (44%) com voz traqueoesofágica, 12 (29%) voz esofágica e 11 (27%)
eletrolaringe. Os outros 41 (50%) pacientes estavam comunicando-se através da fala articulada,
voz faríngea, escrita e/ou gestos. A voz foi analisada através de parâmetros perceptivo-auditivos,
temporais e foi julgada através da adaptação dos parâmetros da avaliação global da voz. O
questionário de qualidade de vida da Organização Européia de Pesquisa e Tratamento do Câncer
(EORTC QLQ-C30 / QLQ-H&N35) foi utilizado para avaliar a qualidade de vida, e para o
rastreamento da depressão foi utilizado o Inventário Beck Depression, em seguida os pacientes
foram encaminhados para exames laboratoriais para investigação da dosagem hormonal. A voz
traqueoesofágica foi julgada boa em 72,2% dos casos, moderada em 22,2% e ruim em 5,6%; a
voz esofágica, boa em 16,7%, moderada em 66,6% e ruim em 16,7%; a eletrolaringe, boa em
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9,1%, moderada em 81, 8% e ruim em 9,1% (p=0,004); e o grupo sem comunicação oral foi
julgado ruim em 100%. A mediana da pontuação de qualidade de vida foi de 75. A qualidade de
vida não teve associação com a efetividade da comunicação (p=0,2512). Dezessete casos
apresentaram depressão e sua associação com a qualidade de vida teve significância estatística
(p=0,0079). Cinquenta e cinco pacientes apresentaram algum tipo de alteração endocrinológica e
85,4% tinham sido submetido a radioterapia (p=0,021) e foi observado associação entre
alterações endocrinológicas e a tireoidectomia (p=0,050). A voz traqueoesofágica foi mais efetiva
do que a voz esofágica ou a eletrolaringe, a comunicação não foi considerada essencial para
prover ou manter a qualidade de vida, embora observamos que os pacientes com o pior
julgamento final da comunicação apresentaram mediana de qualidade de vida inferior. As
alterações tireoidianas tiveram correlação com a radioterapia e também com o tratamento
cirúrgico associado, mas não conseguimos obter correlação com a efetividade da comunicação, a
qualidade de vida a depressão.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Magda Barrionuevo Bertochi
Nome do Estudo: Caracterização vocal de pacientes asmáticos usuários de corticosteróide
inalatório oral
Nome do Programa de Pós-Graduação: Fonoaudiologia
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo – PUC-SP
Ano da apresentação: 2003
Nome do Orientador: Profa Dra Marta Assumpção de Andrada e Silva
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Fonoaudiologia, Voz, Asma
Resumo: Objetivo: Caracterizar a qualidade vocal de pacientes asmáticos usuários de
corticosteróide inalatório. Métodos: Estudo descritivo, com quinze indivíduos com diagnóstico de
asma, sete do sexo masculino e oito do sexo feminino. Para a caracterização da amostra, os
indivíduos responderam um roteiro com dados de identificação, saúde geral e aspectos
relacionado à voz; em seguida, foram submetidos ao exame de videolaringoscopia; por fim
ocorreu a avaliação perceptual das vozes gravadas, realizada por três julgadoras fonoaudiólogas.
Resultados: Como resultados, obteve-se: 53,3% dos indivíduos consideraram-se com uma saúde
geral boa; 66,7% não apresentaram queixa vocal no momento do exame; 73,3% não
relacionaram utilização do medicamento com alteração na voz; 53,3% utilizavam espaçador
acoplado ao aerossol; 53,3% referiram rouquidão às vezes; 66,7% não sentiam cansaço ao falar;
73,3% não referiram problema anterior na voz. Além disso, no grupo estudado não foi observada
presença de candidíase orofaríngea; 53,3% apresentaram muco na prega vocal no momento do
exame; 33,3% apresentaram atrofia de prega; em 80,0% dos indivíduos não foi observada tensão
supraglote; todo o grupo pesquisado, 100%, apresentou simetria na vibração das pregas vocais;
66,6% apresentaram sinais de refluxo. Também observou-se que: 37,5% apresentaram pitch
médio; 76,9%, loudness adequado; 75,5%, ressonância laringo-faríngea; 60,0%, ritmo de fala
adequado; 93,3%, articulação precisa; 46,7%, ataque vocal suave; 76,9%, incoordenação
pneumofonoarticulatória; 25,0%, qualidade vocal neutra. Conclusão: O grupo estudado foi
caracterizado como sendo uma população de saúde geral boa, apresentando uma qualidade vocal,
predominantemente neutra, com foco de ressonância baixo, pitch médio e loudness adequado,
ritmo de fala adequado e articulação precisa, padrão respiratório superior e de modo oral, com
incoordenação pneumofonoarticulatória. Observa-se na literatura compilada que os autores
enfocam apenas os aspectos relacionados à qualidade vocal, não sendo registrado nenhum estudo
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que relate a percepção do sujeito sobre a própria voz e suas repercussões em sua vida social e
profissional. Pelo fato de o grupo estudado ser reduzido, acredita-se que as alterações nele
encontradas, além de poderem estar relacionadas com a própria doença pulmonar, podem
correlacionar-se também ao uso de corticosteróide inalatório oral, utilizado no tratamento da
doença de asma.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Joana D'Arc Brandalize
Nome do Estudo: Análise perceptivo-auditiva e acústica computadorizada pré e pós-técnica de
sobrearticulação em repórteres de televisão
Nome do Programa de Pós-Graduação: Distúrbios da Comunicação
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade Tuiuti do Paraná – UTP
Ano da apresentação: 2003
Nome do Orientador: Profa Dra Maria Inês Rebelo Gonçalves
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Fonoaudiologia, Articulação, Voz, Análise Acústica
Resumo: O presente estudo teve como objetivo verificar o efeito da aplicação da técnica de
sobrearticulação na performance vocal de 12 repórteres de televisão, por meio das análises
perceptivo-auditiva e acústica computadorizada. Os repórteres responderam um protocolo de
anamnese e submeteram-se à avaliação fonoaudiológica e à gravação da vogal /i/ e de dois textos
selecionados. Os repórteres foram então submetidos à aplicação de técnicas de sobrearticulação
por 20 minutos, sendo então realizada nova gravação da vogal e dos textos. Na análise
perceptivo-auditiva, foram analisados os parâmetros pitch, loudness, articulação, velocidade de
fala e prosódia. Na análise acústica foram analisados os parâmetros jitter, shimmer, proporção
harmônico-ruído, ruído glótico e média da frequência fundamental. Os parâmetros da análise
perceptivo-auditiva apresentaram, em ordem decrescente, melhora para prosódia, articulação,
loudness, velocidade de fala e pitch. Os parâmetros da análise acústica computadorizada que
apresentaram melhora, foram: jitter, shimmer, NNE, PHR a frequência fundamental foi o
parâmetro acústico que não apresentou melhora significativa. Os parâmetros referentes ao tempo
máximo de fonação não apresentaram mudança significativa para: média das vogais e relação
s/z. De acordo com a análise dos resultados obtidos, constatamos a eficiência da técnica de
sobrearticulação em todos os parâmetros da análise perceptivo-auditiva. Já, em relação à análise
acústica, observamos que a técnica foi efetiva para jitter, shimmer e ruído glótico.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Fernanda Pereira de Camargo
Nome do Estudo: Avaliação das funções de deglutição e fonação de pacientes submetidos a
intubação laringo-traqueal
Nome do Programa de Pós-Graduação: Ciências – Fisiopatologia Experimental
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade de São Paulo – USP
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Ano da apresentação: 2003
Nome do Orientador: Prof Dr Luiz Ubirajara Sennes
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Estudos Prospectivos, Transtornos de Deglutição (Fisiopatologia)
Resumo: O propósito deste estudo clínico foi avaliar e descrever prospectivamente a deglutição e
a fonação de pacientes submetidos a intubação laringo-traqueal por mais de 72 horas internados
em UTIs. Estudamos 42 pacientes (26 homens) com idade média de 45,1 anos intubados por um
tempo médio de 10,7 dias. Eles foram submetidos a avaliação clínica fonoaudiológica da
deglutição e avaliação perceptual auditiva da voz em 3 momentos distintos após extubação final
1° 12-48hs; 2° 3-5 dias e 3° 15-30 dias. Os resultados mostraram que a intubação prolongada
interfere na dinâmica do processo de deglutição e fonação e que pacientes após a extubação
apresentam risco para aspiração e complicações pulmonares.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Waldileine de Azevedo Coze
Nome do Estudo: Condições de produção vocal em trabalhadores de uma indústria metalúrgica
Nome do Programa de Pós-Graduação: Fonoaudiologia
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade Católica de São Paulo –
PUC-SP
Ano da apresentação: 2003
Nome do Orientador: Profa Dra Léslie Piccolotto Ferreira
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Voz, Fonoaudiologia
Resumo: Objetivo: O objetivo deste trabalho é, por meio de questionário proposto por Ferreira et
al. (2000), conhecer a percepção da voz e de riscos ocupacionais em trabalhadores de uma
indústria metalúrgica. Métodos: A seleção de sujeitos foi realizada junto a trabalhadores de uma
indústria metalúrgica, e por meio do mapa de risco da fábrica determinamos o setor pesquisado
(de produção), por apresentarem os riscos (ruído, temperatura e poeira) pretendidos nesta
pesquisa para estudo. Esse setor possui um total de 179 trabalhadores, sendo devolvidos 102
questionários respondidos. Resultados: A maioria dos trabalhadores é representada pelo gênero
masculino (76.5%), com maior concentração na faixa etária de 26 /-/ 35 anos, exerce a função de
operador de máquina, atua de 6 /-/10 anos na mesma função, no horário matutino e trabalhando
06 dias por semana. O ambiente e o ritmo de trabalho foram considerados como moderado.
Quanto aos agentes físicos, a maioria (89.2%) referiu a presença de ruído, sendo esse
proveniente mais do próprio setor (75.5%), ausência de poeira (73.5%) e de fumaça (84.3%). A
temperatura do local de trabalho foi considerada adequada, considerando as respostas sobre a
mesma, nem muito fria (79.4%) e nem muito quente (53.9%). Poucos relataram ter no presente
ou no passado alteração vocal (8.8%), e atribuíram como causas desta alteração a infecção de
garganta (22.5%) e alergia (10.8%), observando a mesma há mais de quatro anos com início
insidioso.Como sintomas os mais relatados foram a dor de garganta (27.5%) e rouquidão
(23.5%), tendo como sensação laríngea, o pigarro (22.5%) e garganta seca (12.7%). Quanto ao
estado geral de saúde, as queixas mais citadas foram a ansiedade (38.2%), dores de cabeça
(37.3%) e alergia (30.4%). Os aspectos significantes que diferenciaram os nove sujeitos que se
autodefiniram com alteração vocal no presente ou no passado dos demais foram: presença de
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poeira, fumaça, umidade e temperatura muito fria. Apresentam rouquidão, dor de garganta,
perdem a voz, cansaço ao falar, insatisfação com a voz, sensação de areia na garganta, dor ao
falar e ao engolir, ardor e dificuldade para engolir, além de presença de resfriados frequentes,
gritar/falar alto, falar muito, possuir pessoas na família com alteração de voz, asma, bronquite e
sinusite e dores de cabeça. Conclusões: Os dados sugerem contribuir na possibilidade de entender
melhor a multifatoriedade que pode determinar as alterações vocais, dando aos fonoaudiólogos
condições para que em parceria com outros profissionais, preocupados com o adoecimento dos
trabalhadores em geral, possam elaborar ações mais efetivas de prevenção de alterações vocais.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Daniella Franco Curcio
Nome do Estudo: Método biomecânico para medida de força muscular: ação simulada dos
músculos cricoaritenóideos laterais em laringes humanas
Nome do Programa de Pós-Graduação: Morfologia e Genética
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade Federal de São Paulo –
UNIFESP
Ano da apresentação: 2003
Nome do Orientador: Prof Dr Ricardo Luiz Smith
Nome do Co-orientador: Profa Dra Mara Behlau
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Biomecânica, Anatomia, Músculos Laríngeos, Cartilagem Cricóidea, Cartilagem
Aritenóidea
Resumo: Objetivos: Desenvolver um método biomecânico de medida de força muscular,
simulando a ação dos músculos cricoaritenóideos laterais de laringes humanas em estado fresco.
Método: Um dispositivo de suporte anatômico para laringes foi criado para oferecer sustentação
às peças em estado fresco e permitir a manipulação de tecidos musculares e cartilaginosos,
mantendo-se ao máximo as propriedades biomecânicas do órgão em estado natural e as
condições anatômicas in vivo. A funcionalidade deste suporte foi verificada em estudo piloto com
três laringes suínas (Sus scrofa), medindo-se a magnitude de duas forças opostas e de mesmo
valor, aplicadas através da tração simultânea de fios de sutura, fixos às cartilagens cricóidea e
aritenóideas, nas regiões de inserção dos músculos cricoaritenóideos laterais. O procedimento foi
realizado bilateralmente e de modo sincronizada até o ponto em que se confirmasse adução
apropriada dos processos vocais das cartilagens aritenóideas e das pregas vocais à inspeção
visual. Os valores de força para cada músculo foram lidos a partir de dinamômetros e
corresponderam a: 200gf, 125gf e 112gf. Analogamente o método foi aplicado em laringes
humanas, utilizando-se uma máquina de tração para controle automático e preciso na medição
das forças. Quatro laringes humanas foram obtidas em necropsias de dois adultos e dois idosos,
um indivíduo de cada gênero em cada faixa etária. O material foi mantido em solução fisiológica,
em aproximadamente 12ºC e os ensaios foram conduzidos entre 18 e 48h post mortem. Gráficos
de deformação ofereceram informações a respeito da rigidez das estruturas cartilagíneas.
Imagens fotográficas da vista superior do modelo foram avaliadas qualitativa e quantitativamente,
em repouso e em adução máxima - dada pela estabilidade da configuração glótica para
incrementos de pelo menos 30gf. Resultados: A laringe feminina adulta apresentou 100% de
coaptação a 50gf para cada músculo e foi a peça de maior complacência; a laringe masculina
adulta apresentou 70% de coaptação a 50gf com fenda triangular posterior e proporção de rigidez
3,16% maior que a feminina adulta; a laringe masculina idosa apresentou 74% de coaptação a
65gf, com fenda triangular posterior e proporção de rigidez 8,21% maior que a laringe feminina
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adulta e 4,9% maior que a masculina adulta; a laringe feminina idosa, não apresentou coaptação,
com fenda em ampulheta e proporção de rigidez 44,11% maior que a laringe feminina adulta,
39,69% maior que a masculina adulta e 33,17% maior que a masculina idosa. Conclusões: O
suporte mostrou-se apropriado para aplicação no método desenvolvido, que se mostrou viável
para realização de investigações anátomo-fisiológicas envolvendo medida de força muscular em
laringes humanas.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Ligia Brum Motta Ferreira
Nome do Estudo: Programa vocal experimental em mulheres idosas de um grupo de teatro
Nome do Programa de Pós-Graduação: Gerontologia Biomédica
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Pontifícia Universidade Católica do
Rio Grande do Sul – PUC-RS
Ano da apresentação: 2003
Nome do Orientador: Profa Dra Lucia Hisako Takase Gonçalves
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Voz, Qualidade Vocal, Idosas
Resumo: A voz é primordial para o processo da comunicação humana. Pode-se argumentar que,
a capacidade em se comunicar é condição essencial, a qual permite ao indivíduo idoso atuar em
seu meio ambiente e, de maneira importante, integrar-se a ele. Desta forma, a condição de se
produzir uma voz aceitável, a qual conduza comunicação, é vital para uma boa qualidade de vida.
A possibilidade de prevenir e ou modular o envelhecimento vocal, permite ao indivíduo a condição
do uso da voz com eficácia, um dos importantes fatos que o mantém integrado, ativo, produtivo e
atuante no seu convívio social, profissional e familiar. Esse estudo teve como objetivo verificar,
por meio de avaliação fonoaudiológica da voz, os resultados de um Programa Vocal Experimental,
o qual foi elaborado e aplicado em um grupo de mulheres idosas de teatro. O Programa Vocal
Experimental foi aplicado em dois sub-grupos, cada qual com cinco senhoras, com idade média de
65 anos. Os encontros de cada sub-grupo foram realizados uma vez por semana, num total de
doze, tendo duração de 60 minutos cada encontro. Foi realizada avaliação perceptivo-auditiva
vocal, avaliação dos Tempos Máximos de Fonação e uma avaliação da voz pelas próprias senhoras
idosas com a finalidade de comparar os resultados pré e pós-realização do Programa Vocal
Experimental. O Programa Vocal Experimental propiciou às participantes do estudo, ajustes mais
adequados na produção vocal, o que foi constatado pela adequação de melhores resultados nos
parâmetros vocais avaliados, tais como, qualidade vocal, ressonância, pitch, loudness, modulação
da fala e coordenação pneumofonoarticulatória, bem como na avaliação dos Tempos Máximos de
Fonação. Foi significativa a conscientização das senhoras idosas, ao pontuar as diferenças que
sentiram no uso da voz depois do Programa Vocal Experimental, manifestando-se mais seguras e
confiantes, tanto em relação ao uso da voz no teatro, como também com amigos e familiares. O
Programa Vocal Experimental promoveu melhores ajustes vocais às senhoras do grupo de teatro
propiciando maior eficácia da comunicação oral, tanto no uso da voz nas atividades cênicas
quanto nos aspectos sociais e familiares.
______________________________________________________________________
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MESTRADO
Nome do Autor: Marina Lang Fouquet
Nome do Estudo: Relação entre a avaliação videofluoroscópica do esôfago e a qualidade vocal
esofágica
Nome do Programa de Pós-Graduação: Ciências – Fisiopatologia Experimental – Faculdade de
Medicina
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade de São Paulo - USP
Ano da apresentação: 2003
Nome do Orientador: Profa Dra Mara Behlau
Referência completa da publicação relacionada:
1) Fouquet ML, Gonçalves AJ, Behlau M. Relation between Videofluoroscopy of the Esophagus and
the Quality of Esophageal Speech. Folia Phoniatr Logop 2009;61:29-36.
Palavras-chave: Avaliação, Fluoroscopia, Qualidade Vocal, Voz Esofágica, Espasmo
Resumo: A laringectomia total causa grande impacto na vida do paciente, principalmente devido
à perda da voz laríngea. No Brasil, a voz esofágica ainda é bastante escolhida como forma de
comunicação após a laringectomia total, mas a porcentagem de pacientes que desenvolvem uma
boa voz esofágica é bastante variável, de 5% a 63%. As causas de insucesso na aquisição da voz
esofágica, apontadas na literatura, são idade, problemas emocionais, falta de treino ou ensino
inadequado. Há também fatores anatômicos, como estenose, e fatores funcionais relacionados,
com o segmento faringo-esofágico (SFE) como presença de hipotonia, hipertonia e espasmo. Este
trabalho partiu do princípio de que deve haver uma inter-relação entre as características
funcionais do SFE e a qualidade da voz e da fala esofágica. O objetivo deste estudo foi relacionar
a avaliação videofluoroscópica do esôfago com a qualidade de voz esofágica, a partir da análise
perceptivo-auditiva da voz e categorização dos indivíduos de acordo com a fluência da
comunicação e da análise perceptivo-visual do SFE e do reservatório de ar na videofluoroscopia. A
casuística constituiu-se de 30 sujeitos laringectomizados totais que realizaram pelo menos 12
sessões de fonoterapia para aquisição da voz esofágica. Destes, 26 eram do gênero masculino e 4
do gênero feminino, com idades entre 30 e 81 anos e média de 60,3 anos. Foi gravado um minuto
de fala espontânea de cada paciente, utilizada para a avaliação perceptivo-auditiva das vozes e da
fluência da fala esofágica. A fluência foi o parâmetro para dividirmos os sujeitos em três grupos:
grupo fluente, com fluência moderada e não-fluente. Todos os sujeitos realizaram
videofluoroscopia na visão lateral. Durante o exame foi solicitado que deglutissem alimentos
líquidos, pastosos e sólidos e emitissem dez vezes /a/ ou /pa/ e contassem de 1 a 10. Os 9
pacientes que apresentaram apenas fala articulada (7) ou voz faríngica (2), foram submetidos ao
teste de insuflação e teste de bloqueio do plexo faríngeo por injeção de lidocaína. Três
fonoaudiólogas, por estudo cego e por consenso da maioria, realizaram avaliação visual das fases
de deglutição e fonação do exame. As imagens de videofluoroscopia foram digitalizadas e
gravadas em CD. Foi utilizado o programa de computador Adobe-Photoshop 5.5, tomando como
parâmetro a moeda colada abaixo da mastóide esquerda dos sujeitos, para medir o diâmetro
antero-posterior e o comprimento do SFE e o diâmetro antero-posterior e o comprimento do
reservatório de ar. O grupo não-fluente caracteriza-se por um reservatório de ar pequeno ou
ausente e um SFE não observável ao exame. O espasmo do SFE foi observado em 73% dos
indivíduos deste grupo. O grupo fluente foi caracterizado pelo comprimento do SFE menor (117mm) e tendência à qualidade vocal rouca, enquanto que o grupo de fluência moderada
apresentou SFE maior (17,1 – 29,9 mm), qualidade vocal rouco-tensa e rouco-áspera e maior
severidade de ruído de estoma. A presença de barra cricofaríngea é observada com maior
frequência nos grupos fluente e com fluência moderada, sugerindo uma relação desta com a
qualidade vocal esofágica. Há uma relação entre a configuração do SFE na videofluoroscopia e a
qualidade vocal esofágica.
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MESTRADO
Nome do Autor: Susana Pimentel Pinto Giannini
Nome do Estudo: Histórias que fazem sentidos: as sobredeterminações das alterações vocais do
professor
Nome do Programa de Pós-Graduação: Estudos Pós-Graduados em Fonoaudiologia
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo – PUC-SP
Ano da apresentação: 2003
Nome do Orientador: Profa Dra Maria Consuêlo Passos
Referência completa da publicação relacionada:
1) Giannini SPP, Passos MC. Histórias que fazem sentidos: as determinações das alterações vocais
do professor. Rev Distúrbios da Comunicação, São Paulo, 18(2): 245-257, agosto, 2006.
Palavras-chave: Distúrbios da Voz – Terapia, Voz – Ética, Saúde Ocupacional, Fonoaudiologia –
Métodos, Saúde Escolar
Resumo: No trabalho clínico com professores municipais que apresentam alterações vocais,
observo que existem múltiplos fatores dando forma e função a tais alterações. Essa multiplicidade,
no entanto, não tem sido suficientemente destacada em pesquisas na Fonoaudiologia, de modo a
repercutir nas intervenções terapêuticas. Tal constatação me levou a desenvolver essa
investigação, que teve por objetivo estudar as formas como o professor da rede municipal de São
Paulo singulariza as condições do trabalho, de modo que estas funcionem como elementos
constitutivos de seu sintoma de voz. Isso não significa que tal sintoma seja constituído apenas
pela singularização destes aspectos contextuais, mas relevo as condições ambientais, sociais e
humanas, uma vez que se presentificam de forma mais aguda nos grupos terapêuticos que
realizo. Como método, utilizo histórias de vida, para apreender o significado da alteração de voz
para cada professora, em contexto histórico e social. Na análise dos depoimentos de três
professoras, parto de conteúdos universais, como escolha profissional e idealização do papel de
professor, e caminho em direção aos aspectos particulares e singulares, como condições das
escolas pública e particular, repercussões no contexto familiar, busca de tratamento clínico e
terapêutico e readaptação funcional. As causas que favorecem a disfonia aparecem desde o início
da profissão, mas passam a incomodar em momento de fragilidade na trajetória pessoal onde,
mais do que presença de fatores de risco, aparece a condição de sujeito posto.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Tatiana Cristina Gonzalez
Nome do Estudo: Marcas do psiquismo no sintoma vocal
Nome do Programa de Pós-Graduação: Fonoaudiologia
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo – PUC-SP
Ano da apresentação: 2003
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Nome do Orientador: Profa Dra Maria Consuêlo Passos
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Voz, Sintoma, Processo Terapêutico
Resumo: Por meio de um levantamento bibliográfico, verificou se que nos estudos que versam
sobre alterações vocais, há uma tendência de sobreposição dos aspectos orgânicos relativos à
produção vocal a outros fatores, como a interrelação entre a voz e o psiquismo. A pesquisa teve
como objetivo discutir, a partir de um estudo de caso clínico, a implicação e a marca do psiquismo
no sintoma vocal e as repercussões destas ao longo do processo terapêutíco. Utilizou se, como
recurso teórico, a Teoria Psicanalítica em sua vertente freudiana para aprofundar esta relação,
uma vez que, a meu ver, não é possível pensar em uma voz sem pensar antes em um sujeito que
a produz. 0 caso clínico a ser apresentado foi atendido por mim em uma clínica escola e
posteriormente em consultório particular. Nesse período, algumas sessões foram gravadas e
transcritas para servirem de material de análise, juntamente com registros escritos feitos pela
terapeuta após as sessões. À medida que esse processo terapêutico foi sendo estudado,
evidenciou se a importância de haver uma ampla escuta por parte do fonoaudiólogo para perceber
os conteúdos latentes trazidos no sintoma, sua singularidade e o valor simbólico que este pode
assumir, sem desarticulá-lo da história do sujeito. 0 caso clínico de Roseli nos permitiu repensar o
fazer fonoaudiológico, ressaltando se ainda a necessidade de compreender os fenômenos
intrapsíquicos que permeiam o processo terapêutico. Sendo assim, a relação de intersubjetividade
assume caráter fundamental na terapia vocal, mas sem que haja negligência com a dimensão
técnica do processo terapêutico. O sintoma vocal passa a ser visto não como sinal de uma doença
mas, sim, como fenômeno subjetivo que tem função na vida psíquica.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Jane Celeste Guberfain
Nome do Estudo: A expressão vocal na paixão da dor em Medéia de Eurípides
Nome do Programa de Pós-Graduação: Teatro
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade Federal do Estado do
Rio de Janeiro – UNIRIO
Ano da apresentação: 2003
Nome do Orientador: Prof Dr Luiz Arthur Ferreira Freire Nunes
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Fonoaudiologia, Teatro, Impostação da Voz, Voz Teatral
Resumo: Esta dissertação opera numa interseção entre as áreas da fonoaudiologia e do teatro.
Ela enfoca a problemática da interpretação vocal de emoções extremas: da dor psíquica, da
angústia, do desespero. Para fundamentar o estudo, foi realizada uma pesquisa experimental com
atrizes profissionais, cuja capacidade vocal foi analisada e trabalhada de forma a aparelhá-las a
um desempenho convincente e expressivo da personagem Medéia, de Eurípedes, em cenas de
grande intensidade emocional, altamente exigentes do ponto de vista da voz, sem que isso
acarretasse prejuízo ao aparelho fonador. Os processos e resultados desta experiência de
treinamento vocal/interpretativo constituem o cerne deste trabalho que, nesta medida, aponta
para a importância da preparação vocal no processo de criação atoral.
______________________________________________________________________
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MESTRADO
Nome do Autor: Eliana Midori Hanayama
Nome do Estudo: Voz metálica: estudo das características perceptivas, acústicas e fisiológicas
Nome do Programa de Pós-Graduação: Ciências – Fisiopatologia Experimental - Faculdade de
Medicina
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade de São Paulo – USP
Ano da apresentação: 2003
Nome do Orientador: Profa Dra Sílvia Maria Rebelo Pinho
Nome do Co-orientador: Prof Dr Domingos Hiroshi Tsuji e Profa Dra Zuleica Antonia Camargo
Referência completa da publicação relacionada:
1) Hanayama EM, Camargo ZA, Tsuji DH, Pinho SMR. Metallic voice: physiological and acoustic
features. J Voice 2009;(23)1:62-70.
Palavras-chave: Voz, Ressonância
Resumo: Objetivo: estudar a voz metálica, considerando o ponto de vista fisiológico e acústico
visando fornecer dados adicionais para sua descrição e compreensão. Métodos: 21 cantores
profissionais foram avaliados com exame nasofaringolaringofibroscópico, emitindo a vogal /e/ no
modo oral e no modo metal. Avaliaram-se as imagens das sequências da velofaringe, faringe e
laringe e analisaram-se acusticamente as amostras vocais. Resultados e conclusões: Na produção
de voz metálica, não houve mudança estatisticamente significativa do formante F1, tanto em
relação à frequência quanto à amplitude; houve aumento, estatisticamente significativo, de
amplitude dos formantes F2, F3 e F4; houve, também, deslocamento estatisticamente
significativo, de F2 em direção às frequências agudas; voz metálica percebida como mais forte foi
correlacionada significativamente com elevação de amplitude de F3 e F4; observou-se relevante
incidência de ajustes do trato vocal tais como: abaixamento velar, medialização de paredes
faríngeas, elevação laríngea, constrição ariepiglótica e constrição lateral.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Marta Essuane Jarrus
Nome do Estudo: Análise clínica fonoaudiológica do comportamento vocal e laringológico de um
coral infanto-juvenil
Nome do Programa de Pós-Graduação: Distúrbios da Comunicação
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade Tuiuti do Paraná – UTP
Ano da apresentação: 2003
Nome do Orientador: Profa Dra Maria Inês Rebelo Gonçalves
Referência completa da publicação relacionada: ---
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Palavras-chave: Fonoaudiologia, Canto, Doença da Laringe
Resumo: Nos últimos anos tem-se notado um aumento no número de doenças laríngeas em
crianças cantoras, decorrentes de sua maior inserção no meio artístico, mais especificamente nos
corais. A nossa hipótese é que esse crescimento se deu pela ausência, nos corais, de profissionais
da voz, como o fonoaudiólogo e o otorrinolaringologista, cuja função principal seria a prevenção e
o diagnóstico. A literatura tem demonstrado que é possível fazer tanto a prevenção dessas
doenças, a partir de uma avaliação funcional e nosológica da laringe, como a orientação vocal.
Nesse sentido, o objetivo do presente estudo é verificar a possível incidência de alterações vocais
e doenças laríngeas nos componentes de corais infanto-juvenis. Partindo-se da hipótese acima,
neste trabalho procurou-se fazer a avaliação clínica fonoaudiológica e otorrinolaringológica de
trinta crianças de um coral infanto-juvenil da cidade de Maringá. Recorreu-se à avaliação
otorrinolaringológica por meio do exame de videolaringoestroboscopia e à avaliação
fonoaudiológica do comportamento vocal: roteiro de anamnese e a avaliação perceptivo-auditiva.
Das trinta crianças cantoras avaliadas, com idades de 7 a 14 anos, encontraram-se vinte e três
crianças com diagnóstico médico de laringe normal e sete com diagnóstico de doenças laríngeas.
Esses dados confirmam a importância e a necessidade de uma avaliação fonoaudiológica e,
quando necessário, otorrinolaringológica, de cantores infantis, antes que iniciem e ao longo da
vida artística.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Denise Botelho Knopp
Nome do Estudo: Avaliação perceptivo-auditiva, acústica, funcional e laringológica de pacientes
com atrofia de múltiplos sistemas
Nome do Programa de Pós-Graduação: Neurologia – Medicina
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade Federal de São Paulo –
UNIFESP
Ano da apresentação: 2003
Nome do Orientador: Prof Dr Henrique Ballalai Ferraz
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Atrofia, Disartria, Transtomos, Parkinsonianos, Voz
Resumo: Objetivo: Caracterizar a disartrofonia dos pacientes com Atrofia de Múltilpos Sistemas,
através de análise perceptivo auditiva, acústica, laringológica e funcional. Métodos: A casuística
consistiu de 12 pacientes com AMS, diagnosticados de acordo com o critério do Consensus
Statement on the definition of orthostatic hypotension, pure autonomic failure, and multiple
system atrophy (1996), e um grupo controle de 14 pacientes com doença de Parkinson
diagnosticados de acordo com o critério de GELB, OLIVER, GILMAN (1999) selecionados conforme
a presença de queixa de alteração na comunicação oral. Os pacientes foram submetidos a
avaliação fonoaudiológica perceptivo-auditiva, acústica e funcional e exame telelaringoscópico.
Resultados: Os pacientes com AMS deste estudo tiveram intervalo de 1,1 ano entre o
aparecimento dos sintomas corporais e da fala, enquanto do grupo controle apresentou intervalo
de 5,3 anos. O grupo com AMS apresentou alterações miofuncionais orais; fonoarticulatórias; dos
parâmetros acústicos da frequência fundamental a curto e longo prazo e medidas de ruído; da
variabilidade da frequência fundamental na fala encadeada; podendo apresentar alterações
laringológicas. Este grupo considerou sua qualidade de vida prejudicada pelo comprometimento da
comunicação oral. O grupo com AMS apresentou maior comprometimento de trato vocal
representado pelos parâmetros miofuncional oral, articulatório, de fluência, qualidade vocal,
loudness e modulação, e acústicos espectrográficos; enquanto o grupo com DP apresentou maior
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comprometimento de fonte sonora representada pelos parâmetros acústicos e laringológicos.
Conclusão: Os pacientes com AMS apresentam alteração de fonte sonora e trato vocal, sendo
mais expressiva nos componentes de trato vocal, de modo diferente dos pacientes com DP que
apresentaram alteração mais expressiva nos componentes de fonte sonora.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Alessandra Regina Vieira Caetano de Macedo
Nome do Estudo: Análise videofluoroscópica da deglutição após a excisão do câncer de
orofaringe
Nome do Programa de Pós-Graduação: Ciências – Fisiopatologia Experimental
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade de São Paulo – USP
Ano da apresentação: 2003
Nome do Orientador: Prof Dr Vergilius José Furtado de Araujo Filho
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Deglutição, Transtornos de Deglutição (Fisiopatologia), Neop
Resumo: Definir a localização específica da disfagia; correlacionar as alterações funcionais ao tipo
de tratamento cirúrgico empregado e ao padrão normal; e correlacionar as avaliações clínica
fonoaudiológica e videofluoroscópica. Casuística: 14 pacientes submetidos a exérese de orofaringe
e 14 indivíduos normais. Método: Avaliação fonoaudiológica clínica e videofluoroscópica.
Resultados: Os níveis de prejuízo das fases preparatória oral e oral foram mais expressivos
quando avaliados pela avaliação clínica, e o nível de prejuízo faríngeo e o Escore da Performance
da Deglutição quando avaliados pela videofluoroscopia. Conclusão: A fase faríngea é a mais
comprometida após a ressecção da orofaringe; as avaliações clínica e videofluoroscópica não são
concordantes, mas se complementam.
______________________________________________________________________
DOUTORADO
Nome do Autor: Maria Aparecida Miranda de Paula Machado
Nome do Estudo: Os sentidos atribuídos à voz por mulheres após a menopausa
Nome do Programa de Pós-Graduação: Saúde Materno-Infantil – Faculdade de Saúde Pública
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade de São Paulo – USP
Ano da apresentação: 2003
Nome do Orientador: Prof Dr José Mendes Aldrighi
Referência completa da publicação relacionada:
1) Machado MAMP, Aldrighi JM, Ferreira LP. Voz e menopausa. Revista de Saúde Pública, São
Paulo, 2005.
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2) Machado MAMP, Aldrighi JM, Ferreira LP, Yunes J. Mulheres após a menopausa e os sentidos
atribuídos à voz: uma abordagem a partir das práticas discursivas. Revista Fonoaudiologia Brasil,
Brasília, v. 3, n. 1, p. 16-19, 2005.
3) Machado MAMP, Aldrighi JM, Yunes J. Mulheres após a menopausa e os sentidos da voz.
Revista Fonoaudiologia Brasil, São Paulo, 2003.
Palavras-chave: Voz, Menopausa, Climatério, Prevenção Primária, Saúde Ocupacional
Resumo: O presente estudo evidenciou a voz humana após a menopausa, período em que a
carência hormonal, em uma fração significativa da população feminina, costuma acarretar
perturbações na saúde que exacerbam ou favorecem o afloramento de questões psicossociais. A
laringe, por ser um órgão hormônio-dependente, de sensível funcionalidade, sofre a privação
ovariana, apresentando alterações vocais, que se tornam mais acentuadas com a proximidade da
senectude. O objetivo do estudo centrou-se na análise dos sentidos atribuídos à voz por mulheres
após a menopausa. A averiguação da relevância do tema na vida cotidiana iniciou com a coleta de
dados de mulheres, em148 prontuários médicos, entre fevereiro de 2000 e outubro de 2001, no
Programa de Saúde da Mulher no Climatério, do Ambulatório de Ginecologia da Santa Casa de
Misericórdia de Curitiba, Paraná. Dentre a população total foram selecionadas 30 mulheres entre
48 e 59 anos, que estavam pelo menos há 12 meses em amenorréia, que não se consideravam
profissionais da voz, e que foram entrevistadas com um roteiro temático constituído de questões
semi-estruturadas, sendo utilizada a gravação e, posteriormente a transcrição, permitindo uma
exploração em profundidade dos depoimentos, opiniões e justificativas.A descrição, análise e
interpretação foram fundamentadas pelas representações sociais, por meio do Discurso do Sujeito
Coletivo, com aproximações à Hemenêutica-Dialética. Considerando os 27 discursos coletivos
estruturados, foi possível observar representações sociais de natureza comunicacional e funcional
que salientaram a voz como elemento de constituição da identidade pessoal, concebida na
pertinência social. A pesquisa sugere novas investigações fundamentadas nas Ciências Sociais,
simultâneas aos estudos epidemiológicos, e a necessidade de se refletir a respeito do processo de
terapêutica vocal aplicada sobre uma laringe mais fragilizada, além de priorizar uma proposta de
assistência integral à mulher no climatério, com enfoque sobre a saúde da voz.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Myrlei Vivian Marcengo
Nome do Estudo: Relação entre avaliação perceptivo-auditiva e queixas vocais em operadores
de telemarketing
Nome do Programa de Pós-Graduação: Distúrbios da Comunicação
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade Tuiuti do Paraná – UTP
Ano da apresentação: 2003
Nome do Orientador: Profa Dra Maria Inês Rebelo Gonçalves
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Telemarketing, Profissional da Voz, Queixas Vocais
Resumo: Atualmente o fonoaudiólogo tem direcionado seu olhar para além dos consultórios,
vislumbrando a possibilidade de novos campos de atuação. Neste contexto diferenciado, o
trabalho com o profissional da voz merece destaque e o interesse pelos operadores de
telemarketing é crescente. Acreditamos que isto se deva ao fato da grande possibilidade de
atuação com essa categoria de profissionais, extrapolando os consultórios e envolvendo a
totalidade do processo de comunicação, com questões auditivas, de linguagem oral e escrita, de
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fala e de voz. O objetivo do nosso trabalho foi analisar a relação entre avaliação perceptiva
auditiva e queixas vocais desses profissionais, por terem sido estas, foco de discussões e
reflexões. Analisamos os prontuários fonoaudiológicos de 124 funcionários de uma empresa de
telecomunicações, levantando o perfil dessa população com relação aos dados de anamnese e
avaliação perceptiva auditiva da voz. Ao final da análise pudemos comprovar estatisticamente a
dependência entre queixas e alteração vocal nesta população específica.
______________________________________________________________________
DOUTORADO
Nome do Autor: Regina Zanella Penteado
Nome do Estudo: Aspectos de qualidade de vida e de subjetividade na promoção da saúde vocal
do professor
Nome do Programa de Pós-Graduação: Saúde Pública
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade de São Paulo – USP
Ano da apresentação: 2003
Nome do Orientador: Profa Dra Isabel Maria Teixeira Bicudo Pereira
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Saúde Vocal, Saúde do Trabalhador, Voz do Professor, Fonoaudiologia
Resumo: Esta pesquisa tem como objetivo investigar as relações entre qualidade de vida e saúde
vocal do professor. Utiliza-se de referenciais interdisciplinares e assume a característica de
pesquisa qualitativa, que se vale da triangulação de dados de caráter quantitativo (instrumentos
QVV e WHOQOL/Breve) e qualitativo (grupos focais). Busca-se compreender o fenômeno da
qualidade de vida do professor em suas relações com a saúde vocal, sob uma perspectiva que
incorpore a subjetividade, as percepções, os significados e os sentidos construídos social, cultural
e historicamente, nos contextos, condições e organização do trabalho e da vida do trabalhador
professor. Os dados mostram a relação entre qualidade de vida e voz/saúde em diversos aspectos
da vida cotidiana. As condições e organização do trabalho docente apresentam problemas que
atingem o ato educativo, a subjetividade e o processo saúde-doença do professor e demandam
ações para a Promoção da Saúde na escola. Esta pesquisa visa contribuir para o conhecimento
sobre a realidade de vida e trabalho do professor e suas necessidades a fim de subsidiar reflexões
e incrementar, qualitativamente, as propostas fonoaudiológicas na promoção da saúde vocal deste
trabalhador.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Vanessa Claudia Vasconcelos Pinto
Nome do Estudo: Participação da família no processo terapêutico fonoaudiológico nas crianças
com disfonia
Nome do Programa de Pós-Graduação: Educação em Saúde
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade de Fortaleza – UNIFOR
Ano da apresentação: 2003
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Nome do Orientador: Profa Dra Raimunda Magalhães da Silva
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Disfonia, Criança, Processo Terapêutico, Fonoaudiologia
Resumo: Este estudo aborda a importância da inserção da família no tratamento fonoaudiológico
das crianças com disfonia, dentro de uma perspectiva de aproximação terapeuta-paciente-família
fundamentada no princípio freireano, educar para a reflexão e ação. Objetiva analisar a
participação da família no processo; as mudanças no contexto familiar e no tratamento
fonoaudiológico da criança com disfonia. Foram sujeitos deste estudo, nove mães entre 32 a 41
anos de idade, de profissão e escolaridade variada, possuindo filhos portadores de disfonia e que
realizavam tratamento fonoaudiológico no Núcleo de Atenção Médica Integrada-NAMI, Posto de
Saúde vinculado à universidade de Fortaleza. A coleta de dados procedeu-se em duas etapas:
durante as entrevistas semi-estruturadas individuais e os encontros grupais realizados
mensalmente. O trabalho é de cunho qualitativo e a análise apóia-se na análise de conteúdo de
Minayo. Os resultados demonstram que as mães ao apossarem-se de conhecimentos a respeito da
doença, participaram ativamente do processo, mudando comportamentos antes, comuns no seio
familiar e que estabeleceram melhora no quadro disfônico das crianças. Das nove crianças
estudadas, duas receberam alta, quatro obtiveram melhora na qualidade vocal e três com
resultado insatisfatório.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Lilian Neto Aguiar Ricz
Nome do Estudo: Efeito do ensaio da emissão da voz e da fala esofágica sobre a motilidade da
faringe, esfíncter superior do esôfago e esôfago proximal em laringectomizados
Nome do Programa de Pós-Graduação: Clínica Médica – Faculdade de Medicina de Ribeirão
Preto
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade de São Paulo - USP
Ano da apresentação: 2003
Nome do Orientador: Prof Dr Roberto Oliveira Dantas
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Laringectomia, Voz (emissão)
Resumo: Objetivo: Relacionar a proficiência da voz e da fala esofágica em laringectomizados com
as medidas manométricas intraluminares do esôfago, transição faringoesofágica e faringe, durante
o ensaio da produção sonora. Métodos: Vinte indivíduos laringectomizados para tratamento de
carcinoma espinocelular de laringe, com idades entre 32 anos e 83 anos, com média de 44,2
anos, previamente submetidos à terapia fonoaudiológica para aquisição da voz esofágica, foram
submetidos à avaliação perceptiva auditiva da voz e divididos entre falantes e não falantes,
conforme escala validada por Wepman e cols.(1953). Doze indivíduos (60%) foram analisados no
grupo dos falantes e oito (40%) no grupo dos não falantes. Posteriormente, foram submetidos à
manometria convencional do esôfago, durante a deglutição seca e líquida; e à manometria
durante a emissão das provas de voz e da fala, utilizando-se a vogal "a", o monossílabo "pa" e a
frase 'papai papou pipoca", onde se avaliou a faringe, o esfíncter superior do esôfago (ESE) e o
esôfago proximal, mensurando a amplitude, a duração da onda de contração, além da medida da
área sob a curva observada. A pressão do ESE em repouso, também foi medida. Testes
estatísticos foram aplicados, comparando os grupos. Resultados: Comparando a deglutição dos
dois grupos distintos, falantes e não falantes, em relação as variáveis, não foram observadas
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diferenças significantes. Durante as provas de sequência de voz e da fala, no esôfago proximal,
observou-se diferenças estatisticamente significantes entre falantes e não falantes, na duração da
pressão durante a emissão do "pa" e da frase e na área sob a curva, durante a emissão da frase.
O ESE mostrou-se igual entre falantes e não falantes em todas as variáveis estudadas. A faringe
apresentou diferenças significativas entre falantes e não falantes na amplitude e na área sob a
curva da pressão, quando da emissão do "a" e da frase. Conclusões: Na avaliação manométrica, o
esôfago mostrou diferenças entre falantes e não falantes na duração e na área sob a curva da
onda de contração, durante a emissão da voz e da fala esofágica. A faringe evidenciou que a
amplitude e a área sob a curva da onda de contração não é igual entre falantes e não falantes. No
ESE, as variáveis não se modificam entre os dois grupos
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Marcia do Amaral Siqueira
Nome do Estudo: Estudo dos valores referenciais para a avaliação acústica computadorizada da
voz, em adultos do município de Santa Maria – RS
Nome do Programa de Pós-Graduação: Distúrbios da Comunicação Humana
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade Federal de Santa Maria
– UFSM
Ano da apresentação: 2003
Nome do Orientador: Profa Dra Zilca Rossetto de Moraes
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Voz, Valores Referenciais, Análise Acústica
Resumo: Esta pesquisa teve como objetivo estudar os valores que podem ser tomados com
referência para a interpretação dos resultados da avaliação computadorizada da voz no programa
Doctor Speech Sciences, versão 4.0, para indivíduos adultos de Santa Maria- RS. Para isso, foram
avaliados 100 sujeitos sem alterações vocais e laríngeas, sendo 50 do gênero masculino, com
idade média de 27,22 anos e 50 do gênero feminino, com média de idade de 24,40 anos. todos os
indivíduos da amostra foram submetidos à avaliação das características acústicas
computadorizadas da voz, no programa Doctor Speech Sciences - versão 4.0, da Tiger Eletronics.
As avaliações foram realizadas no Laboratório de Voz do Serviço de Atendimento Fonoaudiológico
(SAF) da UFSM. Os dados obtidos receberam tratamento estatístico realizado por meio do Teste
de normalidade de Shapiro-Wilk, medidas estatísticas descritivas e do Teste de Kruskall-Wallis. A
análise dos resultados obtidos, nas condições metodológicas adotadas e para a população
estudada, permitiu concluir que na análise de voz, no gênero feminino, os valores referenciais
encontrados apresentaram uma variação de 208,99 Hz a 220,57 Hz para o F0 Habitual, de 0,36 %
a 0,44% para o Jitter, de 2,86 % a 3,25 %; para o Shimmer, de 23,66 dB a 24,82 dB para a PHR
e de -10,17dB a -8,13 dB para o NNE. Na análise da voz, no gênero masculino, os valores
referenciais encontrados variaram de 121,25 Hz a 131,08 Hz para o Fo Habitual; de 0,33% a
0,40% para Jitter; de 2,29% a 2,70 para o Shimmer; de 26,63dB a 28,08 dB para a PHR e de 12,39 Db a -10,62 dB para o NNE. Na eletroglotografia, no gênero feminino, os valores
referenciais encontrados variaram de 208,97 Hz para a Fo Hab-EGG; de 0,24% a 0,28% oara o
Jitter-EGG; de 1,92% a 2,17% para o Shimmer-EGG; de -21,60dB a -20,44 dB para o NNE-EGG;
de 23,53 db para PHR-EGG; de 84,91% a 87,66 para o CQ e de 0,87% a 1,30% para o CQP. Na
Eletroglotografia, no gênero masculino, os valores referenciais encontrados variaram de 121,25
dB a 131, 08 dB para a Fo Hab-EGG; de 0,21% a 0,25% para o Jitter-EGG; de 1,37% a 1,71%
para Shimmer-EGG; de k-24,60 dB a -22,33% dB para o NNE-EGG; de 26,63 dB a 28,07 dB para
a PHR-EGG; de 81,56% a 86,99% para o CQ e de 0,65% a 1,07% para a CQP.
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______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Flávia Vineyard Steuer
Nome do Estudo: Clínica da expressão vocal: disfonia e fixidez
Nome do Programa de Pós-Graduação: Fonoaudiologia
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo – PUC-SP
Ano da apresentação: 2003
Nome do Orientador: Profa Dra Léslie Piccolotto Ferreira
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Respiração, Corpo Humano, Distúrbios da Voz, Linguagem Corporal/Cinésica
Resumo: O objetivo deste trabalho é demonstrar que existe um sistema fixo de funcionamento
na disfonia e a partir disso propor uma ampliação do olhar fonoaudiológico, tanto para o processo
de avaliação como para a terapia dos pacientes disfônicos. Essa visão traz à tona o sistema de
funcionamento gerado na dinâmica corpo, respiração e voz. O método das Cadeias Musculares e
Articulares, também denominado método Godelieve Denys-Struyf (G.D.S.), é a base teórica que
permite fazer essa leitura integrada e o potencial dessa visão é explicitado por meio do estudo de
vinhetas clínicas que registram dados de pacientes atendidos. A escolha dos recortes de casos
baseou-se na clara identificação de ajustes que fixavam padrões, os quais marcavam o sistema de
funcionamento das alterações vocais. A compreensão do uso da voz, tanto no interior quanto no
exterior do campo das alterações vocais, foi enriquecido pelo conhecimento decorrente do método
empregado e de sua noção de saúde como expressão de movimentos livres. A voz é considerada
tal qual um gesto e a expressão vocal como um sistema que, se saudável, surge como resultado
da inter-relação livre entre seus elementos: expressão corporal, respiração, emoção e voz do
sujeito.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Lidiane Cavatorta Tahan
Nome do Estudo: Uma reflexão sobre a função terapêutica no estudo de caso de uma paciente
com queixa vocal
Nome do Programa de Pós-Graduação: Fonoaudiologia
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo
Ano da apresentação: 2003
Nome do Orientador: Profa Dra Suzana Magalhães Maia
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Distúrbios da Voz, Fonoaudiologia, Psicanálise
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Resumo: A presente dissertação teve como objetivo principal refletir sobre a função terapêutica
fonoaudiológica, de acordo com os pressupostos teóricos do pediatra e psicanalista Donald Wood
Winnicott. Este trabalho pretendeu contribuir para que o fonoaudiólogo se posicione de modo a
levar em consideração, no exercício de sua função, a singularidade e as particularidades do
paciente, inclusive na utilização que se fizer necessária do acervo técnico específico, o que implica
apresentá-lo de maneira que o paciente possa apropriar-se dele criativamente. Desse modo, o
setting fonoaudiológico torna-se um espaço não somente para a supressão do sintoma, mas
principalmente favorecedor do acontecer do paciente como pessoa total. Baseando-se nas tarefas
desempenhadas pela mãe no relacionamento com seu bebê, as quais possibilitam a humanização
deste, Winnicott elege o holding, que irá propiciar a integração, a apresentação de objeto, que
possibilita a experiência da realização, e o manejo, responsável pela inserção da psique no soma,
como elementos norteadores das relações humanas, incluindo a relação terapêutica. Como
elementos interdependentes e inacabados, visto que o ser humano nunca termina sua
constituição, essas três tarefas podem ser favorecedoras do acontecer humano e, sendo assim,
podem nortear o setting terapêutico fonoaudiológico. No sentido de investigar essa possibilidade,
foi realizado na presente dissertação um estudo de caso de uma paciente com queixa vocal.
Observou-se que, além dos progressos vocais, durante o processo terapêutico, a paciente pôde se
desenvolver como pessoa total, uma vez que a intervenção fonoaudiológica pautada nas tarefas
acima citadas estava comprometida, especialmente, com as necessidades singulares da paciente.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Maria Lucia Graziano Magalhães Torres
Nome do Estudo: Estudo da intenção comunicativa do repórter de TV na transmissão de textos
noticiosos com dois conteúdos diferentes
Nome do Programa de Pós-Graduação: Ciências da Saúde
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade de Brasília – UnB
Ano da apresentação: 2003
Nome do Orientador: Profa Dr Carlos Augusto Oliveira
Nome do Co-orientador: Profa Dra Mara Behlau
Referências completas das publicações relacionadas:
1) Torres MLGM, Behlau M, Oliveira CA. Estudo da intenção comunicativa do repórter de TV na
transmissão de textos noticiosos com dois conteúdos diferentes. Fono atual (São Paulo), v.27,
p.65 - 77, 2004.
2) Torres MLGM. Intenção comunicativa do repórter de TV. In: IV Encontro de Fonoaudiologia Rede Globo. Fonoaudiologia e Telejornalismo - Relatos do IV Encontro de Fonoaudiologia da
Central Globo de Jornalismo. Rio de Janeiro: Revinter, 2003. v.1. p.111 – 139.
3) Torres MLGM, Oliveira CA, Behlau M. Estudo da intenção comunicativa do repórter de TV na
transmissão de textos noticiosos com conteúdos diferentes. In: V Congresso Internacional, XI
Congresso
Brasileiro,
I
Encontro
Cearense
de
Fonoaudiologia,
Fortaleza,
2003.
Palavras-chave: Voz, Comunicação, Intenção, Repórter, Notícia
Resumo: O objetivo do presente trabalho é verificar a porcentagem de identificação correta e a
possibilidade de identificar a intenção de comunicação do repórter de TV na leitura de dois textos
noticiosos e procurar reconhecer quais os parâmetros acústicos que poderiam explicar a
identificação nos dois estilos pesquisados na leitura feita por repórteres profissionais. Participaram
deste estudo 27 jornalistas com experiência em telejornalismo na Rede Globo de Televisão. Os
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repórteres fizeram a leitura de dois textos jornalísticos de conteúdos diferentes, com duas
intenções distintas, a de transmitir uma nota editorial e de transmitir uma nota esportiva. Estas
leituras foram gravadas, e depois ouvidas por 26 fonoaudiólogas especialistas em voz que
identificaram a intenção do repórter em transmitir a nota de esporte ou a nota editorial,
independentemente do conteúdo semântico. A partir dos resultados destas avaliações foi feita a
identificação da intenção da comunicação do repórter em relação ao conteúdo semântico da
notícia, bem como o estudo de parâmetros acústicos selecionados, no intuito de levantar as
possíveis variáveis usadas pelos repórteres na emissão dos dois textos, que justificasse a
identificação pelas especialistas. Os resultados obtidos mostram que a identificação da intenção de
transmissão de notícia esportiva e de nota editorial é possível (84%), independentemente do
conteúdo semântico. Há uma forte inclinação dos repórteres elevarem a frequência fundamental
na intenção de transmitir nota de esporte. A transmissão da notícia de conteúdo esportivo leva o
repórter a falar mais rápido, mesmo quando a intenção vocal é de produzir voz de nota editorial.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Juliana Paula Venites
Nome do Estudo: Atuação fonoaudiológica na presbifonia: a efetividade de uma proposta
terapêutica
Nome do Programa de Pós-Graduação: Reabilitação
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade Federal de São Paulo –
UNIFESP
Ano da apresentação: 2003
Nome do Orientador: Prof Dr Luiz Roberto Ramos
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Voz, Tratamento, Idoso
Resumo: Objetivo Geral: verificar a efetividade de um programa de reabilitação vocal para idosos
com queixa de voz. Específicos: descrever as queixas vocais mais comuns referidas pelos idosos;
constatar a presença de hábitos vocais nocivos pré e pós-intervenção; comparar os aspectos da
Qualidade e da Psicodinâmica Vocal no início e no final do tratamento. Métodos: participaram da
pesquisas 25 idosos, com idade entre 62 à 86 anos (média 73,5) os quais apresentaram queixas
vocais em uma triagem gerontológica. Estes pacientes foram submetidos a uma intervenção
terapêutica de 12 sessões grupais e semanais, onde foram trabalhados aspectos da orientação,
treinamento e psicodinâmica vocal. Este tratamento foi precedido e sucedido por uma avaliação
que constou na verificação da orientação e da psicodinâmica vocal através de um questionário e
da avaliação clínica da dinâmica respiratória e fonatória, bem como da avaliação perceptiva
auditiva da voz. Os dados foram submetidos à análise estatística. Resultados: após o tratamento
foi observado melhora percentual em todos os critérios avaliados. Houve redução estaticamente
significante das queixas quanto à psicodinâmica vocal, as quais não foram mais referidas pelos
pacientes. Observou-se melhora estatisticamente significativa dos hábitos de orientação e higiene
vocal, bem como dos parâmetros analisados na avaliação clínica. Na avaliação perceptiva auditiva,
verificou-se melhora estatisticamente significante da ressonância, pitch, coordenação
pneumofonoarticulatória e modulação. Notou-se melhora estatística dos sintomas vocais
presbifônicos, como também em atividades vocais cotidianas. Houve melhora percentual da
qualidade vocal, a qual associada à melhora estatística da qualidade da emissão e do grau de
alteração, justificou a grande diminuição das queixas vocais referidas. Conclusões: o tratamento
proposto pareceu beneficiar globalmente a performance vocal dos indivíduos, contribuindo para a
melhora da comunicação e consequentemente para qualidade de vida do paciente idoso.
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______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Carla Bortolotto Viegas
Nome do Estudo: A contribuição dos exercícios vocais em pacientes disfágicos: estudo de casos
Nome do Programa de Pós-Graduação: Distúrbios da Comunicação Humana
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade Federal de Santa Maria
– UFSM
Ano da apresentação: 2003
Nome do Orientador: Profa Dra Zilca Rossetto de Moraes
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Voz, Disfagia, Deglutição, Exercícios Vocais
Resumo: Este trabalho teve como objetivo verificar a eficácia dos exercícios vocais na dinâmica
da deglutição, solicitando, por meio deles, ajustes musculares dos esfíncteres nela envolvidos.
Esta pesquisa caracteriza-se como descritiva, sendo utilizado o método de estudo de casos onde
buscou-se avaliar, descrever e analisar os resultados de um programa de reabilitação em disfagia
orofaríngea neurogênica baseado em exercícios vocais. Participam deste estudo três indivíduos,
portadores de disfagia orofaríngea neurogênica, por acidente vascular encefálico isquêmico. Todos
eram do sexo masculino, com idade entre 66 e 69 anos; tinham diagnóstico de disfagia severa,
com comprometimento da fase faríngea da deglutição, fazendo uso de sonda nasoentérica para
alimentação; apresentavam condições de realizarem propostos e tinham bom nível de linguagem
compreensiva e expressiva. Os pacientes foram submetidos a um programa terapêutico com
exercícios vocais otimizando a elevação e anteriorização da laringe, a coaptação glótica, o
fechamento velofaríngeo e a constrição da faringe. Foram reavaliados após 20 sessões de
fonoterapia com cinco encontros semanais. Os resultados deste estudo são demonstrados
mediante a avaliação videofluoroscópica, complementados descritivamente pela avaliação
fonoaudiológica, auto-avaliação da deglutição e nasofibrolaringoscopia de deglutição. com a
análise dos dados foi possível constatar a eficácia da técnica aplicada e os ganhos obtidos pelos
pacientes submetidos ao estudo, os quais passaram de alimentação via sonda para alimentação
via oral, com segurança.
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Mestrados e Doutorados na Área de Voz
Resumos de dissertações e teses
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MESTRADO
Nome do Autor: Priscila Fernandes Nunes Matuck Borba
Nome do Estudo: Avaliação ocupacional da voz falada: aplicabilidade de uma proposta com
operadores de telemarkenting
Nome do Programa de Pós-Graduação: Fonoaudiologia
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo – PUC-SP
Ano da apresentação: 2004
Nome do Orientador: Profa Dra Léslie Piccolotto Ferreira
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Avaliação Ocupacional, Voz, Operadores de Telemarkenting
Resumo: A avaliação vocal em situação ocupacional é uma prática em nossa realidade e há uma
discrepância considerável entre as várias formas de entendimento dos fonoaudiólogos que
realizam esse tipo de avaliação. A fim de realizar um diagnóstico dos efeitos da exposição ao
trabalho em profissionais que têm a voz como o seu principal instrumento de trabalho, faz-se
necessário o estudo da forma da avaliação ocupacional da voz falada, que possa prover
informações para uma ação de vigilância epidemiológica da disfonia. Os objetivos deste trabalho
são propor um instrumento de avaliação da voz falada em situação ocupacional e analisar a
aplicabilidade desse instrumento de avaliação da voz falada em situação ocupacional. A
metodologia da pesquisa apresentou seis etapas. Primeiramente, foi elaborado o instrumento de
avaliação, contando com a colaboração dos membros doutores do Comitê de Voz da Sociedade
Brasileira de Fonoaudiologia e fonoaudiólogos experientes na área de voz e saúde ocupacional. O
instrumento foi estabelecido contendo um questionário e uma avaliação propriamente dita. O
questionário contemplou a coleta de dados do histórico pessoal e profissional do sujeito e o
levantamento dos riscos ambientais a que o profissional da voz esteja exposto. O conteúdo da
avaliação propriamente dita referiu-se aos aspectos corporais, miofuncionais e da dinâmica vocal.
Em uma segunda etapa, o instrumento foi submetido a dois estudos-piloto, com aplicação do
instrumento pela pesquisadora. O primeiro estudo piloto foi realizado em 20 operadores de
telemarketing do Sindicato da categoria. O instrumento foi reestruturado e aplicado em 34
operadores de telemarketing com pelo menos um ano na profissão de uma empresa de
atendimento. Na terceira etapa, após a reestruturação do instrumento, três fonoaudiólogas juízas
foram selecionadas por serem experientes em voz e o aplicaram nos mesmos operadores da
empresa anteriormente avaliados, com a observação da pesquisadora. Nessa ocasião, os
operadores responderam a um questionário a fim de investigar se perceberam ou não diferença
na aplicação do instrumento. Na quarta etapa, a pesquisadora entrevistou as fonoaudiólogas, por
meio de entrevista semi-aberta, a fim de detectar os pontos positivos e negativos do instrumento.
Na quinta etapa, as fonoaudiólogas utilizaram uma tabela de conclusão e conduta para analisar os
casos avaliados. A análise dos dados foi realizada por ocasião da caracterização da empresa, da
população pesquisada, da observação das avaliações das fonoaudiólogas, juízas por parte da
pesquisadora, do questionário dirigido aos operadores, da entrevista e da aplicação da tabela de
conclusão e conduta.Como conclusão, obteve-se que o instrumento demonstrou ser completo,
direcionador, com poder conclusivo. Houve influência da subjetividade do avaliador na aplicação
do instrumento, assim como a experiência da atuação clínica de cada fonoaudióloga-juíza nas
avaliações determinou procedimentos diferentes entre os mesmos. Algumas questões não foram
entendidas tanto pelas avaliadoras, quanto pelos avaliados. Assim, foi possível apresentar uma
nova proposta de avaliação e conduta pautada em modificações realizadas com base nas
dificuldades apresentadas durante a aplicação do instrumento em diferentes situações. Acreditase que um primeiro passo foi dado em direção ao entendimento sobre a avaliação da voz falada
em situação ocupacional, ao analisar a aplicabilidade desse instrumento. No entanto, faz-se
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necessário que outras pesquisas sejam realizadas, utilizando o mesmo, com a finalidade de
aprimorá-lo, visando à prática consensual de avaliação ocupacional entre os fonoaudiólogos.
______________________________________________________________________________
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Resumo: Introdução: A literatura faz referência aos benefícios do treinamento vocal em cantores,
o qual é responsável por manter flexibilidade, regularidade e simetria dos movimentos das pregas
vocais, contribuindo para uma longevidade nas vozes cantadas, treinadas, e melhor eficiência
respiratória, minimizando os efeitos da idade sobre a voz. As características vocais encontradas
em indivíduos idosos são caracterizadas como aspereza, rouquidão, tremor, redução dos tempos
máximos de fonação, o que provoca frases curtas e a necessidade de reabastecimento de ar,
redução na intensidade, tessitura vocal diminuída, redução na velocidade da fala, imprecisão
articulatória e alteração da ressonância. Objetivo: avaliar as modificações nas funções fonatória e
respiratória em indivíduos idosos, no período de dois anos de prática do canto coral, para verificar
se as alterações observadas nos idosos, decorrentes do processo de envelhecimento vocal, podem
ser melhoradas com a atividade em canto coral e possam ser mantidas durante os 2 anos de
acompanhamento. Pacientes e métodos: o estudo realizado foi do tipo longitudinal e
experimental. A população desta pesquisa constou de indivíduos idosos (acima de 60 anos). A
amostra consistiu de 44 indivíduos idosos, de ambos os sexos, dispostos a participar de atividades
de canto coral. Inicialmente, aplicou-se um questionário para identificar possíveis sintomas e
problemas de voz nos participantes e foram realizados testes periódicos de análise perceptivoauditiva e acústica da voz para observar a qualidade vocal de idosos e a medida da capacidade
vital para mensurar a função respiratória através da espirometria. Resultados: médias e desvios
padrão foram calculados para os resultados das análises perceptivo-auditiva e acústica da voz,
bem como para valores da capacidade vital em cada uma das etapas de avaliação. As diferenças
observadas nas médias, nas quatro avaliações do grupo coral, foram testadas pela Análise de
Variância (ANOVA) adotando um índice de significância menor que 5% (p<0,05), testes pareados
de T de Student foram calculados para observar a significância das diferenças nas etapas de
avaliação. O Qui-quadrado foi calculado para testar a distribuição dos participantes que referiram
ou não determinado sintoma (prevalências) nas 4 avaliações. Discussão: a partir das mudanças
observadas nas vozes de indivíduos idosos ao longo das avaliações, conclui-se que o programa de
o canto coral foi efetivo e proporcionou a obtenção de melhora nos padrões vocais em relação aos
parâmetros de qualidade vocal, coordenação pneumo-fono-respiratória, tipo respiratório,
articulação,gama tonal habitual, intensidade, pitch e ataque vocal. Quanto às medidas
quantitativas da voz, a média de valores obtidos nas quatro avaliações em relação a jitter,
shimmer, proporção harmônico ruído (PHR), proporção sinal ruído (PSR), energia de ruído glótico
(ERG), frequência fundamental habitual (mode fB0B), frequência fundamental do tremor (fB0
Btremor), capacidade vital (CV) e tempos máximos de fonação (TMF) apresentaram diferença
estatisticamente significativas somente para os parâmetros de capacidade vital, proporção sinalruído, proporção harmônico-ruido e shimmer. Conclusão: idosos que participam do canto coral
melhoraram a capacidade vital e a performance vocal, verificado através dos resultados das
avaliações perceptivo-auditiva e acústica da voz.As modificações vocais e respiratórias observadas
inicialmente foram mantidas durante os 2 anos de acompanhamento.
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Resumo: Os aspectos suprassegmentais da linguagem têm sido pouco explorados pela maioria
dos estudiosos, apesar de sua inquestionável e evidente relevância para a compreensão do
desenvolvimento da linguagem infantil. Este estudo tem como finalidade investigar a emergência
e o desenvolvimento das marcas entoacionais da linguagem infantil, sobre como elas são
modificadas ou mantidas ao longo dos dois primeiros anos de vida e, ainda, sobre como essas
pistas revelam a troca comunicativa dentro de um contexto interativo. O pressuposto utilizado é o
de que as escolhas tonais, que vão sendo feitas ao longo da interação, são responsáveis pela
construção de um “contexto”: as opções tonais vão construindo o sentido do texto
simultaneamente. Ou seja, o contexto interativo implica o reconhecimento de que o
comportamento prosódico do falante constrói um contorno entoacional significativo, sendo
interpretado pelo ouvinte como constitutivo de conteúdo informacional. Os estudos interacionais
consideram a entoação como uma das estratégias do falante para orientar o ouvinte a apreender
o significado comunicativo dos enunciados. Neste sentido, o padrão entoacional na fala de
qualquer indivíduo mantém uma relação direta com sua intenção comunicativa. Os dados
utilizados nesta pesquisa foram coletados através do estudo longitudinal de um bebê em contato
com sua mãe, em situação natural, na casa da díade, através de gravações em vídeo. Pôde-se
concluir, entre outras coisas, que os núcleos precoces de prosódia, chamados de protoprosódia,
surgiram ao redor dos quatro meses de vida. Desde o primeiro mês de vida constatou-se
tentativas de interpretação do choro do bebê, por parte da mãe. A imitação, com mesma curva
melódica, foi observada ao redor dos oito meses de vida, quando se percebeu, nitidamente, o
primeiro registro de troca comunicativa intencional, observando o predomínio do controle
entoacional sobre o morfo-sintático. Os padrões prosódicos maternos típicos, caracterizados por
pitch elevado e falsete, permaneceram até aproximadamente os oito meses de vida da criança,
quando então passaram a decrescer progressivamente. O discurso apresentado pela mãe foi
predominantemente centrado no conteúdo, emprestando à sua fala um “colorido” típico. Os
resultados desta pesquisa ressaltam a relevância da prosódia no que diz respeito ao
desenvolvimento da linguagem oral infantil, conferindo aos elementos suprassegmentais a devida
importância à construção e constituição efetiva da comunicação humana.
______________________________________________________________________________
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Resumo: O Presente estudo desenvolve-s na intercessão entre as áreas de Educação e
Fonoaudiologia, investigando a relação entre a instalação de uma alteração vocal e o ciclo de vida
profissional de quatro professoras que exercem a docencia no contexto amazônico, buscando
compreender de que forma essa alteração na voz repercute no desenvolvimento da carreira. A
ancoragem teórica da pesquisa centra-se em três eixos assim divididos: 1) Estudos sobre o ciclo
da vida profissional (Bolivar, 2002; Huberman, 1992; Gonçalves, 1992); 2) Estudos que dão conta
do mal-estar docente e síndrome do burn-out (Estevesm 1991. Nóvoa, 1992, Codo, 1999); 3)
Estudos da área de fonoaudiologia que tomam a voz do professor como tema de investigação
(Thomé de Souza, 1998; Ferreira et al, 2002; Viola e Ferreira, 1998; Giannini, 2003). A
investigação usa a abordagem quantitativa, com características mais centradas no método (auto)
biográfico ou história de vida, fundamentada em Queiroz (1988); Nóvoa (1992); Lang (1996);
Gonçalves (1992) e Moraes (1999). A análise dos depoimentos indica trajetórias singulares de
enfrentamento da repercussão de um incidente crítico - o afastamento da docência após a
instalação de um distúrbio vocal - no ciclo profissional dessas professoras, caracterizado por
interrupções, descontinuidades, regressões e mudanças de rumo em suas carreiras. no caso
dessas professoras é possível afirmar que o problema na voz afetou o desenvolvimento
profissional, na medida em que abalou a relação das mesmas com o seu trabalho. Ainda assim,
não dá para reduzir, de forma causal, a relação do aparecimento da patologia vocal com a
interrupção da carreira docente, pois seus relatos indicam a multiplicidade de elementos que
podem afetar o desenvolvimento profissional do professor.
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Resumo: Objetivo: Descrever e comparar o comportamento vocal no ambiente religioso de
cantores do grupo de louvor de diferentes Igrejas. Métodos: Participaram 30 cantores de grupos
de louvor de 10 diferentes Igrejas Evangélicas e Católicas. Um questionário foi aplicado aos
cantores, investigando o uso vocal, queixas da voz cantada, conhecimento e frequência de
aspectos da saúde vocal. A avaliação perceptivo-auditiva da voz e a análise psicoacústica do
ambiente foram realizadas in loco, por três fonoaudiológicas especialistas em voz. A análise
estatística de Cluster possibilitou a divisão das igrejas em 3 grupos, de acordo com as
semelhanças psicoacústicas: GRUPO I: Metodista, Batista, Católica Carismática, Quadrangular;
GRUPO II: Vale da Benção, Evangelho Livre, Renascer em Cristo, Assembléia de Deus; GRUPO III:
Católica Tradicional e Presbiteriana. Resultados: Os cantores apresentam conhecimento sobre os
aspectos de saúde vocal, mas realizam abuso ou mau-uso vocal e não realizam hábitos que
preservam a saúde vocal.Metade dos cantores já realizou aulas de canto mas, por um tempo
reduzido. Quanto a queixas vocais, 90% dos cantores apresentaram mais que uma queixa vocal
em relação à voz cantada. Na avaliação perceptivo-auditiva da voz constatamos, na maioria,
postura corporal adequada,ataque vocal suave, ausência de projeção vocal, articulação precisa,
pitch agudo e médio agudo no gênero feminino,médio grave e grave no gênero masculino,
qualidades vocais variáveis. O loudness e a ressonância predominantes apresentaram diferenças
estatisticamente significantes entre os cantores: GRUPO I: loudness variado entre fraco e
adequado e ressonância laringo-faríngea; GRUPO II: loudness variado entre adequado e forte e
ressonância laringo-faríngea; GRUPO III: loudness adequado a ressonância equilibrada. Quanto
aos aspectos psicoacústicos, houve diferenças estatisticamente significantes entre os grupos:
GRUPO I: equalização do som com destaque para os instrumentos, intensidade adequada do som,
ausência de reverberação excessiva, compreensão assistemática da mensagem cantada; GRUPO
II: equalização variada entre as igrejas, intensidade do som forte, presença de reverberação
excessiva, compreensão assistemática da mensagem cantada; GRUPO III: equalização priorizando
a voz dos cantores, intensidade do som adequada ao ambiente, ausência de reverberação
excessiva e compreensão sistemática da mensagem. Houve correlação estatisticamente
significante entre a compreensão da mensagem e as características do som ambiente equalização, intensidade do som e reverberação excessiva -, bem como, entre ataque vocal suave
e presença de projeção vocal, e entre ataque vocal suave e menor número de queixas vocais.
Conclusão: Os achados desta pesquisa reafirmam a importância da avaliação in loco, e apontam
que neste tipo de avaliação deve ser enfocado, além da voz, o ambiente no qual ela está sendo
produzida, com destaque para seu contexto de produção. A avaliação in loco nos possibilita
conhecer o comportamento vocal e as características do ambiente que interferem neste
comportamento. Assim como nos cantores religiosos, nas vozes profissionais, a compreensão da
relação entre voz e ambiente é essencial para a compreensão do comportamento vocal do
indivíduo.
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Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Doença de Parkinson, Avaliação, Voz, Prosódia
Resumo: Prosódia Emocional é a habilidade de expressar emoções através da variação de
diferentes parâmetros da fala humana. As regiões dos gânglios da base parecem exercer um
importante papel no seu reconhecimento. Objetivo: analisar o impacto da Doença de Parkinson
(DP) na percepção da prosódia emocional, bem como a influência do gênero, idade e nível
educacional. Métodos: Foram avaliados 35 sujeitos com DP e 65 sem DP através de estudo
transversal. O diagnóstico da DP foi realizado clinicamente através de avaliação e resposta a
levodopa ou agonista da dopamina. Demência foi excluída através da escala Clinical Dementia
Rating Scale (CDR) e o Mini-Exame do Estado Mental. Depressão e sintomas psiquiátricos gerais
foram avaliados pelo Self-Reporting Questionnaire (SRQ) e pela escala de Beck. O estágio da
doença foi avaliado pela classificação de Hoehn and Yahr (H&Y) e Schwab and England Activities
of Daily Living (ADL). A percepção da prosódia foi avaliada através da apresentação de amostras
vocais gravadas com diferentes expressões de emoção (bravo, alegre, triste e indiferente).
Resultados: Os escores de reconhecimento entre sujeitos com DP e sem DP foram similares tanto
para amostra vocal feminina quanto masculina. Entre os pacientes com DP o reconhecimento foi
melhor nos exemplos femininos. A duração e a severidade da DP não foi associada com o
enfraquecimento do reconhecimento da prosódia. Entretanto pacientes com 5 anos de doença
mostraram elevados escores de reconhecimento correto na voz feminina. Conclusões: Pacientes
com DP sem demência não apresentaram dificuldade no reconhecimento da prosódia, o que indica
que o estado cognitivo deve influenciar esse processo.
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Resumo: A presente pesquisa teve como objetivo identificar como a voz pode ser referida e
conceituada por indivíduos que não têm contato com o conhecimento técnico e específico sobre o
assunto. Nesse sentido, conhecer quais são e como se articulam os repertórios linguísticos
utilizados por determinadas pessoas quando solicitadas a falar sobre a voz. Para tanto foram
realizadas sete entrevistas com indivíduos adultos, de ambos os gêneros, que não tiveram contato
anterior com o conhecimento institucionalizado sobre voz. As entrevistas transformaram-se em
conversas sobre voz e foram discutidas a partir da elaboração dos Mapas de Associação de Idéias,
sugeridos como instrumento de análise pelo referencial teórico-metodológico utilizado (Spink,
2000). Pode-se observar que os entrevistados utilizaram os adjetivos como recursos explicativos e
descritivos, os quais circularam nos dizeres de formas diversificadas. Em diferentes momentos, os
termos voz e fala foram utilizados como sinônimos, demonstrando que o caráter didático da cisão
entre eles, identificada no saber e no fazer clínico fonoaudiológico na áreas da voz, não pode
manter-se como única e predominante fronte de referência. Colocou-se em questão o poder da
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voz como agente que realiza ações, provoca reações, desperta sentimentos. Ao permitir o contato
do fonoaudiólogo com o que se fala sobre voz fora do enquadramento teórico-clínico que sustenta
sua formação e atuação, abriu-se espaço para outros questionamentos e consequente reflexos no
desenvolvimento científico e prático da área da voz.
______________________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Daniele Cristina Jeronymo Lopes
Nome do Estudo: Avaliação da voz e inteligibilidade da fala de surdos antes e depois da terapia
fonoaudiológica com recurso computadorizado
Nome do Programa de Pós-Graduação: Ciências – Fisiopatologia Experimental
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade de São Paulo – USP
Ano da apresentação: 2004
Nome do Orientador: Profa Dra Maria Silvia Cárnio
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Distúrbios da Voz (Terapia), Surdez (Terapia)
Resumo: Introdução: A audição é fundamental para aquisição e desenvolvimento da fala.
Atualmente, mesmo com o avanço no atendimento ao surdo utilizando a língua de sinais, muitos
procuram pelo trabalho oral. Objetivo: Avaliar as mudanças na voz e na fala de surdos após a
aplicação de um procedimento terapêutico que utiliza como apoio o feedback visual. Métodos:
participaram deste estudo 18 indivíduos surdos, com idades entre 12 e 17 anos que realizaram 16
sessões de terapia fonoaudiológica com apoio visual. Resultados e Conclusões: Encontraram-se
valores de frequência fundamental e tempos de fonação próximos ao esperado para sujeitos com
audição normal e melhora da inteligibilidade da fala e do controle do pitch. Esses achados
mostraram que o trabalho com surdos deve abranger a parte vocal, pois esta proporciona melhora
na voz e na fala.
______________________________________________________________________________

MESTRADO
Nome do Autor: Ana Carolina Carlini Monteiro
Nome do Estudo: Vozes que se cruzam: a intervenção do fonoaudiólogo e o graduando de
educação física
Nome do Programa de Pós-Graduação: Fonoaudiologia
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo – PUC-SP
Ano da apresentação: 2004
Nome do Orientador: Profa Dra Marta Assumpção de Andrada e Silva
Referência completa da publicação relacionada: ---
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Palavras-chave: Treinamento da Voz, Educação Física e Treinamento
Resumo: Sabe-se, por Carlini (2003), que o profissional da Educação Física não conhece ou
pouco conhece um de seus mais importantes instrumentos de trabalho: a voz. Estes fatos
levaram-me a pensar na formação destes profissionais. Considerando-se que a voz é um
importante instrumento de trabalho, pergunta-se: por que essa falta de conhecimento? E, mais
além, por que esta categoria não adquire este conhecimento no momento em que está se
graduando, em processo de formação? Objetivo: investigar uma intervenção fonoaudiológica a
partir de um programa vocal para graduandos em Educação Física. Métodos: a pesquisa foi
realizada em uma Faculdade de Educação Física, localizada na cidade de Guarulhos. O programa
intitulou-se: “Uso Profissional da Voz: a comunicação como um diferencial”, conteve três
encontros de quatro horas cada, com a participação de seis inscritos. Como subsídio para que a
intervenção fosse pensada de forma a abranger os alunos, a partir da escuta da pesquisadora aos
componentes do grupo, foram utilizados três questionários (um antes do programa, outro logo
após o término e um dois meses após o término), além do registro escrito, após cada encontro,
feito pela pesquisadora. Os temas discutidos basearam-se em assuntos relacionados à adequada
produção e cuidados vocais e contemplavam, em tempo integral, o contexto profissional da
referida categoria. A análise da intervenção foi feita de modo qualitativo. Resultados: o programa
ocorreu da forma como tinha sido planejado, e os seis inscritos participaram ativamente dos
encontros. Passado o momento de apresentações, todas as propostas foram aceitas e realizadas
conjuntamente, sempre num processo de descobrimento. A voz passou a habitar a realidade dos
participantes que, durante as três semanas de programa, traziam devolutivas e dúvidas. Vale
referir que apenas um deles atuava na área, mas que todos, de maneira geral, vinculavam a
prática oferecida com as atividades extra-faculdade. As propostas que contextualizavam a
categoria da Educação Física eram vislumbradas pelos participantes como algo iminente a ocorrer,
e em nenhum momento as atividades foram repelidas. Considerações Finais: é evidente a
importância da intervenção, ainda mais quando ela oferece aos participantes atributos para que o
graduando possa se tornar seu próprio agente transformador das mudanças necessárias. Percebese a importância de atuação conjunta com a categoria de Educação Física, e, sabendo da
diferença existente entre a graduação e a realidade profissional, podemos concluir que o processo
de formação é um bom momento para que haja tal intervenção. Com relação a este estudo, podese concluir que a experiência indica a necessidade de futuras ações com a categoria.
______________________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Renata Henriques de Oliveira
Nome do Estudo: Queixas vocais e sua relação com questões de saúde e do meio ambiente em
frequentadores de parque público de São Paulo
Nome do Programa de Pós-Graduação: Fonoaudiologia
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo – PUC-SP
Ano da apresentação: 2004
Nome do Orientador: Profa Dra Léslie Piccolotto Ferreira
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Voz, Meio Ambiente
Resumo: Introdução: As pesquisas da área de voz têm destacado ora as questões da clínica e ora
as questões de assessoria junto aos profissionais da voz. Dessa forma, o cidadão comum, a
princípio considerado saudável e em contexto de vida cotidiana, pouco tem sido estudado.
Levando em consideração o número reduzido de pesquisas epidemiológicas na área de voz, o
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levantamento da ocorrência de queixas vocais e sua relação com algumas questões de saúde,
incluindo hábitos, e questões do meio ambiente na população, é fundamental. Objetivo: Levantar
a ocorrência de queixas vocais (rouquidão e cansaço ao falar) e sua relação com questões de
saúde, incluindo hábitos (pigarro, ardor, falar muito/alto, fumar, alergias/resfriados/problemas de
garganta) e questões do meio ambiente (exposição á poeira/ruído no trabalho) de uma parcela da
população da cidade de São Paulo, que frequenta o parque do Ibirapuera aos finais de semana,
em sua maioria como atividade de lazer. Métodos: Estudo do tipo transversal, realizado com 239
frequentadores do referido parque, por meio de aplicação de formulário que pesquisou as queixas
vocais, questões de saúde, incluindo hábitos e questões do meio ambiente em três frequências
(sempre, às vezes e nunca). Após coleta, os dados foram analisados de forma descritiva e
estatística, com aplicação dos testes do Qui-quadrado e Análise de Regressão Logística Univariada
e Múltipla (p< 5%). Resultados: A amostra foi constituída por 112 homens (46,9%) e 127
mulheres (53,1%) com média de 28,9 anos de idade (faixa etária pré-estabelecida entre 18 e 45
anos). O nível de escolaridade mínimo foi o médio completo (80,3%) com apenas 27,6% de
profissionais da voz. As queixas vocais, questões de saúde, incluindo hábitos e questões do meio
ambiente foram avaliadas em três frequências: rouquidão (6,7% sempre; 28% às vezes e 65,3%
nunca), cansaço ao falar (3,8% sempre; 15,1% às vezes e 81,2% nunca), ardor (3% sempre;
21,3% às vezes e 75,7% nunca); pigarro (13,4% sempre; 29,7% às vezes e 56,9% nunca), falar
muito/alto (49,4% sempre; 16,3% às vezes e 34,3% nunca), fumar (7,5% sempre; 2,5% às
vezes e 90% nunca), alergias/resfriados/problemas de garganta (18,8% sempre; 21,8% às vezes
e 59,4% nunca), poeira/ruído (50,2% sempre; 10,5% às vezes e 39,3% nunca). O teste do Quiquadrado estabeleceu associação estatística entre a rouquidão e cansaço ao falar (p= 0,001),
ardor (p< 0,001), pigarro (p= 0,002) e alergias/resfriados/problemas de garganta (p= 0,003). A
Análise de Regressão Logística Univariada e Múltipla justificou a presença de rouquidão por meio
de cansaço ao falar ÀS VEZES (p=0,024), ardor SEMPRE (p= 0,050) ou ardor ÀS VEZES (p=
0,027), pigarro ÀS VEZES (p= 0,022) e alergias/resfriados/problemas de garganta SEMPRE (p=
0,028). Conclusão: A ocorrência da maioria das variáveis foi inferior, quando comparada à sua
ausência, conforme ocorrido com a rouquidão (34,7%), cansaço ao falar (18,9%), ardor (24,3%)
pigarro (43,1%), fumar (10%) e alergias/resfriados/problemas de garganta (40,6%). Ao contrário
disso, falar muito/alto (65,7%) e exposição à poeira/ruído no trabalho (60,7%) revelaram
ocorrências superiores em relação a sua ausência. A Análise de Regressão aplicada evidenciou
aspectos importantes a serem considerados pelo fonoaudiólogo.
______________________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Roberta Thome Petroucic
Nome do Estudo: O sentido da perda de voz
Nome do Programa de Pós-Graduação: Fonoaudiologia
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo – PUC-SP
Ano da apresentação: 2004
Nome do Orientador: Profa Dra Silvia Friedman
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Voz, Distúrbios da Voz, Transtornos de Comunicação
Resumo: Introdução: Voz é um tema complexo cuja compreensão aprofundada envolve, no
mínimo, as dimensões orgânica, subjetiva e sócio-cultural. Para investigá-la um pouco nessa
dimensão complexa delineamos uma pesquisa de natureza qualitativa quem permitisse revelar
características da relação entre subjetividade e perda de voz. Pressupomos que a vivência de
problemas vocais, envolvendo a possibilidade da perda da voz, marca a subjetividade e que a voz,

152
para pessoas que a usam profissionalmente, pode ter um valor e um significado diferenciados em
relação àquelas que não a usam. Objetivo: investigar os sentidos da perda de voz para
profissionais e não-profissionais da voz, com e sem queixa vocal. Métodos: Entrevistamos 12
pessoas: 6 sem queixa vocal (3 não-profissionais e 3 profissionais da voz) e 6 com queixa vocal (3
não-profissionais e 3 profissionais da voz) a partir da pergunta-chave “O que vem na sua cabeça
quando falo perda de voz”. Estas, depois de transcritas, foram analisadas com base na proposta
de Spink (2000) que trata de práticas discursivas e produção de sentidos. Resultados: quatro
categorias emergiram da análise das práticas discursivas: afeto, ação, estado físico e dimensão
social. Os participantes com queixa vocal deram sentido afetivo mais negativo à perda de voz e
citaram mais fatores de prejuízo vocal, incluindo seus próprios estados afetivos e várias doenças.
Os participantes profissionais da voz deram sentido à necessidade da voz para seus trabalhos
como instrumento imprescindível e foram os que mais abordaram cuidados vocais. Os
participantes não-profissionais da voz deram forte sentido à necessidade da voz para a
comunicação e, destes, somente os com queixa citaram cuidados vocais. Considerações Finais: O
fator “queixa vocal” foi mais relevante em relação à presença de marcas na subjetividade do que
o fator “profissional da voz”. Com base nos sentidos atribuídos à perda de voz, fizemos
considerações sobre a importância de o fonoaudiólogo valorizar o estado afetivo no tratamento de
pessoas com queixa vocal. Com base na visão estritamente técnica que surgiu por parte dos
profissionais da voz, ao falarem de seus problemas vocais com uma fonoaudióloga, refletimos
sobre a necessidade do fonoaudiólogo estar atento para questões subjetivas e afetivas ao tratar
de pacientes profissionais da voz.
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MESTRADO
Nome do Autor: Anna Alice Figueirêdo de Almeida
Nome do Estudo: Cuidados com a voz: uma ferramenta de internet como instrumento de
sensibilização para adolescentes
Nome do Programa de Pós-Graduação: Estudos Pós-Graduados em Fonoaudiologia
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo – PUC-SP
Ano da apresentação: 2005
Nome do Orientador: Profa Dra Léslie Piccolotto Ferreira
Referências completas das publicações relacionadas:
1) Almeida AAF, Ferreira LP. Cuidados com a voz: uma proposta de intervenção fonoaudiológica
para adolescentes. Distúrbios da Comunicação, v. 19, p. 81-92, 2007.
2) Almeida AAF, Ferreira LP. Uma Ferramenta Digital sobre Voz para Adolescentes. In: Congresso
de Acessibilidade, Tecnologia da Informação e Inclusão Digital 2007, 2007, São Paulo. Anais do
Congresso de Acessibilidade, Tecnologia da Informação e Inclusão Digital 2007. São Paulo : Grupo
de Pesquisa de Acessibilidade, Tecnologia da Informação e Inclusão Digital, 2007. (trabalho
completo)
3) Almeida AAF, Behlau M, Ferreira LP. From the voice self-perception to a website for
adolescents. In: 36th Annual Symposium: Care of the Professional Voice, 2007, Philadelphia. 36th
Annual Symposium: Care of the Professional Voice. Philadelphia : The Voice Foundation, 2007.
4) Almeida AAF, Ferreira LP. O que faz bem e mal para a voz dos adolescentes?. In: 15º
Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia e 7º Congresso Internacional de Fonoaudiologia, 2007,
Gramado. Anais do 15º Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia e 7º Congresso Internacional de
Fonoaudiologia. São Paulo : Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, 2007.
5) Almeida AAF, Ferreira LP. Cuidados com a voz: uma proposta de sensibilização para
adolescentes. In: 4ª Mostra de Estudos e Pesquisas sobre Voz da PUC-SP, 2005, São Paulo. Anais
da 4ª Mostra de Estudos e Pesquisas sobre Voz da PUC-SP. São Paulo : Grupo de Trabalhos em
Voz, 2005. p. 29-29.
6) Almeida AAF, Ferreira LP. Cuidados com a voz: uma ferramenta de internet como instrumento
de sensibilização para adolescentes. In: XIII Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia, 2005,
Santos. Anais do XIII Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia. São Paulo : Sociedade Brasileira de
Fonoaudiologia, 2005.
7) Almeida AAF, Ferreira LP. Saúde Vocal de Adolescentes: uma ferramenta eletrônica como
instrumento de intervenção fonoaudiológica. In: 3ª Mostra de Estudos e Pesquisas sobre Voz da
PUC-SP, 2004, São Paulo. Anais da 3ª Mostra de Estudos e Pesquisas sobre Voz da PUC-SP. São
Paulo : GT-Voz da PUC-SP, 2004. v. 01. p. 01-52.
8) Almeida AAF, Ferreira LP. A voz sob olhar de adolescentes. In: 7º Encontro de Pesquisadores
da PUC-SP na Área da Saúde, 2004, São Paulo. Anais do 7º Encontro de Pesquisadores da PUC-SP
na Área da Saúde. São Paulo : PUC-SP, 2004
9) Almeida AAF, Ferreira LP. A voz sob o olhar de adolescentes: conteúdo e forma para
desenvolvimento de uma ferramenta. In: XII Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia, II
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Congresso Sulbrasileiro de Fonoaudiologia, 2004, Foz do Iguaçu. Anais do XII Congresso Brasileiro
de Fonoaudiologia e II Congresso Sulbrasileiro de Fonoaudiologia. São Paulo : Sociedade Brasileira
de Fonoaudiologia, 2004. v. único.
10) Almeida AAF, Ferreira LP. O que os adolescentes sabem e falam sobre voz?. In: XII
Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia, II Congresso Sulbrasileiro de Fonoaudiologia, 2004, Foz
do Iguaçu. Anais do XII Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia e II Congresso Sulbrasileiro de
Fonoaudiologia. São Paulo : Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, 2004. v. único.
Palavras-chave: Fonoaudiologia, Voz, Adolescente, Telemedicina
Resumo: Introdução: A partir do avanço da tecnologia, principalmente da informática e da
transmissão de dados, novas formas de ensino e treinamento estão começando a ser utilizadas,
inclusive na área de saúde, por meio da Internet. A exemplo de outras profissões da área de
saúde, a Fonoaudiologia deve ter a Internet como um meio através do qual a informação de saúde
possa ser mais bem disseminada, seja ela para o intercâmbio profissional, como recurso para a
pesquisa e/ou como uma ferramenta para promover a educação em saúde. Objetivo: Verificar a
resposta de adolescentes a um site sobre voz, em que esta foi apresentada não apenas como
produto mecânico, mas também como instrumento de comunicação. Métodos: A partir de
questionários veiculados em site voltado a adolescentes, em dois momentos (antes e após a
navegação), foram coletados dados pessoais e questões relacionadas à voz quanto a sua
produção, cuidados e como instrumento de comunicação. Posteriormente, os dados foram
categorizados e submetidos à análise estatística. Resultados: O grupo constituiu-se por indivíduos
de ambos os gêneros (M=139; F=173), predominantemente na faixa etária 18-19 anos (41,3%).
O significado de voz mais atribuído pelos adolescentes foi um som, um produto mecânico do corpo
(62,8%), ampliado, após acesso ao site, para instrumento de comunicação. Tanto o número de
citações dos hábitos nocivos (802→1201) como dos benéficos (736→1121) obtiveram um
aumento após a intervenção. Os dados sobre a voz como instrumento de comunicação mostraram
que a maioria (59,9%) remeteu-se a sensações agradáveis ao se comunicar e 75,8% atribuíram
termos positivos a sua voz, embora os rapazes citaram mais termos negativos, mais
especificamente, relacionados à instabilidade vocal (p<0,001). Conclusão: A Fonoaudiologia pode
ter a Internet como um meio pelo qual a informação de saúde seja melhor disseminada, para o
intercâmbio profissional, recurso para a pesquisa e também como uma ferramenta para promover
a educação em saúde, principalmente para os adolescentes, por serem mais presentes nesse meio
de comunicação.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Magda Denise Duarte Alves
Nome do Estudo: Análise perceptivo-auditiva e acústica da voz de instrumentistas de sopro pré
e pós-ensaio musical
Nome do Programa de Pós-Graduação: Distúrbios da Comunicação Humana: Campo
Fonoaudiológico
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade Federal de São Paulo –
UNIFESP
Ano da apresentação: 2005
Nome do Orientador: Profa Dra Mara Behlau
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Distúrbios da Voz, Música, Fluxo Expiratório Máximo
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Resumo: Objetivo: Considerando-se que o ato mecânico de tocar um instrumento de sopro utiliza
a musculatura da cabeça e do pescoço, este estudo teve como objetivo analisar a voz e a fala
encadeada do instrumentista e verificar se há impacto vocal observável após o ensaio musical
com o instrumento. Métodos: Participaram do presente estudo 23 instrumentistas de sopro, com
idade entre 18 e 50 anos, músicos profissionais há mais de 5 anos, sem queixa vocal e com boa
saúde. A voz dos instrumentistas foi analisada pré e pós 30 minutos de um ensaio musical,
considerando-se a gravação da vogal sustentada "é" e a contagem de números. Foram realizadas
análises perceptivo-auditiva e acústica do material coletado. Para a análise perceptiva das vozes,,
participaram 3 fonoaudiólogos especialistas em voz, que analisaram as emissões pré f pós-ensaio,
editadas em ordem casual, indicando qual a melhor emissão. A análise acústica foi realizada com
o auxílio do programa computadorizado Vox Metria (CTS informática versão 2.0), comparando-se
os parâmetros de tempo máximo de fonação frequência fundamental -média, moda e desvio
padrão, os índices de perturbação, jitter, shimmer e a medida de ruído glótico excitado (GNE).
Resultados: Os ouvintes identificaram como melhor emissão a vogal sustentada pós-ensaio em
53,62 por cento das vezes e a emissão pré-ensaio em 27,53 por cento das vezes, diferença
estatisticamente significante (p=0,035), sendo que foram consideradas iguais as emissões de
18,84° dos participantes. A fala encadeada refletiu a mesma tendência, mas não produziu
resultados estatisticamente significantes. Quanto à análise acústica, a moda & frequência
fundamental e a medida de ruído mostraram diferenças estatisticamente significantes quando
comparadas no pré e pós-ensaio, com valores médios de 0,79 por cento 117,41 Hz no pré e 0,85
por cento e 121,95 Hz no pós (p= 0,021 e p= 0,028, respectivamente) Os demais parâmetros
acústicos avaliados mostraram-se semelhantes nos dos momentos analisados. Conclusões:
Verificou-se a ocorrência de impacto vocal positivo na produção vocal do instrumentista de sopro,
após o ensaio, que apareceu apenas na tarefa da vogal sustentada, e um deslocamento da
frequência para o agudo, provavelmente indicando um processo de aquecimento vocal.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Maria Lúcia Pereira Wilken Bicudo
Nome do Estudo: A importância do som, da voz, da palavra na harmonização do ser e a sua
religação com o sagrado por uma releitura da fonoaudiologia
Nome do Programa de Pós-Graduação: Ciências da Religião
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo – PUC-SP
Ano da apresentação: 2005
Nome do Orientador: Prof Dr José J Queiroz
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Voz, Fonoaudiologia, Sagrado
Resumo: Os sons, a voz e a palavra são temas importantes para a Fonoaudiologia. O presente
estudo teve como objetivo mostrar que estas categorias têm um alcance muito mais amplo, ou
seja, exercem uma verdadeira ligação com o sagrado e harmonizam o ser. Esta nova dimensão
foi, então, retomada na atuação clínica do fonoaudiólogo, possibilitando a ampliação de seus
horizontes para a construção de sua prática. Todo esse percurso realizou-se a partir de pesquisa
teórica e bibliográfica. Inicialmente, fez-se a retrospectiva histórica da Fonoaudiologia no Brasil, a
sua articulação com outras áreas de conhecimento e uma reflexão sobre o método clínico.
Realizou-se, também, a análise do processo interativo da comunicação: voz, respiração, audição e
consciência corporal e das relações que há entre voz e emoções, voz e respiração, voz e
consciência corporal. O quadro seguinte apresentou a ligação das categorias voz, som e palavra
com o sagrado e seus aspectos transcendentais. Dentro de uma perspectiva histórica, mostrou-se
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a origem do som no momento da criação, a importância da voz, da palavra e dos sons para os
diferentes povos, a sua influência na matéria e como interfere no equilíbrio físico, emocional e
mental, além de evocar sentimentos espirituais e possibilitar a expansão da consciência, a
harmonização e a cura do ser. Todos esses elementos levaram à construção de uma nova
proposta, uma nova forma de atuação terapêutica fonoaudiológica, pois no momento em que
integramos o sagrado e as categorias voz, palavra e som emergem transformações na realização
da prática terapêutica, já que o paciente não é mais visto como um sintoma ou um sujeito que
apresenta uma patologia e chega em terapia para reduzir o seu “problema”. Observou-se também
que há uma conexão viva entre paciente e terapeuta através de suas falas, de suas vozes, da
escuta e do silêncio. O espaço terapêutico pode configurar-se portanto, como um espaço no qual o
paciente e terapeuta podem ser ouvidos e vistos, o que faz com que lembrem do seu valor como
seres humanos. Com isso a parte sadia do paciente se revela e ele pode construir a sua própria
história, expressando o seu todo e aprendendo a escutar a sua própria voz. Ao fazer isso, recria o
caminho que ele tinha esquecido para o seu mundo interior, para a fonte do que é essencial e isso
pode trazê-lo de volta ao exterior, expressando uma linguagem harmônica, criativa e que dá vida
às palavras. Este processo, na verdade, é um processo de cura mútua – paciente e terapeuta.
Portanto, é um estudo que propõe a ampliação dos horizontes conceituais e metodológicos da
Fonoaudiologia e da compreensão do agente deste processo e de suas realizações: o ser humano.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Daniela Goncalves Leon Camacho
Nome do Estudo: Preparação vocal em escolas de teatro da cidade de São Paulo
Nome do Programa de Pós-Graduação: Fonoaudiologia
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo – PUC-SP
Ano da apresentação: 2005
Nome do Orientador: Profa Dra Silvia Friedman
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Fonoaudiologia, Voz, Ator, Teatro
Resumo: Introdução: Esta pesquisa direciona-se compreensão da preparação vocal do ator, uma
vez que o fonoaudiólogo também é um dos profissionais que participam dessa formação. Objetivo:
analisar as condições que marcam a preparação vocal de atores em escolas de teatro da Cidade
de São Paulo. Método: Para este estudo sorteamos três escolas de teatro de nível técnico e
realizamos análise dos seus programas, bem como entrevistas com alunos (em grupos focais) e
professores (individualmente). Os dois tipos de entrevistas foram transcritos e analisados de
acordo com a proposta de análise de conteúdo de Bardin (1970), que propõe uma técnica de
análise por categorias. As categorias foram: Disciplina, Recursos Técnicos e Benefícios (nas
entrevistas com os professores) Benefícios e Dificuldades (nas entrevistas com os alunos).
Resultados: Quanto ao programa, observamos que a distribuição das aulas de voz aparece de
forma diferente em cada curso e em nenhum deles há aulas de preparação vocal em todos
semestres. Quanto às entrevistas dos professores, observamos que duas escolas têm uma
abordagem mais voltada para a técnica vocal e uma escola está mais voltada para a construção
do personagem. Todas as escolas embasam-se teoricamente em conhecimentos tanto da
Fonoaudiologia como do Teatro. A maioria dos professores apóiam-se no método de Stanislavski e
utiliza, como um dos recursos técnicos em suas aulas, o texto. A integração da técnica com a
interpretação é realizada por todos os professores entrevistados. Em todas as escolas, ao menos
um dos professores entrevistados referiu associar corpo à voz. Quanto às entrevistas dos alunos,
observamos que os grupos das três escolas compreendem a importância de trabalhar a voz e
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referem benefícios trazidos pelas aulas de preparação vocal. O grupo focal de alunos da escola 1
apresentou como única dificuldade a de transpor a técnica para interpretação. O grupo focal de
alunos da escola 2 referiu dificuldade em relação ao necessário aprofundamento do conteúdo, a
atualização das abordagens dos professores. Dificuldades em relação à percepção da própria voz e
ao trabalho da voz a partir das suas capacidades e não da voz ideal. O grupo focal de alunos da
escola 3 referiu dificuldade em relação à distribuição dos professores, que leva à repetição de
assuntos, e quanto à necessidade de um fonoaudiólogo na equipe. Referiu também dificuldades
em relação à afinação e uso correto da voz. Conclusão: O fonoaudiólogo alcançou bons resultados
como professor de disciplinas de preparação vocal no teatro. Isso, entretanto, não significa que o
professor desta disciplina deva ser necessariamente o fonoaudiólogo. O que observamos foi a
importância de uma articulação entre o conhecimento da area teatral e a fonoaudiológica para que
a construção da disciplina de preparação vocal possa alcançar níveis mais eficazes para o ator. A
clínica fonoaudiológica também se beneficia com a inserção do fonoaudiólogo no teatro, porque
esta faz - nos perceber a necessidade de trabalhar o corpo junto com a voz e nos faz
compreender como trabalhar os personagens da vida cotidiana sem prejudicar a voz.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Alessandra Franco Chaves
Nome do Estudo: A voz e hábitos de vida em frequentadores do Parque Ibirapuera
Nome do Programa de Pós-Graduação: Fonoaudiologia
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo – PUC-SP
Ano da apresentação: 2005
Nome do Orientador: Profa Dra Ana Claudia Fiorini
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Fonoaudiologia, Voz, Epidemiologia
Resumo: Objetivo: O uso da voz e suas possíveis relações com os hábitos de vida têm
despertado interesse na comunidade científica. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi
estudar as relações entre a voz e os hábitos de vida em frequentadores de um parque público do
município de São Paulo, SP. Métodos: Tratou-se de um estudo epidemiológico do tipo transversal,
realizado com 400 frequentadores do Parque Ibirapuera, por meio da aplicação de um protocolo
composto de 32 questões referentes a dados de identificação, hábitos de vida, saúde geral e
percepção vocal. Resultados: Dos 400 sujeitos, 295 (51,2%) eram homens e 195 (48,8%),
mulheres. Metade dos participantes (50%) declarou-se praticante de atividade física e a maioria
(65%) mencionou frequentar o parque durante a semana. Apenas 87 (21,8%) eram profissionais
da voz. O hábito de fumar foi mencionado por 74 (18,5%) dos participantes; o consumo de álcool,
por 146 (36,5%) e o de drogas ilícitas, 19 (4,8%). 72 (18%) sujeitos relataram problemas de
saúde. A maioria, 252 (63%), achou que a voz estava boa; 119 (29,8%), regular e 29 (7,2%),
ruim. Em relação à voz “hoje”, 220 (55%) referiram que a mesma estava boa; 141 (35,3%),
regular e 39 (9,7%), ruim. O problema de voz foi referido por 107 (26,8%). A análise de
regressão logística múltipla indicou as seguintes chances para problemas de voz: 1,64 para o sexo
feminino, 2,24 para auto-avaliação de voz “regular”, 2,45 para voz “ruim”, 1,77 para profissionais
da voz, 1,67 para os que frequentam o parque nos finais de semana e 2,55 para os que tinham ou
têm problema de saúde que possam afetar a voz. Conclusões: Nesta pesquisa, o problema de voz
apresentou relação com as seguintes variáveis: sexo feminino, ser profissional da voz, autopercepção da voz, frequentar o parque aos finais de semana e ter problemas de saúde.
______________________________________________________________________
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MESTRADO
Nome do Autor: Flavia Fialho Cronemberger
Nome do Estudo: A voz do professor nas práticas discursivas em sala de aula
Nome do Programa de Pós-Graduação: Educação e Contemporaneidade
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade do Estado da Bahia –
UNEB
Ano da apresentação: 2005
Nome do Orientador: Profa Dra Katia Maria Santos Mota
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Discurso Pedagógico, Recursos Vocais, Expressividade da Voz
Resumo: As pesquisas atuais sobre práticas interacionais na sala de aula revelam o discurso
predominantemente autoritário do professor, sinalizando a desconsideração do seu papel
pedagógico como mediador do processo ensino-aprendizagem. Seguindo uma perspectiva
educacional em que as relações dialógicas entre professor-aluno tornam-se essenciais para a
construção do conhecimento coletivo, o presente trabalho questiona: Será que a voz do professor
apresenta determinadas nuances que podem contribuir para delinear diferentes práticas
discursivas em sala de aula? A voz, aqui considerada como o som da fala, veículo que transporta a
linguagem oral, carrega variações tais como intensidade, frequência, velocidade de fala, entre
outros parâmetros que apresentam mudanças comunicativas a depender do contexto interacional.
O estudo se sustenta em pesquisas aplicadas nas áreas da Linguística e da Fonoaudiologia,
adotando uma abordagem qualitativa de caráter etnográfico. A voz em foco, a de uma professora
da 8ª série de uma escola pública de Salvador, gravada em um período de 1 hora/aula, ilustra as
funções que os recursos vocais assumem como elementos significativos da produção de discursos
que transitam entre o autoritarismo e o interacionismo na sala de aula.
______________________________________________________________________
DOUTORADO
Nome do Autor: Eliana Maria Gradim Fabron
Nome do Estudo: A voz como recurso didático: reconhecimento e julgamento de suas qualidades
Nome do Programa de Pós-Graduação: Ensino na Educação Brasileira - Faculdade de Filosofia
e Ciências
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade Estadual Paulista “Júlio
de Mesquita Filho” – UNESP
Ano da apresentação: 2005
Nome do Orientador: Prof Dr Sadao Omote
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Voz, Professor, Recurso Didático
Resumo: A voz do professor, como um recurso didático, vem sendo objeto de estudo por diversos
pesquisadores, principalmente na área da Fonoaudiologia. Os trabalhos encontrados na literatura
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apresentaram enfoques inicialmente orgânicos, buscando a patologia da voz dos professores;
passaram por uma visão preventiva com a preocupação de oferecer aos professores ações de
promoção de saúde vocal; mais recentemente, pôde-se encontrar trabalhos voltados para o papel
da voz como mediador da interação entre professores e alunos, e para a expressividade da voz
nesse processo. Na área da Educação, o uso da voz pelo professor é destacado nas entrelinhas,
com afirmações de que a voz do professor não pode ser monótona, deve ter boa intensidade e
melodia. O presente trabalho foi desenvolvido por meio de dois estudos: o estudo 1 teve como
objetivo verificar o reconhecimento que professores e alunos tinham do uso da voz como um
recurso didático pelo professor e o estudo 2, verificar a agradabilidade e a qualidade didática da
voz utilizada como um recurso didático, pelo suposto professor e, a possível relação entre eles. O
estudo um teve como participantes 48 professores e 114 alunos do Ensino Médio de escolas
públicas e privadas da cidade de Marília-SP. Para a coleta de dados foram utilizados três
procedimentos diferentes: questionário, checklist de recursos didáticos e entrevistas com os
professores. A análise dos dados permitiu constatar que professores e alunos reconheciam a voz
como um recurso didático. Entretanto, na comparação dos dados, a voz foi significativamente
mais lembrada pelos professores. Além dos cuidados com a saúde vocal, os professores
apontaram diversas formas de utilização da voz como recurso didático. A aplicação de mais de um
material para buscar o mesmo objeto de pesquisa foi de grande importância e proporcionou maior
confiabilidade aos dados. No estudo dois, participaram como sujeitos 25 alunos do Curso de
Fonoaudiologia da UNESP de Marília, os quais julgaram a agradabilidade e a qualidade didática de
101 vozes de supostos professores do Ensino Médio. As vozes foram gravadas, editadas e
apresentadas para julgamento. A análise dos dados permitiu verificar que os alunos julgaram as
vozes sempre mantendo um consenso no que consideravam agradável ou não. Os resultados
mostraram que algumas vozes foram classificadas sistematicamente como muito agradáveis e
outras receberam baixa pontuação, consideradas pouco agradáveis. Da mesma forma, o
julgamento da qualidade didática da voz utilizada pelo professor apresentou respostas
sistemáticas quanto à qualidade boa ou ruim. Além disso, houve correlação positiva entre a
agradabilidade e a qualidade didática das vozes.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Soraya Mahmoud Farghaly
Nome do Estudo: Programa fonoaudiológico para formação de locutores de rádio: proposta e
avaliação da eficácia
Nome do Programa de Pós-Graduação: Ciências – Fisiopatologia Experimental
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade de São Paulo - USP
Ano da apresentação: 2005
Nome do Orientador: Profa Dra Claudia Regina Furquim de Andrade
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Treinamento da Voz, Acústica, Percepção da Fala
Resumo: Esse estudo teve como objetivo propor e avaliar a eficácia de um Programa
Fonoaudiológico para formação de Locutores de Rádio (PFFLR), aplicado aos alunos de um Curso
Profissionalizante de Radalista – Setor Locução. O PFFLR foi estruturado em 7 módulos com
duração de 7 aulas semanais. Esse programa foi fundamentado na estimulação de 11 aspectos, os
quais foram trabalhados sequencialmente. Os participantes foram divididos em dois grupos,
pareados quanto ao sexo e idade. O grupo de pesquisa foi constituído por 35 adultos, alunos do
curso de locução e o grupo controle por 35 adultos, que espontaneamente se disponibilizaram em
participar da pesquisa. Foram realizadas três análises, sendo: análise objetiva da voz, através da
extração da frequência fundamental; análise perceptivo-auditiva do uso vocal; e análise objetiva
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da velocidade de fala na leitura. Os resultados indicaram que os grupos se diferenciaram quanto
ao uso vocal e velocidade de fala e leitura. Em relação à análise do uso vocal os grupos se
diferenciaram para os parâmetros de: qualidade vocal, loudness, ressonância, coordenação
pneumofonoarticulatória, articulação, modulação e ritmo de leitura. Quanto à análise da
velocidade da fala, os grupos se diferenciaram tanto para o número de palavras/minuto como de
sílabas/minuto. Em relação à análise objetiva da voz, para o grupo de pesquisa houve diferenças
entre o pré e pós aplicação do PFFLR, com redução de frequência fundamental. Os resultados
indicam que o PFFLR foi eficaz na sua proposta, e os parâmetros onde houve melhoras são
aqueles específicos para a boa locução.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Gisele Gotardi de Oliveira Gasparini
Nome do Estudo: Validação do questionário de avaliação de Qualidade de Vida em Voz (QVV)
Nome do Programa de Pós-Graduação: Distúrbios da Comunicação Humana: Campo
Fonoaudiológico
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade Federal de São Paulo –
UNIFESP
Ano da apresentação: 2005
Nome do Orientador: Profa Dra Mara Behlau
Referência completa da publicação relacionada:
1) Gasparini G, Behlau M. Quality of Life: Validation of the Brazilian Version of the Voice-Related
Quality of Life Measure (V-RQOL). J Voice, 2009;23:76-81.
Palavras-chave: Voz, Qualidade de Vida, Validação, Tradução, Disfonia
Resumo: O objetivo deste trabalho foi realizar a validação do protocolo Voice-Related Quality of
Life para a língua portuguesa e verificar suas propriedades de medidas psicométricas e a relação
entre a auto-avaliação vocal e os escores. Métodos: A tradução e validação foram desenvolvidas
de acordo com as normas do Scientific Advisory Commitee of the Medical Outcomes Trust.
Participaram 234 indivíduos, 114 com queixa vocal, 19 homens e 95 mulheres, idade entre 18 a
79 anos; e 120 sem queixa vocal, 31 homens e 89 mulheres, idade entre 16 a 75 anos. Para
adaptação cultural o protocolo foi administrado a 38 pacientes que não fizeram parte da
composição final da amostra. O questionário foi aplicado duas vezes em 114 pacientes com queixa
vocal, para determinação da confiabilidade e reprodutibilidade teste-reteste. Para verificação da
sensibilidade do instrumento ao tratamento, o protocolo foi administrado a 19 pacientes
submetidos à terapia fonoaudiológica. Os participantes realizaram auto-avaliação da qualidade
vocal, seguindo a classificação de voz excelente, muito boa, boa, razoável e ruim. Para os cálculos
estatísticos o grupo com queixa vocal foi dividido de acordo com a auto-avaliação, tipo de disfonia
e nível de uso profissional da voz. Resultados: A faixa etária e a distribuição do sexo de ambos os
grupos foram estatisticamente semelhantes, caracterizando uma população predominantemente
feminina, com idade média de 41 anos (p=0,567). Embora a disfonia orgânica tenha mostrado o
maior impacto na qualidade de vida dos pacientes, com os menores escores (físico 49,66;
socioemocional 58,88 e total 53,33), a disfonia funcional (físico 65,70; socioemocional 72,48 e
total 68,51) e a organofuncional (físico 61,12; socioemocional 70,85 e total 64,92) também
apresentaram escores reduzidos. Os pacientes do grupo com queixa mostraram-se insatisfeitos
com sua produção vocal, uma vez que grande parte deles classificou sua voz como razoável ou
ruim (88 – 77%), já o grupo sem queixa classificou sua voz como boa (70 – 58%) e excelente ou
muito boa (20 – 17%). As questões mais referidas pelo grupo com queixa vocal foram as
referentes à dificuldade de iniciar a emissão (75,44%, N=86) e ansiedade (70,18%, N=80).
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Homens e mulheres referem os mesmos problemas, com exceção da dificuldade para aumentar o
volume de voz, relatado somente pelos homens (68,42%, N=13). A validade foi determinada pela
comparação de seus escores com os dados da auto-avaliação vocal, sendo que houve uma
diferença estatisticamente significante nas três categorias auto-avaliação. Os indivíduos que
classificaram sua voz como razoável ou ruim tiveram um escore físico de 59,41 (DP 22,55), um
escore sócio-emocional de 67,42 (26,16) e um escore total de 62,67 (21,53). A consistência
interna do QVV foi determinada com valores de coeficiente estatisticamente elevados (p<0,001).
Os resultados mostraram um nível aceitável de reprodutibilidade (físico 0,700; sócio-emocional
0,070 e total 0,108). A sensibilidade foi demonstrada com diferenças estatisticamente
significantes entre os resultados pré e pós-tratamento. Conclusão: A versão brasileira do
protocolo V-RQOL, chamado QVV, é um questionário confiável, válido, sensível a mudanças e
pode ser um instrumento importante para compor a avaliação fonoaudiológica do paciente
disfônico.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Juliana Ranzani Guerra
Nome do Estudo: Sintomas vocais e suas possíveis causas em estudantes universitários
Nome do Programa de Pós-Graduação: Fonoaudiologia
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo – PUC-SP
Ano da apresentação: 2005
Nome do Orientador: Profa Dra Léslie Piccolotto Ferreira
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Fonoaudiologia, Voz, Epidemiologia
Resumo: Introdução: Estudos com bases populacionais, que abordem indivíduos sem queixa
vocal e com um estado de saúde geral considerado satisfatório, são recentes e constituem uma
amostra pequena na literatura nacional e internacional. Estes estudos permitem conhecer o perfil
vocal de uma população de cidadãos comuns e são de extrema importância para o planejamento
de ações coletivas de saúde e, consequentemente, a prevenção de alterações vocais. Objetivo:
Caracterizar a presença de sintomas vocais e suas possíveis causas em estudantes universitários e
analisar a associação entre os sintomas de rouquidão, fadiga vocal, pigarro e ardor na garganta
com as causas apresentadas pela população estudada. Método: Participaram 571 estudantes,
sendo 59,9% sexo feminino, de uma Universidade da rede particular. A faixa etária estudada foi
de 17 e 45 anos e todos os estudantes cursavam o primeiro ano de graduação. Os participantes
responderam a um questionário contendo questões de saúde geral, sintomas e causas
relacionadas às questões vocais. A análise dos dados foi feita a partir do estudo de proporções e
medidas de tendência central e pelo teste Qui-Quadrado, na associação entre a presença dos
sintomas de rouquidão, fadiga vocal, pigarro e ardor na garganta e as causas relacionadas a esses
sintomas. Resultados: Os dez sintomas mais referidos pelos estudantes foram boca seca (21%),
garganta seca (18,2%), pigarro (17,9%), falta de ar (15,2%), rouquidão (14,9%), tosse com
secreção (14,9%), tosse seca (12,3%), fadiga vocal (11,7%), ardor na garganta (10,7%) e voz
mais grossa (8,6%). Dentre as causas mencionadas, se destacam as afecções respiratórias
(39%), uso intenso da voz (24%), tabagismo (24%) e o estresse (21,2%). Na população
estudada, após a análise da associação através do Qui-Quadrado, foi possível constatar que o
sintoma de rouquidão teve como causa referida o uso intenso da voz (p<0,001) e as afecções
respiratórias (p<0,001); enquanto que para o sintoma de fadiga vocal, houve associação
estatística entre o uso intenso da voz (p=0,001), estresse (p<0,001) e problemas digestivos
(p=0,002). Em relação ao sintoma de ardor na garganta houve associação estatística com o uso
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intenso da voz (p=0,044), afecções respiratórias (p<0,001) e poluição (p=0,035). Como causa
para o sintoma de pigarro, constatou-se a presença de relação estatística entre tabagismo
(p<0,001), afecções respiratórias (p<0,001) e problemas digestivos (p=0,018). Conclusão: Foi
possível observar que não somente os aspectos relacionados diretamente à voz interferem em sua
produção. O meio externo e hábitos influenciam de maneira significativa o surgimento de
sintomas vocais.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Mariana Borges Jacarandá
Nome do Estudo: Aquecimento Vocal: os efeitos perceptivo-auditivos, acústicos e as sensações
proprioceptivas de uma proposta de intervenção fonoaudiológica junto ao professor
Nome do Programa de Pós-Graduação: Estudos Pós-Graduados em Fonoaudiologia
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo – PUC-SP
Ano da apresentação: 2005
Nome do Orientador: Profa Dra Marta Assumpção de Andrada e Silva
Referências completas das publicações relacionadas:
1) Jacarandá MB, Andrada e Silva MA. A Voz do Professor: Análise Acústica e Perceptivo-Auditiva
do Aquecimento Vocal. In: III Mostra de Estudos e Pesquisas em Voz da PUC-SP; 2004; São
Paulo. Anais. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; 2004. p.39.
2) Jacarandá MB, Andrada e Silva MA. Aquecimento Vocal: Os Efeitos Perceptivo-Auditivos,
Acústicos e as Sensações Proprioceptivas de uma Proposta de Intervenção Fonoaudiológica junto
ao Professor. In: XIII Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia; 2005; Set. 27-30; Santos. Anais.
Palavras-chave: Fonoaudiologia, Voz, Docentes, Treinamento de Voz, Avaliação
Resumo: Historicamente, o professor é tido como o profissional da voz com o maior índice de
alteração vocal; no entanto, são poucas as publicações que apresentam, como tema central,
propostas de intervenção e seus efeitos junto a essa população. Objetivo: Verificar os efeitos
perceptivo-auditivos, acústicos e as sensações proprioceptivas de uma proposta de aquecimento
vocal desenvolvida para o professor. Métodos: Participaram deste estudo 19 professores, sendo
14 homens e 5 mulheres, que lecionavam em um curso pré-vestibular de uma cidade com
aproximadamente um milhão de habitantes, localizada no interior de São Paulo. Foram
selecionados apenas os professores que lecionavam no período da manhã, sem sinal, sintoma
e/ou queixa de alteração na voz, sem sinal de alterações nas vias aéreas superiores e/ou
inferiores no dia da coleta e capazes de realizar a técnica de vibração de língua. A coleta de cada
professor ocorreu nos 30 minutos que antecediam a primeira aula do dia. Nesse momento foram
realizados: o preenchimento de um questionário de caracterização da amostra; a gravação préaquecimento vocal (gravação 1); a execução da proposta de aquecimento vocal durante
aproximadamente 10 minutos; e a gravação pós-aquecimento vocal imediato (gravação 2) . Após
a gravação 2, o professor foi para sua aula e ao retornar foi realizada a gravação pós-aula
expositiva (gravação 3). As gravações 1 e 2 foram submetidas à avaliação perceptivo-auditiva por
três fonoaudiólogas especialistas em voz. As gravações 1, 2 e 3 foram submetidas à análise
acústica. Foi transcrito, da gravação 3, o relato de cada professor sobre suas sensações vocais e
corporais despertadas pela proposta de aquecimento vocal. Resultados: A avaliação perceptivoauditiva mostrou que, na gravação 2, houve uma melhora na voz de 12 (63,15%) sujeitos. A
análise acústica evidenciou, em todo o grupo, uma elevação significativa da frequência
fundamental (f0) e da proporção harmônico-ruído (PHR) após a realização do aquecimento vocal,

164
sendo que essa elevação se manteve após a utilização da voz em sala de aula. Quanto às
sensações despertadas pelo aquecimento vocal segundo os relatos dos professores, das 29
sensações mencionadas, 25 (86,20%) foram positivas. Conclusão: Os resultados permitiram
verificar que uma proposta de aquecimento vocal, voltada às necessidades profissionais do
professor, possibilitou tanto a melhora na voz como o aumento da resistência vocal.
______________________________________________________________________
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Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo – PUC-SP
Ano da apresentação: 2005
Nome do Orientador: Profa Dra Teresa Maria Momensohn dos Santos
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Treinamento de Fala, Fonoterapia, Espectrografia do Som, Inteligibilidade da
Fala, Reabilitação do Deficiente Auditivo
Resumo: O presente trabalho teve como objetivo analisar a produção de vogais e consoantes
fricativas de uma criança com deficiência auditiva profunda a partir da intervenção
fonoaudiológica. Tendo como objetivos específicos a redução da frequência fundamental; a
manutenção da estabilidade tonal, adequação dos dois primeiros formantes das sete vogais do
português brasileiro, a aquisição e adequação do modo e ponto articulatório das consoantes
fricativas para melhor inteligibilidade de fala. Métodos: Fez parte deste estudo um indivíduo do
gênero feminino, com 9 anos de idade, portador de perda auditiva congênita, neurossensorial,
bilateral, de grau profundo. O processo terapêutico foi realizado durante os meses de agosto a
dezembro de 2004, em 2 sessões semanais através da utilização de programas computadorizados
como estratégia terapêutica. As gravações das emissões para análise foram realizadas no
Laboratório de Voz e Fonética do Curso de Fonoaudiologia do Centro de Ensino Superior de Juiz de
Fora – CES, na cidade de Juiz de Fora – MG. O material de fala foi armazenado direto no
computador através da emissão das sete vogais do português brasileiro: /a/; /ε/; /e/; /i/; /⊃/;
/o/; /u/ e os segmentos silábicos, consoantes fricativas + vogais, em seis repetições cada, sendo
realizadas uma vez por mês no período de agosto a dezembro de 2004. Resultados: Houve uma
redução nos valores da frequência fundamental na emissão das sete vogais do português
brasileiro de agosto para dezembro muito significante, conseguindo uma melhor estabilidade tonal
que propiciou adequação próximo dos padrões de normalidade dos formantes F1 e F2; das sete
vogais do português brasileiro, e a aquisição dos pontos de articulação de todas as consoantes
fricativas. De acordo com a análise perceptivo-auditiva das sete vogais do português brasileiro
teve uma melhora de 86,4% com valores de R² 0,5023. Das consoantes fricativas a que teve
melhor índice de melhora foi a /ʒ/ com 93,5% e R² 0,8742; seguida da [z] com 92,3% e R²
0,959; [f] com 81,8% e R²0,7542; [v] com 80,6% e R²0,7956; /]/ com 76,7% e R² 0,8854 e o
[s] com 72,4% e R²0,8302. Conclusão: Este estudo mostrou que a partir da intervenção
fonoaudiológica é possível adequar chegando próximo aos padrões de normalidade a qualidade de
produção de vogais e consoantes fricativas de indivíduos deficientes auditivos profundos,
favorecendo uma melhor inteligibilidade de fala.
______________________________________________________________________
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Nome do Autor: Suely Master
Nome do Estudo: Análise acústica e perceptivo-auditiva da voz de atores e não atores
masculinos: long term average spectrum e o "formante do ator"
Nome do Programa de Pós-Graduação: Distúrbios da Comunicação Humana: Campo
Fonoaudiológico
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade Federal de São Paulo –
UNIFESP
Ano da apresentação: 2005
Nome do Orientador: Profa Dra Noemi de Biase
Referência completa da publicação relacionada:
1) Master S, Biase N, Chiari BM, Laukkanen A-M. Acoustic and Perceptual Analyses of Brazilian
Male Actors' and Nonactors' Voices: Long-term Average Spectrum and the actor's formant. Journal
of Voice, v. 22, p. 146-154, 2008.
2) Master S. Ciência no feitiço: técnica vocal e o formante do ator. Sala Preta (USP), v. 7, p. 3945, 2007.
3) Master S, Biase N, Pedrosa V, Chiari BM. O long-term average spectrum na pesquisa e na
clínica fonoaudiológica. Pró-Fono, São Paulo, v.18, n.1, p. 111-120, 2006.
Palavras-chave: Qualidade de Voz, Acústica da Fala, Treinamento da fala
Resumo: Conhecer as diferenças entre as vozes de atores e não atores, nos seus aspectos
perceptivos e acústicos, especialmente por meio do Long-term average spectrum, pode
contribuir para o re-direcionamento tanto da avaliação quanto da preparação vocal destes que
buscam uma técnica vocal econômica e eficiente, os atores. Não há, em nosso meio, estudos da
voz de atores utilizando o LTAS. O objetivo do estudo foi comparar as vozes as vozes de atores e
não atores, nas loudness habitual, moderada e forte, por meio da análise acústica e perceptiva
auditiva e verificar as correlações entre as diferentes variáveis. Trata-se de um estudo de desenho
transversal, do qual participaram 11 atores e 10 não atores do gênero masculino, tendo no
português brasileiro a sua língua-mãe, sem queixas de voz, e com idade variando entre 20 e 60.
As variáveis acústicas analisadas foram: nível de pressão sonora médio, proporção alpha,
frequência fundamental, nível de pressão sonora da frequência fundamental, frequência do
primeiro formante, nível de pressão sonora do primeiro formante, diferença entre L1 e L0. Para
calcular o nível de pressão sonora médio, a proporção Alpha e a frequência fundamental, usamos
o sistema de análise computadorizada Intelligent Speech Analyser (Raimo Toivonen M. Sc.
Eng.). Os espectros do LTAS para cada indivíduo foram feitos com o analisador de sinais HewllettPackard 3561A. A extensão de frequências analisada foi de 0-10kHz, com janelamento Hanning,
resolução de janela de tempo de 40msec e largura de banda de 37.5Hz. Os sons não vozeados e
as pausas foram eliminados da análise. As variáveis perceptivo-auditivas analisadas foram: o grau
de projeção, o grau de loudness, e o grau de tensão. Para fazer a avaliação perceptivo-auditiva,
as 21 vozes foram gravadas de maneira aleatória em CDs. As vozes foram apresentadas para um
grupo de 8 fonoaudiólogas especialistas em voz, com mais de 5 anos de profissão, e treino em
avaliação perceptiva auditiva. Os resultados da análise perceptiva auditiva mostraram diferenças
estatisticamente significantes entre os dois grupos, em todas as loudness, na proporção alpha
que foi menor para o grupo de atores (p < .001), e no nível de pressão sonora do "formante do
ator" que foi maior para atores (p < .001). Na análise perceptiva auditiva, o grau de projeção e de
loudness foi maior para atores que para não atores nas três loudness (p <.001). No LTAS,
atores apresentaram o "formante do ator" nas três loudness. Os valores dos "formante do ator"
pa ra atores foram -23,4dB,
-19,3dB e -19,4dB respectivamente para habitual, moderada e
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forte. Para ambos os grupos, a frequência central do "formante do ator" está em 3.4 kHz. No
LTAS, os valores dos "formante do ator foram de -23,4dB, -19,3dB e -19,4dB respectivamente
para loudness habitual, moderada e forte. Para ambos os grupos, a frequência central do
"formante do ator" está em 3.4 kHz. Do ponto de vista da fisiologia, os resultados encontrados
para o FA no grupo de atores parecem estar mais relacionados com uma adução intensa das
pregas vocais que com uma determinada configuração do trato vocal.
______________________________________________________________________
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Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade Federal de São Paulo –
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Ano da apresentação: 2005
Nome do Orientador: Profa Dra Mara Behlau
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Voz, Qualidade da Voz, Reabilitação
Resumo: Objetivo: Considerando-se a importância de se obter dados sobre os procedimentos
utilizados na reabilitação vocal, o objetivo do presente trabalho foi verificar os efeitos da técnica
de firmeza glótica em indivíduos sem queixa vocal, com voz normal e sem lesão de massa nas
pregas vocais (grupo controle - GC) e em indivíduos com queixa vocal, voz alterada e presença de
lesão benigna nas pregas vocais (grupo experimental - GE). Métodos: participaram deste estudo
49 indivíduos, de ambos os sexos, com faixa etária delimitada entre 18 e 55 anos, que foram
divididos em dois grupos: grupo controle (GC), composto por 24 sujeitos (12 homens -HSL e 12
mulheres - MSL) e grupo experimental (GE) com 25 sujeitos (11 homens - HCL e 14 mulheres MCL). Foi realizada avaliação múltipla que consistiu nas avaliações perceptivo-auditiva da voz
(escala GRBAS), acústica de parâmetros selecionados, por meio do programa de avaliação
acústica Vox Metria, (versão 1.1) e visual das imagens de laringe pré e pós a realização de um
minuto do procedimento usual da técnica de firmeza glótica. As amostras de fala e as imagens
visuais da configuração laríngea foram analisadas separadamente por três fonoaudiólogas
especialistas em voz; e para verificar a concordância e a confiabilidade dos julgamentos intra e
intersujeitos foram repetidas as avaliações de 10 por cento das amostras. Os resultados foram
submetidos à análise estatística. Resultados: após a aplicação da técnica foi observado: melhora
da impressão auditiva da voz, tanto na avaliação da vogal "é", quanto na avaliação da contagem
de números, com redução dos parâmetros de rugosidade (R), soprosidade (B) e do grau global da
disfonia (G). A porcentagem de concordância entre as avaliadoras foi de 58,02 por cento para
astenia, 41,67 por cento para tensão, 23,45 por cento para o grau global da disfonia, 22,83 por
cento para rugosidade e 19,13 por cento para soprosidade. Houve um aumento estatisticamente
significante do tempo máximo de fonação em torno de 2,Os para o GE e 1,44s para o GC. Os
parâmetros relacionados à frequência fundamental reduziram em torno de 5 Hz para o grupo das
mulheres e elevou em cerca de 2,97 Hz para o grupo HCL e 9,98 Hz para o grupo HSL. O
parâmetro shimmer reduziu para os grupos das mulheres em torno de 0,32 por cento para o GE e
0,45 por cento para o GC e aumentou para os grupos dos homens em torno de 0,62 por cento no
GE e 0,05 por cento no GC, independente do fator presença ou ausência de lesão. Em relação à
análise visual das imagens da laringe observou-se grande redução no número de indivíduos sem
fendas glóticas (2 pré e 11 pós) depois da aplicação da técnica no grupo de MCL. O mesmo
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aconteceu em relação ao vestíbulo laríngeo, em que 18 mulheres com lesão não apresentavam
contrição do vestíbulo antes da técnica e 25 passaram a não apresentar depois de sua aplicação.
Conclusões: a técnica de firmeza glótica mostrou produzir efeitos positivos na população estudada
neste estudo pois melhorou o padrão de coaptação das pregas vocais, atuou positivamente na
ampliação do vestíbulo laríngeo, reduziu a interferência negativa das estruturas supraglóticas,
aumentou o TMF, podendo ser utilizada tanto em pacientes com lesão de massa nas pregas vocais
quanto em indivíduos sem lesão, que visam um aperfeiçoamento vocal. Contudo mostrou produzir
maiores modificações, nesta pesquisa, no grupo de mulheres com lesão de massa de pregas
vocais.
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Resumo: Objetivo. Este estudo tem como objetivo avaliar os aspectos laríngeos e vocais dos
indivíduos pré e pós-tireoidectomia, como também, compará-los a um grupo controle de
indivíduos submetidos à ressecção de mama. Métodos. Indivíduos submetidos a tireoidectomia
foram submetidos à avaliação subjetiva e objetiva da voz, otorrinolaringológica, a um questionário
de qualidade de vida em voz (Voice Handicap Index) e de deglutição pré e pós-cirurgia. O grupo
controle foi submetido às mesmas avaliações. Indivíduos com paralisia ou paresia de prega vocal
foram reavaliados no primeiro e terceiro mês pós-cirúrgico. Resultados. Foram estudados um total
de 100 pacientes submetidos à tireoidectomia e 30 à ressecção de mama. No exame
videolaringoscópico de indivíduos que não apresentaram imobilidade de prega vocal encontramos
28 (31,8%) casos de alterações laríngeas após a cirurgia. Doze pacientes apresentaram paralisia
ou paresia de prega vocal, sendo 5 com melhora da função após 3 meses de seguimento.
Excluindo os pacientes com paralisia de prega vocal, 22 (29,7%) evidenciaram mudanças
subjetivas da voz pós- cirurgia, sendo rugosidade o parâmetro mais frequente (25%). Na análise
acústica computadorizada observamos valores aumentados para STD, VTI e DSH após a cirurgia.
Encontramos diferenças significativas nos momentos pré e pós-tireoidectomia para o VHI e para
as queixas de deglutição somente nos indivíduos nos quais foram diagnosticados imobilidade de
prega vocal. Comparando com o grupo controle, encontramos mais diferenças no grupo tireóide
no pós-operatório para as avaliações subjetivas e objetivas da voz e no VHI. Conclusão. Este
estudo mostrou que mudanças na qualidade vocal são frequentes após tireoidectomia mesmo
tendo-se a função dos nervos laríngeos preservada, e que a intubação orotraqueal não é o único
fator que influência nessas alterações. A etiologia das alterações vocais é, provavelmente,
multifatorial.
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Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Trato Vocal, Qualidade Vocal, Disfonia
Resumo: Objetivo: análise do comportamento do trato vocal supraglótico, por meio de avaliação
visual da imagem do trato, perceptivo-auditiva e acústica da voz em mulheres disfônicas, com
diferentes configurações glóticas. Método: O estudo constituiu-se de 31 mulheres, faixa etária
entre 20 e 45 anos, com queixa e alteração vocal. Os indivíduos foram submetidos à avaliação
resumida
do
sistema
sensório-motor-oral,
exames
de
videolaringoestroboscopia,
nasofibrolaringoscopia e gravação da voz. Em um primeiro momento, o otorrinolaringologista
selecionou, dentro dos laudos correspondentes, os exames que continham alterações laríngeas
semelhantes, formando três grupos distintos: nódulos bilaterais, lesão de cobertura e fenda.
Desses grupos foi editada uma fita VHS com os exames de nasofibrolaringoscopia para análise
visual do trato vocal, e um cd com as vozes, para análise perceptivo-auditiva e acústica. A análise
visual do trato supraglótico foi realizada, em consenso, por três fonoaudiólogas e três
otorrinolaringologistas, que verificaram os parâmetros de: constrição supraglótica, mobilidade
vertical da laringe, constrição faríngea e mobilidade de língua. A análise perceptivo-auditiva foi
realizada pelas mesmas fonoaudiólogas, por meio do protocolo de motivação fonética (VPAS) e
avaliação dos parâmetros de pitch, loudness e ressonância. Os valores das frequências dos
formantes foram extraídos do programa CSL (Kay Elemetrics). Os dados das análises visual,
perceptivo-auditiva e acústica foram tratados estatisticamente. Resultados: dos resultados da
análise visual não foi encontrada diferença estatística significante que separasse os grupos das
alterações glóticas. Assim, os resultados foram descritos para o grupo total de 31 indivíduos. Dos
parâmetros analisados observou-se que constrição supraglótica esteve presente em 21 indivíduos.
A mobilidade vertical da laringe variou entre média, em 12 indivíduos, e restrita, em 16.
Dezesseis indivíduos apresentaram constrição faríngea sendo nove do tipo circular e sete lateral. A
posição de língua permaneceu neutra em 27 indivíduos. A análise da qualidade vocal por meio do
protocolo de motivação fonética (VPAS) revelou que os ajustes de laringe alta, labiodentalização,
lábios estirados, mandíbula fechada, ponta de língua avançada e ajustes fonatórios de
soprosidade, aspereza e hiperfunção foram os que predominaram. Os dados da análise fatorial de
cluster mostraram que os ajustes na esfera supraglótica foram determinantes na caracterização
da qualidade vocal. Em relação ao picth, este variou de grave a médio para grave em 28
indivíduos analisados. O loudness apresentou-se forte em 23 indivíduos e a ressonância baixa foi
observada em 20 deles. Na análise acústica, os valores dos formantes encontraram-se dentro dos
valores de referência. Conclusão: a qualidade da voz não está relacionada exclusivamente a uma
alteração glótica específica, mas com o comportamento que ocorre em todo trato vocal.
Evidencia-se, assim, a necessidade de se considerar os ajustes supraglóticos na caracterização da
qualidade vocal dos indivíduos disfônicos.
______________________________________________________________________
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Palavras-chave: Voz, Treinamento da Voz, Efetividade, Medicina Preventiva
Resumo: Objetivo: Considerando-se a necessidade de estudos que avaliem a efetividade de
programas de treinamento vocal para operadores de telemarketing, o objetivo do presente
trabalho foi avaliar, de forma comparativa e multidimensional, a efetividade de um programa de
treinamento baseado em exercícios de aquecimento e desaquecimento vocais. Método: Foi
realizado um ensaio de campo controlado e randomizado com 48 operadores. Estes foram
alocados em dois grupos: grupo intervenção (N=14), que participou do treinamento durante oito
semanas e um grupo controle (N=34), no qual não houve qualquer intervenção. Antes e depois do
treinamento, foram realizadas gravações da vogal /E/ sustentada e de fala encadeada dos
operadores de ambos os grupos para as avaliações acústica e perceptivo-auditiva da voz.
Resultados: De acordo com as comparações pré e pós-treinamento, o grupo intervenção
apresentou redução estatisticamente significante no valor médio de jitter (p=0,044) e maior
número de operadores com redução nos valores dessa medida (p=0,028). Não houve mudança
significante nos gráficos do diagrama do desvio fonatório e na avaliação perceptivo-auditiva da
qualidade vocal, cuja confiabilidade entre-examinadores variou de pobre à fraca. Conclusões: Os
resultados obtidos sugerem que o programa de treinamento realizado produz melhora na
dimensão acústica, mas não chega a produzir mudanças na dimensão perceptivo-auditiva da voz.
______________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Marina Padovani
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Resumo: Objetivo: considerando que as disartrias produzem impacto na comunicação oral, o
objetivo do presente estudo foi analisar a diadococinesia articulatória e laríngea em indivíduos
com e sem transtornos neurológicos, a partir da gravação das emissões repetidas de vogal,
sílabas e sequência selecionadas. Métodos: 23 indivíduos sem transtornos neurológicos, com
idade entre 47 e 94 anos, e 85 indivíduos com transtornos neurológicos, de idade entre 19 e 93
anos, estes subdivididos em sete grupos, a saber, 23 sujeitos com doença de Parkinson, 20 com
miastenia gravis, 16 com distonia laríngea de adução, 7 com esclerose lateral amiotrófica com
predomínio dos sintomas bulbares, 7 com esclerose lateral amiotrófica com sintomas espinais, 6
com tremor essencial vocal e 6 com ataxia. Todos tiveram suas emissões analisadas no programa
computadorizado de análise de voz e fala Visi-Pitch III/Sona-Speech, modelo 3900/3600, da Kay
Elemetrics, no módulo Motor Speech Profile, utilizando o parâmetro de velocidade diadococinética
para extração das medidas. Foram selecionadas as seguintes variáveis para análise: duração
média das emissões (dme), velocidade média diadococinética (vmd), variação da velocidade ciclo
a ciclo (vvc) e no período das emissões (vvp), e variação do pico de intensidade (vpi). A análise
estatística foi realizada intra-grupo, para os que não apresentavam transtornos neurológicos e
inter-grupos, comparando o grupo sem transtornos com o grupo com transtornos como um todo,
e finalmente, comparando os oito grupos entre si. Resultados: A média de sílabas por segundo do
grupo sem alterações foi 6,05 para a sílaba /pa/; 5,86 para /ta/; 5,52 para /ka/; 4,00 para /a/ e
6,13 para /pataka/, todos com diferenças estisticamente significantes. As emissões /ka/ e /a/
foram as que apresentaram o maior número de parâmetros que diferenciavam os grupos com e
sem transtornos. Na emissão da sílaba /ka/, todos os grupos com alteração neurológica
apresentaram o número de sílabas por segundo menor que 5, com exceção do grupo esclerose
lateral amiotrófica de sintomas espinais e miastenia gravis, enquanto que na vogal /a/, os grupos
com transtornos tiveram velocidade menor que 4 sílabas/s, exceto os grupos esclerose lateral
amiotrófica espinal e sem alterações neurológicas. Conclusões: Verificou-se que a prova de
diadococinesia foi sensível para distinguir indivíduos com e sem transtornos neurológicos, sendo o
número de sílabas por segundo o parâmetro que mais diferenciou os grupos. Os sujeitos sem
alterações neurológicas apresentaram redução da velocidade diadococinética principalmente nas
emissões mais posteriores. O grupo com transtornos neurológicos também apresentou redução da
velocidade diadococinética, porém, com pior desempenho. A prova de diadococinesia foi sensível
para distinguir tanto disartrias com um foco de alteração (distonia laríngea) quanto outras com
mais de um subsistema da fala alterado (esclerose lateral amiotrófica e ataxia). A sequência
/pataka/ foi a que menos distinguiu os grupos, não se mostrando sensível para a diferenciação
das disartrias.
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Referência completa da publicação relacionada:
1) Panico ACB, Fukusima SS. Análise acústica e percepção do telespectador de diferentes estilos
de emissão em telereportagem. In: Kyrillos LCR, Gama ACC, Feijó D (Org.). Fonoaudiologia e
Telejornalismo - Relatos do IV Encontro Nacional de Fonoaudiologia da Central Globo de
Jornalismo. Rio de Janeiro: Revinter, 2005, v., p.93-110.
Palavras-chave: Percepção de Fala, Análise Acústica, Psicofísica
Resumo: Investigou-se a identificação de diferentes estilos de emissões do telejornalismo
classificados em: neutro, sério e descontraído, e seus correlatos acústicos. Apresentadores
experientes, de ambos os sexos, com atuação constante em telejornais de rede, gravaram um
texto, de mesmo conteúdo semântico, por três vezes, nos três estilos de emissão. A partir dessa
gravação, foi separado o áudio em CD, em formato wave, para que se procedesse à análise
acústica da amostragem, avaliando os parâmetros acústicos de frequência, intensidade e duração
da emissão; por meio do software Dr. Speech 4.0. Em outro CD, em formato áudio, as amostras
foram randomizadas e julgadas por trinta sujeitos, que tiveram a tarefa de identificar os estilos.
Os parâmetros acústicos que diferiram significativamente entre os estilos foram a Fo média, a Fo
máxima, a variação de Fo e o tempo de fala. Os telespectadores foram capazes de identificar os
diferentes estilos. Posteriormente as amostras foram separadas, por estilo, em três CDs, em
formato áudio, e apresentadas por meio do Método de Comparação aos Pares a leigos, para que
fossem julgadas em função de cada um dos estilos de emissão. Estes resultados foram
submetidos à análise multidimensional (MDS Multidimensional Scaling) para que fossem
determinadas as dimensões em que se encontravam os diferentes estilos de emissão. Duas
dimensões foram determinadas para cada estilo. No estilo descontraído, a primeira dimensão não
teve parâmetro acústico significativamente correlacionado. Na segunda, sem distinção de gênero,
foi significativo o número de semitons; para as vozes femininas a Fo mínima, a variação de Fo e o
número de semitons; e para as vozes masculinas, nenhum parâmetro correlacionado foi
significativo. No estilo neutro, a primeira dimensão, sem distinção de gênero, dois parâmetros
foram significativamente correlacionados: Fo mínima e o número de semitons; para as vozes
femininas, foi correlacionada significativamente a variação de Fo; e para as vozes masculinas, a Io
máxima. Na dimensão dois, nenhum parâmetro foi correlacionado significativamente. No estilo
sério, a primeira dimensão foi correlacionada significativamente com o parâmetro acústico tempo
de fala, somente para as vozes masculinas. A dimensão dois apresentou os seguintes parâmetros
correlacionados significativamente: sem considerar a distinção de gênero, a Fo média, Fo mínima
e Io mínima; para as vozes femininas, a Io mínima; e para as vozes masculinas nenhum
parâmetro acústico foi correlacionado significativamente. A partir desses resultados discutem-se
possibilidades de intervenção com indivíduos que usam a comunicação profissionalmente.
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Nome do Orientador: Profa Dra Marilena Manno Vieira
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Transtornos da Voz, Transtornos da Articulação Temporomandibular
Resumo: Com o objetivo de verificar a existência de uma relação entre disfonia funcional ou
organofuncional e a disfunção temporomandibular por hiperatividade muscular avaliamos 20
adultos, com idades entre 21 e 65 anos, sendo 6 do sexo masculino e 14 do sexo feminino, com
diagnóstico otorrinolaringológico de disfonia funcional ou organofuncional. Os participantes foram
divididos em dois grupos, sendo 10 participantes com diagnóstico de disfunção
temporomandibular (DTM) por hiperatividade muscular, e 10 sem DTM. A avaliação
fonoaudiológica constou da avaliação dos músculos da mastigação e da mímica facial, avaliação
perceptivo-auditiva da voz e avaliação das medidas fonatórias. A avaliação da articulação
temporomandibular (ATM) foi realizada a partir da observação clínica das ATMs e de exame de
eletromiografia de superfície dos músculos da mastigação. Como resultados verificamos que todos
os participantes diagnosticados com DTM por hiperatividade muscular eram do sexo feminino. A
qualidade vocal mais frequentemente encontrada no grupo sem DTM foi rouco-crepitante (40 por
cento), enquanto que no grupo com DTM o tipo de voz mais frequente foi rouco-soprosa (70 por
cento). 0 tipo de ressonância predominante nos dois grupos foi laríngo-faríngea, com 70 por cento
de ocorrência. Os tempos máximos de fonação apresentaram-se diminuídos tanto no grupo sem
DTM quanto no grupo com DTM. Houve uma correlação negativa, estatisticamente significante, no
cruzamento dos diferentes tipos de voz com a tarefa de apertamento dos dentes. Todos os
participantes da amostra apresentaram hiperatividade muscular durante o repouso, enquanto que
nas tarefas de apertamento dos dentes e abertura máxima de boca foi observado hipoatividade.
Pudemos concluir que não foi possível estabelecer uma relação entre a disfonia e a disfunção
temporomandibular.
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Resumo: Esta dissertação visa a colaboração da fonoaudiologia com o processo criativo do ator.
Ela enfoca a problemática da interpretação vocal de emoções extremas, como representar
vocalmente personagens que exijam da sua voz além do que ela, naturalmente, poderia oferecer.
Quando a fonoaudiologia trata vozes patológicas, busca uma visão mais orgânica do paciente. Há
trabalhos terapêuticos que resgatam as vozes que em algum momento foram julgadas perdidas,
resgatando-se a clareza, o brilho e a eloquência. Esse trabalho aborda a busca de uma consciência
corporal vocal, que é a base da voz extra cotidiano (voz poética), permitindo o aprendizado
orgânico alcançado na terapia vocal, instrumentalizando o ator a realizar a sua produção vocal de
modo autônomo.
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Resumo: O envelhecimento vocal é chamado de presbifonia e consiste na deterioração da voz
pela idade. É resultante de um processo de modificações anatômicas e fisiológicas ocorridas na
laringe e que interferem na qualidade de voz. Este estudo teve como objetivo analisar
acusticamente vozes de indivíduos na terceira idade, investigando as diferenças nos parâmetros
acústicos da voz entre jovens adultos e a população geriátrica. Os parâmetros acústicos vocais
consistem a forma de caracterizar o sinal da voz. Realizou-se uma entrevista inicial com os
participantes, posteriormente foram feitas a aquisição e análise acústica das vozes, com o intuito
de obter os parâmetros quantitativos específicos. Os participantes foram divididos em dois grupos
experimentais: 180 indivíduos da terceira idade e 52 jovens-adultos, de ambos os gêneros. O
programa de análise acústica utilizado foi "Análise de Voz" que possui instrumentos que avaliam
vários parâmetros acústicos: um osciloscópio; medidor de intensidade vocal; analisador de
espectro; jitter; shimmer; nivelamento espectral de resíduos (SFR), nivelamento de filtro inverso
(SFF); amplitude de pitch (PA); coeficiente de excesso (EX) e frequência fundamental (F0). Os
participantes apresentavam bom estado de saúde geral, sem a presença de patologias
neurológicas e realizavam atividades sócio-culturais. A análise dos dados foi feita por meio da
análise estatística descritiva e por meio do teste t para comparação entre médias. A análise dos
resultados dos parâmetros acústicos da voz de homens idosos, no decorrer dos anos, permitiu
concluir que a F0 apresentou um aumento na passagem da quinta para a sexta década de vida; o
jitter apresentou uma acentuada queda entre a sexta e sétima década de vida; o shimmer tende a
diminuir gradativa e linearmente, mostrando-se como o parâmetro acústico mais sensível à idade
vocal masculina, o SFR manteve-se constante até a sétima década, apresentando um aumento de
10% entre a sétima e a oitava década de vida, o SFF manteve-se estável até a sétima década e
apresentou um ligeiro aumento a partir da sétima década de vida, o PA se mantém estável no
decorrer das décadas de vida e o EX permanece estável no decorrer da idade. Para as mulheres, a
análise dos resultados dos parâmetros acústicos da voz, no decorrer dos anos, permitiu concluir a
F0 apresentou um aumento entre a quarta e quinta década de vida. Na passagem da quinta para
sexta década de vida há uma diminuição mantendo-se até a oitava década; o jitter apresentou
uma tendência ao aumento ao longo das décadas; o shimmer apresentou um aumento acentuado
na passagem da sétima para a oitava década de vida; o SFR tende a diminuir gradativa e
linearmente, mostrando-se como parâmetro acústico mais sensível à idade feminina; o SFF
apresentou uma queda acentuada na passagem da quarta para quinta década de vida, nas demais
décadas não apresentou variação significativa; o PA apresentou uma queda acentuada na
passagem da sétima para a oitava década de vida; o EX apresentou uma queda acentuada entre a
quarta e quinta década de vida.
______________________________________________________________________
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Resumo: O objetivo deste estudo foi o de levantar a incidência de sinais e sintomas de disfagia e
de disfonia no pós-operatório da cirurgia de coluna cervical com acesso anterior direito. A
presente casuística compreendeu 30 pacientes, sendo 13 do sexo masculino e 17 do sexo
feminino, com idade média de 54,5 anos. Todos os pacientes foram operados pelo mesmo
neurocirurgião, para tratamento de doenças degenerativas e traumáticas da coluna cervical, entre
1996 e 2004. Os pacientes foram questionados sobre a presença de queixas relativas à deglutição
e à fonação em três momentos: no período pré-operatório, pós-operatório imediato e no
momento da entrevista. Foram, também, submetidos a uma avaliação vocal e da deglutição. Os
resultados evidenciaram uma incidência de sinais e sintomas de disfagia de 93,3% e de disfonia
de 43,3% para o pós-operatório imediato, com significância estatística, se comparados ao préoperatório (p<0,05). Quinze pacientes persistiram com sintomas no momento da entrevista, com
uma incidência de 40% de disfagia e de 20% de disfonia. As queixas mais citadas foram sensação
de alimento parado na garganta, dificuldade de deglutição de sólidos, dor ao deglutir e rouquidão.
A presença de queixas de disfagia levou os pacientes a fazerem uso de estratégias para facilitar
sua alimentação, como comer mais devagar, mastigar melhor os alimentos antes de deglutir,
cortar os alimentos em pedaços pequenos e alternar líquidos com sólidos. Ainda que as alterações
vocais e de deglutição tendam a diminuir com o tempo decorrido da cirurgia, fato de significância
estatística (p<0,05), a presença de sintomas persistentes indica a necessidade de
aconselhamento pré-operatório e encaminhamento otorrinolaringológico e fonoaudiológico.
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Palavras-chave: Distúrbios da Voz, Rouquidão, Professores, Voz Profissional
Resumo: Objetivos: estudar em professores de escolas públicas e privadas os fatores etiológicos
responsáveis pelos distúrbios da voz, os sintomas vocais e os sintomas associados, as qualidades
vocais, a acuidade auditiva e as lesões laríngeas. Casuística e métodos: 80 professores foram
divididos em dois grupos: GI (sem sintomas vocais ou esporádicos) e GII (com sintomas
frequentes ou permanentes). Todos os professores foram submetidos à avaliação fonoaudiológica,
através do preenchimento de protocolo específico, da avaliação da acuidade auditiva (audiometria
tonal, logoaudiometria, timpanometria e pesquisa do reflexo do estapédio), da avaliação subjetiva
das qualidades vocais (GIRBAS, TMF, CPFA, ataque vocal, pitch, loudness e ressonância) e à
avaliação endoscópica das estruturas da laringe. Resultados: houve predomínio dos professores
do sexo feminino (GI - n=35, 87,5%; GII – n= 34, 85,0%) e da faixa etária entre 36-50 anos (GI
e GII – n= 22, 55,0%). Em ambos os grupos a maioria dos professores trabalhava em classes
com 31 a 40 alunos e lecionava no ensino fundamental. Os sintomas vocais foram referidos por
professores de ambos os grupos, sendo mais frequente entre os professores de GII, destacandose entre eles a rouquidão, a dor ou ardência na garganta, a dificuldade em emitir sons agudos e o
cansaço vocal. Houve relação direta entre o aparecimento dos sintomas vocais com o ingresso à
profissão e a jornada de trabalho excessiva. Os principais sintomas associados foram auditivos (GI
e GII = 65,0%), nasossinusais (GI e GII= 55,0%) e gastroesofágicos (GI= 27,5% e GII= 37,5%).
Os professores de ambos os grupos referiram a presença de ruído ambiental excessivo, mesmo
em classes menos numerosas. Os audiogramas mostraram-se alterados em 9 professores de GI e
em 16 de GII. Destes, as configurações audiométricas predominantes foram a gota acústica (GI –
n=5; GII – n=13), a rampa descendente (GI - n=4; GII - n=9) e a tendência a gota acústica (GI n=2; GII – n=1). Poucos professores de ambos os grupos tiraram licenças médicas durante o ano
por problemas vocais. As qualidades vocais estavam alteradas nos professores de ambos os
grupos, principalmente nos de GII. As alterações que mais se destacaram nas qualidades vocais
foram discreta diminuição do TMF, incoordenação pneumofonoarticulatória em nível respiratório,
ataque vocal brusco, frequência fundamental grave, intensidade vocal reduzida (maior em GII) e
ressonância excessiva de laringe. Os maiores valores da escala GIRBAS foram registrados em GII,
com destaque para os atributos G, R e B. Os exames endoscópicos mostraram-se alterados em 16
professores de GI e em 30 professores de GII, sendo que os nódulos vocais fora as lesões mais
frequentes em ambos os grupos. Conclusões: Os principais sintomas vocais apresentados pelos
professores de ambos os grupos, foram: rouquidão, dor de garganta ao falar, dificuldade em
emitir agudos, cansaço vocal, dificuldade em projeção vocal, perda da voz e pigarro. O elevado
número de sintomas auditivos, nasossinusais e gastroesofágicos referidos pelos professores de
ambos os grupos justifica a inclusão desses sintomas nos protocolos de estudos de distúrbios da
voz. Os fatores etiológicos que contribuíram para o desenvolvimento dos distúrbios vocais em
professores de ambos os grupos foram a sobrecarga fonatória ao longo dos anos de docência, a
jornada de trabalho excessiva e classes muito numerosas e ruidosas. O padrão fonatório habitual
mostrou-se inadequado em professores de ambos os grupos, principalmente nos de GII. Um
número elevado de professores apresentou diminuição da acuidade auditiva do tipo
neurossensorial, destacando-se a configuração em gota acústica. Os nódulos vocais foram as
lesões laríngeas mais frequentes encontradas nos exames endoscópicos de professores de ambos
os grupos.
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Resumo: A fala eletrolaríngea possui particularidades que podem afetar a relação comunicativa
entre o laringectomizado total e seu interlocutor. O objetivo desta pesquisa foi conhecer e analisar
as impressões e interpretações de ouvintes em relação à fala eletrolaríngea – com e sem a
imagem do laringectomizado durante a emissão oral – e, com isso, estimar o potencial expressivo
não-verbal na produção e veiculação de efeitos de sentido. O método utilizado foi um experimento
composto por duas etapas. Na primeira, 10 “leigos” e 14 fonoaudiólogas avaliaram a fala de 04
laringectomizados, sem acesso à imagem dos falantes. Na segunda fase, os sujeitos apreciaram
as falas da etapa anterior, agora acompanhadas da imagem dos falantes eletrolaríngeos quando
as emitiram. Os resultados mostraram que, na primeira etapa, tanto os leigos quanto as
fonoaudiólogas se ativeram ao conteúdo verbal das mensagens, sobretudo às limitações de
inteligibilidade de fala impostas pelo uso da eletrolaringe. Na segunda fase, ficou evidente que
gestos, mudanças de postura e de tônus corporal e expressões faciais potencializam a
comunicação de tais sujeitos, desempenhando função impressiva em relação ao ouvinte e
configurando dimensões capazes de facilitar a relação comunicativa entre o falante eletrolaríngeo
e seu interlocutor. Dessa forma, concluiu-se que o trabalho fonoaudiológico com o
laringectomizado total deve enfatizar a comunicação como um processo que acontece com todo o
corpo e de maneira intersubjetiva, abordando-se elementos não-verbais e relacionais, com o
objetivo de se aprimorar a comunicação do falante não-laríngeo e contribuir para sua
reestruturação subjetiva.
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Resumo: O presente estudo teve como objetivo verificar as mudanças vocais e laríngeas
ocasionadas pelo som basal em cinco indivíduos adultos do sexo feminino sem queixas, sinais e
sintomas vocais e laríngeos, sem relato de terapia vocal anterior e livres de quadro inflamatório
ou alérgico no momento da avaliação. Inicialmente, realizou-se gravação digital da emissão
sustentada da vogal /a/ e gravação do exame videolaringoestroboscópico da laringe.
Imediatamente após, os sujeitos realizaram a técnica do som basal durante três séries de 15
repetições. Em seguida, realizaram-se novamente o exame laríngeo e a gravação da emissão
vocal com a mesma tarefa fonatória. Os dados laríngeos e vocais pré e pós-realização da técnica
foram submetidos às análises acústica, perceptivo-auditiva e videolaringoestroboscópica, sendo as
duas últimas realizadas por seis juízes (três fonoaudiólogas especialistas em voz e três
otorrinolaringologistas, respectivamente). A análise acústica foi gerada pelo programa Multi
Speech, da Kay Elemetrics. A análise dos resultados evidenciou que o som basal propiciou:
melhora da vibração da mucosa das pregas vocais, mais especificamente quanto à amplitude e
simetria de vibração; melhora ou manutenção do tipo de voz e do pitch; melhora ou manutenção
dos parâmetros relacionados ao jitter e shimmer (PPQ e APQ) e do índice que sugere ruído glótico
(NHR), sugerindo diminuição do ruído; melhora do índice de fonação suave (SPI), sugerindo maior
equilíbrio do grau de força de coaptação e da completude de fechamento das pregas vocais;
manutenção ou piora da qualidade vocal e do foco ressonantal, com predomínio laringofaríngeo;
diminuição da frequência fundamental; e aumento da variação da frequência (vf0) e amplitude
(vAm), sugerindo instabilidade fonatória. Dessa forma, concluiu-se que, neste estudo, o som basal
promoveu um efeito positivo sobre a vibração da mucosa 10 das pregas vocais e sobre o ruído na
voz, e um efeito negativo sobre a ressonância e a estabilidade da voz.
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Nome do Co-orientador: Prof Dr Maurílio Nunes Vieira
Referências completas das publicações relacionadas:
1) Cruz TLB, Vieira MN, Loureiro MA. Laryngeal and supralaryngeal adjustments in countertenors:
fiberscopic, radioscopic, electroglottographic, and acoustic observations. In: 2nd IALP
International Composium, 2007, São Paulo. 2nd IALP International Composium, 2007.
2) Cruz TLB, Vieira MN, Loureiro MA. Laryngeal and supralaryngeal adjustments in countertenors:
fiberscopic, radioscopic, electroglottogrphic, and acoustic observations. In: 7th International
Seminar on Speech Production, 2006, Ubatuba. Proceedings of ISSP 2006. Belo Horizonte:
Universidade Federal de Minas Gerais, 2006.
Palavras-chave: Canto, Acústica, Fisiologia, Voz
Resumo: Objetivo: pesquisar os ajustes laríngeos e supralaríngeos durante o canto do
contratenor em contexto musical, buscando-se elucidar o mecanismo de produção da voz e
identificar a relação desses ajustes com as características acústicas da fonte vocal e do filtro no
falsete
cantado.
Métodos:
quatro
contratenores
foram
avaliados
por
meio
da
fibronasolaringoscopia, vídeo-radioscopia e eletroglotografia, sendo que todas as avaliações foram
acompanhadas da gravação das amostras vocais para análise acústica. Os vídeos foram
analisados para se obter informações referentes aos tipos de ajustes laríngeos e supralaríngeos
ocorridos nas tarefas realizadas para correlação com os dados obtidos na análise do EGG
(coeficiente de contato) e análise acústica (formante do cantor). Quatro tipos diferentes de tarefas
foram propostas, sendo que todas estavam inseridas em um trecho musical, caracterizando as
emissões vocais dentro de um contexto usual de canto. Resultados: nas quatro tarefas
(movimento melódico rápido, escala descendente, salto de intervalo e crescendo em nota
sustentada) os resultados foram distintos. O comportamento laríngeo e supralaríngeo evidenciou
abaixamento de laringe nas tarefas de movimento melódico, escala descendente e crescendo e
elevação discreta nas tarefas de salto de intervalo. A predominância de abaixamento de laringe
ocorreu até a nota Ré5 (587 Hz), sendo que a elevação foi observada na nota Fá#5 (740 Hz). O
palato mole permaneceu fechado e elevado, a língua elevada com pouca variação no eixo anteroposterior e os lábios em protrusão na maior parte das emissões. O coeficiente de contato variou
de 42% a 50% em média, enquanto que o formante do cantor esteve presente em todas as
tarefas, mas não para todos os sujeitos, sendo menos presente na tarefa de salto de oitava (Fá#4
– Fá#5). Conclusões: Os contratenores lançam mão da técnica de abaixamento de laringe que
ocorre predominantemente em quase todas as situações de seu canto. Leves constrições laterais
da faringe inferior são observadas quando emitem nota acima do Ré5 (587 Hz). O coeficiente de
contato varia entre 42% a 50% em média, mas pode oscilar de 20% (em emissões na região
grave) a um pico de 75% (em emissões de salto de intervalo próximas ao topo da tessitura).
Observou-se presença característica do formante do cantor com picos de amplitude nas regiões de
2750 ou 3250 Hz em níveis elevados. Os contratenores utilizaram mecanismos para sintonia de
F0-F1, como abaixamento da mandíbula, ocorrendo em regiões de F0 igual ou maior que F1, onde
houve maior transferência de energia acústica para o trato vocal, por causa da alta impedância
supraglótica.
______________________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Sabrina Cukier
Nome do Estudo: Qualidade vocal em indivíduos asmáticos com e sem disfunção paradoxal de
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Nome do Programa de Pós-Graduação: Estudos Pós-Graduados em Linguística Aplicada e
Estudos da Linguagem
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Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo – PUC-SP
Ano da apresentação: 2006
Nome do Orientador: Profa Dra Sandra Madureira
Nome do Co-orientador: Profa Dra Zuleica Camargo
Referência completa da publicação relacionada:
1) Cukier-Blaj S, Madureira S, Camargo Z. Vocal quality in asthmatic individual with and without
paradoxical vocal fold dysfunction: perceptual, acoustic and physiologic correlates. 2nd
International Composium of IALP, São Paulo / Brasil, 24 e 25 de março de 2007.
2) Cukier-Blaj S, Pinto LH, Ribeiro M, Camargo Z, Madureira S. Correlation between acoustics and
physiological parameters of voice quality in asthmatics individuals with and without paradoxical
vocal fold dysfunction. The Voice Foundation’s 36th Annual Symposium: Care of the Professional
Voice, Pennsylvania, USA, May 29, 2007.
Palavras-chave: Qualidade
Pneumopatias Obstrutivas

da

Voz,

Acústica

da

Fala,

Percepção

Auditiva,

Disfunção,

Resumo: Objetivo: investigar a qualidade vocal de um grupo de indivíduos com disfunção
paradoxal de pregas vocais (DPPV) com asma em relação a um grupo de indivíduos asmáticos
sem DPPV e a um grupo de indivíduos sem problemas respiratórios, segundo aspectos fonéticos
(perceptivo-auditivos, acústicos e fisiológicos). Métodos: gravação de amostras de fala dos sinais
acústico e eletroglotográfico de 9 indivíduos com DPPV, 8 com asma sem DPPV e 8 sem problemas
respiratórios (grupo controle). O sinal acústico foi analisado do ponto de vista perceptivo-auditivo
com roteiro de descrição da qualidade vocal com motivação fonética. As modalidades de análise
acústica utilizadas foram os espectros de longo e curto termo. O sinal eletroglotográfico foi
analisado a partir da filtragem dos registros, da inspeção da onda Lx e da extração de medidas
que refletem as fases do ciclo glótico. Resultados: foram identificados, nos grupos DPPV e asma,
ajustes supralaríngeos caracterizados por menor extensão e maior constrição do trato vocal. Os
ajustes laríngeos indicaram hiperfunção, voz crepitante, voz áspera, escape de ar, quebras de
sonoridade, diplofonia e instabilidade nos grupos DPPV e asma com maior ocorrência de ajuste de
voz áspera, escape de ar e ocorrência de curto termo de instabilidade no grupo asma. Na análise
acústica de longo termo houve diferenciação entre os grupos e gêneros com maior declínio
espectral no grupo asma feminino e controle masculino e maior intensidade espectral no grupo
DPPV, diferenciação marcada também pelas medidas espectrais de curto e longo termo. Em
termos fisiológicos, na inspeção da onda Lx os grupos asma e DPPV aproximaram-se e
diferenciam-se do grupo controle porque apresentaram ruído, baixa intensidade e fase fechada
alongada. As medidas eletroglotográficas índice de velocidade e área do coeficiente de contato
diferenciaram os grupos asma e DPPV. Conclusões: a análise dos dados contempla a hipótese de
alteração vocal em pacientes com DPPV e em pacientes com asma e possibilita a descrição da
qualidade vocal como um método de diagnóstico, apontando para a importante demanda de
tratamento fonoaudiológico junto a estes pacientes.
______________________________________________________________________________
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Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade de São Paulo – USP
Ano da apresentação: 2006
Nome do Orientador: Prof Dr José Carlos Pereira
Referência completa da publicação relacionada:
1) Dajer ME, Pereira JC, Maciel CD. Nonlinear dynamical analysis of normal voices.
In: IEEE International Symposium on Multimedia (ISM2005), 2005, Irvine, California, USA. Page
6 pp. Digital Object Identifier 10.1109/ISM.2005.84
Palavras-chave: Análise de Voz, Padrões Visuais, Caos Determinístico, Análise Não Linear, Séries
Temporais
Resumo: A voz tem sido objeto de estudos em diferentes áreas da ciência. Nas últimas duas
décadas os pesquisadores demonstraram a presença do caos na produção de voz. O objetivo
deste trabalho é estabelecer padrões visuais de sinais de voz humana através da técnica não
linear de reconstrução de espaço de fase e associá-los com suas correspondentes análises
perceptiva auditiva e acústica. Foram analisados sinais de voz humana de sujeitos de ambos os
gêneros, na faixa etária de 19 a 39 anos. Foram gravadas as vogais sustentadas /a/, /e/ e /i/ do
português do Brasil, com uma taxa de amostragem de 22.050 Hz. Os sinais foram analisados a
fim de obter medidas acústicas (Jitter, Shimmer e Coeficiente de Excesso). Foi utilizada a técnica
de reconstrução de espaço de fase para descrever as características de dinâmica não linear dos
sinais de voz, e para análise perceptivo auditiva foi utilizada a escala RASAT. Os resultados
demonstram que o método de dinâmica não linear de reconstrução de espaço de fase, parece ser
uma ferramenta apropriada para análise de sinais de voz, incorporando os componentes caótico e
determinístico da voz humana. É sugerido que análise da dinâmica não linear não substitui as
técnicas existentes, embora possa aperfeiçoar e complementar os métodos de análise disponíveis
para os profissionais da saúde, como fonoaudiólogos e otorrinolaringologistas.
______________________________________________________________________________
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Santa Casa de São Paulo – FCMSCSP
Ano da apresentação: 2006
Nome do Orientador: Prof Dr Osmar Monte
Referência completa da publicação relacionada:
1) Isolan-Cury RW, Monte O, Cury NA, Andrada e Silva MA, Duprat A, Marone M, Almeida R,
Iglesias A. Efeitos agudos laringológicos e vocais da radioiodoterapia em pacientes com
hipertireoidismo por doença de Basedow Graves. Rev Bras Otorrinolaringol, 2008;74(2):224-9.
Palavras-chave: Doença de Graves, Hipertireoidismo, Radioisótopos do Iodo, Voz
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Resumo: A Doença de Graves constitui a forma mais comum de hipertireoidismo e três
abordagens terapêuticas são atualmente utilizadas: uso de medicamentos antitireoideanos,
cirurgia e iodo radioativo (I 131). Os efeitos do o I 131 e a indução precoce de hipotireoidismo são
consequências da destruição induzida do I131 sobre o parênquima tireoideano. São poucos relatos
encontrados na literatura acerca dos efeitos da radioioterapia sobre a laringe e consequentemente
na produção vocal. Objetivo: Avaliar os efeitos agudos sobre a voz da radioiodoterapia em
pacientes com hipertireoidismo por Doença de Basedow Graves. Material e Método: Estudo de
corte contemporâneo longitudinal, prospectivo. Procedimentos: Investigação vocal, mensuração
do tempo máximo fonatório de /a/ e relação s/z, análise frequência fundamental (Software Praat),
laringoscopia e análise perceptivo-auditiva em três momentos: pré-dose, 4 dias e 20 dias pós
dose. Momentos baseados no perfil inflamatório do tecido tireoideano. Resultados: Não houve
mudanças estatisticamente significantes nos aspectos vocais e laringológicos nos três momentos
avaliados. Conclusão: A radioiodoterapia não afetou no grupo estudado a qualidade vocal.
______________________________________________________________________________
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Referência completa da publicação relacionada:
1) Medeiros AM, Barreto SM, Assunção AA. Voice disorder (dysphonia) in public school female
teachers working in Belo Horizonte: prevalence and associated factors. Journal of Voice, v. 22,
n.6, p. 676-687, 2008.
2) Medeiros AM, Barreto SM, Assunção AA. Professores afastados da docência por disfonia: o caso
de Belo Horizonte. Cadernos Saúde Coletiva (UFRJ), v. 14, p. 615-624, 2006.
Palavras-chave: Saúde Ocupacional, Distúrbios da Voz/Epidemiologia, Condições de Trabalho,
Fatores de Risco, Absenteísmo
Resumo: A disfonia é um distúrbio de voz que atinge vários grupos ocupacionais, entre eles os
professores. Alguns estudos encontraram um aumento do risco de relato de sintoma vocal entre
os professores quando comparado com outros grupos ocupacionais, e também, quando
comparado com a população geral. São recentes os estudos que examinam as questões relativas
ao processo de trabalho docente e os efeitos sobre a saúde, e às relações inerentes às condições
que esse trabalho ocorre. Esta pesquisa combina um estudo do perfil de professores afastados do
trabalho por problemas de voz a um inquérito de morbidade vocal. Objetivos: Conhecer o perfil
dos professores em readaptação funcional definitiva por disfonia, determinar a prevalência e
fatores associados à disfonia em professoras do ensino público fundamental diurno e a associação
com fatores relacionados ao trabalho docente. Materiais e Métodos: Na fase exploratória, foi
realizado estudo descritivo de dados secundários, entre janeiro/1996 e maio/2004, referentes ao
perfil sócio-demográfico-ocupacional de professores em readaptação por disfonia, registrados na
Gerência de Saúde do Servidor e Perícia Médica (GSPM), na Gerência de Planejamento Escolar
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(GPE) e na Gerência de Pessoal (GP) da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Paralelamente, foi
realizado estudo transversal em amostra aleatória das escolas de nove regionais do município
entre maio/2004 e julho/2005. As escolas elegíveis tiveram no mínimo 80% dos questionários
respondidos. Participaram do estudo 2.103 professoras do ensino fundamental diurno de 83
escolas. A coleta de dados foi feita por meio de questionário auto-aplicado contendo questões
sociodemográficas, de saúde geral e mental (GHQ-12), ambiente e organização do trabalho e
aspectos relacionados à voz. A análise dos fatores associados à variável dependente (disfonia
ausente, possível e provável) foi realizada em três etapas utilizando-se a regressão logística
multinomial, tendo como categoria de referência a ausência de disfonia. Resultados: O número de
readaptados por disfonia foi de 164 professores e o sexo feminino compõe 98% da amostra. Os
nódulos de pregas vocais foram responsáveis por 32,5% dos casos. O inquérito transversal
evidenciou 33% das professoras sem sintomas vocais, 15% com disfonia provável e 52% foram
consideradas com disfonia possível. A disfonia provável mostrou-se associada à precárias
condições de trabalho, aspectos relacionados à saúde geral e comprometimento no desempenho
profissional. Conclusão: Os resultados apresentados nos dois artigos colocam em evidência a
importância da disfonia tanto entre as professoras incapacitadas de desempenhar a docência,
quanto entre àquelas que se encontram atuantes em sala de aula. Os dados obtidos indicam a
complexidade do adoecimento vocal em professoras e a necessidade de implementar novas
investigações visando compreender melhor os fatores associados para subsidiar melhorias nas
condições ambientais e organizacionais de trabalho.
______________________________________________________________________________
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Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Voz, Voz do Professor, Saúde Vocal, Voz Profissional
Resumo: O professor faz parte de uma categoria profissional que necessita da voz como
instrumento de trabalho, na transmissão do conhecimento e nas suas relações com o outro. Sabese que o conhecimento em sala de aula não acontece somente do conhecimento teórico, mas da
capacidade de perceber as reais necessidades dos alunos, para a transmissão dos conhecimentos
de forma mais global. Para isso, é necessária uma voz que seja de qualidade adequada, sem
alterações, com projeção vocal e entonação no momento do discurso. Este estudo foi realizado
com o objetivo de detectar e quantificar alterações vocais em uma amostra de professores do
ensino fundamental da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Com isso, buscou-se identificar
os hábitos vocais e os fatores riscos das possíveis alterações vocais. Para tal, foi distribuído aos
professores o questionário proposto por Ferreira et al (2003), tal questionário inquiria sobre dados
pessoais dos professores, sua situação funcional, aspectos da sua saúde geral e vocal, seus
hábitos de vida diários que interferem na voz, antecedentes familiares e lazer. Foram
selecionadas, de forma aleatória, escolas do Plano Piloto e de cidades satélites, e entregues 183
questionários. Foram devolvidos 149 para análise, sendo selecionados, somente os professores
concursados e em atividades laborativas. Os resultados encontrados indicaram que a maior parte
da amostra pesquisada é do sexo feminino, casada, com nível superior completo, tendo em média
35 anos de idade e 13 anos de profissão. A maior parte trabalha somente em uma escola. Dos
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pesquisados, 74,5% relatam ter alteração vocal e atribuem essa alteração ao uso intensivo da voz
(89,2%), seguido de exposição ao barulho (65.8%), estresse e o clima seco, ambos com 64,9%.
Os sintomas e sensações mais frequentes relativos às alterações vocais foram: rouquidão,
cansaço ao falar, garganta seca e pigarro. Desta parcela que relata ter alteração vocal, 79,3% são
do sexo feminino, 62,3% não estão satisfeitos com sua voz e 83,5% não receberam na sua
formação profissional, nenhum tipo de informação sobre cuidados com a voz. Portanto, os
resultados justificam que medidas preventivas relativas à saúde vocal, como palestras,
campanhas educativas e acompanhamento periódico devem ser adotadas. Além disso, também
sugerimos a inclusão de disciplinas, que tratem do tema em questão, na grade curricular dos
cursos de formação para os professores. Tudo isso poderá auxiliar na prevenção de alterações
vocais, assim como aperfeiçoar a função comunicativa dos docentes, fazendo com que haja uma
diminuição de casos de afastamento dos professores da sala de aula.
______________________________________________________________________________
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Nome do Programa de Pós-Graduação: Engenharia de Produção – área de Mídia e
Conhecimento
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade Federal de Santa
Catarina – UFSC
Ano da apresentação: 2006
Nome do Orientador: Prof Dr Newton Capella
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Auto-Avaliação, Comunicação – Expressão Vocal, Videoconferência
Resumo: A formação do professor e sua capacitação permanente são cada vez mais necessárias
para a promoção das transformações educacionais que o atual momento exige, sendo que essa
situação conduz a busca pela formação e atualização permanente, gerando uma demanda que
deverá ser atendida. Os sistemas de educação terão, necessariamente, que criar novas ofertas de
formação tanto inicial, quanto continuada. Nesse cenário, conta-se com a videoconferência como
uma mídia importante para exercer a educação continuada e também de capacitação de
professores, além de poder ser usada também em outros setores como: reuniões de grandes
empresas, atuações na área jurídica e pessoal. A videoconferência, por suas características de
separação física entre professor e alunos, está sujeita a um nível maior de dispersão do que o
ambiente da sala de aula presencial. Assim, a desatenção e a falta de motivação podem ser
consideradas os seus aspectos negativos, por isso potencializar uma comunicação efetiva através
de uma voz que envolva e estimule o aluno se faz indispensável. Este estudo teve como objetivo,
auxiliar os professores que atuam através da videoconferência, a maximizarem sua comunicação
pela expressão vocal, visando uma melhor interação no processo de ensino e aprendizagem com
seus alunos. É um estudo exploratório descritivo, orientado por uma abordagem qualitativa, tendo
em vista que é baseado em auto-avaliações para que estes professores percebam a forma como
utilizam o seu principal instrumento de trabalho, a voz, e possam nela realizar as modificações
que se fizerem necessárias. O roteiro de auto-avaliações proposto teve como base os resultados
obtidos na Dissertação de Mestrado desta pesquisadora, onde ficou constatado que, dos
professores que tiveram suas vozes analisadas e responderam ao questionário de conhecimento
vocal, 67% apresentaram um metabolismo vocal negativo, os quais estão sujeitos a alterações
vocais e apenas 33% evidenciaram um metabolismo vocal positivo. Outro aspecto considerado foi
que 60% dos professores nada fazem para manter sua voz saudável. Através deste estudo,
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propomos um roteiro de auto-avaliação baseado na análise dos parâmetros vocais relacionados à
psicodinâmica vocal, que foi desenvolvido através de pesquisa bibliográfica e pesquisa
documental, sendo o objetivo maximizar a comunicação pela expressão vocal dos professores que
utilizam a videoconferência.
______________________________________________________________________________
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Referência completa da publicação relacionada:
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Resumo:
Objetivo:
Comparar
a
distribuição
das
alterações
vocais,
acústicas e
otorrinolaringológicas entre escolares com queixas vocais, com ou sem história de situação de
rua. Método: transversal com grupo controle. Foi selecionada uma amostra aleatória de 200
escolares com história de situação de rua, com idade entre 07-10 anos, de ambos os sexos. Todos
participaram de oficina lúdica, com entrevista e triagem vocal posterior. Destas, 106 crianças
foram identificadas com alteração vocal e/ou relataram queixa vocal que se constituiu no grupo de
estudo. Este grupo foi encaminhado para avaliação fonoaudiológica (análise perceptivo-auditiva e
espectrografia) e avaliação otorrinolaringológica (exame físico e vídeonasofaringolaringoscopia
flexível). Os mesmos procedimentos foram realizados com 400 escolares, sem história de situação
de rua e após triagem vocal formou-se um total de 90 crianças que se constituiu no grupo
controle. Resultados: Na triagem vocal houve significância de queixas vocais relatadas e/ou
identificadas em 106 (17%) crianças do grupo de risco e que também apresentou características
de uso profissional da voz falada No diagnóstico fonoaudiológico o grupo controle apresentou
significância de disfonia em 73 (37%) crianças em relação ao grupo de risco. Na análise acústica
computadorizada houve diferenças significativas (p<0,01) entre os dois grupos. Na avaliação
otorrinolaringológica ocorreu distribuição igual entre os grupos de alterações otológicas 12 (8%),
hipertrofia de tonsila faríngea 100 (67%) e alterações laríngeas variadas. O grupo controle
apresentou significância de hipertrofia de tonsila palatina 18 (12%) e no grupo de risco ocorreu
significância de alterações nasais 52 (34%) e fenda glótica triangular média posterior 30 (20%).
Conclusão: No grupo controle, houve significância no tipo de voz rouca, áspera, soprosa grau
discreto e moderado e, voz tensa grau moderado associado à hipertrofia de tonsila palatina e
parâmetros acústicos computadorizados com qualidade significantemente inferiores em relação ao
grupo de risco. O grupo de risco faz uso profissional da voz falada com significância de voz
normal, alterações nasais e fenda glótica triangular média posterior além de parâmetros acústicos
computadorizados com qualidade significantemente superior em relação ao grupo controle.
______________________________________________________________________________

186
MESTRADO
Nome do Autor: Luciana Vianello
Nome do Estudo: O uso da voz em sala de aula: o caso dos professores readaptados por disfonia
Nome do Programa de Pós-Graduação: Saúde Pública
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade Federal de Minas
Gerais - UFMG
Ano da apresentação: 2006
Nome do Orientador: Profa Dra Ada Ávila Assunção
Nome do Co-orientador: Profa Dra Ana Cristina Côrtes Gama
Referência completa da publicação relacionada:
1) Vianello L. Estratégias implementadas para enfrentar as exigências vocais da sala de aula: o
caso das professoras readaptadas por disfonia. Rev Distúrbios da Comunicação. No prelo
Palavras-chave: Disfonia, Trabalho Docente, Saúde do Trabalhador, Escolas, Readaptação
Resumo: A prevalência de adoecimento vocal tem aumentado em professores, conforme cita a
literatura nacional e mundial. Vários autores relatam a associação entre o uso da voz e a disfonia
em várias categorias profissionais. Geralmente, são conhecidos os fatores individuais relacionados
ao surgimento e ao agravamento do quadro disfônico. Nesta dissertação descreve-se o contexto
do uso da voz em sala de aula de professoras que retornaram à regência após afastamento por
deliberação médica devido ao quadro de disfonia. Foram estudadas cinco professoras do ensino
fundamental da Rede Municipal de Belo Horizonte, por meio de uma investigação de caráter
qualitativo, observacional e descritivo. Os procedimentos e técnicas da pesquisa abrangeram a
Análise Ergonômica do Trabalho proposta pela escola franco-belga de ergonomia. O período do
estudo em campo estendeu-se de março a junho de 2006, totalizando 104 horas de observação,
durante diferentes momentos da jornada letiva escolar: no contexto de sala de aula e em outros
ambientes escolares, foram realizadas entrevistas simultâneas e de autoconfrontação para o
esclarecimento dos comportamentos vocais observados. Observou-se que, durante a execução
dos objetivos de ensino, as professoras executaram ajustes vocais específicos, ao utilizar em sala
de aula o uso da voz falada e da voz cantada. Os ajustes foram designados em dois grupos como
o uso de estratégias de hipersolicitação vocal e estratégias de autoproteção vocal. Ao final,
discute-se, sob o prisma da saúde pública, as indicações para saúde vocal formuladas no campo
da fonoaudiologia, dirigidas à categoria docente.
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Nome do Orientador: Prof Dr Álvaro Nagib Atallah
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Avaliação/Métodos, Laringologia, Voz, Medicina Baseada em Evidências
Resumo: O profissional da Saúde diariamente encontra situações durante a prática de suas
atividades clínicas que precisam ser solucionadas sob várias exigências durante o processo de
diagnóstico e tratamento como: rapidez, gastos reduzidos e segurança. Para resolver esses
problemas, os clínicos possuem uma enorme quantidade de fontes de pesquisa por meio de livros,
periódicos impressos e digitais. Selecionar qual a informação que melhor responde a suas
necessidades é o primeiro desafio. No entanto, essa quantidade não significa qualidade e boa
parte das pesquisas disponíveis não possuem respostas adequadas por não terem sido
desenvolvidas corretamente. O método epidemiológico tenta equacionar o problema da
quantidade e da qualidade da informação e permite conclusões cada vez mais objetivas e
confiáveis. Para a melhora científica da fonoaudiologia e da otorrinolaringologia, é necessário que
seja aprimorada a metodologia de pesquisa, acumulando maior quantidade de material
cientificamente adequado e com rigor metodológico apropriado. O primeiro passo do método
adequado é buscar desenvolver o desenho de pesquisa ideal para responder às perguntas clínicas,
reduzindo os custos humanos e financeiros. Objetivo: Avaliar a adequação metodológica dos
desenhos de estudo sobre voz e laringe publicados em revistas de fonoaudiologia e
otorrinolaringologia, indexadas nas bases de dados ISI® e MEDLINE. Métodos: Estudo
transversal. Quatro revistas, duas brasileiras e duas internacionais, foram eleitas por meio de voto
de especialistas. Em seguida, foram selecionadas as publicações sobre voz e laringe dos anos de
2000 a 2004. Um fonoaudiólogo e um otorrinolaringologista fizeram a classificação dos artigos
quanto ao tipo de objetivo e desenho de estudo. Os objetivos eram classificados em oito
categorias diferentes de acordo com a pergunta clínica pesquisada, sendo elas: diagnóstico,
prevenção, tratamento, prognóstico, avaliação diagnóstica primária, frequência, fator de risco e
outros. Em relação ao tipo de desenho de pesquisa, a classificação foi feita em onze categorias
diferentes de acordo com o método empregado na pesquisa. São elas: os relatos de caso, as
séries de caso, os estudos transversais, os de acurácia, os casos-controle, as coortes, as coortes
histórias, os ensaios clínicos randomizados, as revisões narrativas e sistemáticas da literatura e os
classificados como outros. Os estudos foram considerados metodologicamente adequados quando,
para cada pergunta clínica, foi usado o desenho de pesquisa com melhor nível de evidência.
Resultados: As revistas selecionadas foram: Pró-Fono, Revista Brasileira de Otorrinolarigologia,
Journal of Voice e Laryngoscope. O objetivo mais comum na classificação foi o do tipo avaliação
diagnóstica primária (27%); o desenho de estudo mais comum foram as séries de casos (33,7%).
A quantidade de desenhos adequados aos métodos foi bem pequena: apenas 7,8% dos 378
artigos selecionados. Não existe diferença estatística entre as duas bases de dados no que se
refere à quantidade de artigos metodologicamente adequados. Conclusão: Os estudos publicados
nas duas revistas nacionais com indexação MEDLINE e nas duas internacionais com indexação
ISI® possuem metodologia fraca, com desenhos de pesquisa incompatíveis com os objetivos
propostos. As pesquisas com objetivos descritivos e observacionais, sem intenção de fornecerem
metodologia de quantificação de resultados, ainda são predominantes na área.
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Referências completas das publicações relacionadas:
1) Viola IC. Efeito expressivo das variantes estilísticas do /r/. Intercâmbio (PUCSP), v.XV, p.01 10, 2006.
2) Viola I, Madureira S. Voice quality and Speech Expressiveness In: Paralinguistic Speech07between models and data, 2007, Saarbrucken.
Proccedings of the Paralinguistic Speech07between models and data. Saarbrucken: DFKI Publication, 2007. p.65 – 70.
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3) Viola IC, Madureira S. The roles of pause in speech expression. In: Fourth International
Conference on Speech Prosody, 2008, Campinas, Brazil. Speech Prosody 2008. Campinas : RG,
2008. p. 721-724.
4) Viola IC. Expressividade, estilo e gesto vocal. 1. ed. Lorena: Instituto Santa Teresa,
2008. 172p.
Palavras-chave: Voz, Expressividade, Treinamento vocal, Prosódia, Fonética-acústica
Resumo: Esta tese tem como objetivo enfocar os elementos que constroem as relações entre
som e sentido na fala, contribuindo teórica e metodologicamente para a análise da expressividade
oral. O simbolismo sonoro, o estilo e a expressão de emoções e atitudes são discutidos do ponto
de vista da fala. Os modelos de comunicação “A Viva Voz” e da “Covariância e da Configuração”
apóiam a interpretação do potencial expressivo da fala. O corpus é constituído pelo poema de “IJuca Pirama”, interpretado por um ator profissional, e a análise dos dados é realizada por uma
combinação das análises perceptivo-auditiva e fonético-acústica e pelo pareamento entre
materialidade fônica e o sentido. As análises qualitativas abarcam o estudo das qualidades de voz,
dos alofones do /r/, da “loudness” e de seus usos expressivos. As análises quantitativas abrangem
as medidas de duração em ms em segmentos, sílabas, GIPC, silêncios, ruídos inspiratórios e
enunciados e medidas de frequência fundamental (f0) das vogais em palavras e enunciados. São
analisados aspectos rítmicos, entoacionais, de continuidade e de taxa de elocução e articulação. A
confrontação de contornos de duração e f0 é utilizada para a interpretação dos dados da análise
prosódica. Pautamo-nos pela concepção de que o vínculo entre som e sentido na fala é de
natureza motivada ou arbitrária, usado de forma consciente ou inconsciente, estabelecido
historicamente e modificado constantemente na cultura, pelos processos de desmotivação e
remotivação do signo. O indivíduo suscita na atividade prática os índices de caráter gestual,
denominados de gestos vocais, que são compostos pela interação (e impossível dissociação) dos
elementos prosódicos (qualidade e dinâmica da voz) com os segmentos fonéticos (vogais e
consoantes) e sons não verbais produzidos na comunicação (ruídos respiratórios, sons bucais e
linguais). Enquanto movimentos corporais, de uma ou mais estruturas do trato vocal que se
deslocam no tempo e no espaço, de forma sincrônica ou não, os gestos vocais são utilizados para
reduzir imediatamente a tensão e podem ser a reprodução voluntária ou assinalar a presença de
uma emoção. Enquanto elementos simbólicos, os gestos vocais pertencem ao sistema total de
signos expressivos que respondem a um simbolismo sonoro universal, podendo representar outros
objetos animados ou inanimados que lhes são associados pela semelhança ou por uma analogia
funcional, e podem assumir uma determinada configuração e/ou estão sujeitos à ativação do
organismo, ao veicular uma informação linguística ou uma emoção ou atitude. Os gestos vocais,
enquanto fatos estilísticos, são representantes da dialogia da língua e são uma marca prática do
trabalho do locutor, que exibe sua singularidade e sua subjetividade, de forma recorrente e
saliente no discurso, construindo e sendo constituídos pelo sentido, ora no papel principal ora
como coadjuvante. Os gestos vocais são os elementos fisiológicos e linguísticos dinâmicos que
efetivam na expressão do indivíduo as demandas contextuais e subjetivas que refletem a
variabilidade da língua e, por isso, integram a voz no universo da linguagem.
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Referência completa da publicação relacionada:
1) Simões-Zenari M, Latorre MRDO. Mudanças em comportamentos relacionados com o uso da
voz após intervenção fonoaudiológica junto a educadoras de creche. Pró-Fono R. Atual. Cient.,
Mar 2008, vol.20, no.1, p.61-66. ISSN 0104-5687.
Palavras-chave: Voz, Distúrbios da Voz, Epidemiologia, Saúde Ocupacional, Creches
Resumo: Introdução: O desenvolvimento de programas de intervenção tem sido uma das
estratégias para diminuir a ocorrência de alteração de voz em educadores de creche, mas pouco
tem sido discutido sobre a sua eficácia na prevenção. Objetivos: Analisar os efeitos de um
programa de intervenção desenvolvido junto a educadoras de creche, verificando sua opinião
quanto à voz ideal, analisando as mudanças após o programa e os fatores associados à alteração
vocal. Métodos: Participaram 58 educadoras das creches junto às quais são desenvolvidas ações
do Programa Creche do Curso de Fonoaudiologia da Faculdade de Medicina da USP. As educadoras
foram divididas em dois grupos – experimental e controle – e todas passaram por avaliação inicial
da voz e da fala e preencheram questionários. O programa teórico-prático foi desenvolvido junto
ao grupo experimental em cinco encontros mensais, com duração total de 12 horas. Ao final,
todas as educadoras passaram novamente pelos mesmos procedimentos de avaliação.
Resultados: As educadoras definem como clara, resistente, flexível e agradável a voz ideal de um
educador. Foram observadas algumas mudanças positivas no grupo experimental e outras
negativas no controle. Foi fator associado à presença de alteração vocal a auto-percepção do
agravo, antes e após a intervenção. Conclusões: As poucas modificações observadas não tiveram
impacto no uso da voz no trabalho. É fundamental que haja maior envolvimento das instituições
para que mudanças mais robustas ocorram neste quadro, assim como políticas públicas mais
efetivas.
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Resumo: Distúrbio da voz relacionado ao trabalho é caracterizado como qualquer alteração vocal
diretamente relacionada ao uso da voz durante a atividade profissional que diminua, comprometa
ou impeça a atuação e/ou a comunicação do trabalhador. O objetivo do presente estudo foi
relacionar os parâmetros vocais de professores universitários com a sua percepção vocal e dos
agentes relacionados ou não ao ambiente de trabalho que possam a ser prejudiciais a sua voz.
Trata-se de uma pesquisa quantitativa, com análise comparativa dos dados de delineamento
transversal, descritivo. Constituíram-se da amostra 86 professores, da Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Para a coleta de dados foi utilizado um questionário,
validado, contendo dados relacionados aos sinais e sintomas vocais, subdivididos em:
caracterização da população, critérios de seleção, percepção, hábitos, estratégias e cuidado e local
de trabalho. Foi aplicado um protocolo de avaliação dos parâmetros vocais compostos de duas
partes: um check-list contendo nove itens (identificação do juiz e do número do sujeito da
pesquisa, os tipos de voz, o grau de alteração vocal, o ataque vocal, o loudness, o pitch, a
ressonância, a articulação, a velocidade, a coordenação pneumofonoarticulatória) em um
dicionário de termos, contendo as definições de cada um dos nove itens citados anteriormente. A
avaliação da percepção auditiva foi realizada por três juizes, fonoaudiólogos, especialistas em voz,
que classificaram as vozes em adaptadas e desviadas. Após, foi verificado o nível de
confiabilidade, a fim de verificar a consistência interna dos valores observados. Testes estatísticos
foram realizados. O resultado demonstrou que os três juízes foram estatisticamente semelhantes
e foi eleito um pelo método aleatório para a continuação das avaliações estatísticas. Constatou-se
que quando os docentes foram avaliados pela percepção do juiz em vozes adaptadas e desviadas
a percepção de ambos os grupos foram estatisticamente significante, ou seja, foram diferentes.
Os professores de vozes adaptadas, conforme o juiz, apresentava tipo de voz sem alteração, grau
de desvio vocal ausente, ataque vocal isocrônico, loudness média, pitch médio, ressonância
desequilibrada, articulação precisa, velocidade adequada e coordenação pneumofonoarticulatória
inadequada. Já os que tinham vozes desviadas apresentaram: tipo de voz rouco, com grau de
desvio vocal leve, ataque vocal isocrônico, loudness média, pitch médio, ressonância
desequilibrada, articulação precisa e coordenação pneumofonoarticulatória inadequada. Em
síntese, por tudo exposto ate então, foi estatisticamente comprovado que as variáveis ruído e
estresse fora do trabalho e a coordenação pneumofonoarticulatória são fortes atributos para os
professores adquirirem alterações vocais. Mesmo sendo profissionais que trabalham com a saúde,
os professores universitários não conseguem perceber que no seu ambiente de trabalho há fatores
de riscos que podem prejudicar a sua voz. Professores e juiz têm opiniões diferentes em perceber
os problemas e fatores de risco em relação a sua voz, dento e fora do ambiente de trabalho.
Quanto à percepção, um trabalho de monitoramento auditivo e de atenção à saúde vocal do
professor, deveria ser iniciado durante a formação profissional.
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Resumo: As pessoas, ao usarem sua voz, não se lembram que esta é de grande importância para
a comunicação, e muitas vezes esta é usada de forma inadequada causando uma disfonia. As
disfonias podem ser de origem funcional, orgânico-funcional ou orgânica. A alteração de voz ou
disfonia apresenta-se como uma das queixas do paciente que chega a clínica de fonoaudiologia.
Sua classificação se faz por meio da análise perceptivo-auditiva, seguida da análise acústica e
análise de exames (estes realizados pelo otorrinolaringologista). A análise perceptivo-auditiva da
voz é feita pelo fonoaudiólogo, algumas vezes necessitando do consenso de outros profissionais
da área para se chegar a uma hipótese diagnóstica. Este trabalho apresenta um Protótipo de um
Sistema Especialista para Apoio ao Ensino da Classificação do Quadro de Disfonia. Este sistema
será utilizado com o propósito de apoiar os graduandos da área de fonoaudiologia para o
aprendizado ao realizarem seus estudos dirigidos na clínica-escola. Assim, poderão chegar a uma
hipótese diagnóstica de forma mais precisa, estruturada e sistemática. O protótipo do sistema
especialista foi feito utilizando o sistema SINTA, para o qua foram criadas regras de produção. Os
dados obtidos dos prontuários de pacientes da clínica de fonoaudiologia da PUCPR foram inseridos
no SINTA para que se chegasse a hipóteses diagnósticas. Os mesmos dados foram inseridos no
algoritmo C4.5, que trabalha de forma automática, chegando a hipóteses diagnósticas para os
mesmos pacientes. Desta forma, pôde-se fazer uma comparação do conhecimento usado no
SINTA, com o conhecimento gerado pelo algoritmo C4.5. Ambos chegaram às mesmas hipóteses
diagnósticas, com porcentagens e direcionamentos semelhantes. A validação do sistema foi
efetuada comparando-se os casos reais de pacientes disfônicos, utilizados na modelagem do
sistema, com outros casos de pacientes também disfônicos. Entre 22 alunas que testaram o
sistema, 81,8% consideram o sistema como bom, e 90,9 % consideraram que a utilização deste
sistema poderá ser relevante para o aprendizado na área de voz.
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Resumo: A proposta do presente estudo visou verificar os efeitos de um programa
fonoterapêutico que incluiu a utilização da orientação vocal, da adequação da função respiratória e
da técnica de sons nasais em três indivíduos do sexo feminino com diagnóstico
otorrinolaringológico de edema na região aritenóidea, pequeno nódulo na prega vocal direita,
fenda médio-posterior e pontos hemorrágicos em ambas pregas vocais; nódulo na prega vocal
esquerda e fenda no terço médio; laringe sem alterações; respectivamente. Primeiramente, os
indivíduos foram examinados por médicos otorrinolaringologistas de forma completa (ouvidos,
nariz e garganta), sendo também realizado o exame de videolaringoscopia, para a visualização
das condições e estruturas da laringe. Após, foram encaminhados para o exame audiológico, a fim
de descartar qualquer alteração auditiva. Posteriormente, os indivíduos sem alterações auditivas
foram encaminhados para as avaliações fonoaudiológicas, individualmente, em consultório
particular, antes do início do tratamento. Foram realizados anamnese, exame orofacial, avaliação
corporal, e avaliação vocal. No tratamento, receberam orientações sobre anatomofisiologia do
aparelho fonador, cuidados com a voz, incluindo a hidratoterapia, aspectos sobre respiração e
postura, além da técnica de sons nasais. As orientações e exercícios trabalhados nas sessões
fonoaudiológicas (com tempo aproximado de 30 minutos), foram realizados também no domicílio
pelo sujeito por mais quatro dias da semana, uma vez ao dia, durante quatro meses, num total de
dezesseis sessões. Após, os sujeitos foram reavaliados para identificar possíveis mudanças nos
aspectos vocais e laríngeos. Os dados vocais pré e pós-realização do programa terapêutico foram
submetidos às análises acústica, realizada com a utilização do programa Multi Dimensional Voice
Program da Kay Elemetrics, e perceptivo-auditiva realizada por 9 três juízes (três fonoaudiólogas
especialistas em voz). A análise dos resultados evidenciou que o som nasal, aliado à terapia de
base, propiciou: desaparecimento de edema e de pontos hemorrágicos; diminuição de fendas
vocais médio-posteriores e nódulos; melhora da vibração da onda mucosa das pregas vocais;
adequação postural e do tipo respiratório; melhora da coordenação pneumofonoarticulatória;
melhora do foco ressonantal, do tipo de voz, e da loudness; pitch e frequência fundamental
discretamente mais agudos; diminuição do ruído e da instabilidade vocais. Concluiu-se que, neste
estudo, a fonoterapia de base (orientação e adequação da respiração e da postura), com ênfase
na técnica de sons nasais, promoveu um efeito positivo sobre as estruturas das pregas vocais e
sobre a qualidade vocal como um todo.
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Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Docentes Universitários, Voz, Coping e resiliência, Fatores Ambientais, Estresse
Resumo: O presente estudo explora a interferência de fatores ambientais e emocionais na voz de
docentes universitários e abre um leque de investigação para examinar estes fatores quanto aos
aspectos organizacionais e sócio-psicológicos. A relação estabelecida entre o processo de trabalho
e o processo de saúde /doença da categoria docente serve-nos de incentivo para a construção
desta pesquisa, que trata das condições de trabalho dos professores do ensino superior. Objetivo:
identificar as interferências de fatores ambientais e emocionais na voz de docentes universitários
em Goiânia, Goiás. Método: Participaram do estudo 150 docentes universitários, de ambos os
sexos, lecionando em 10 universidades estaduais, federais e privadas, no período de agosto de
2005 a maio de 2006. A coleta de dados utilizou o Protocolo Voice Activity and Participation Profile
(VAPP) e aplicação de questionário aberto. Os dados foram analisados através do Programa
Statistical Package for Social Sciences, (SPSS) versão 13.0. Resultados: A faixa etária
compreendeu 25 a 65 anos e houve predomínio de idade de 25 a 35 anos (48%). A proporção
entre gêneros foi de (65%) feminino e (35%) masculino. Predominou o tempo de magistério de 1
a 9 anos (52%) e carga horária entre 1 e 20 horas (46%). O estudo mostrou que 93% dos
docentes apresentaram interferência da voz na comunicação diária; 91% sentiram-se afetados
emocionalmente por apresentarem alterações vocais; 88% mencionaram limitar suas atividades
na presença de desordem vocal; 84% referiram que a alteração vocal causou pressão no trabalho
e na comunicação social. Em relação aos fatores ambientais, os mais relevantes foram às
conversas e número de alunos em sala de aula (58%), ar condicionado (29%), ruído externo
(26%) e a distribuição do espaço físico e acústico da sala de aula (16%). Quanto aos fatores
emocionais, a ansiedade foi citada por 44%. As táticas de coping mais utilizadas foram hidratação
(42%), falar baixo ou evitar falar (35%). Como fator de resiliência, o mais citado pelos docentes
foi o domínio ao comportamento dos alunos em sala de aula (31%). Conclusão: Esta pesquisa
evidenciou que a precariedade das condições de trabalho, as falhas nas infra-estruturas das
universidades e as estratégias de coping usados pelos docentes, constituem um fator
determinante para o desencadeamento de alterações para a voz, porém os aspectos de resiliência
citados pelos docentes podem auxiliar na prevenção.
______________________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Juliana Bueno Meirelles de Azevedo
Nome do Estudo: Análise dos efeitos de uma intervenção fonoaudiológica realizada junto a
telejornalistas
Nome do Programa de Pós-Graduação: Fonoaudiologia
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo – PUC-SP
Ano da apresentação: 2007
Nome do Orientador: Profa Dra Léslie Piccolotto Ferreira
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Voz, Comunicação, Treinamento da Voz, Jornalismo
Resumo: Por trás das câmeras de um telejornal existe o trabalho de toda uma equipe; porém, o
produto final chega aos telespectadores pela atuação de poucos profissionais e por meio de um
veículo que é imediato e que pode amplificar detalhes. Objetivo: Verificar o efeito de uma
intervenção fonoaudiológica realizada junto a telejornalistas, descrevendo os aspectos positivos e
negativos na opinião dos participantes, verificando o julgamento do melhor desempenho dos
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telejornalistas, de acordo com a situação – pré ou pós-intervenção – na opinião de
telespectadores, e se há diferença quanto ao sexo e à idade dos telespectadores, de acordo com o
julgamento realizado para cada telejornalista. Método: Participaram deste estudo seis
telejornalistas de uma emissora de televisão universitária. Inicialmente foi realizado um
mapeamento do contexto ocupacional e das demandas, por meio de um questionário de avaliação
ocupacional da voz falada; avaliação do desempenho, a partir de avaliação fonoaudiológica de
videogravações, e observação in loco. Posteriormente, os sujeitos foram filmados em leitura
simulada de apresentação de telejornal. Foram então submetidos a uma intervenção
fonoaudiológica elaborada a partir da demanda dos sujeitos, que totalizou quatro encontros com
duas horas e meia cada. Após a intervenção, os telejornalistas foram novamente filmados nas
mesmas condições. O material gravado, pré e pós a intervenção, foi editado de forma aleatória e
determinado por sorteio intra-sujeito. Em seguida, os telejornalistas descreveram os aspectos
positivos e negativos da intervenção. Por fim, a edição foi apresentada, individualmente para 50
telespectadores adultos, a fim de que julgassem em qual situação o profissional apresentava um
melhor desempenho ou se elas estavam iguais. Os resultados dessa atividade foram analisados
estatisticamente. Resultados: Os aspectos positivos relatados pelos participantes, em ordem
decrescente, foram: auto-percepção e percepção dos outros; conhecimento de técnicas;
treinamento de off e apresentação em estúdio; exercício de dicção; noção de saúde vocal; reforço
de técnicas; conhecimento de aquecimento/desaquecimento vocal; e exercício de recursos nãoverbais. Os aspectos negativos foram: tempo reduzido; pouco material para auto-avaliação;
pouco acompanhamento individual; período de realização inadequado; e dificuldade em horário
compatível entre os participantes. No julgamento dos telespectadores observou-se que, dos seis
telejornalistas, quatro (T1: p=<0,009; T4: p= 0,026; T5: p=0,023; e T6: p=<0,001)
apresentaram um percentual estatisticamente significante de preferência dos telespectadores na
situação pós-intervenção. Na análise dos telespectadores considerando sexo, houve diferença
significante na avaliação de T6 a favor do sexo masculino (p=0,042) e quanto à idade, na
avaliação de T5, a favor dos mais jovens (p=0,040). Conclusão: Os dois principais aspectos
positivos da intervenção, relatados pelos telejornalistas participantes, foram a autopercepção e
percepção de outros e o conhecimento de técnicas. O principal aspecto negativo foi o tempo
reduzido da intervenção. Verificou-se, na opinião de telespectadores, que quatro dos seis
telejornalistas obtiveram percentual estatisticamente significante de preferência dos
telespectadores na situação pós-intervenção, demonstrando efeito positivo da intervenção
fonoaudiológica; e que não houve, para a maioria dos telejornalistas analisados, predomínio
quanto a sexo ou idade no julgamento dos telespectadores.
______________________________________________________________________________
DOUTORADO
Nome do Autor: Luciana Lemos de Azevedo
Nome do Estudo: Expressão da atitude através da prosódia em indivíduos com Doença de
Parkinson idiopática
Nome do Programa de Pós-Graduação: Estudos Linguísticos
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade Federal de Minas
Gerais – UFMG
Ano da apresentação: 2007
Nome do Orientador: Prof Dr César Reis
Nome do Co-orientador: Prof Dr Fracisco Cardoso
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Doença de Parkinson, Levodopa, Disartria, Fonoterapia
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Resumo: Pacientes com doença de Parkinson (DP) apresentam incidência significativa de
alterações de voz e fala. O presente estudo teve como objetivo verificar os parâmetros prosódicos
empregados na expressão das atitudes em indivíduos com DP idiopática (DPI), além de estudar a
interferência da levodopa e do método Lee Silverman de Tratamento Vocal adaptado, e
comparar com o padrão normalmente empregado por informantes que não apresentavam a
referida doença. Para tanto, foram selecionados 10 informantes idosos com DPI e 10 informantes
idosos sem alterações neurológicas. Todos os informantes foram submetidos à gravação do corpus
em ambiente acusticamente tratado, onde eram solicitados a emitir três enunciados inseridos em
um contexto, sendo que tais enunciados foram produzidos em quatro momentos: expressando a
atitude de certeza (AC), expressando a atitude de dúvida (AD), expressando a modalidade
declarativa (MD) e expressando a modalidade interrogativa (MI). A partir da análise crítica dos
dados, pudemos observar que, na comparação entre a MD e a AC e entre a MI e a AD, apenas o
grupo controle (GC) apresentou um diferencial na expressão da AC, que foi o aumento da
amplitude de variação melódica da átona pretônica. Ao realizarmos uma análise mais detalhada,
levando em consideração cada um dos 10 informantes do GC, pudemos verificar que todos eles
apresentaram de uma a três variáveis que diferenciavam tanto a MD da AC quanto a MI da AD, o
que evidencia que a manipulação dos parâmetros prosódicos para expressar as atitudes é uma
característica individual. Já para os informantes com DP não foi observado nenhum
comportamento prosódico que caracterizasse a expressão das atitudes (ao compararmos a MD
com a AC e a MI com a AD). No entanto, quando comparamos todas as atitudes (certeza e
dúvida) com todas as modalidades (declarativa e interrogativa), observamos que a duração do
enunciado foi uma variável de peso na expressão das atitudes, apresentando-se aumentada para
a expressão delas, o que não aconteceu apenas para informantes parkinsonianos sem nenhum
tipo de tratamento. Ao estudar o emprego dos parâmetros prosódicos por parte destes
informantes sem levar em consideração as atitudes, observamos que a DP prejudica a produção
eficiente dos parâmetros prosódicos. Após a administração da levodopa, observamos uma
melhora significativa nos parâmetros de duração, mas mesmo assim os parkinsonianos não
chegam a ter um desempenho tão satisfatório quanto o do GC. O tratamento medicamentoso
promoveu melhora nos parâmetros de duração e o tratamento fonoaudiológico e a associação dos
tratamentos (fonoaudiológico e medicamentoso) promoveram a melhora de todos os parâmetros
prosódicos: frequência fundamental, duração e intensidade. Foi possível observar um padrão
melódico semelhante na emissão dos enunciados, sendo que, para todos os grupos de
comparação, foi verificado que enunciados de MD e AC apresentaram pico de frequência
fundamental na átona pretônica (exceto para a expressão da AC para informantes do sexo
feminino do GC, cujo pico foi na tônica nuclear), enquanto enunciados de MI e AD apresentaram o
pico de frequência fundamental na tônica nuclear.
______________________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Raquel Aparecida Sousa Azevedo-Souza
Nome do Estudo: Aspectos da expressividade de universitários em situação de apresentação de
seminários: análise pré e pós-intervenção fonoaudiológica
Nome do Programa de Pós-Graduação: Fonoaudiologia / Linha de Pesquisa - Voz: Avaliação e
Intervenção
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo – PUC-SP
Ano da apresentação: 2007
Nome do Orientador: Profa Dra Léslie Piccolotto Ferreira
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Fonoaudiologia, Comunicação, Falar em Público, Voz, Treinamento da Voz
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Resumo: As situações de apresentação de seminário representaram o recorte escolhido por esse
estudo na discussão da preparação de universitários para o falar em público. Entendendo que,
motivado pela demanda de seus clientes, vem crescendo o interesse do fonoaudiólogo pela área
da expressividade, objetivou-se analisar os efeitos de uma proposta de intervenção
fonoaudiológica junto a estudantes universitários. A intervenção descrita aconteceu entre os dias
treze de novembro e sete de dezembro de 2006 e contou com seis participantes ao todo. Foi
composta de seis encontros de uma hora e quarenta minutos de duração em que foram
trabalhados aspectos como respiração e coordenação pneumofonoarticulatória, vivência de
diferentes estados de tensão do corpo, ressonância e projeção da voz, propriocepção da produção
articulatória, vivência de usos variados de recursos vocais e corporais, exercícios específicos para
inteligibilidade e velocidade de fala, entoação e demais recursos de ênfase, e a aplicação desses
conteúdos em frases, em um breve discurso espontâneo e, por fim, na simulação de uma
apresentação de seminário. A avaliação dos resultados da intervenção aconteceu em dois
momentos da pesquisa ao final do último encontro e aproximadamente cinco meses após o
término da intervenção. Para investigar os efeitos dessa intervenção foram analisados os dados
referentes aos três participantes que cumpriram todas as etapas da pesquisa: filmagem em
situação real de apresentação de seminário, auto-avaliação e avaliação fonoaudiológica de
aspectos da expressividade pré e pós-intervenção, participação na intervenção e entrevista.
Analisando o corpus da pesquisa por meio da análise do discurso de BARDIN (1979), foram
encontradas seis categorias, a saber: aspectos orais, aspectos corporais, aspectos interacionais,
aspectos emocionais, estratégias e julgamentos. Nas quatro primeiras categorias, definidas a
priori, foram correlacionados os dados pré e pós-intervenção das auto-avaliações dos
participantes (escritas durante a intervenção e a obtida cinco meses após pela entrevista) e da
avaliação fonoaudiológica. As duas últimas foram detectadas a posteriori e analisadas com os
dados levantados nas entrevistas. A intervenção apresentou efeito positivo na visão de
fonoaudiólogos, que não perceberam mudanças apenas quanto aos aspectos emocionais, e
participantes, que revelaram evolução, em intensidade e forma diferente para cada um, em todos
os aspectos, especialmente quanto a expressividade oral e segurança às apresentações.
______________________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Patricia Maria Mendes Balata
Nome do Estudo: Os transtornos vocais e laríngeos em adolescentes e jovens usuários de drogas
fumadas
Nome do Programa de Pós-Graduação: Hebiatria – Determinantes de Saúde na Adolescência –
Faculdade de Odontologia
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Fundação Universidade de
Pernambuco – UPE
Ano da apresentação: 2007
Nome do Orientador: Profa Dra Kátia Cristina de Lima Petribu
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Drogas Ilícitas, Fonoaudiologia, Diagnóstico, Transtorno Vocal, Transtorno
Laríngeo
Resumo: Com o objetivo de determinar a ocorrência de transtornos vocais e laríngeos em
adolescentes e jovens, usuários de drogas fumadas, realizou-se um estudo descritivo,
observacional, transversal, envolvendo 55 usuários de tabaco, maconha e crack, dentre outras
drogas lícitas e ilícitas, atendidos nos seis Centros de Atenção Psicossocial para Álcool e Drogas,
em regime ambulatorial aberto, e em duas Casas do Meio do Caminho (em regime de internação).
A amostra foi tipo conveniência, para viabilizar o acesso à população usuária de drogas,
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dimensionada pelo critério temporal, de tal forma que, entre Maio e Novembro de 2006, todos os
usuários em tratamento integraram a amostra. Foram incluídos usuários, com idade entre 13 e 24
anos, independente de gênero, que concordaram em participar da pesquisa e em serem
submetidos às avaliações vocal e laringológica. Foram excluídos usuários com diagnóstico
fonoaudiológico típico de muda vocal e alteração comportamental ou comprometimento do estado
de saúde que inviabilizasse as avaliações. Os sujeitos foram submetidos à entrevista estruturada,
avaliação fonoaudiológica perceptivo-auditiva - Escala GRBAS, procedida por três fonoaudiólogas,
e a exame laringológico. Os dados foram analisados com o programa estatístico Statistical
Package for Social Sciences, versão 13.0, e teste exato de Fisher para análise de contingência, ao
nível de significância de 5%. O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Pernambuco
aprovou o estudo. Todos os usuários de maconha, tabaco e crack tinham transtornos vocais do
tipo rouquidão/aspereza e tensão, predominantemente de grau 1, e, dentre os 29 usuários
submetidos ao exame laringológico, 74,1% apresentaram transtornos laríngeos atribuíveis ao uso
de drogas. Concluiu-se que a frequência de transtornos vocais e alterações laríngeas, atribuíveis,
relacionados e agravados pelo uso de drogas fumadas, devem servir de alerta para implantação
de triagem fonoaudiológica, para prevenir doenças laríngeas.
______________________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Viviane M.O. Barrichelo-Lindström
Nome do Estudo: Voz ressoante em alunos de teatro: correlatos perceptivo-auditivos e acústicos
da emissão treinada Y-Buzz de Lessac
Nome do Programa de Pós-Graduação: Distúrbios da Comunicação Humana: Campo
Fonoaudiológico
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade Federal de São Paulo –
UNIFESP
Ano da apresentação: 2007
Nome do Orientador: Profa Dra Mara Behlau
Referência completa da publicação relacionada:
1) Barrichelo-Lindström V, Behlau M. Resonant Voice in Acting Students: Perceptual and Acoustic
Correlates of the Trained Y-Buzz by Lessac. J Voice, in press.
Palavras-chave: Treinamento da Voz, Acústica da Fala, Percepção-auditiva, Fonoterapia
Resumo: Objetivos: Estudar a emissão treinada Y-Buzz de Lessac e emissões habituais da vogal
/i/, pré e pós-treinamento, por meio de descrições auditivas e acústicas e investigar a presença da
sintonia fonte-filtro e sua associação com a percepção de uma emissão mais ressoante. Métodos:
participaram desse estudo 54 alunos de teatro, sendo 31 do sexo feminino e 23 do sexo
masculino, com idade média de 22 e 24 anos, sem alteração perceptiva da qualidade vocal. Os
indivíduos participaram de um treinamento de quatro encontros semanais que teve como objetivo
ensinar a emissão Y-Buzz. Para a gravação pré-treinamento, foi solicitada a emissão sustentada
da vogal /i/ em seu modo habitual, em frequência e intensidade auto-selecionadas, por três vezes
consecutivas. As mesmas instruções foram dadas no pós-treinamento para a gravação da emissão
da vogal /i/ habitual e da emissão Y-Buzz treinada. Uma análise perceptivo-auditiva foi realizada
com cinco fonoaudiólogas. Três emissões (a última repetição gravada em cada momento) foram
casualmente misturadas e apresentadas em sequência. As juízas deveriam graduar a ressonância
das emissões numa escala visual analógica, da menos a mais ressoante. As nove emissões
produzidas pelos indivíduos foram submetidas à análise acústica (Praat 4.4.33) e investigou-se a
frequência fundamental, as frequências dos quatro primeiros formantes, a diferença em
frequência entre o primeiro formante e a frequência fundamental (F1-F0) e, especificamente para
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as vozes masculinas, a frequência do segundo harmônico, além da diferença entre o primeiro
formante e a frequência do segundo harmônico (F1-H2). Testes estatísticos foram empregados,
inclusive para correlacionar os valores das diferenças mencionadas e as notas atribuídas às
emissões na análise perceptivo-auditiva. Resultados: a emissão treinada Y-Buzz em ambos os
grupos recebeu maior nota (6,1 para o grupo feminino e 5,5 para o grupo masculino), seguida da
emissão habitual pós-treinamento (4,8 para o grupo feminino e 4,9 para o masculino). A
frequência de F1 se apresentou mais grave na emissão treinada Y-Buzz em ambos os grupos (288
Hz para o grupo feminino e 285 Hz para o grupo masculino), com significância estatística somente
entre as mulheres. Comparada com a emissão habitual pré-treinamento, a frequência F1 da
emissão pós-treinamento se apresentou mais grave no grupo feminino (340 Hz no pré e 318 Hz
no pós-treinamento), com significância estatística. As frequências de F2, F3 e F4 mostraram-se mais
graves na emissão Y-Buzz com significância estatística em ambos os grupos. A diferença F1-F0 se
mostrou menor para a emissão Y-Buzz entre as mulheres (52 Hz), seguida da habitual póstreinamento (82 Hz), com diferença estatística entre elas. No grupo masculino, a emissão Y-Buzz
se diferenciou estatisticamente das habituais através da diferença F1-H2 (12 Hz). Não foi possível
estabelecer qualquer associação entre nota e valor das diferenças F1-F0 ou F1-H2. Conclusões: A
emissão Y-Buzz foi considerada mais ressoante do que as emissões habituais, independente do
sexo. Foi também caracterizada por uma redução das frequências dos quatro primeiros formantes.
Os menores valores da diferença F1-F0 entre as mulheres e F1-H2 entre os homens foram
encontrados na emissão treinada Y-Buzz, sugerindo a sintonia fonte-filtro. O treinamento da
emissão Y-Buzz pareceu influenciar o modo de produção habitual da vogal /i/.
______________________________________________________________________________
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Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Fundação Antonio Prudente – FAP
Ano da apresentação: 2007
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Referência completa da publicação relacionada:
1) Barros APB. Efetividade da reabilitação fonoaudiológica na voz e na deglutição em pacientes
irradiados devido ao câncer de cabeça e pescoço. São Paulo; 2007. [Tese de Doutorado-Fundação
Antônio Prudente].
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Resumo: Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar os resultados da reabilitação
fonoaudiológica, antes, durante e após a radioterapia, na voz e na deglutição de pacientes
tratados para câncer de cabeça e pescoço. Pacientes e métodos: Foi um estudo prospectivo de
série de casos, onde foram analisados 25 pacientes que foram submetidos à radioterapia exclusiva
ou concomitante à quimioterapia. Os pacientes foram distribuídos em 2 grupos conforme
admissão no hospital: sem fonoterapia (SF) e com fonoterapia (CF) e foram submetidos a
avaliações da função vocal e da deglutição em três distintos momentos: 1. pré-radioterapia, 2.
pós-imediato ao término da radioterapia e 3. 1 mês após o término da radioterapia. Para
avaliação dos resultados da terapia vocal os pacientes foram subdivididos quanto à exposição das
pregas vocais à radiação (PVE=prega vocal exposta e PVP=prega vocal protegida). Para análise
dos resultados da terapia vocal os pacientes foram submetidos às seguintes avaliações: 1. análise
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perceptivo-auditiva, 2. análise acústica da voz, e 3. Índice de Desvantagem Vocal – VHI (Voice
Handicap Index). Para a avaliação dos resultados da terapia da deglutição, foram realizadas as
seguintes avaliações: 1. avaliação videofluoroscópica da deglutição, e 2. Qualidade de Vida
relacionada à deglutição – SWAL-QOL (Quality-of-life related to swallowing). Resultados: Para as
variáveis perceptivas, no grupo SF o subgrupo PVE apresentou tendência de permanecer igual ou
apresentar melhora em relação ao grau da disfonia, rouquidão e articulação. O subgrupo PVP
apresentou, pelo menos em 1 momento de análise, piora de alguma variável. No grupo CF, ambos
os subgrupos demonstraram resultados semelhantes ao do grupo SF, embora se observe piora em
quase todas as variáveis. Quanto às medidas acústicas no grupo SF, o subgrupo PVE, apresentou
as medidas alteradas no primeiro momento com melhora no decorrer do tratamento. O grupo CF
manteve as medidas alteradas (shimmer %, APQ e VTI) nos três momentos de análise. Em
relação ao VHI, os pacientes do grupo CF referiram pior desvantagem vocal quando comparados
ao grupo SF. Em relação à deglutição, para as fases preparatória e oral, os pacientes do grupo CF
pioraram menos do que os pacientes do grupo SF. Quanto à fase faríngea, não foi observada
diferença entre os grupos. Quanto à qualidade de vida relacionada à deglutição, os pacientes do
grupo CF apresentaram melhores resultados. Conclusões: Os resultados obtidos neste estudo
indicam que a terapia vocal proposta no presente estudo, antes, durante e logo após a
radioterapia, não contribui para melhores resultados vocais. Em relação à deglutição a intervenção
fonoaudiológica pode ser útil na redução da incidência das alterações no decorrer do tratamento
radioterápico.
______________________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Lídia Becker
Nome do Estudo: Por uma estética da voz em cena: harmonizando conteúdo e expressão sob a
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Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Encenação, Estética Vocal, Linguística
Resumo: Este projeto de pesquisa pretende constituir-se como elemento facilitador do processo
de composição da personagem a partir do corpo e da voz do ator, com base em uma proposta
interdisciplinar, agregando elementos de três áreas do conhecimento: teatro, linguística e
fonoaudiologia, dentro da perspectiva pulsátil do teatro contemporâneo que entende a voz como
um prolongamento do corpo do ator e este como o elo de ligação entre palco e platéia. A atuação
do ator influi na significação do texto e modifica o sentido do espetáculo, razão pela qual se optou
por um estudo da voz no teatro de natureza qualitativa, referente à dimensão linguística, um
instrumento de excelência tanto para o processo criativo do ator, quanto para o conjunto da
encenação. Quer-se demonstrar que a voz humana tem temporalidade, possui uma estética
própria e que há parâmetros de caráter científico e metodológico capazes de aprofundar a análise
e a compreensão do fenômeno da voz em cena, promovendo o diálogo com as demais linguagens
do universo da criação teatral. Tal reflexão remete ao fazer teatral. A partir de uma experiência
com cegos e amblíopes, a fonoaudióloga Glorinha Beuttenmüller percebeu que podia enriquecer o
universo simbólico dos que não podiam enxergar através da sugestão de imagens internas e do
toque. A sensibilidade corporal tornou-se o eixo do seu trabalho, que atribui à comunicação uma
dimensão corporal-vocal, entendida como resposta emocional aos estímulos do mundo. Trata-se
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de uma visão da comunicação essencialmente estética, expressa no conceito de que o homem é
uma escultura sonora, uma forma viva, que possui uma dimensão interna e outra externa,
representação do signo linguístico, pressuposto para a construção do sentido.
______________________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Maria Cristina de Menezes Borrego
Nome do Estudo: Recursos de ênfase utilizados por indivíduos com e sem treinamento de voz e
fala
Nome do Programa de Pós-Graduação: Distúrbios da Comunicação Humana: Campo
Fonoaudiológico
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade Federal de São Paulo –
UNIFESP
Ano da apresentação: 2007
Nome do Orientador: Profa Dra Mara Behlau
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Treinamento da Voz, Qualidade da Voz, Acústica da Fala, Meios de Comunicação
Resumo: Introdução: A voz expressa a intenção do que é dito por meio de componentes nãoverbais da comunicação tais como variação de frequência fundamental e intensidade da voz,
duração das palavras e uso de pausas. Considerando-se que esses elementos prosódicos são
manipulados na veiculação de sentido da fala, o objetivo desse estudo é investigar como os
recursos de ênfase são utilizados por indivíduos com e sem treinamento de voz e fala na leitura de
um texto. Métodos: Participaram do estudo 77 indivíduos. O grupo treinado foi formado por 51
alunos de um curso de radialista, 33 homens e 18 mulheres, de 19 a 57 anos de idade. O grupo
de indivíduos não-treinados foi constituído por 26 indivíduos, 16 homens e 10 mulheres, de 20 a
48 anos. Foi selecionada uma notícia para leitura: “Procurando reverter o cenário de crise no país,
o presidente negocia reformas com o PMDB. Lula espera sair reforçado das negociações”. Os
participantes leram o texto duas vezes e enfatizaram, a cada leitura, uma das duas palavras
assinaladas: “negocia” e “reformas”. As leituras foram gravadas em dois momentos com intervalo
de dois meses, correspondente ao início e final do curso do grupo treinado, e submetidas à análise
perceptivo-auditiva da ocorrência, avaliação e forma de utilização da ênfase; identificação visual
do traçado espectrográfico para a delimitação das pausas e análise acústica da duração e
frequência fundamental das palavras enfatizadas (programa PRAAT). Testes estatísticos foram
aplicados para analisar os dados. Resultados: Na análise perceptivo-auditiva, não houve diferença
na ocorrência e forma de utilização da ênfase. Quanto à avaliação, o grupo treinado foi melhor
avaliado (6,14) quando comparado ao grupo não-treinado (3,93). A utilização da ênfase foi
diferente entre as palavras estudadas, sendo que a ocorrência de ênfase em “reformas” foi maior
(98%) e melhor avaliada (6,14) quando comparada à palavra “negocia” (80,4% / 5,31). A ênfase
em “negocia” caracterizou-se por aumento da duração e em “reformas” por elevação da
intensidade. Observou-se utilização menor de pausas no grupo treinado (6%) do que no grupo
não-treinado (57%). Na análise acústica, a palavra “reformas” durou mais que “negocia” e sua
duração foi maior no grupo não-treinado (grupo não-treinado = 0,86s / grupo treinado = 0,79s).
Quanto à frequência fundamental, não houve diferença entre os momentos e os grupos
estudados, sendo que a média da frequência fundamental de “negocia” foi maior que “reformas”.
Na comparação entre as palavras, “negocia” foi enfatizada por elevação da frequência
fundamental e “reformas”, por aumento na duração. Conclusões: Os participantes do grupo
treinado e do grupo não-treinado se comportaram de forma semelhante na maioria das análises,
demonstrando que a utilização das ênfases obedece às características individuais dos falantes. O
grupo treinado apresentou mais habilidade em ajustar os recursos de ênfase de acordo com o tipo
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de texto selecionado, garantindo fluência e distribuição adequada de pausas na leitura. Os
recursos de ênfase foram empregados de maneira distinta entre as palavras enfatizadas de acordo
com aspectos sintáticos e semânticos inerentes à estrutura frasal.
______________________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Carla Maria C. Padilha de Brito
Nome do Estudo: Perfil entoacional do operador de telemarketing e tipo de padrão mais aceito
por clientes de operadoras de celular
Nome do Programa de Pós-Graduação: Ciências da Linguagem
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade Católica de
Pernambuco – UNICAP
Ano da apresentação: 2007
Nome do Orientador: Prof Dr Francisco Madeiro Bernardino Junior
Nome do Co-orientador: Profa Dra Marígia Ana de Moura Aguiar
Referência completa da publicação relacionada:
1) Vasconcelos JM, Brito CMCP, Bernardino Junior FM, Aguiar MAM. Percepção dos clientes de
operadoras de telefonia celular quanto a entonação dos teleoperadores. In: Anais do 15o
Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia e 7o Congresso Internacional de Fonoaudiologia, 2007,
Gramado, RS.
Palavras-chave: Teleoperador, Prosódia, Teoria Interacional da Entoação
Resumo: O setor de telemarketing encontra-se em expansão no Brasil e surge como uma
primeira oportunidade de emprego formal. No telemarketing ativo, o papel do teleoperador é o
contato direto com o cliente – é ele quem faz a ligação, enquanto no receptivo, ele recebe a
ligação. Neste cenário, a voz torna-se uma ferramenta de trabalho essencial, pois grande parte do
desempenho do teleoperador relaciona-se diretamente à comunicação verbal. A voz necessita,
para uma boa comunicação, variações de pitch, loudness, velocidade de fala, entoação. Esses
parâmetros estão relacionados à prosódia. A literatura apresenta poucos estudos que contemplam
a entoação no telemarketing. O presente estudo teve como objetivo caracterizar o perfil
entoacional do operador de telemarketing, assim como identificar o tipo de padrão entoacional
mais aceito pelos clientes de operadoras de telefonia celular. Para tanto, foi aplicado um
questionário a 212 clientes de empresas de telefonia celular, realizado um estudo da entoação de
40 teleoperadores com base na Teoria Interacional da Entoação, desenvolvida por David Brazil, e
apresentadas, a 100 clientes, gravações dos padrões mais recorrentes para que identificassem os
mais aceitos. Os resultados mais representativos foram: os clientes percebem diferenças entre as
formas de atendimento do telemarketing ativo do receptivo, principalmente, os de faixa etária
mais jovem (20 a 30 anos); foi identificado como padrão mais recorrente, entre as 40 falas
transcritas, o tom ascendente, tanto no telemarketing ativo quanto no receptivo. Contudo, no
telemarketing ativo, o segundo padrão mais recorrente foi o descendente, e no telemarketing
receptivo, foi o descendente-ascendente. De acordo com a avaliação de 100 clientes, os quais
escutaram gravações de vozes de teleoperadores, os tons ascendentes e descendentes,
independente do tipo de telemarketing, foram considerados naturais, e o tom descendenteascendente foi considerado exagerado ou caricato. No telemarketing ativo, o padrão descendente
foi mais aceito, e no telemarketing receptivo, o ascendente. O padrão descendente-ascendente
teve uma avaliação mais positiva pelos clientes do sexo masculino. Dessa forma, podemos
concluir que é necessário conhecer o perfil do cliente que irá utilizar os serviços de telemarketing
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da empresa, seja ele receptivo ou ativo, para que o operador possa adequar a entoação à forma
mais agradável ao cliente.
______________________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Márcia Ortiz de Camargo
Nome do Estudo: A percepção de professoras sobre a intensidade da própria voz
Nome do Programa de Pós-Graduação: Educação
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade Metodista de Piracicaba
– UNIMEP
Ano da apresentação: 2007
Nome do Orientador: Profa Dra Cristina Broglia Feitosa de Lacerda
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Voz do Professor, Ambiente Escolar, Ruído
Resumo: A voz do professor é um tema que desperta a atenção de várias áreas tais como,
Educação, Medicina e em especial da Fonoaudiologia. Muitos estudos procuram caracterizar a voz
do professor quanto aos aspectos físicos, psicoacústicos, emocionais e educacionais, levando em
consideração as características ambientais, anátomo-funcionais, a qualidade de vida e saúde dos
professores, bem como, a relação ensino-aprendizagem. Um aspecto relevante na produção da
voz do professor é a intensidade vocal que se corretamente aplicada pode prevenir alterações
vocais, dinamizar as aulas melhorando a aprendizagem dos alunos e proporcionar uma boa
relação professor-aluno. O objetivo desta pesquisa foi investigar a percepção de professoras em
relação à intensidade da própria voz em sala de aula e em outras situações de comunicação. A
pesquisa envolveu levantamento de dados quantitativos tais como: questionário fechado com
questões sobre a intensidade da voz em diferentes situações; medidas da voz habitual das 32
professoras em ambiente silencioso e da voz profissional durante o período de aula na escola e
medidas do ruído das salas de aula. As 32 professoras participantes são funcionárias da Rede
Municipal de Ensino da cidade de Capivari no interior do Estado de São Paulo. Os resultados, que
foram também analisados a partir de uma ótica qualitativa, mostraram uma prevalência do uso da
voz em forte intensidade em sala de aula sem que as professoras se apercebessem disto; um
elevado nível de ruído ambiental e um grande índice de alterações vocais. Concluiu-se que a
percepção auditiva da própria voz envolve mais as questões subjetivas, como vivências e hábitos
de cada professora, constituídos nas relações sociais e no ambiente a que estão expostas, do que
o volume de voz utilizado, como mostraram as medidas objetivas. É importante que os gestores
da Educação tenham conhecimento deste contexto e proporcionem condições mais adequadas de
trabalho aos professores e abram espaço, nas escolas, para programas de saúde vocal e
promoção de saúde. As ações fonoaudiológicas voltadas ao professor devem contemplar os
aspectos da percepção auditiva em relação à própria voz e também em relação ao ruído
ambiental, importante fator de elevação da voz e desgaste do professor. Estas ações têm de ser
voltadas não apenas para a saúde vocal do professor, mas também para a sua saúde geral e para
melhorias nas condições de trabalho e de vida. É preciso enfatizar a voz como instrumento de
trabalho responsável pela transmissão do conhecimento e para as relações sociais estabelecidas
no ambiente escolar e fora dele.
______________________________________________________________________________
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DOUTORADO
Nome do Autor: Daniella Franco Curcio
Nome do Estudo: Modelo de predição linear da extensão do trato vocal a partir de parâmetros
céfalo-cervicais
Nome do Programa de Pós-Graduação: Morfologia e Genética
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade Federal de São Paulo –
UNIFESP
Ano da apresentação: 2007
Nome do Orientador: Prof Dr Ricardo Luiz Smith
Nomes dos Co-orientadores: Profa Dra Mara Behlau e Profa Dra Vera L. M. Rosa
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Cefalometria, Antropologia Forense, Biometria, Anatomia, Voz
Resumo: Objetivo: desenvolver um modelo de regressão linear para correlações observadas
entre parâmetros de extensão do trato vocal e de medidas cranianas e céfalo-cervicais,
considerando a classificação facial de Ricketts, em adultos de ambos os sexos. Métodos: foram
utilizadas 2798 tele-radiografias laterais de arquivo digital de indivíduos entre 20 e 60 anos. Os
critérios de exclusão foram: indivíduos em tratamento ortodôntico vigente, totalmente edêndulos,
com evidências de cirurgia de reconstituição óssea de face ou de retração mandibular, além de
medidas de trespasse dentário fora do padrão de normalidade. Resultados: Foram observadas
proporcionalidades entre os parâmetros de extensão do trato vocal e projeções cranianas em
ambos os sexos. Diferenças significantes no que se refere à extensão do trato vocal foram
observadas apenas entre os grupos de tipos faciais extremos, dólico e braquifacial. Conclusões: o
modelo de predição linear foi desenvolvido satisfatoriamente e não sofreu interferência direta do
padrão de crescimento facial de Ricketts. As proporções entre os parâmetros de extensão do trato
vocal e suas correlações com medidas cranianas e céfalo-cervicais puderam ser descritas por
equações simples. Na população estudada, medidas cranianas e céfalo-cervicais podem ser
utilizadas como índice de predição da extensão parcial e total do trato vocal.
______________________________________________________________________________
DOUTORADO
Nome do Autor: Maria Lucia Oliveira Suzigan Dragone
Nome do Estudo: O despertar de uma relação consciente com a voz na formação inicial do
professor: efeitos na prática docente
Nome do Programa de Pós-Graduação: Educação Escolar - Faculdade de Ciências e Letras FCLAr
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade Estadual Paulista –
UNESP
Ano da apresentação: 2007
Nome do Orientador: Profa Dra Luciana Maria Giovanni
Referências completas das publicações relacionadas:
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1) Dragone MLS. O despertar da relação consciente com a voz na formação inicial do professor:
efeitos na prática docente. Araraquara: Biblioteca digital, 2007, v.1. 223p.
2) Dragone MLS. O despertar da relação consciente com a voz na formação inicial do professor:
efeitos na prática docente. Mídia eletrônica. Portal Domínio Público. data de acesso 30/01/09.
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=6784.
3) Dragone MLS. A comunicação oral e a voz do professor saberes docentes que compõem as
interações em sala de aula. In: XIV ENDIPE – Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino,
2008, Porto Alegre - RS. Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino (14.: 2008). Porto
Alegre - RS: EDIPUCRS, 2008, 2008 v.CD-ROM.
4) Dragone MLS, Giovanni LM. O despertar da relação consciente com a voz na formação inicial
do professor: efeitos na prática docente. In: I Congresso Internacional em Estudos da Criança:
Infâncias Possíveis, Mundos Reais, 2008, Braga-PT. Infâncias possíveis, Mundos Reais. Braga-PT:
Instituto de Estudos da Criança Universidade do Minho, 2008. Texto. v.1.
Palavras-chave: Professor, Voz, Recurso de Trabalho, Formação do Professor
Resumo: Esta tese teve por objetivo propiciar a exposição de professores em formação a
conceitos sobre voz e comunicação oral para analisar os resultados, desta exposição, durante os
processos de interação com os alunos em sala de aula. Trata-se de pesquisa analítico-descritiva
iniciada por um questionário respondido por 133 sujeitos graduandos do último ano de cursos
superiores de formação para o magistério com a finalidade de compor o perfil dos participantes.
Foi oferecido um Curso de Extensão em Voz e Comunicação Oral, mas, por motivos
organizacionais e burocráticos, fora do domínio do pesquisador, houve somente 17 participantes,
dos quais três professoras, já atuantes no magistério nos anos iniciais da Educação Básica, foram
observadas em sala de aula antes e depois do curso, num intervalo médio de três meses e meio,
resultando em 504 minutos de registro em vídeo. As imagens foram editadas segundo três
momentos da aula: motivação para aprender, ação de aprender e expressão do conhecimento; e
analisadas sob as seguintes dimensões: aspectos relacionados à qualidade e expressividade de
fala e aspectos voltados para a interação em sala de aula quando permeada pela comunicação
oral. As avaliações envolveram olhares interdisciplinares (seis fonoaudiólogas, seis educadoras, e
a pesquisadora). Resultados: ocorreram benefícios com significância estatística na voz e na
comunicação oral das professoras com relação à qualidade, psicodinâmica e expressividade da voz
e fala, e nos processos de interação por comunicação oral, tais como atenção dos alunos,
manutenção das interações por linguagem oral, maior envolvimento dos alunos, e atitudes
comunicativas das professoras mais adaptadas às necessidades do contexto. Concluiu-se que a
participação no curso gerou transformações que melhoraram as formas de falar das professoras,
com resultados significativos nos processos de interação em sala de aula. As transformações
geradas colocaram em evidência a importância de que conceitos sobre voz e comunicação oral
sejam incorporados aos saberes docentes a serem ensinados durante a formação de professores.
______________________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Deborah Gampel-Tichauer
Nome do Estudo: Envelhecimento e voz: características principais e repercussão social
Nome do Programa de Pós-Graduação: Estudos Pós-Graduados em Gerontologia
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo – PUC-SP
Ano da apresentação: 2007
Nome do Orientador: Profa Dra Ursula Margarida Karsch
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Nome do Co-orientador: Profa Dra Léslie Piccolotto Ferreira
Referências completas das publicações relacionadas:
1) Gampel-Tichauer D. Percepção de voz e qualidade de vida em idosos professores e não
professores.
Revista
Ciência
e
Saúde
Coletiva
(on
line),
disponível
em
www.abrasco.org.br/cienciaesaudecoletiva/artigos/artigo_int.php?id_artigo=2068.
2) Gampel-Tichauer D. Envelhecimento, voz e atividade física. Revista da Sociedade Brasileira de
Fonoaudiologia, volume 13, n.13 –jul/set 2008.
3) Gampel-Tichauer D. Agradabilidade da voz de sujeitos idosos professores e não professores.
Revista Kairós, no prelo.
Palavras-chave: Envelhecimento, Voz, Idoso, Docente
Resumo: Objetivo: Comparar a voz de sujeitos idosos professores e não professores e verificar a
repercussão social dessa voz. Método: Em 47 sujeitos, acima de 65 anos, homens e mulheres,
sendo 23 professores (GP) e 24 não professores (GNP), foi aplicado o protocolo de qualidade de
vida e voz (QVV). A partir de amostra de fala coletada foi realizada a avaliação dos parâmetros
vocais por meio da análise perceptivo-auditiva, seguida da análise da idade vocal percebida e da
agradabilidade. Resultados: Todos os sujeitos, GP e GNP, apresentaram valores menores no
domínio físico quando comparado ao domínio sócio-emocional do QVV; e não foram encontradas
diferenças estatisticamente significantes entre os resultados da análise perceptivo-auditiva, idade
vocal percebida e agradabilidade, para esses dois grupos. Para o GP foi encontrada significância
na relação entre dade cronológica e variação de loudness (correlação negativa e p = 0,042);
idade cronológica e a idade vocal percebida (correlação positiva e p = 0,008); agradabilidade e
loudness (correlação positiva e p = 0,035) e agradabilidade com variação de pitch, (correlação
positiva e p = 0,019). Para o GNP foi encontrada significância na relação entre idade cronológica
e velocidade (correlação negativa e p= 0,038); idade vocal percebida e o tempo de prática de
atividade física (correlação negativa e p = 0,028). Conclusão: Os parâmetros vocais de GP e GNP
foram semelhantes e não foi encontrada relação estatisticamente significante entre os parâmetros
vocais, os escores do protocolo QVV e a idade vocal percebida, para ambos os grupos. A
agradabilidade da voz não apresentou relação estatisticamente significante com a idade vocal
percebida em ambos os grupos de sujeitos, apenas com os parâmetros de loudness e variação de
pitch para os sujeitos GP.
______________________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Ana Carolina de Assis Moura Ghirardi
Nome do Estudo: Laringectomizados usuários de prótese traqueoesofágica: princípios e métodos
da prática fonoaudiológica
Nome do Programa de Pós-Graduação: Estudos Pós-Graduados em Fonoaudiologia
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo – PUC-SP
Ano da apresentação: 2007
Nome do Orientador: Profa Dra Léslie Piccolotto Ferreira
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Fonoaudiologia, Voz, Laringectomia, Prótese Traqueo-esofágica
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Resumo: Objetivo: Analisar os princípios e métodos presentes na terapia fonoaudiológica de
pacientes laringectomizados totais usuários de prótese traqueoesofágica, do ponto de vista de
fonoaudiólogos, médicos e pacientes. Métodos: Os participantes da pesquisa foram três
fonoaudiólogas que atuam na área de reabilitação de laringectomizados totais (GF), três médicos
cirurgiões de cabeça e pescoço (GM) e três usuários de prótese traqueoesofágica (GU). Os
fonoaudiólogos responderam a uma entrevista contendo uma pergunta de caráter aberto, sobre a
sua prática na reabilitação desses pacientes. A partir da leitura do material coletado, elaborou-se
um questionário para GM, sobre suas expectativas quanto ao processo terapêutico
fonoaudiológico, e outro para GU, que versava sobre técnicas específicas, expectativas e
lembranças do processo de terapia fonoaudiológica. Após a leitura do material, foram elaborados
mapas de associação de idéias, e as falas dos entrevistados foram alocadas em categorias
correspondentes. Dessa forma a análise foi realizada de forma individual para cada grupo. Em um
segundo momento, as falas dos entrevistados dos três grupos foram comparadas entre si, com
base nas categorias elaboradas. Resultados: O trabalho com os usuários de prótese
traqueoesofágica é descrito pelas fonoaudiólogas como rápido. A atuação no período préoperatório consiste de orientações acerca da cirurgia e suas implicações e sobre os métodos
alternativos de comunicação disponíveis. Após a cirurgia, a terapia fonoaudiológica consiste,
predominantemente, de técnicas específicas para oclusão do estoma, coordenação entre expiração
e fonação, fluência de fala, tempo máximo fonatório, e variação de altura e intensidade vocal. O
caso é considerado bem sucedido quando o paciente utiliza a prótese como principal forma de
comunicação. Para os médicos, a função da terapia fonoaudiológica é dar ao sujeito autonomia de
comunicação, por meio de recursos expressivos e domínio do uso da prótese. Para os usuários, o
contato com a fonoaudióloga foi positivo e os principais ganhos foram em qualidade de vida, pela
re-integração social e retomada da fala. Assim, os princípios da atuação fonoaudiológica foram:
mediar a adaptação do paciente à PTE, oferecer técnicas para a fonação e propiciar condições
para que ele se expresse. Considerações Finais: Observa-se que a função do fonoaudiólogo é a
combinação entre as expectativas dos três grupos: propiciar ao paciente um domínio da prótese
por meio da expressão, autonomia no cuidado com a mesma, fazendo com que esse seja seu
principal recurso de comunicação. Dessa forma, a melhora da qualidade de vida, pela reintegração
na sociedade passa a ser o principal objetivo da atuação com laringectomizados.
______________________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Tatiana de Abreu Castro Gonçalves
Nome do Estudo: Correlação entre sintomas vocais e suas possíveis causas em um grupo de
coralistas da cidade de São Paulo
Nome do Programa de Pós-Graduação: Fonoaudiologia
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo – PUC-SP
Ano da apresentação: 2007
Nome do Orientador: Profa Dra Léslie Piccolotto Ferreira
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Epidemiologia, Voz, Coralista, Sintoma
Resumo: Na Fonoaudiologia, são poucas as pesquisas epidemiológicas, principalmente as que
investigam as questões com a voz cantada. Objetivo: Este estudo correlacionou os sintomas
vocais e suas possíveis causas, de acordo com o sexo e a classificação vocal, em um grupo de
coralistas da Cidade de São Paulo. Método: Participaram 143 coralistas (58,7% mulheres e 41,3%
homens) de uma universidade da Cidade de São Paulo com idade entre 18 e 45 anos e de
classificação vocal diversa. Os participantes responderam a um questionário adaptado da proposta
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de GUERRA (2005), que incluiu, além de questões de caracterização do grupo, as que tinham
como proposta levantar a presença de sintomas vocais e as possíveis causas na opinião dos
coralistas. Os dados foram analisados considerando o levantamento numérico e percentual,
conforme a ocorrência de: sintomas e causas que mais aparecem segundo o sexo (homens x
mulheres); sintomas e causas mais frequentes em sopranos e contraltos; sintomas e causas mais
frequentes em tenores e baixos; sintomas em geral e causas; e sintomas vocais mais frequentes
na voz falada, cantada e em ambas. Para a análise estatística foi utilizado o programa SPSS
(Statistical Package for Social Sciences) – versão 13.0. Adotou-se o nível de significância de 5%
(0,050), para a aplicação dos testes estatísticos deste estudo. Para a análise das possíveis
diferenças entre o sexo e classificação vocal foi utilizado o Teste de Mann-Whitney; e a análise de
correlação de Spearman foi utilizada com o intuito de verificar o nível de relacionamento entre
sintomas vocais e possíveis causas. Resultados: Dentre os homens, 25% referiram não sentir
nenhum dos sintomas mencionados, enquanto que 22,9% das mulheres não mencionaram
nenhum deles. Os sintomas mais referidos foram pigarro/secreção (44,6%, tanto para mulheres
quanto para homens), seguido de rouquidão (22,9% para as mulheres e 26,8% para os homens)
e tosse seca (20,5% para o sexo feminino e 14,3% para o sexo masculino). Na comparação
referente ao sexo, houve diferença significante (p=0,015) a favor dos homens no que se refere à
presença da voz fraca. Na comparação referente à classificação vocal, garganta seca e boca seca,
diferenciaram-se contraltos de sopranos. Dentre as causas, as mais mencionadas pelo grupo,
como possíveis para explicar os sintomas referidos, foram: gripe (50,8%), uso intenso de voz
cantada (42,4%) e quadro de alergia (41,6%). Conclusão: Os sintomas vocais mais mencionados
foram pigarro/secreção, rouquidão e tosse com secreção. O sintoma de rouquidão foi o mais
mencionado como presente na voz falada, enquanto que pigarro/secreção, na voz cantada ou em
ambas as situações. Na correlação com a variável sexo, o sintoma de voz fraca esteve presente a
favor dos homens; e na correlação com a classificação vocal, os sintomas de garganta e boca
secas estiveram mais presentes entre as contraltos. Os participantes demonstraram conhecimento
ao relacionar os sintomas assinalados e suas possíveis causas. Dentre estas, as mais citadas
foram gripe, uso intensivo da voz e alergia. Especificamente relacionadas ao sintoma de rouquidão
foram citadas as causas de uso intenso da voz (falada e cantada), infecção respiratória, alergia e
problemas digestivos.
______________________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Daniela Correa Kiralyhegy
Nome do Estudo: Estratégias de autopreservação vocal utilizadas em sala de aula por
professores do nível básico de uma escola estadual do rio de janeiro
Nome do Programa de Pós-Graduação: Saúde Coletiva
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade Federal do Rio de
Janeiro – UFRJ
Ano da apresentação: 2007
Nome do Orientador: Profa Dra Katia Regina de Barros Sanches
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Problemas de Voz, Fonoaudiologia, Voz
Resumo: Os professores são considerados profissionais da voz devido à alta demanda vocal
comum ao exercício de sua profissão. Existem diversos fatores ocupacionais considerados de risco
para a voz destes profissionais, como os ambientais e os organizacionais. Além destes fatores de
risco, os professores ainda sofrem o impacto da falta de cuidados com a voz, muitas vezes
decorrente da ausência desse conhecimento específico. O objetivo do presente trabalho foi
caracterizar o grupo de professores participantes da pesquisa, investigar as estratégias de
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autopreservação vocal que conhecem e utilizam em sala de aula; conhecer qual a percepção do
professor com relação ao seu ambiente de trabalho, e saber quais são os sintomas vocais mais
frequentes apresentados por eles. O instrumento utilizado para a realização da pesquisa foi um
questionário, respondido pelos professores, além da observação do espaço físico da escola. O
grupo pesquisado era constituído na grande maioria por professores do gênero feminino. Os
professores demonstraram possuir conhecimentos a respeito de estratégias que os auxiliam a
preservar a voz em sala de aula. Tal fato, porém, mostrou-se insuficiente para que fizessem uso
de determinadas estratégias conhecidas. Alguns professores fazem uso de estratégias que são
favoráveis para a preservação da voz, porém sem a consciência desta relação, utilizando-as
apenas como recurso pedagógico. As modificações do ambiente físico para melhor atender às
necessidades vocais do professor foram poucas vezes levadas em conta pelos próprios
professores, como um recurso benéfico para a preservação da saúde vocal. Os professores que
avaliaram satisfatoriamente seu ambiente físico de trabalho apresentaram um menor número de
sintomas vocais ao fim do dia de trabalho. Os recursos pedagógicos que reduzem a sobrecarga
vocal foram mais utilizados pelos professores do que a modificação do comportamento vocal ou do
ambiente físico como estratégias de autopreservação vocal, embora o grupo reconheça os efeitos
benéficos destas duas últimas categorias sobre a voz. O microfone com equipamentos de
amplificação sonora ainda não é uma realidade na escola e o professor também não investe neste
recurso que poderia favorecer a projeção da voz em sala de aula e reduzir ou mesmo evitar a
sobrecarga vocal decorrente do trabalho.
______________________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Ana Paula Dassie Leite
Nome do Estudo: O grupo terapêutico como possibilidade de intervenção junto a crianças
disfônicas: análise de um processo
Nome do Programa de Pós-Graduação: Saúde da Criança e do Adolescente
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade Estadual de Campinas
– UNICAMP
Ano da apresentação: 2007
Nome do Orientador: Profa Dra Ivone Panhoca
Referência completa da publicação relacionada:
1) Leite APD, Panhoca I. Grupo terapêutico fonoaudiológico: possibilidades de intervenção junto a
crianças disfônicas. Anais do 15º Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia. Gramado, 2007.
Palavras-chave: Distúrbios da Voz, Processos Grupais, Criança
Resumo: O trabalho fonoaudiológico em grupo com crianças disfônicas ainda é pouco difundido,
havendo raros estudos abordando o tema. Considera-se, aqui, a voz como parte da comunicação
e meio de fundamentação linguística da criança nas relações sociais. O objetivo do estudo é
analisar o grupo como modalidade de intervenção fonoaudiológica junto a crianças disfônicas,
bem como as possibilidades de atuação que ele propicia. O banco de dados da pesquisa
corresponde a registros em vídeo e transcrições de um processo terapêutico com um grupo de
seis crianças disfônicas, durante seis meses. Os resultados mostram as construções conjuntas de
conhecimentos, a repercussão dos conceitos trabalhados em grupo na vida das crianças, o
importante papel do terapeuta, as trocas de experiências, a dificuldade na realização de exercícios
e técnicas individuais no contexto grupal e as modificações saudáveis na qualidade vocal de
crianças com disfonias de grau leve com o decorrer do processo. Conclui-se que o grupo é um
“espaço” rico e promissor, importante para o desenvolvimento de noções que as crianças têm da
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voz e de conscientizações para eliminação de hábitos não saudáveis e agregação de novos
hábitos, além de proporcionar mudanças na qualidade vocal das crianças.
______________________________________________________________________________
DOUTORADO
Nome do Autor: Maria Teresa Rosangela Lofredo-Bonatto
Nome do Estudo: Vozes infantis: a caracterização do contraste de vozeamento das consoantes
plosivas no Português Brasileiro na fala de crianças de 3 a 12 anos
Nome do Programa de Pós-Graduação: Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo – PUC-SP
Ano da apresentação: 2007
Nome do Orientador: Profa Dra Sandra Madureira
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Criança, Vozeamento, Plosivas, Voice Onset Time
Resumo: Os sons plosivos são produzidos logo cedo pelas crianças, mas apesar disso é comum
encontrarmos na clínica fonoaudiológica aquelas que apresentam dificuldades para pronunciá-los,
principalmente em relação aos vozeados e não-vozeados. Para os vozeados a literatura fonética
explica que o grau de constrição das pregas vocais pode aumentar o nível de obstrução supralaríngea igualando-o ao da sub-laringe e como consequência dificultar o vozeamento. Para
produzir os vozeados semelhantes aos do adulto, a criança precisa aprender a sincronizar os
gestos glotal e oral. Para a investigação acústica dessas plosivas a literatura aponta várias
medidas, dentre elas o Voice Onset Time (VOT), a duração total da plosiva e a da vogal que a
precede ou a sucede. O objetivo do presente estudo é caracterizar, por meio de uma investigação
fonético-acústica, a produção das consoantes plosivas no Português Brasileiro (PB), na fala de
crianças de 3 a 12 anos. O corpus utilizado contém as seis plosivas do PB, de palavras dissílabas,
em frases-veículo. As crianças foram selecionadas após análise criteriosa e a inspeção do sinal
acústico foi realizada na forma de onda e espectrograma de banda larga. Foram realizadas a
extração do VOT e de cada um dos segmentos vocálicos e consonantais a partir do /a/ de “diga”,
das palavras-chave, da palavra “baixinho” e da frase completa (Ex: “D/i/g/a/p/a/p/a/baixinho”). O
corpus das crianças de 3 anos foi utilizado para a realização do estudo perceptivo com a
participação 120 juízes que identificaram as plosivas /b/, /d/ e /g/ como vozeadas quando
apresentavam, pelo menos, 53% de barra de sonoridade. Para as plosivas /p/, /t/ e /k/, a
presença da breathy vowel favoreceu a identificação como vozeadas e a presença da aspiração
não interferiu no julgamento dos juízes para as plosivas não-vozeadas. Na produção, pudemos
observar para as não-vozeadas, tônicas e pós-tônicas, variabilidade nos valores das médias e
desvios-padrão elevados para todas as faixas etárias. O VOT foi um parâmetro satisfatório para a
diferenciação do vozeamento na fala infantil, e esta foi encontrada a partir dos 3 anos. O VOT não
foi específico para o ponto articulatório das bilabiais e alveolares. Os pressupostos teóricos, como
a Teoria da Fonte e do Filtro (Fant, 1960), a Fonologia Articulatória (FAR - Browman e Goldstein,
1986; 1990; 1992) e a Acústica Articulatória (FAAR - Albano, 2001), a Teoria do Realismo Direto
(Fowler, 1986) e a proposta de aquisição do sistema fonológico que Albano (1990) denominou “O
Toque de Ouvido“, nos permitem afirmar que o contraste de vozeamento esteve presente na
produção de fala de todas as crianças. Afirmamos que na produção das de 3 anos, ocorreu maior
latência entre a coordenação dos gestos glotal e articulatório, observada pela grande variabilidade
em suas produções em termos de VOT, sendo que as velares revelaram menor variabilidade.
Inferimos pelas análises espectrográficas e fundamentos teóricos da FAR e FAAR que as crianças
pequenas têm dificuldades em interromper um gesto e iniciar outro, provavelmente em relação à
sobreposição de gestos que com o aumento da idade passa a ser melhor realizada.
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______________________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Daniela Jovel Modolo
Nome do Estudo: Diadococinesia oral e laríngea em crianças
Nome do Programa de Pós-Graduação: Fonoaudiologia – Faculdade de Odontologia de Bauru
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade de São Paulo – USP
Ano da apresentação: 2007
Nome do Orientador: Profa Dra Alcione Ghedini Brasolotto
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Avaliação da Linguagem, Articulação, Voz
Resumo: A diadococinesia (DDC) é a habilidade para realizar repetições rápidas de padrões
relativamente simples de contrações musculares opostas, utilizada para avaliar a maturação e a
integração neuromotora. A DDC oral e laríngea, associada aos demais procedimentos de avaliação
fonoaudiológica, é um importante recurso na compreensão das manifestações dos distúrbios da
comunicação. A partir disso, objetivou-se estabelecer valores de referência quanto à normalidade
em relação aos resultados da avaliação da DDC oral e laríngea nos diferentes gêneros e faixas
etárias de crianças falantes do português brasileiro, bem como analisar a diferença entre os
gêneros e faixas etárias. Participaram 150 crianças, distribuídas nas faixas de oito, nove e dez
anos de idade. A DDC oral foi avaliada por meio da repetição de "pa", "ta", "ca" e "pataca" e a
DDC laríngea, pela repetição de "a" e "i". Foram utilizados os programas Motor Speech Profile
Advanced e Mult Speech Main Program, da Kay Elemetrics Corp. Os parâmetros da DDC foram
apresentados como média, mediana e percentil para cada emissão. A comparação entre gênero e
idade foi realizada por meio da Análise de Variância a dois critérios e do teste de Tuckey. Quanto
à DDC oral, a análise estatística dos resultados demonstrou que, com o avanço da idade: houve
aumento do número de emissões de monossílabas por segundo, redução do tempo médio entre
essas emissões; houve aumento do coeficiente de variação do período durante a sílaba "ca" e
aumento do coeficiente de variação do pico da intensidade para a sílaba "ta". O número de
emissões por segundo da monossílaba "ta" foi maior para as meninas que para os meninos. Na
emissão da trissílaba, o número de emissões por segundo foi diferente entre os gêneros e,
considerando-se os subgrupos de idade e gênero, as meninas de oito anos apresentaram menor
número de emissões que todos os demais subgrupos. Quanto à DDC laríngea, com o avanço da
idade houve aumento do número de emissões por segundo e períodos mais curtos da vogal "i"
para as meninas; menor valor do desvio padrão do período e da perturbação do período para essa
mesma vogal. Conclui-se que foi possível estabelecer os valores de normalidade da DDC oral e
laríngea para o grupo de crianças estudado e que houve diferenças quanto ao gênero e à idade, o
que demonstra que o desenvolvimento da DDC oral e laríngea deve ser considerado na avaliação
da comunicação oral de crianças.
______________________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Ana Elisa Moreira-Ferreira
Nome do Estudo: Recursos de expressividade oral e linguístico-discursivos de operadores de
telemarketing: relação com a sensação gerada em prováveis clientes e o desempenho profissional
Nome do Programa de Pós-Graduação: Fonoaudiologia
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Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo – PUC-SP
Ano da apresentação: 2007
Nome do Orientador: Profa Dra Léslie Piccolotto Ferreira
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Expressividade Oral, Recursos Linguísticos, Teleoperadores, Comunicação Oral
Resumo: O objetivo deste estudo foi analisar a expressividade oral e os recursos linguísticodiscursivos de teleoperadores, verificando se tais recursos se relacionam com o desempenho
profissional e sensação de atitude gerada em prováveis clientes. Compreendendo a comunicação
oral dos teleoperadores, pretende-se oferecer subsídios para profissionais da Fonoaudiologia e
Linguística, aprimorando a atuação desses na capacitação de teleoperadores. Sendo a
comunicação oral construída socialmente, acredita-se que existam estereótipos/expectativas
sobre as formas comunicativas orais para as situações de fala profissionais. Com base nessas
expectativas ouvintes/clientes geram julgamentos sobre teleoperadores, a partir das sensações
que tiveram sobre suas emoções e atitudes. Para entender o impacto dessa comunicação oral no
cliente e o julgamento da performance do teleoperador, buscou-se pressupostos teóricos nos
estudos sobre linguagem e trabalho, na Teoria da Polidez, Máximas Conversacionais e Teoria das
Faces da Linguística. Sobre a expressividade oral, entende-se que advém dos ajustes de dinâmica
e qualidade vocal, usados pelo teleoperador, consciente ou não, e percebidos por seus
interlocutores. Esse processo, pelo conteúdo simbólico sonoro presente na voz, desencadeia
julgamentos de aceitação ou rejeição que podem interferir na relação estabelecida. Para este
estudo foi selecionada uma central de telemarketing receptivo de acolhimento a solicitações (SP).
Para se observar o acontecimento natural da comunicação oral, a central atendeu aos seguintes
critérios: ausência de orientação em comunicação oral e de trabalho prescrito por scripts rígidos
de atendimento; presença do processo de monitoria para avaliar o desempenho técnico, sem
aprofundar na comunicação oral. A partir dos resultados da monitoria técnica, foram eleitas duas
teleoperadoras pela constância, nos três meses anteriores a essa intervenção, denominadas:
OP_01, com desempenho técnico abaixo do esperado; e OP_02, com desempenho técnico dentro
do esperado. De cada uma selecionou-se um atendimento semelhantes em duração e solicitação
dos clientes. Os atendimentos são submetidos à análise dos recursos linguístico-discursivos, da
expressividade oral (perceptivo-auditiva por três fonoaudiólogos-juízes, marcações frase-a-frase
dos ajustes de dinâmica vocal e análise acústica de frases de mesmo contexto discursivo) e da
sensação de atitude por parte de prováveis clientes (GPC - 125 ouvintes, divididos por sexo, idade
e nível educacional). Os resultados mostram que os recursos linguístico-discursivos da OP_01 são
marcados pelo uso de atos ameaçadores a própria face e a da cliente, transgressões às máximas
conversacionais, e expressividade oral marcada por qualidade vocal tensa, restrita extensão de
pitch, proeminências elevando intensidade, contornos lineares e descendentes, menor ocorrência
de pausas. A OP_02 pratica atos atenuadores e valorizadores as faces e expressividade oral
caracterizada pela qualidade vocal neutra, ampla extensão de pitch, proeminências em elevação
de pitch e vogais prolongadas, contornos ascendentes ou ascendentes-descendentes, maior
ocorrência de pausas. A OP_01 foi rejeitada por 93,6% de GPC, principalmente pela sensação de
atitude negativa gerada a partir de sua expressividade vocal. A OP_02 foi aceita por 92,8% de
GPC, principalmente pela sensação de atitudes positivas transmitidas pelos recursos linguísticodiscursivos. Concluindo, o desempenho dos teleoperadores está relacionado à comunicação oral;
mais competentes são aqueles teleoperadores que utilizam determinados ajustes de qualidade e
dinâmica vocal na composição da expressividade oral e escolhas linguístico-discursivas.
______________________________________________________________________________
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MESTRADO
Nome do Autor: Luciana Vieira Dias Alves de Oliveira
Nome do Estudo: Professores com distúrbios vocais: efeitos do método de ressonância LessacMadsen
Nome do Programa de Pós-Graduação: Fonoaudiologia
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo – PUC-SP
Ano da apresentação: 2007
Nome do Orientador: Profa Dra Marta Assumpção de Andrada e Silva
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Fonoaudiologia, Lessac-Madsen, Voz, Ressonância, Acústica
Resumo: O Método de Ressonância Lessac-Madsen para terapia vocal é um treinamento baseado
predominantemente na voz ressonante. Essa voz envolve uma produção saudável com as pregas
vocais ligeiramente abduzidas e propicia uma produção forte, clara e com mínimo esforço.
Objetivo: verificar os efeitos pré e pós o programa baseado no Método de Ressonância LessacMadsen em professores que apresentam distúrbios vocais. Método: o estudo foi realizado em um
Hospital Público da cidade de São Paulo com 17 professoras com diagnóstico médico de nódulos
em pregas vocais, divididas em dois grupos: experimental-GE e controle-GC (respectivamente 10
e 7). Os dez participantes do GE foram atendidos individualmente, num total de oito sessões, uma
vez por semana, seguindo o programa do Método de Ressonância Lessac-Madsen. Todas as
professoras do GE e GC foram submetidas a duas avaliações, inicial e final: protocolo para
verificação dos sintomas vocais e mudanças na voz ao longo da aula, nota atribuída pela
professora a respeito de sua voz, gravação da voz, videolaringoscopia e protocolo para verificar os
benefícios do método segundo a percepção das próprias professoras, sendo esse último realizado
apenas pelo GE. As gravações das vozes foram submetidas à avaliação perceptivo-auditiva por
meio da fala encadeada e espontânea e análise acústica por meio das vogais /a/ e /i/ .
Resultados: na avaliação final, verificou-se no GE redução estatisticamente significante em todos
os sintomas vocais e aumento significativo das notas quanto ao desvio global da voz quando
comparado à avaliação inicial (4,70%) e final (8,50%). A avaliação perceptivo-auditiva apontou
melhora na qualidade vocal, na ressonância, no pitch, na loudness e no ataque vocal. As medidas
da análise acústica indicaram redução estatisticamente significante dos parâmetros de
irregularidade, shimmer e jitter, e os valores de f0 e da PHR aumentaram, porém sem
significância estatística nesses resultados. No diagnóstico otorrinolaringológico por meio da
videolaringoscopia constatou-se redução significativa da lesão nodular em 50% da amostra.
Quanto aos benefícios vocais pós-método, 70% das professoras revelaram bastante redução nos
sintomas vocais, voz mais clara, seguida de falar fácil. Da amostra, 50% revelaram muito mais
facilidade no falar forte e 70% declararam bastante dedicação ao tratamento. Usar a voz
ressonante em outros contextos comunicativos foi relatado pelas professoras (50%) como
bastante. Toda a amostra (100%) revelou que o método foi muito interessante. No GC não
ocorreu melhora nos parâmetros avaliados. Conclusão: os resultados permitiram verificar os
benefícios do Método Lessac-Madsen na redução dos sintomas vocais, melhorias na qualidade
vocal, redução da lesão nodular e possibilitou ao professor usar a voz mais clara, de maneira fácil
e sem esforço ao longo da aula.
______________________________________________________________________________
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MESTRADO
Nome do Autor: Sonia Cristina Coelho de Oliveira
Nome do Estudo: A voz de Roberto Carlos: avaliação perceptivo-auditiva, análise acústica e a
opinião do público
Nome do Programa de Pós-Graduação: Estudos Pós-Graduados em Fonoaudiologia
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo – PUC-SP
Ano da apresentação: 2007
Nome do Orientador: Profa Dra Marta Assumpção de Andrada e Silva
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Fonoaudiologia, voz profissional, voz cantada, expressividade, Roberto Carlos
Resumo: Introdução: Roberto Carlos tem sido estudado em muitas áreas do saber, dentre elas
História e Psicologia Social, dada a sua relevância como intérprete e fenômeno musical e social. O
cantor é um dos artistas que mais vende discos e capaz de atingir um público das mais variadas
classes sociais, culturais e econômicas. Objetivo: analisar a voz do cantor Roberto Carlos por meio
da avaliação perceptivo-auditiva, análise acústica e opinião do público. Método: foram realizadas a
avaliação perceptivo-auditiva da voz, de duas músicas de cada década (60 a 90), por seis juízes
avaliadores; a análise acústica de trechos de DETALHES e EMOÇÕES, pela pesquisadora, e uma
enquete para uma amostra da população da cidade de São Paulo (grupo1-G1) e outra para os fãs
do cantor (grupo2-G2) pertencentes a comunidades on-line do artista no orkut. Resultados: os
parâmetros mais referidos na análise perceptivo-auditiva da voz foram: coordenação
pneumofonarticulatória adequada, pitch médio para agudo, loudness adequada, articulação
precisa, ataque vocal suave, ressonância laringo-faríngica com foco nasal compensatório, registro
modal de peito, voz com brilho e com projeção, vibrato predominantemente ausente, tessitura
média e qualidade vocal adaptada. A qualidade de gravação foi relatada como razoável e as
características relacionadas à gravação mostraram-se variáveis: voz jovial e imatura na década de
60; interpretação fluida, com emissão suavizada na década de 70; variação nos parâmetros vocais
na década de 80 e voz comprimida com alterações na dinâmica, porém madura e introspectiva na
década de 90. As medidas da análise acústica indicaram harmônicos com maior variação para a
música EMOÇÕES. Contorno de pitch e de amplitude coerentes com a melodia, f0 sem variação e
vibrato predominantemente ausente nas duas músicas. O F1, F5 diminuídos; F2, F3, F4
aumentados; maior prolongamento e acentuação das vogais na música DETALHES. F1, F2
diminuídos; F3, F4 com pouca variação e F5 aumentado em EMOÇÕES. A enquete do G1
comprovou estatisticamente que 70,38% dos sujeitos gostam do cantor, desse total, 76,15%
pertencem ao sexo feminino e 86,54% estão na faixa etária dos 51 aos 60 anos. Nos níveis de
escolaridade e rendimento superiores evidenciou-se que os sujeitos qualificaram a voz do cantor
de forma negativa. Dos 70,38% dos sujeitos que gostam do cantor, 18,03 % gostam pelas suas
músicas. Em contrapartida dos 29,62% dos sujeitos que não gostam do cantor, 33,77% não
gostam por conta das músicas. A enquete do G2 demonstrou que não houve significância
estatística para essas variáveis, porém constatou-se de forma significativa que esse grupo
apresentou níveis de rendimento e escolaridade superiores ao G1. Conclusão: os resultados
demonstraram que houve pequenas variações na voz do cantor Roberto Carlos no decorrer de sua
trajetória artística, mais evidentes da década de 60 para 70, coerentes com os estilos adotados e
com a época, mantendo-se similar nos anos 80 e 90. No entanto, para o público (G1 e G2), a voz
de Roberto Carlos não é o fator determinante para gostar ou não do cantor, mas sim o seu
repertório, ou seja, o conteúdo das canções que é simbolizado pelo ouvinte.
______________________________________________________________________________
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Ano da apresentação: 2007
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Resumo: A presente dissertação, em forma de memorial, aborda o processo de criação do
laboratório A Ambiência Sonora na Cena, instruindo exercício de preparação vocal e a criação de
jogos sonoros para composição da sonoridade da cena, por meio da orquestração das vozes dos
atores associadas a sons de objetos, utilizados no processo criativo. As reflexões presentes neste
trabalho, trazem a especificidade do som vocal do ator em cena; investigou-se a possibilidade de
extrair dos sons vocais todos os seus desdobramentos, suas diversas formas de preencher o
espaço da cena. No processo de criação descrito, o sentido da palavra como possuidora de uma
única idéia é quebrado, favorecendo a descoberta de outros sentidos pelos atores por meio da
combinação dos seus parâmetros vocais: timbre, musicalidade, ritmo, curva melódica, força
expressiva de cada fonema, respiração daquele que fala. A voz por si mesma encantada, trazendo
sensações e imagens para o ambiente da cena. A construção desta dissertação sobre a Ambiência
Sonora na Cena teve como base os depoimentos dos atores coletados ao longo do laboratório
somados à análise dos vídeos gravados durante os encontros, como também, foi necessário o
cruzamento teórico das áreas de Fonoaudiologia, Teatro, Música para a reflexão da prática
desenvolvida. No que concerne à preparação vocal do ator, a integração do corpo com a voz, os
parâmetros da voz, noções da área de Fonoaudiologia foram aplicadas mediante a compleição
corpórea de cada ator, para a geração de sons necessários para compor a Ambiência Sonora; o
sentido do som independente de um contexto verbal, a partir da percepção sinestésica do corpo,
foi encontrado em estudos da área de Música; das Artes Cênicas, os estudos do Teatro
contemporâneo contribuíram com o despertar para a necessidade cênica da voz preenchendo o
ambiente onde a cena é produzida, trazendo a tona o efeito encantatório da voz, agente
propulsora desta pesquisa.
______________________________________________________________________________
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Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Central de Teleatendimento, Expressividade Oral
Resumo: A voz profissional, a expressividade oral e o modo como a comunicação interpessoais
pode definir as relações de trabalho. Relacionar a expressividade oral com estresse, de forma que
se possa pensar em como esses aspectos interferem é algo recente na Fonoaudiologia. O
teleatendimento e as condições de trabalho têm sido temas explorados nas pesquisas, no campo
da voz profissional. Objetivo: investigar a relação entre os sintomas de estresse e as
características de expressividade oral em teleoperadoras ativas de uma central de
teleatendimento de Salvador. Método: foram selecionados 52 teleoperadoras do setor ativo, no
período entre março e junho de 2007. Nesse grupo foram aplicados dois protocolos. O primeiro
investigou aspectos da saúde geral e o segundo protocolo abordou aspectos relativos a questões
ocupacionais. Também foi aplicado o questionário Job Stress Scale para a verificação do estresse
no ambiente de trabalho. Foram selecionadas as gravações de duas teleoperadoras que
apresentaram alto desgaste e baixo desgaste para analise da expressividade oral por uma
fonoaudióloga especialista. Resultados: verificou-se alto desgaste em 50% das teleoperadoras,
não teve significância estatística entre a percepção das teleoperadoras e estresse. A teleoperadora
com alto desgaste referiu grande número de problemas de saúde. Quanto à expressividade oral
esta foi positiva, uma vez que apresentou variações entonacionais, pausas e ênfases adequadas e
inflexão contextualizada. A teleoperadora com baixo desgaste, referiu menos sintomas de
problemas de saúde e quanto à expressividade oral pode ser considerada mais negativa, por
apresentar menos ênfases e frases mais curtas. Conclusão: O estresse afetou positivamente a
expressividade oral da teleoperadora com alto desgaste e negativa a da teleoperadora com baixo
desgaste. Sugerem-se grupos de trabalho e discussão sobre o estresse na empresa, a fim de
aumentar a percepção e auxiliar no desenvolvimento de gerenciamento para o estresse
______________________________________________________________________________
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Resumo: A alta competitividade no mercado de trabalho tem exigido dos profissionais que
desejam ter sucesso na carreira um bom desempenho comunicativo. Essa é a realidade do
vendedor, profissional da voz que, para persuadir o cliente à compra, deve se comunicar de forma
eficiente. Conhecer o uso que os vendedores fazem de sua expressividade foi o foco de interesse
desse estudo. Objetivo: Caracterizar a expressividade de vendedoras de planos de saúde no
momento da negociação segundo a avaliação de uma fonoaudióloga especialista e a opinião de
possíveis clientes. Método: os sujeitos desse estudo são quatro vendedoras de planos de saúde
que foram áudio-gravadas no momento de uma negociação simulada de venda. Na simulação, a
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pesquisa usou um cliente simulador que foi orientado e trabalhado previamente e que estava
dentro do perfil de compradores de plano de saúde. O DVD editado foi analisado por um grupo de
31 avaliadores possíveis clientes e por uma avaliadora fonoaudióloga especialista na área. A
profissional avaliou as vendedoras de plano de saúde no momento da negociação descrevendo
seus achados quanto à análise visual, à análise da expressividade oral, e a integração corpo-fala
para cada tema discorrido pelas vendedoras, concluindo com seu julgamento pessoal quanto à
melhor e pior vendedora. Os 31 possíveis clientes que colaboraram com este estudo também
fizeram seus julgamentos quanto às vendedoras e suas opiniões acerca dessas foi categorizada
em aspectos cognitivos, aspectos emocionais e aspectos comunicativos. Resultados: Os resultados
mostraram que os aspectos comunicativos não – verbais, como gestos, postura e boa
apresentação física foram os mais citados pelos possíveis clientes. Para esse grupo a V1 e a V4
foram julgadas como as melhores vendedoras e a V2 como a pior vendedora. A fonoaudióloga
especialista na área julgou a V2 como a melhor vendedora e V3 foi considerada a pior vendedora
na opinião da fonoaudióloga especialista. Conclusão: Os resultados nos levam a concluir que a
comunicação não–verbal foi a que mais chamou a atenção dos possíveis clientes. Nesse
julgamento valeu a primeira impressão. No caso desse grupo que poderia ser de fato um cliente
potencial não existe um aprofundamento na análise comunicativa e sim uma idéia, positiva ou
negativa, causada logo a primeira vista. Dessa maneira o gesto, a postura e a expressão facial
têm uma influência muito forte. Com relação a essa primeira impressão, a opinião da
fonoaudióloga não foi muito discrepante, porém em sua análise mais aprofundada, escolhe como
melhor a que, apesar de uso excessivo de gestos, apresentou mais argumentos pertinentes, uso
variado de recursos expressivos e demonstrou maior naturalidade. Por outro lado, a pior
vendedora, na visão da fonoaudióloga, foi a que não fez bom uso da argumentação, excedeu-se
em pausas, tornando disfluente o discurso e exigindo muita atenção do ouvinte para que se
pudesse compreender a mensagem.
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Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Voz, Programa de Saúde da Família, Promoção da Saúde
Resumo: Objetivo: Identificar e analisar as ações de promoção da saúde com foco em voz,
realizadas por fonoaudiólogos pertencentes ao Programa de Saúde da Família, nas regiões Leste e
Sudeste da cidade de São Paulo, a partir de fluxogramas descritores. Métodos: Foram analisadas
as Unidades Básicas de Saúde da Família, totalizando seis locais de serviço fonoaudiológico. Os
sujeitos fonoaudiólogos, responsáveis por esses serviços, responderam a uma entrevista
conduzida por quatro questões de forma semi-aberta. A análise dos dados delineou, por meio de
fluxograma descritor, o fluxo do usuário desses serviços, com base no trabalho de Franco (2003).
Resultados: A maioria dos entrevistados tem como preocupação entender o que ocorre com o
sujeito; fundamentam-se na escuta e acolhimento do usuário; preocupam-se para que as ações
façam sentido para o sujeito e realizem-se por meio de uma análise das relações que o mesmo
estabelece consigo e com a sociedade; e as atividades propostas envolvem dinâmicas para
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conversar sobre as questões fonoaudiológicas, de acordo com a demanda da população local. Em
relação aos conceitos de promoção da saúde, a maioria aponta, como fundamental para que isso
aconteça, alcançar melhorias na qualidade de vida e tornar o paciente responsável pela própria
saúde. Conclusões: Ao analisar a fala dos entrevistados, percebe-se que, para alcançar um
trabalho de atenção integral, que busca a promoção da saúde, é necessário levar em conta alguns
aspectos fundamentais, como: trabalhar em equipe; olhar para a demanda da população local;
utilizar recursos da Unidade e comunidade e realizar parcerias intersetoriais; potencializar a
escuta e o vínculo com o usuário, para auxiliá-lo a ser responsável por sua saúde e auto-cuidado;
flexibilidade do profissional para criar ações a partir das necessidades do usuário.
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Resumo: As queixas vocais e de deglutição podem ser apresentadas após o tratamento cirúrgico
da doença de tireóide em pacientes com ou sem a mobilidade laríngea preservada. O objetivo do
presente estudo foi avaliar e comparar a voz e a deglutição de pacientes com e sem mobilidade
laríngea alterada após a tireoidectomia. Métodos: Estudo prospectivo no qual foram avaliados
pacientes com doença de tireóide divididos em dois grupos: GA, com mobilidade laríngea alterada
após a tireoidectomia e GB, preservada. O protocolo de avaliação vocal perceptivo-auditiva e
acústica e nasofibroscopia a deglutição foi aplicado no pré, pós-operatório recente e tardio. Ambos
apresentaram percentual maior de mulheres, da faixa etária entre 46 a 65 anos e de
tireoidectomia total. O número reduzido de tabagistas e da indicação de esvaziamento cervical
também foi comum aos dois grupos. O carcinoma papilífero foi mais frequente no GA e o bócio, no
GB; e o volume do tecido ressecado foi menor no GA em relação ao GB. Resultados: A avaliação
da deglutição revelou que no GA, não houve alteração no pré-operatório (PRE). No pós-operatório
recente (POR) foi observada em 87% e no pós-operatório tardio (POT), em 67%. Houve diferença
estatística entre os períodos PRE e POR e PRE e POT (p<0,001). A penetração e aspiração com
líquido foram identificadas em 33% da amostra no POR (p=0,014). A estase de alimento ocorreu
em 87% no POR e 60% no POT(p<0,001). No GB, somente os resultados entre PRE e POR
tiveram significância estatística para deglutição, com aumento de 44% no número de indivíduos
com disfagia, apresentando estase e escape prematuro do alimento. Os resultados de voz
indicaram que a disfonia em grau discreto caracterizada pela rugosidade esteve presente em 67%
da amostra do GA no PRE. Houve diferença significativa entre PRE e POR, no grau geral, tensão,
instabilidade, pitch, loudness e foco ressonantal. Entre PRE e POT, a significância ocorreu apenas
no pitch e loudness. Os dados acústicos não apresentaram diferença relevante no GA. No GB,
87% foi classificado como disfônico no PRE, com rugosidade (85%) discreta (64%) e ressonância
faringolaríngea (67%) como as características mais notadas. A comparação entre PRE e POR
revelou piora com diferença significante no grau geral, tensão, pitch e loudness. Entre PRE e POT,
houve diferença apenas no pitch e loudness. Conclusões: Pacientes com doença de tireóide
apresentam disfonia mesmo antes da cirurgia. Após a tireoidectomia, apresentam disfonia e
disfagia, mais evidentes no pós-operatório recente e mais graves nos indivíduos com mobilidade
laríngea alterada. As disfunções estão associadas a fatores supraglóticos e faríngeos e não
somente a mobilidade de pregas vocais e podem ocorrer devido a intubação orotraqueal,
manipulação da musculatura extrínseca e danos do nervo laríngeo.
______________________________________________________________________________
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Resumo: Esse estudo propõe uma análise experimental quantitativa para caracterizar as
variações prosódicas em três fonoestilos profissionais – político, religioso e telejornalístico – e um
fonoestilo não profissional, a fala do entrevistado. Os objetivos específicos desta tese são verificar
se a estrutura prosódica difere de uma forma significativa entre os quatro fonoestilos e avaliar,
através de um teste de percepção, a capacidade do ouvinte de reconhecer os fonoestilos com
base somente na prosódia, independente do conteúdo semântico. O corpus analisado, do qual os
parâmetros prosódicos relativos à organização temporal e melódica foram extraídos, consiste em
vinte minutos de fala em uso profissional. A análise desses parâmetros sinaliza um
comportamento dos fonoestilos religioso e político mais exacerbado em relação aos outros;
enquanto o fonoestilo telejornalístico apresenta maior velocidade de fala, com ausência de pausas
preenchidas e maior índice de tons estáticos. A análise estatística indica diferenças significativas
entre os quatro fonoestilos para as medidas: duração média da pausa, tempo de pausa por
minuto, velocidade de elocução e de articulação, duração média da sequência fônica e número de
sílabas por sequência fônica, bem como, para a proporção de tons estáticos e a frequência
fundamental média. Finalmente, os resultados do teste de percepção confirmam que os ouvintes
são capazes de distinguir os fonoestilos profissionais com base unicamente em sua prosódia, com
índice de reconhecimento de 90%.
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1) Ciocchi PE, Andrade CRF. Protocolo de cooperação fonoaudiológica para avaliação
nasofibrolaringoscópica da mobilidade laríngea em doenças da tireóide (PAN). Revista Pró-Fono de
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Resumo: Objetivo: Proposição de um protocolo de cooperação fonoaudiológica para avaliação
nasofibrolaringoscópica da mobilidade laríngea em doenças da tireóide (PAN), visando a
composição de um instrumento objetivo, preciso e consensual para avaliação. Métodos: a primeira
versão do protocolo foi elaborada a partir de fundamentação bibliográfica; o PAN foi julgado em
duas instâncias pelo método de triangulação por seis juízes em três etapas; foi constituída uma
versão piloto do protocolo e aplicada em 11 pacientes; houve novo julgamento de médicos e
fonoaudiólogos; a partir da concordância dos juízes, após a aplicação do piloto, foi construída a
versão final do PAN. Resultados: o PAN final foi composto por duas partes. A primeira parte,
considerada o procedimento padrão, composta por 4 itens imprescindíveis e que devem
necessariamente ser avaliados: inspiração normal; inspiração forçada; vogal /é/ isolada e
sustentada e vogal /i/ aguda isolada e sustentada. A segunda parte, considerada de
complementação fonoaudiológica, composta pelos itens que são entendidos pelos fonoaudiólogos
como fatores informativos ou preditivos para a eficácia da terapia. Esses itens são: vogal /é/
sustentada e fraca; vogal /é/ sustentada e aguda; vogal /é/ sustentada e grave; vogal /é/ curta
com ataque vocal brusco. Conclusões: o PAN, em sua versão final, contribui para a sistematização
dos procedimentos de avaliação fundamentados em evidências e concordâncias profissionais. O
PAN resulta na descrição de itens a serem solicitados durante a avaliação médica e
fonoaudiológica no exame de nasofibrolaringoscopia da alteração da mobilidade laríngea em
doenças da tireóide.
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Resumo: A fonação reversa também é chamada de ‘fonação inspiratória”, “fonação de inalação” e
“fonação invertida”. Além de estar presente no choro dos neonatos, a técnica é utilizada na
prática otorrinolaringológica, auxiliando na detecção de lesões de massa de prega vocal durante o
exame de laringoscopia. É utilizada, ainda, na prática clínica fonoaudiológica, como técnica de
reabilitação. Existem poucos estudos que relatam minuciosamente o efeito provocado pela
utilização das técnicas vocais, em especial na literatura nacional, o mesmo ocorrendo com o perfil
vocal acústico de determinados grupos, como homens e mulheres. Em função dessa carência, o
presente estudo pretende verificar as modificações vocais acústicas ocorridas após a produção da
fonação reversa em mulheres adultas sem queixas vocais e laringes normais. Também visa a
verificar a existência de possíveis correlações entre os tipos de modificações vocais encontradas.
Outro objetivo do trabalho é descrever as medidas acústicas de vozes de mulheres sem queixas
de voz e laringe normal, utilizando o software Praat (versão 4.6.10), visando à elaboração de um
perfil-base de tais medidas para auxiliar na sua interpretação mais adequada e contextualizada,
no que se refere às mulheres adultas jovens da região Sul do Brasil. O trabalho compõe-se de
quatro capítulos, sendo o primeiro uma introdução geral. O segundo capítulo expõe um artigo de
revisão crítica da literatura. O terceiro capítulo é composto por artigo de pesquisa que busca
descrever as medidas acústicas de vozes de 56 mulheres adultas, sem queixas vocais e com
laringe normal, utilizando o software Praat. Já o quarto capítulo consiste em um artigo que visa a
verificar as modificações vocais acústicas ocorridas após a produção da técnica vocal de fonação
reversa em 32 mulheres, adultas, sem queixas vocais e com laringes normais, por meio do
software Praat, caracterizando as sensações percebidas pelos sujeitos após a produção da técnica
e verificando a existência de possíveis relações entre os tipos de modificações vocais encontradas.
A fonação reversa pareceu promover efeito positivo sobre a vibração da mucosa das pregas vocais
e sobre o seu alongamento. Sugere efeito sobre a musculatura, favorecendo mudanças de
frequência fundamental, homogeneização da mucosa e modificação da camada de muco. Além
disso, promoveu melhora global do sinal vocal e das sensações durante sua produção. Quanto às
medidas acústicas de vozes femininas observou-se que as que seguiram distribuição normal
foram: Frequência fundamental; Jitter (local); Jitter (local, absoluto); Jitter (ppq5); Jitter (ddp).
As medidas de Jitter (rap); todas as de Shimmer; a Proporção ruído/harmônico (NHR) e a
Proporção harmônico/ruído (HNR) não seguiram distribuição normal. Aquelas medidas que
seguiram distribuição normal parecem ser passíveis de serem utilizadas como valores base de
normalidade para a interpretação dos resultados de análises vocais acústicas femininas, com e
sem patologia laríngea. Todas as medidas com e sem distribuição normal mostraram resultados
semelhantes aos da literatura nacional e internacional, evidenciando diferenças mínimas entre os
programas de análise acústica. Isso mostra, ao contrário do que era esperado, sugere que
diferentes populações poderiam ser avaliadas por diferentes programas com resultados
semelhantes quanto às mesmas medidas ou equivalentes.
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Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Conforto Acústico, Ruído, Desempenho Vocal
Resumo: O desempenho vocal dos professores pode ter vários agravos e o conforto acústico em
salas de aula é um dos fatores que estão relacionados diretamente ao bom ou mau desempenho
da produção vocal destes profissionais. O nível de ruído elevado ou reverberação excessiva pode
frustrar e desencorajar discentes e docentes. Uma das reclamações mais comuns dos professores
é uma acústica de má qualidade nas salas de aula, e essa seria a explicação para a dificuldade de
expressão vocal e desgaste físico dos educadores. Esta pesquisa efetuou uma análise das
implicações da acústica em salas de aula no desempenho vocal dos professores ativos da rede
municipal de ensino da cidade de João Pessoa - PB. A metodologia utilizada é quali-quantitativa de
caráter descritivo, exploratório e bibliográfico. O universo se constituiu de uma amostra de trinta
e sete docentes distribuídos em cinco escolas públicas municipais de ensino fundamental e trinta e
sete salas de aula. O procedimento utilizado foi: à medição dos níveis de pressão sonora das salas
de aula; a avaliação do ruído pontual no posto de trabalho; a aplicação de questionário aos
docentes realizado através de entrevista direta e a avaliação do desempenho vocal individual de
cada professor através do software com a finalidade de verificar a intensidade vocal e compará-la
com as demais análises efetuadas. Os dados foram analisados estatisticamente pelo programa
Statical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 14.0, para uso em microcomputador. Os
resultados com relação aos níveis de pressão sonora encontrados foram de: mínimo 46,60dB(A) e
máximos 87,90dB(A). A análise no posto de trabalho do ruído pontual indica que os níveis de
pressão sonora não são capazes de causar perda de audição a um trabalhador exposto a oito
horas diárias ao ruído, porém encontra-se num nível de causar perturbações a saúde geral dos
indivíduos. Quanto ao conforto e desconforto no ambiente de trabalho, os resultados mostram que
83,8 % dos professores pesquisados, afirmam que o ruído em sala de aula é o fator que
proporciona maior desconforto. Com relação ao desempenho vocal, os índices de intensidade
sonora indicaram mínimos de 49,01dB e máximos de 83,75dB. Sendo necessário que o docente
aumente a intensidade vocal em + 10 (dB), o que consequentemente vai provocar sérios
desgastes vocais e a diminuição do desempenho produtivo do docente. Constatou-se, que o ruído
intenso causa desconforto e prejuízo à saúde dos docentes, e faz com que a inteligibilidade da fala
humana seja reduzida. Para se obter um bom desempenho vocal, melhores condições de conforto
acústico, se faz necessário que os aspectos como a acústica das salas de aula sejam observados e
levados em consideração pelos responsáveis de projetos, desde o momento de elaboração, à
construção e implantação das edificações escolares.
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Resumo: Objetivo: considerando-se a importância de se compreender a relação entre dados
perceptivo-auditivos e acústicos em uma avaliação vocal, o objetivo do presente estudo foi
analisar parâmetros espectrográficos acústicos em vozes classificadas auditivamente como
predominantemente rugosas, soprosas ou tensas. Método: foram coletadas 184 vozes de
indivíduos com queixas vocais, de ambos os sexos, que procuraram atendimento especializado.
De cada sujeito foi gravada a emissão sustentada da vogal “é”, com variação de 2.5s a 3s, no
programa SOUND FORGE v4.5; todos os registros foram calibrados. Três fonoaudiólogos
experientes avaliaram auditivamente as amostras vocais e indicaram o tipo de voz predominante,
considerando-se as qualidades de voz rugosa, soprosa e tensa, por serem os desvios de maior
ocorrência na clínica vocal. Após testes de concordância da avaliação auditiva, as vozes que
obtiveram similaridade de resposta de pelo menos dois juízes foram submetidas à análise
espectrográfica acústica, e as demais foram excluídas. Desta forma, foram realizados os
espectrogramas acústicos de faixa estreita de 164 vozes, 61 das quais classificadas como
predominantemente rugosas, 57 soprosas e 46 tensas. A análise espectrográfica acústica foi
efetuada com o auxílio do programa FONOVIEW 1.0 (CTS Informática) e consistiu na avaliação
visual de sete parâmetros selecionados, assinalados em uma escala analógica visual de 100mm, a
saber: instabilidade, bifurcação de frequência (sub-harmônico), ruído nas frequências agudas,
ruído nas frequências graves, série de harmônicos, quebras de frequência e de sonoridade.
Posteriormente às análises de concordância da avaliação visual espectrográfica, os dados foram
comparados. Resultados: na análise perceptivo-auditiva os três avaliadores apresentaram-se
consistentes e com confiabilidades entre 78% e 89% (p<0,001). A concordância interavaliadores
foi maior nas vozes rugosas (k=59%), seguidas pelas tensas (k=51%) e soprosas (k=38%), com
p<0,001. Na análise visual espectrográfica a confiabilidade intra-avaliador foi elevada em seis dos
sete parâmetros estudados. Nas vozes rugosas os juízes concordaram nos parâmetros
instabilidade, bifurcação de frequência, ruído nas frequências agudas e quebra de sonoridade; nas
soprosas: instabilidade, bifurcação de frequência, ruído nas frequências agudas, série de
harmônicos e quebra de sonoridade; e nas tensas, apenas o parâmetro quebra de frequência
obteve concordância. Ao estudar a presença dos marcadores espectrográficos por meio dos
valores médios entre as avalidores, verificou-se que vozes rugosas apresentaram maior ocorrência
de bifurcação de frequência e ruído nas frequências graves; as soprosas, ruído em frequências
agudas e graves, ou seja, em todo o espectro; e as tensas, instabilidade no traçado e série rica de
harmônicos. Quanto à correlação entre os dados espectrográficos, observaram-se três correlações
negativas moderadas: quanto menor o número de harmônicos, maior a quantidade de ruído em
frequências altas (-54%) e baixas (-56%), e de quebras de frequência (-43%); como também
uma correlação positiva, também moderada, entre presença de ruído em frequências baixas e
altas (48%). Conclusões: vozes rugosas apresentaram maior concordância na análise perceptivoauditiva, enquanto as soprosas na avaliação visual acústica espectrográfica. Alguns parâmetros
espectrográficos contribuíram na categorização dos três tipos de vozes. As duas análises
empregadas destacaram aspectos diversos das qualidades vocais estudadas e devem ser
consideradas complementares, o que sugere utilizá-las de forma associada.
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Resumo: A diadococinesia (DDC) é um teste que verifica a habilidade em realizar rápidas
repetições de segmentos de fala. A caracterização da DDC oral e laríngea em diferentes faixas
etárias e em ambos os gêneros é necessária para a compreensão dos distúrbios da comunicação,
assim como para o seu diagnóstico e processo terapêutico. A partir disso, objetivou-se estabelecer
valores de referência em relação aos resultados da avaliação da DDC oral e laríngea de falantes
do português brasileiro a partir de cinquenta anos de idade, bem como analisar a diferença entre
os gêneros e as faixas etárias. Participaram 120 indivíduos, sendo 20 homens e 20 mulheres em
cada faixa etária: 50 a 59 anos, 60 a 69 anos e 70 a 79 anos. A DDC oral foi avaliada por meio da
repetição de “pa”, “ta”, “ca” e “pataca” e a DDC laríngea, pela repetição de “a” e ”i”, com o auxílio
dos programas computadorizados Motor Speech Profile da Kay Elemetrics e Sound Forge 7.0. Os
parâmetros da DDC foram apresentados como média, mediana, valores mínimo e máximo, e a
comparação entre os gêneros e as idades foi realizada por meio da Análise de Variância a dois
critérios e o teste de Tuckey. Os homens da faixa etária de 50, 60 e 70 anos produziram,
respectivamente: pa=6,08; 5,78; 5,52; ta=6,28; 5,79; 5,69; ca=6,19; 5,44; 5,41; pataca=2,16;
1,96; 1,79; a=4,02; 3,61; 3,07; e i=3,92; 3,46; 3,05 emissões por segundo. Para as mulheres,
os valores foram pa=5,71; 5,31; 5,18; ta=5,89; 5,35; 5,29; ca=5,48; 5,14; 4,99; pataca=1,96;
1,94; 1,80; a=3,39; 3,26; 2,99; e i=3,38; 3,17; 2,74. Os indivíduos mais novos realizaram maior
número de sílabas, vogais e sequência trissilábica e produziram emissões de sílabas e vogais mais
curtas quando comparados aos mais velhos; enquanto que os homens foram mais rápidos do que
as mulheres para todas as emissões, exceto para “pataca”. Com o avanço da idade, os
participantes apresentaram valores mais elevados de coeficiente de variação da intensidade para
a sílaba “ta”, de desvio padrão do período para os homens e de coeficiente de variação do período
para as mulheres durante a emissão da vogal “i”. Com relação ao gênero, as mulheres
apresentaram valores mais elevados de desvio padrão do período e de coeficiente de variação do
período para as sílabas “ta” e “ca”; de perturbações do período para as sílabas “pa”, “ta” e “ca”;
de coeficiente de variação do pico da intensidade para “ca”; de desvio padrão do período para as
mulheres da faixa de 60 em relação aos homens de 50; de coeficiente de variação do período para
as mulheres da faixa de 60 anos em relação aos homens de 50 e para as mulheres de 50 anos em
relação aos homens de 60 anos; de perturbações do período para as mulheres de 60 anos em
relação aos homens de 50 e 60, durante a emissão do “ta”; de perturbações do período para
mulheres de 70 em relação aos homens de mesma idade, durante a emissão do “i”. Conclui-se
que foi possível estabelecer os valores de referência da DDC oral e laríngea para os grupos
estudados e que houve diferenças quanto à idade e ao gênero, o que deve ser considerado na
avaliação da comunicação oral de adultos e idosos.
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Palavras-chave: Laringectomia, Comunicação, Inteligibilidade de Fala
Resumo: Introdução: a fala traqueoesofágica (FT), obtida por meio da prótese traqueoesofágica,
possui limitações representadas pela pouca variação melódica e de intensidade, o que interfere na
eficiência comunicativa dos indivíduos com prótese. O fonoaudiólogo, no contexto da
laringectomia total, tem focado o seu trabalho mais na direção da fonação. O terapeuta muitas
vezes, ao privilegiar a voz, esquece de outros aspectos da comunicação verbal (velocidade de fala,
ênfase, pausa e inflexão, entre outros) e da não-verbal (postura, gestos e expressão facial).
Objetivo: analisar a expressividade pré e pós-realização de um programa de intervenção
fonoaudiológica em dois indivíduos com fala traqueoesofágica. Método: dois sujeitos (S1 e S2)
com FT participaram de um programa de intervenção fonoaudiológica com foco na expressividade,
realizado em quatro encontros de duas horas cada. Foram feitas duas gravações em vídeo (uma
pré e uma pós-intervenção). Participaram do julgamento da comunicação de cada sujeito 10
juízes (o próprio sujeito, três parentes, três fonoaudiólogos experientes no atendimento a
pacientes oncológicos, e três indivíduos da população sem familiaridade com a FT). Foi
perguntado aos juízes se o desempenho comunicativo estava igual ou diferente. Caso
percebessem diferenças, deveriam justificar sua resposta identificando qual aspecto havia
modificado, de acordo com um roteiro de avaliação pré-elaborado, com aspectos da comunicação
verbal e não-verbal. Resultados: Na opinião de S1 houve mudanças quanto à expressão facial,
compreensão e velocidade de fala, uso de pausas e qualidade de voz. S2 descreveu as mudanças
de maneira positiva para os aspectos: postura corporal, movimentos de cabeça, expressão facial,
compreensão e velocidade de fala, uso de pausas e ênfases, intensidade e qualidade de voz. Para
os parentes dos sujeitos, os aspectos mais apontados foram: expressão facial, compreensão de
fala e qualidade de voz. Os fonoaudiólogos fizeram uma avaliação mais técnica da comunicação
verbal, pois perceberam a marcação de ênfases por pausas e variação da loudness, bem como
associaram maior melodia de fala com melhora na qualidade de voz, embora tenham feito pouca
menção à comunicação não verbal. Os juízes leigos observaram mais o corpo dos sujeitos ao
perceberem diferenças principalmente nos gestos e expressão facial, além da melhora na
compreensão de fala e qualidade de voz. Conclusão: a comunicação verbal, tão valorizada na
clínica fonoaudiológica, em laringectomizados totais com FT, recebeu maior destaque do que a
não-verbal na percepção de todos os juízes. As fonoaudiólogas mostraram-se mais detalhistas em
identificar mudanças na comunicação verbal e os juízes leigos observaram a comunicação de
forma mais global. Isso evidencia que a clínica fonoaudiológica pode transcender a voz e valorizar
o trabalho com expressividade na reabilitação desses indivíduos.
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Resumo: O objetivo deste estudo foi investigar os aspectos vocais de pais de crianças com
alterações vocais. Fizeram parte deste estudo, 28 crianças com alterações vocais, com idade entre
6 e 12 anos e seus respectivos pais e mães (grupo disfônico - GD) e 22 crianças sem alterações
vocais, na mesma faixa etária, com seus respectivos pais e mães (grupo controle - GC). Foi
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aplicado um questionário aos pais e às crianças com questões fechadas, com dados referentes a
opinião dos pais sobre as suas vozes e vozes de seus filhos, atividades com uso da voz, sintomas
vocais e laríngeos e hábitos prejudiciais à voz. Todos passaram por registro vocal da vogal /E/ e
fala espontânea, para posterior análise. Foi possível observar que os pais e mães do GD tiveram
opinião sobre suas próprias vozes como alteradas com maior ocorrência (p=0,0063 e p=0,0006,
respectivamente) do que os pais do GC. Os pais do GD apresentaram significativamente maior
ocorrência de sintomas vocais e laríngeos e maior ocorrência de hábitos prejudiciais à voz em
relação aos pais e mães do GC. Pais e mães de ambos os grupos percebem pouco os hábitos
prejudiciais à voz de seus filhos. A análise perceptivo-auditiva revelou que as mães do GD
apresentaram maior ocorrência de alteração vocal (p=0,0315) e Grau de disfonia
significativamente maior do que as mães do GC (p=0,0029), entretanto foi possível observar
grande ocorrência de disfonia nos pais do GD e do GC. Os pais e mães do GD apresentaram
concordância fraca entre a opinião sobre as vozes de seus filhos e a avaliação vocal realizada,
enquanto que os pais e mães do GC apresentaram ótima concordância. Os resultados permitem
concluir que os pais de crianças com alterações vocais apresentam maior ocorrência de sintomas
vocais e laríngeos, maior prevalência da prática de hábitos prejudiciais à voz, maior ocorrência de
alterações vocais e menor percepção sobre as vozes de seus filhos, quando comparados aos pais
de crianças sem alterações vocais. Este comportamento pode levar as crianças a conviverem com
modelos vocais inadequados, constituindo um risco para a instalação de um quadro de disfonia.
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Resumo: Objetivo: investigar as relações entre produção e percepção dos registros vocais modal
e de falsete em emissões de cantores de coral do sexo masculino. Metodologia: a produção dos
registros vocais foi investigada a partir da análise da fonte glótica de 104 emissões vocais, 52
cantadas no registro modal e 52 cantadas no registro de falsete. Em sinais obtidos por meio de
filtragem inversa e de eletroglotografia, foram extraídas as seguintes medidas: F0, duração da
fase fechada, velocidade máxima do declínio do fluxo de ar (VMDFA) – ou velocidade máxima de
fechamento das pregas vocais – e amplitude da corrente alternada do fluxo aéreo glotal
(Amplitude CA). Foram também calculados: o quociente fechado (QF), o quociente da amplitude
normalizada (QAN) – supostamente correlacionado ao grau de adução glótica – e a diferença
entre os níveis de intensidade dos dois primeiros harmônicos no espectro da fonte glótica (H1 –
H2). A percepção dos registros vocais foi investigada a partir da análise dos resultados obtidos em
teste perceptivo no qual as 104 emissões foram classificadas por 16 juízes, cantores e professores
de canto. As relações entre produção e percepção dos registros vocais foram investigadas pela
comparação entre os resultados do teste perceptivo e os valores obtidos para cada um dos
parâmetros estudados. Resultados: diferenças sistemáticas na fonte glótica dos registros vocais
modal e de falsete foram observadas, assim como relações consistentes entre características
específicas da fonte glótica e a percepção desses registros. Valores de QF, de VMDFA e de
amplitude CA foram predominantemente maiores no registro modal do que no registro de falsete;
valores de H1 – H2 e de QAN foram predominantemente maiores no registro de falsete do que no
registro modal. Emissões com valores maiores de QF e de VMDFA, e valores menores de H1 – H2
e de QAN foram tipicamente percebidas como produzidas no registro modal, e vice-versa. Análise:
a interpretação das diferenças na fonte glótica dos registros vocais modal e de falsete em função
de suas possíveis relações com os diferentes modos de vibração das pregas vocais, mais ou
menos alongadas, mais ou menos espessadas, envolvendo maior ou menor grau de adução
glótica, tal qual mencionados na literatura científica, mostrou-se coerente e consistente. A análise
de regressão múltipla stepwise apontou o QF como o parâmetro de maior relevância para a
predição da classificação perceptiva dos registros vocais estudados, explicando 75% da variação
do número de votos para o registro modal, porcentagem que subiu para 82% quando H1-H2,
VMDFA e amplitude CA foram incluídos. Finalmente, a análise de cluster sugeriu a existência de
um verdadeiro contínuo sonoro na dimensão das manifestações acústicas relacionadas aos
registros vocais. Conclusões: foram observadas diferenças sistemáticas na fonte glótica dos
registros modal e de falsete associadas aos parâmetros QF, H1-H2, VMDFA, QAN e amplitude CA,
QF apresentando-se como parâmetro de maior relevância para a diferenciação perceptiva desses
registros. A constatação de que existe uma verdadeira gradação sonora na dimensão das
manifestações acústicas relacionadas aos registros vocais reforça a importância da percepção
categórica na identificação e na própria definição dos registros vocais.
______________________________________________________________________________
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Ano da apresentação: 2008
Nome do Orientador: Prof Dr Luiz Roberto Ramos
Nome do Co-orientador: Profa Dra Suely Master
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Envelhecimento, Qualidade de Voz, Envelhecimento Vocal, LTAS, Análise
Acústica
Resumo: A população idosa no Brasil está crescendo rapidamente. E como qualquer outra função
biológica, a voz tende a mudar com a idade, perdendo força e resistência, podendo afetar
negativamente a vida social da pessoa idosa. Existem poucos estudos que utilizaram análise
acústica a fim de identificar o envelhecimento vocal possibilitando assim reabilitação quando
necessário. O objetivo desse estudo foi identificar os parâmetros de envelhecimento vocal no Long
Term Average Spectrum (LTAS) nas mulheres, em duas intensidades. Foram gravadas 30 idosos e
30 jovens do sexo feminino na leitura de um texto em intensidades habitual (LH) e forte (LF).
Foram avaliados os seguintes parâmetros: Nível de pressão sonora médio (NPS), frequência
fundamental (f0) e através do LTAS, a proporção alpha e as amplitudes de 50 pontos marcados ao
longo da faixa de frequências de 0-8k Hz. As diferenças entre os grupos foram analisadas por
estatística paramétrica. Comparadas às mulheres jovens, as idosas apresentaram valores
significativamente menores do NPS no LH e menores valores de f0 em ambas LH e LF. No LTAS
das idosas, os valores de alfa foram proporcionalmente menores que os jovens, indicando uma
maior inclinação das curvas, e menores valores de amplitude espectral nas faixas de frequências
de 480 a 4640 Hz e de 6720 a 8000 Hz em LH, e 480 a 4800 Hz e de 6560 a 8000 em LF. Além
de uma incapacidade para aumentar o NPS em LF, as diferenças na proporção alfa e amplitude
nas regiões entre o primeiro e o quarto formantes do LTAS podem ser vistos como parâmetros
acústicos do envelhecimento vocal em ambas as intensidades.
______________________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Eugênia Hermínia Oliveira Valença
Nome do Estudo: Percepção vocal, análise acústica e parâmetros antropométricos na baixa
estatura com e sem deficiência do hormônio do crescimento
Nome do Programa de Pós-Graduação: Ciências da Saúde
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade Federal de Sergipe –
UFS
Ano da apresentação: 2008
Nome do Orientador: Prof Dr Manuel Hermínio Aguiar-Oliveira
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Voz, Baixa Estatura, Hormônio de Crescimento (GH), Qualidade de Vida
Resumo: A voz é essencialmente perceptiva, podendo ser medida objetivamente. A percepção, a
compreensão do espaço e a medida acústica da voz são parâmetros importantes na psicodinâmica
e na projeção da voz. Indivíduos com baixa estatura (BE) podem apresentar alterações na
percepção vocal. No grupo de indivíduos com baixa estatura e deficiência do Hormônio de
Crescimento (DGH) a voz é referida como sendo de pitch agudo com qualidade vocal alterada. A
concomitância da baixa estatura com a DGH dificulta a análise do impacto da BE ou da DGH na
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qualidade vocal destes indivíduos. Os objetivos do presente trabalho foram analisar a percepção
vocal através de escores: total (ET), físico (EDF), sócio-emocional (EDSE) e a autopercepção
vocal; a frequência fundamental (f0); correlacionar a percepção vocal, a análise acústica da voz
com estatura e perímetro craniano (PC) nos indivíduos com Baixa estatura com e sem DGH. Foi
realizado um estudo transversal com 73 adultos (36 homens): 33 com baixa estatura com DGH,
10 com baixa estatura sem DGH (BE sem DGH), e 30 indivíduos com estatura normal (EN). Foram
avaliados: o protocolo de qualidade de vida em voz – QVV; f0 medida pela análise acústica
computadorizada da voz; a estatura e o PC. Os dados foram expressos em média e desvio padrão
(DP). ANOVA com pós-teste de Bonferroni foi usada para comparar os grupos. ET, EDF, EDSE e
autopercepção vocal foram menores no grupo BE com DGH do que nos Grupos BE sem DGH e EN,
que são semelhantes entre si. A f0 foi elevada nas mulheres nos três grupos. Em homens, a f0 do
grupo BE com DGH (205,72 ± 29,91 Hz) foi mais elevada que a dos grupos BE sem DGH (138,63 ±
18,42Hz p=0,01) e EN (138,39 ± 22,49Hz p= 0, 001). As estaturas dos grupos BE com DGH e BE
sem DGH são semelhantes e bastante reduzidas em relação ao grupo EN. O PC do grupo BE sem
DGH é semelhante ao grupo EN e superior ao grupo BE com DGH. Em conclusão, a percepção
vocal inferior e a f0 elevada do grupo BE com DGH em relação ao grupo BE sem DGH sugerem
que outros fatores além da estatura, como PC, ou peculiaridades da DGH podem contribuir para a
qualidade da voz na BE.
______________________________________________________________________________
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Ano da apresentação: 2008
Nome do Orientador: Prof Dr Roberto José Vieira de Mello
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Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Cordas Vocais, Envelhecimento, Tabaco, Anatomia, Voz
Resumo: O envelhecimento e o fumo são fatores que causam mudanças anatômicas e fisiológicas
em todo o organismo. No entanto, poucos estudos relatam as possíveis alterações dimensionais
nas pregas vocais da população idosa. Objetivos: Avaliar as dimensões das pregas vocais em
ambos os sexos e correlacioná-las com o envelhecimento; e avaliar as dimensões das pregas
vocais em idosos fumantes e não fumantes do sexo masculino. Métodos: Foram estudados 30
cadáveres de idosos sendo 15 do sexo masculino e 15 do sexo feminino com faixa etária de 60 a
102 anos. Foram seguidas quatro etapas sequenciais: 1ª) História clínica do cadáver; 2ª)
Remoção da laringe; 3ª)Dissecação da laringe; 4ª) Morfometria das dimensões das pregas vocais.
Resultados: O comprimento da prega vocal masculina com média de 15,90mm foi maior que o da
feminina com 10,39mm. A média da largura das pregas vocais masculinas foi maior com 2,37mm
que as femininas com 2,31mm. A média geral da espessura também foi maior no sexo masculino
com média de 2,55mm em comparação com a feminina com 2,38mm. Não foi encontrada
correlação entre o aumento da idade e as dimensões das pregas vocais no sexo feminino e
masculino. Não houve diferença quanto à morfologia macroscópica das dimensões das pregas
vocais entre idosos fumantes e não fumantes. Conclusões: As dimensões de comprimento, largura
e espessura tiveram valores absolutos maiores nos homens. Não houve mudança nas dimensões
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das pregas vocais com o amento da idade em ambos os sexos. As diferenças entre as dimensões
dos grupos de fumantes e não fumantes não foram evidentes macroscopicamente
______________________________________________________________________________
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Nome do Estudo: Aspectos clínicos da deglutição, da fonoarticulação e suas correlações
genéticas na Doença de Machado-Joseph
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Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Voz, Fala, Deglutição, Doença de Machado-Joseph
Resumo: Machado-Joseph (DMJ) é doença degenerativa, de herança autossômica dominante,
comum em populações de origem portuguesa. Pertence à classe das desordens genéticas
chamadas de doenças da tripla repetição. A mutação original envolve a repetição anormal do
código "CAG" no cromossomo 14q. A prevalência estimada no Brasil é de 1:100.000. Os sintomas
polimorfos aparecem entre 30 e 50 anos. A doença Inicia-se com modificações musculares,
alterações de marcha e equilíbrio, ataxia, movimento involuntário de olhos e diplopia. O processo
degenerativo acomete diferentes regiões e/ou funções do sistema nervoso central e/ou periférico,
entre elas áreas e vias responsáveis pelo controle motor da fonoarticulação e da deglutição. Com
o desenvolvimento da doença, a capacidade de comunicação e deglutição vai se restringindo e a
utilização de métodos alternativos passa a ser recurso importante. A intervenção fonoaudiológica
nas alterações de deglutição é importante, pois na maioria dos casos a dificuldade de deglutir
pode causar pneumonia aspirativa. O Objetivo deste estudo é caracterizar a fonoarticulação na
DMJ, correlacionar com tamanho do tripleto CAG, tempo de evolução da doença, idade de início
dos sintomas e tipo clínico além de caracterizar a deglutição num grupo de pacientes. Método:
Participaram 33 pacientes com DMJ que tiveram amostra de fala espontânea e gesto motor de fala
alternada (GMFA - /pa/ /ta/ /ka/ /pataka/ /a/) gravadas dos quais 12 se submeteram à
videoendoscopia da deglutição. As análises do material gravado foram feitas de três formas
distintas. A primeira realizada com 31 pacientes foi análise da inteligibilidade de fala de trecho de
5 segundos de fala espontânea, em única audição, com fone, por três fonoaudiólogos experientes
que realizaram transcrição grafêmica. A segunda análise, perceptiva auditiva, com número de
audições livre, foi feita seguindo o protocolo adaptado da Mayo Clinic para disartria, com os
mesmos avaliadores. Para terceira análise utilizando GMFA, participaram 28 pacientes que tiveram
suas amostras de GMFA avaliadas pelo programa Motor Speech Profile da Kay Pentax que extraiu
média de duração do período vogal consoante (Ex. /pa/) em ms, o número de sílabas por
segundo, o desvio padrão do período (ms), o coeficiente de variação do período(%) e a
perturbação do período(%). Essas análises foram comparadas com banco de vozes normativo um
a um por gênero. Para análise da deglutição foi realizada a videoendoscopia utilizando protocolo
do ambulatório de Disfagia UNICAMP. Resultados e Conclusões: A fonoarticulação é caracterizado
por alterações de pitch, qualidade vocal, ressonância e pressão intra-oral, inteligibilidade, prosódia
e articulação. Esses dados apresentam grau alto ou moderado de correlação com idade de início
da doença e tamanho de expansão do CAG. Quanto a GMFA o grupo DMJ é significativamente
diferente do grupo controle e o tempo de duração da doença se correlaciona com o pior
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desempenho de execução da GMFA. Com relação à deglutição podemos concluir que existem
alterações na fase faríngea da deglutição nos pacientes com DMJ, por alteração do controle motor
oral, que dificulta a manipulação de maior viscosidade e volume na cavidade oral, aumentando a
ocorrência de estases e penetrações.
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Nome do Estudo: Alterações psicofisiológicas e vocais em indivíduos submetidos ao teste de
simulação de falar em público
Nome do Programa de Pós-Graduação: Estudos Pós-Graduados em Psicobiologia
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade Federal de São Paulo –
UNIFESP
Ano da apresentação: 2009
Nome do Orientador: Prof Dr José Roberto Leite
Nome do Co-orientador: Profa Dra Mara Behlau
Referências completas das publicações relacionadas:
1) Almeida AAF, Behlau M, Leite JR. Modificações de voz, fala e corpo mais frequentes em
indivíduos ansiosos durante uma tarefa ansiogênica. In: 16º Congresso Brasileiro de
Fonoaudiologia, 2008, Campos do Jordão. Anais do 16º Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia.
São Paulo: Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, 2008.
2) Almeida AAF, Behlau M, Leite JR. A auto-avaliação vocal de indivíduos com diferentes traços de
ansiedade. In: 16º Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia, 2008, Campos do Jordão. Anais do
16º Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia. São Paulo: Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia,
2008.
3) Almeida AAF, Behlau M, Leite JR. Avaliação de parâmetros psicofisiológicos em voluntários
submetidos à tarefa ansiogênica. In: XXIII Reunião Anual da Federação de Sociedades de Biologia
Experimental - FeSBE, 2008, Águas de Lindóia. Anais em XXIII Reunião Anual da Federação de
Sociedades de Biologia Experimental - FeSBE. São Paulo: Federação de Sociedades de Biologia
Experimental - FeSBE, 2008. v. 1.
Palavras-chave: Comportamento, Ansiedade, Comunicação, Voz, Escala de Ansiedade Frente a
Teste
Resumo: O objetivo do presente estudo foi verificar se a ansiedade gerada por uma tarefa
ansiogênica modifica as respostas dos indivíduos quanto aos parâmetros psicológicos, fisiológicos
e vocais, bem como investigar a possível correlação existente entre a ansiedade-traço e
ansiedade-estado em relação aos parâmetros vocais selecionados. Participaram do estudo 24
sujeitos, 12 homens e 12 mulheres, com idade entre 19-42 anos, todos sem antecedentes
psiquiátricos. Os voluntários foram submetidos ao modelo clínico de ansiedade por meio do Teste
de Simulação de Falar em Público (SFP). O escore do Inventário de Ansiedade Traço-Estado
(IDATE), sobretudo o IDATE-Traço, possibilitou a divisão dos participantes em dois grupos: baixa
ansiedade (BA) e alta ansiedade (AA). Antes, durante e depois da SFP, avaliou-se parâmetros
psicológicos (IDATE), fisiológicos (frequência cardíaca, condutância elétrica da pele, temperatura
de extremidade, eletromiograma do músculo frontal e cortisol salivar) e vocais (auto-avaliação
vocal, avaliação perceptivo-auditiva-visual da qualidade vocal e análise acústica). A SFP induziu
alterações tanto nas medidas psicológicas, fisiológicas, quanto nos parâmetros vocais. Observouse aumento na ansiedade estado, frequência cardíaca e condutância elétrica da pele no momento
durante a aplicação do teste, sendo estes valores superiores se comparados aos obtidos antes e
após a tarefa. Na temperatura de extremidades verificou-se diminuição no momento durante em
comparação aos demais. Os indivíduos apresentaram níveis de cortisol salivar similares e dentro
da normalidade, tanto no momento basal quanto durante a SFP. A auto-avaliação vocal do grupo
AA foi pior em relação ao grupo BA. Os indivíduos do grupo AA apresentaram um maior

236
comprometimento da qualidade de vida em voz e um maior número de sintomas vocais. Os
resultados sugerem que a ansiedade induzida experimentalmente em voluntários sadios foi capaz
de gerar alterações fisiológicas e vocais. Quanto maior o grau de ansiedade-traço, maior o
comprometimento da comunicação e da qualidade de vida em diversos aspectos relacionados ao
uso da voz, além de haver maior número de sinais e sintomas vocais.
______________________________________________________________________________
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área da deficiência visual
Nome do Programa de Pós-Graduação: Estudos Pós-Graduados em Fonoaudiologia
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo – PUC-SP
Ano da apresentação: 2009
Nome do Orientador: Profa Dra Leslie Piccolotto Ferreira
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Voz, Docentes, Deficiência Visual
Resumo: Objetivo: Investigar o sentido atribuído à expressividade oral e sua prática em sala de
aula, de professores especializados na área da deficiência visual. Justificativa: Pouca atenção é
dada ao professor que trabalha com alunos que apresentam necessidades educacionais especiais,
principalmente entre aqueles cuja voz faz a mediação do que acontece no mundo, ou seja,
professores de alunos cegos e/ou de visão subnormal. Tal fato é confirmado pela escassez de
fontes bibliográficas que tratam do assunto. Aspectos teórico-metodológicos: Participaram desta
pesquisa oito professoras especializadas na área da deficiência visual, divididas em três grupos:
professoras videntes (GV), composto por quatro participantes; professoras que apresentam visão
subnormal (GVS), composto por duas participantes; e professoras cegas (GC), composto por
outras duas participantes. Foram realizadas entrevistas individuais, com todas as professoras, que
responderam seis perguntas semi-direcionadas, previamente elaboradas, abordando o tema da
comunicação entre professor e aluno, no ambiente de sala de aula. As entrevistas transcritas
foram submetidas a uma análise, que considerou os conteúdos dos relatos. Após o processo de
análise das entrevistas coletadas por meio de sucessivas leituras e a definição e delineamento
desse estudo, o primeiro passo foi o estabelecimento de categorias, de acordo com aspectos
destacados no conteúdo das respostas, definidas da seguinte forma: Após a definição das
categorias e organização do material, foram elaborados mapas de associação de idéias que
permitiram a preservação da interação do contexto e possibilitaram a visualização do processo de
interanimação diante das perguntas, mantendo o contexto dialógico intacto. Resultados: O
professor especializado na área da deficiência visual considera a voz como principal meio de
comunicação com seus alunos, em sala de aula. As práticas pedagógicas subsidiam-se nos
princípios de fornecer todos os possíveis detalhes e informações a respeito do conteúdo, adaptar
materiais, orientar quanto à mobilidade, entre outros, por meio dos recursos vocais e corporais.
Observa-se a importância da interação em sala de aula, que é favorecida pelos recursos vocais e
corporais, tanto das professoras quanto dos alunos e, mais pontual, por uma comunicação clara e
objetiva.
______________________________________________________________________________
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Resumo: Objetivos: Esta pesquisa teve como objetivos descrever as características vocais
acústicas e analisar o fechamento velofaríngeo, durante a realização do som basal, comparando-o
com a emissão em registro modal, de pacientes adultos masculinos, portadores de fissura palatina
pós-forame reparada cirurgicamente. Materiais e Métodos: Foi realizada através de Estudo de
Casos com quatro homens adultos, voluntários, portadores de fissura palatina pós-forame,
reparada cirurgicamente. A coleta da voz e a obtenção das imagens do esfíncter velofaríngeo
(EVF), através de nasofaringoscopia, foram realizadas durante a emissão da vogal /a/ em registro
modal e basal. Posteriormente, as imagens do EVF, nos dois registros, foram julgadas por juízes
otorrinolaringologistas quanto ao tipo de fechamento realizado e quanto ao grau de movimentação
das estruturas envolvidas no fechamento. As vozes de cada sujeito, em registro basal e em
modal, foram analisadas acusticamente através dos programas Multi Dimensional Voice Program
(análise da fonte glótica) e Real-Time Spectrogram (análise espectrográfica), ambos da Kay
Elemetrics Corp., utilizando-se juízas fonoaudiólogas para a avaliação dos dados das
espectrografias. Resultados: Através da análise espectrográfica do basal encontrou-se como
resultados: decréscimo de intensidade, de definição e de largura de banda de alguns formantes,
da intensidade de todo o espectro, e discreto aumento do ruído nas altas frequências e do efeito
damping. Pela análise da fonte glótica, no basal, encontrou-se: frequência fundamental dentro da
faixa do registro modal de fala e aumentada quando comparada à emissão para comparação em
registro modal; grande aumento das medidas que evidenciam variação de frequências e de
amplitude; maioria das medidas de jitter e de shimmer significativamente aumentadas; medidas
de ruído, de quebras de voz, de segmentos não sonorizados e de tremor aumentadas; e índice de
fonação suave (SPI) significativamente diminuído. Por meio da análise das imagens do EVF,
obteve-se como resultados que, quando comparada com o registro modal, a emissão em registro
basal manteve o movimento das paredes laterais da faringe, estabilizou o movimento da parede
posterior da faringe, diminuiu discretamente o movimento do véu palatino, e evidenciou a Prega
de Passavant. Conclusões: Pôde-se evidenciar, através dos resultados da análise acústica, a alta
instabilidade e presença de ruído da emissão em registro basal, assim como sua fraca intensidade
e diminuído fluxo aéreo transglótico. Concluiu-se, ainda, através da análise das imagens do EVF,
que o tipo de fechamento velofaríngeo se manteve na maioria dos sujeitos, quando comparado o
registro modal com o registro basal, havendo modificações do grau de movimentação das
estruturas envolvidas.
______________________________________________________________________________
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Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Trabalhadores, Riscos Ocupacionais, Voz
Resumo: Objetivo: Investigar os sintomas vocais relatados por trabalhadores de uma usina de
álcool e açúcar expostos a ruído e/ou substâncias químicas. Justificativa: A demanda vocal, os
agentes físicos e químicos podem ser considerados fatores de risco para desencadear distúrbios
de voz. A exposição contínua à poluição sonora e a presença de alguns poluentes (poeira, fumaça
e outros) também podem tornar-se um potencializador para a presença de sintomas vocais e
laríngeos. Hipótese: Acredita-se que, ao investigar os sintomas vocais desses trabalhadores,
pode-se verificar se, realmente, existe a interferência dos fatores de risco ocupacional na sua
saúde vocal. Aspectos teóricos-metodológicos: Foi selecionada uma usina de álcool e açúcar, no
Estado de Mato Grosso composta por 2.177 trabalhadores. Participaram 289 trabalhadores do
sexo masculino, distribuídos em torno de 50 trabalhadores de cada grupo, a saber: grupo Iexposto a ruído; grupo II- ruído e óleo, graxa, derivação de petróleo; grupo III- ruído e ácidos,
sulfatos, cloretos, nitratos; grupo IV- ruído e poeiras respiráveis e sílica livre cristalizada; grupo
V- óleo, graxa, derivação de petróleo e, grupo controle (GC). Para a coleta dos dados, foi utilizado
um questionário baseado na proposta de Ferreira et al. (2007) que aborda assuntos referentes à
situação funcional, aspectos gerais de saúde, hábitos e aspectos vocais. Após sua aplicação, os
dados foram digitados duplamente no software Epi Info. As variáveis de estudo foram: cinco
grupos casos e um controle, fatores ambientais (riscos físicos e químicos), fatores relacionados à
voz, alteração vocal e hábitos. Foi utilizado o teste de Qui-Quadrado, com significância p<0,05.
Resultados obtidos: Constatou-se que 96 (33,2%) trabalhadores referiram voz grave como o
principal sintoma vocal e o grupo IV foi o que mais o relatou (52%). O teste de Qui-Quadrado
evidenciou significância para tal sintoma (p= 0,001). A rouquidão foi considerada o segundo
sintoma vocal de maior ocorrência para 27 (9,3%) trabalhadores e, o grupo IV foi o que mais o
mencionou (16%). Verificou-se que 63 (21,7%) trabalhadores relataram a tosse com catarro
como a principal sensação laríngea seguida da garganta seca, com 61 (21,1%) trabalhadores. A
sensação laríngea de “secreção/catarro na garganta” apresentou uma forte tendência a ser
estatisticamente significante (p=0,060) quando cruzada com a variável “tabagismo” para os
trabalhadores do grupo IV. O mesmo grupo foi o que mais mencionou infecção de vias aéreas
(50%) como a principal causa da alteração vocal.
______________________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Camila Miranda Loiola
Nome do Estudo: Coral amador: efeitos de uma proposta de intervenção fonoaudiológica
Nome do Programa de Pós-Graduação: Estudos Pós-Graduados em Fonoaudiologia
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Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo – PUC-SP
Ano da apresentação: 2009
Nome do Orientador: Profa Dra Léslie Piccolotto Ferreira
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Voz, Treinamento da Voz, Fonoaudiologia, Canto
Resumo: A maioria dos corais, formados em igrejas, comunidades, escolas e clubes, é composta
por cantores amadores. Existem poucas pesquisas que abordam a intervenção fonoaudiológica
com essa população e os estudos enfatizam apenas resultados imediatos da aplicação de
exercícios vocais. Objetivo: verificar os efeitos de uma proposta de intervenção fonoaudiológica,
por meio de avaliação de fonoaudiólogos, professores de canto e dos próprios coristas amadores
participantes, analisando, em momento pré e pós-intervenção fonoaudiológica, os parâmetros de
respiração, projeção e tessitura vocal na voz cantada. Método: O programa teve como referencial
teórico a proposta de ZABALA (1998), que apresenta uma reflexão sobre a prática educativa. A
pesquisa contou com a participação de 10 cantores de um coral amador que inicialmente
responderam a um questionário para caracterização do grupo. Os cantores realizaram gravações
da extensão vocal e de um trecho de canto, de livre escolha, pré e pós-intervenção. Durante seis
encontros semanais o grupo passou por um programa de aquecimento vocal, noções de anatomia
e fisiologia da voz aplicada ao canto, discussões sobre saúde vocal, trabalho com respiração e
propriocepção da voz. As gravações foram enviadas em um CD para seis juízes (fonoaudiólogos e
professores de canto). Os juízes fizeram análise perceptivo-auditiva por meio de protocolo e
avaliaram a respiração, projeção e tessitura vocal dos cantores. Os coristas, sem terem acesso às
gravações, realizaram auto-avaliação e analisaram os mesmos parâmetros. Resultados: na
avaliação dos juízes: a tessitura vocal teve mais alterações positivas, seguida da respiração e, por
último, a projeção vocal. A análise estatística (teste Qui-Quadrado) mostrou que todos os
parâmetros tiveram mudanças significativas (p < 0,01). Ao comparar os dois grupos de juízes:
fonoaudiólogos analisaram a tessitura vocal mais de acordo com o esperado, professores de
canto, a projeção, e a respiração apresentou dados equivalentes, estatisticamente. Os resultados
por sujeito mostraram que, na opinião dos juízes, dois sujeitos apresentaram melhoras em todos
os parâmetros analisados e sete deles, em pelo menos dois parâmetros. Segundo o relato dos
cantores, todos os aspectos apresentaram melhoras. Conclusão: a proposta de intervenção, que
adotou como postura uma ação ampla e educativa, teve efeitos positivos no grupo estudado e
mostra a necessidade de se realizarem mais estudos que possam avaliar, além dos resultados pré
e pós, o próprio processo em si, a fim de se valorizar a atuação do fonoaudiólogo na área de voz
cantada.
______________________________________________________________________________
DOUTORADO
Nome do Autor: Glaucya Madazio
Nome do Estudo: Diagrama de desvio fonatório em indivíduos com e sem alteração vocal
Nome do Programa de Pós-Graduação: Distúrbios da Comunicação Humana: Campo
Fonoaudiológico
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade Federal de São Paulo –
UNIFESP
Ano da apresentação: 2009
Nome do Orientador: Profa Dra Mara Behlau
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Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Acústica da Fala, Percepção Auditiva, Distúrbios da Voz, Qualidade da Voz
Resumo: Objetivo: Identificar quais as características discriminatórias do diagrama de desvio
fonatório em vozes predominantemente adaptadas, rugosas, soprosas e tensas, em indivíduos
adultos. Método. Foram analisadas 196 amostras vocais da vogal /ε/ sustentada de indivíduos
adultos, divididas em dois grupos, 163 com alteração vocal e 33 sem alteração vocal. As amostras
foram submetidas a dois tipos de avaliação, a perceptivo-auditiva e a acústica. A avaliação
perceptivo-auditiva concentrou-se na identificação do tipo de predominância da qualidade vocal –
adaptada, rugosa, soprosa ou tensa, e no grau de alteração da qualidade alterada, por meio da
escala analógico-visual e sua correspondência numérica. A análise acústica do sinal vocal foi
realizada no programa VoxMetria (CTS Informática) e abrangeu a configuração da distribuição das
amostras vocais no diagrama de desvio fonatório quanto à área de normalidade, densidade, forma
e localização nos quadrantes, e a extração de medidas acústicas como frequência fundamental,
jitter, shimmer, correlação e GNE. Resultados. Houve diferença significante na localização das
amostras vocais em relação à área de normalidade do diagrama, sendo que 100% (33) das vozes
adaptadas encontraram-se dentro da área e 69,3% (113) das alteradas fora dela (p<0,001).
Vozes adaptadas apresentaram densidade concentrada (78,8%, 26) com diferença significante
das vozes alteradas (p<0,001), que apresentaram densidade ampliada (56,4%, 92). Em relação
ao tipo de voz, todas as vozes adaptadas localizaram-se no quadrante inferior esquerdo, 45%
(27) das rugosas no quadrante inferior direito, 52,6% (30) das soprosas no superior direito e
54,3% (25) das tensas no inferior esquerdo. Quanto ao grau de severidade da alteração vocal,
das 16 vozes alteradas avaliadas com grau 1, 93,8% (15) localizaram-se no quadrante inferior
esquerdo. As vozes classificadas com grau 3 de severidade dividiram-se entre os quadrantes
inferior e superior direitos. Dos desvios vocais intensos, 80% (8) localizaram-se no quadrante
superior direito. O quadrante inferior esquerdo concentrou vozes avaliadas na escala analógicovisual até 35,5mm (grau 1) e algumas de 35,5 a 50,5mm (grau 2). As vozes com grau 3 de
alteração distribuíram-se nos quadrantes inferior direito, superior esquerdo e superior direito,
sendo que neste localizaram-se as vozes com pior grau de severidade. Os valores de jitter e
shimmer diferenciaram as vozes tensas das rugosas (p<0,021 e p=0,0032; respectivamente) e
das soprosas (p=0,021 e p=0,005, respectivamente). O GNE também diferenciou as vozes tensas
das rugosas (p=0,003) e das soprosas (p<0,002), além de diferenciar vozes rugosas e soprosas
(p<0,001). A correlação entre F0 e os demais parâmetros acústicos não foi significante e a
qualidade da correlação foi péssima: jitter (p=0,257; -8,9%), shimmer (p=0,158; -11,2%),
correlação (p=0,285; 8,4%) e GNE (p=0,790; -2,1%). Conclusões: O diagrama de desvio
fonatório diferenciou vozes adaptadas e vozes alteradas. Vozes adaptadas localizaram-se dentro
da área de normalidade e, a maioria das vozes alteradas, fora. Não houve relação entre tipo de
voz, densidade e forma no diagrama. A distribuição das vozes nos quadrantes relacionou-se com o
tipo e o grau de severidade da alteração da voz. O GNE foi o único parâmetro acústico capaz de
diferenciar os três tipos de vozes alteradas.
______________________________________________________________________________
DOUTORADO
Nome do Autor: Maria Lúcia Vaz Masson
Nome do Estudo: Fatores de risco, aquecimento e desaquecimento vocal em professores de uma
escola pública de Ensino Médio de Salvador-BA
Nome do Programa de Pós-Graduação: Educação / Área de concentração: Ensino na Educação
Brasileira - Faculdade de Filosofia e Ciências
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade Estadual Paulista “Júlio
de Mesquita Filho” – UNESP
Ano da apresentação: 2009
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Nome do Orientador: Profa Dra Maria de Lourdes Morales Horigüela
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Voz, Qualidade da Voz, Treinamento da Voz
Resumo: Professores compõem uma categoria profissional que tem a voz como um dos cruciais
instrumentos de trabalho. Fatores de risco os expõem a alterações vocais que podem prejudicar o
exercício profissional. Dentre os aspectos considerados no cuidado com a voz, o aquecimento e o
desaquecimento vocal possibilitam a preparação da voz para o uso em sala de aula. Objetivo:
levantar fatores de risco relacionados à voz do professor e analisar os efeitos de um procedimento
de aquecimento e desaquecimento vocal na qualidade vocal e no grau de desconforto autoreferido. Métodos: 51 professores de uma escola pública estadual do município de Salvador-BA,
selecionada por conveniência, compuseram a amostra desta pesquisa. Inicialmente, aplicou-se
questionário estruturado e gravou-se voz em situação de uso não profissional. Num segundo
momento, realizou-se o estudo de caráter experimental (n=18). Dividiram-se as amostras entre
grupos experimental (n=8) e controle (n=10) e analisaram-se os efeitos da aula e repouso (grupo
controle), aquecimento e desaquecimento vocal (grupo experimental), considerando-se a
avaliação de juízes, análise acústica e grau de desconforto auto-referido. O material analisado foi
submetido a tratamento estatístico, sendo considerado nível de significância de 5%. Resultados:
encontrou-se elevada ocorrência (78,5%) de alteração vocal auto-referida em todos os
professores, sendo 47,1% relativas ao passado e 31,4% ao presente. Dos sujeitos que tiveram
impressão de alteração vocal no presente, 73,3% acreditam que fatores do ambiente de trabalho
interferem na vida pessoal e na saúde; 53,3% referem ritmo de trabalho estressante, atribuindo
como causas o uso intensivo da voz (93,8%) e a exposição ao barulho (56,3%). A aula provocou
elevação da frequência fundamental e aumento do grau de desconforto auto-referido. Não houve
diferença estatisticamente significante nas variáveis analisadas para o repouso vocal. O
aquecimento vocal proporcionou redução do grau geral de alteração vocal e do desconforto. O
desaquecimento vocal provocou diminuição da frequência fundamental e redução do desconforto.
A comparação entre os grupos experimental e controle não demonstrou diferença estatisticamente
significante. Tanto o desaquecimento quanto o repouso vocal proporcionaram o retorno da voz ao
ajuste coloquial. Conclusão: os professores pesquisados apresentaram índices elevados de
alteração vocal, com influência do ambiente e organização do trabalho, segundo a percepção dos
mesmos. O procedimento aplicado demonstrou efeito positivo, especialmente na diminuição do
grau de desconforto. Novos estudos com um maior número de sujeitos devem ser realizados,
particularmente sobre desaquecimento e repouso vocal.
______________________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Kelly Park
Nome do Estudo: Sinais e sintomas da disfunção autônoma em indivíduos disfônicos
Nome do Programa de Pós-Graduação: Distúrbios da Comunicação Humana: Campo
Fonoaudiológico
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade Federal de São Paulo –
UNIFESP
Ano da apresentação: 2009
Nome do Orientador: Profa Dra Mara Behlau
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Disfonia, Sistema Nervoso Autônomo, Sistema Nervoso Central, Ansiedade e
Estresse
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Resumo: Objetivo: O objetivo do presente estudo é verificar a ocorrência de sinais e sintomas da
disfunção do sistema nervoso autônomo em indivíduos com disfonia comportamental e comparar
os resultados com indivíduos sem queixa vocal. Métodos: Participaram da pesquisa 128 sujeitos
adultos, categorizados em 2 grupos, de acordo com a presença de disfonia comportamental
(grupo disfonia, 61 participantes) e voz saudável (grupo controle, 67 participantes). O grupo com
disfonia comportamental foi composto por 43 indivíduos do sexo feminino e 18 do sexo masculino,
com idades entre 14 e 66 anos de idade; o grupo com voz saudável foi composto por 45 mulheres
e 22 homens, com idade entre 15 e 74 anos. Foi aplicado o Protocolo de Disfunção Autônoma
(Demmink–Geertman, Dejonckere, 2002) contendo 46 questões, distribuídas da seguinte forma:
22 relacionadas ao sistema nervoso autônomo e sem relação direta com a voz, 16 relacionadas
tanto ao sistema nervoso autônomo como à voz, 6 questões não-relevantes e 2 questões de
confiabilidade. Resultados: Houve maior ocorrência de sinais de alterações neurovegetativas no
grupo com disfonia comportamental, principalmente nas questões relacionadas à voz (oito de 16
questões), sendo as de maior ocorrência: pigarros constantes (86,9%, N=53, p<0,001),
necessidade de engolir constantemente (68,9%, N=42, p<0,001), cansaço ao falar (67,2%,
N=41, p<0,001) e dor de garganta (65,6%, N=40, p<0,011). Quanto aos sintomas
neurovegetativos sem relação direta com a voz, os indivíduos do grupo com disfonia
comportamental apresentaram maior ocorrência de três dos 22 sintomas: gases (85,2%, N=52,
p<0,001), presença de zumbido (59%, N=36, p=0,002) e engolir ar (57,4%, N=35, p=0,003).
Finalmente, quanto às questões consideradas não-relevantes, os grupos comportaram-se de
forma semelhante para todas elas. As questões de confiabilidade foram excluídas por problema
em sua formulação. Conclusão: Indivíduos com disfonia comportamental apresentam maior
ocorrência de sintomas neurovegetativos em geral, particularmente daqueles que têm relação
direta com a voz, indicando maior labilidade do sistema nervoso autônomo.
______________________________________________________________________________
MESTRADO
Nome do Autor: Eliane Cristina Pereira
Nome do Estudo: Análise do efeito imediato da aplicação de técnicas vocais em mulheres com
vozes normais a levemente alteradas
Nome do Programa de Pós-Graduação: Distúrbios da Comunicação
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade Tuiuti do Paraná – UTP
Ano da apresentação: 2009
Nome do Orientador: Prof Dr Jair Mendes Marques
Nome do Co-orientador: Profa Dra Kelly Cristina Alves Silverio
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Avaliação Vocal, Treinamento de Voz, Qualidade de Voz
Resumo: Técnicas vocais vêm sendo utilizadas na clínica fonoaudiológica com importantes
resultados na reabilitação, porém poucos estudos visaram comprovar efetivamente seu uso e
verificar quais efeitos são produzidos na voz e na laringe. O objetivo deste estudo é verificar o
efeito imediato da aplicação de técnicas vocais: vibração de lábios e/ou língua, som nasal e
sobrearticulação. Participaram do estudo trinta e duas mulheres com vozes normais a levemente
alteradas, com média de idade de 28 anos. Foram realizadas análises perceptivo-auditiva,
acústica, laringoestroboscópica e auto-perceptiva. Como resultados, verificou-se que houve
diferença estatisticamente significante pré e pós-aplicação de técnicas vocais na análise
perceptivo-auditiva da vogal /é/ nos parâmetros impressão global da voz (p=0,006), rouquidão
(p=0,028) e estabilidade (p=0,003), na fala espontânea no parâmetro articulação (p=0,020), na
análise acústica nos parâmetros jitter (p=0,024), shimmer (p=0,021) e harmônico superior
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(p=0,000) e no exame de laringoestroboscopia no aumento do número de sujeitos que passou a
ter fechamento glótico completo (p=0,045), diminuição de sujeitos com fenda triangular médio
posterior (p=0,006) e aumento do número de sujeitos com melhora da movimentação mucoondulatória das pregas vocais (p=0,006). Dos relatos auto-perceptivos 30 sujeitos (93,7%)
declararam sensações positivas em relação à voz ou à laringe. Como conclusão percebeu-se que a
realização das técnicas vocais melhorou significativamente parâmetros da análise perceptivoauditiva, acústica e laringológica com sensações auto-perceptivas positivas. Estas técnicas podem
ser utilizadas na obtenção de melhora vocal imediata em mulheres com vozes normais a
levemente alteradas.
______________________________________________________________________________
DOUTORADO
Nome do Autor: Ana Lúcia Spina
Nome do Estudo: Auto-avaliação vocal, qualidade de vida e avaliação da percepção de sons
vocais e sons instrumentais em sujeitos disfônicos e não disfônicos
Nome do Programa de Pós-Graduação: Ciências Biomédicas
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade Estadual de Campinas
– UNICAMP
Ano da apresentação: 2009
Nome do Orientador: Prof Dr Agrício Nubiato Crespo
Referência completa da publicação relacionada:
1) Spina AL, Maunsell R, Sandalo K, Gusmão R, Crespo A. Correlation between voice and life
quality and occupation. Braz J Otorhinolaryngol. 2009 Mar-Apr;75(2):275-9.
Palavras-chave: Voz, Disfonia, Qualidade de Vida, Percepção, Avaliação
Resumo: A percepção vocal é um debate ativo da neurociência e um desafio para pesquisadores
na atualidade. Este estudo verificou se a auto-avaliação vocal feita pelo paciente disfônico é
concordante com a avaliação vocal feita pelo fonoaudiólogo e se essa concordância sofre influência
das variáveis: idade, sexo, uso profissional da voz, diagnóstico laringoscópico clínico ou diferentes
avaliadores. Correlacionou a avaliação vocal feita pelo fonoaudiólogo e a auto-avaliação feita pelo
sujeito disfônico ao protocolo QVV. Verificou também, a habilidade para perceber variação de
frequência em sons vocais e som instrumental. Comparou a habilidade perceptiva entre sujeitos
com disfonia funcional, sujeitos com voz normal e cantores. Correlacionou a habilidade de
percepção às variáveis: sexo, idade, escolaridade, experiência preliminar com canto, avaliação da
qualidade vocal feita pelo fonoaudiólogo e auto-avaliação vocal feita pelo sujeito. O estudo contou
com dois grupos distintos. Grupo I: 245 sujeitos submetidos a avaliação perceptiva da voz feita
pelo fonoaudiólogo, auto-avaliação da voz e aplicação do protocolo QVV. No Grupo II: foi
realizada, em 242 sujeitos, avaliação da percepção de variação de frequência de sons vocais, feita
por meio do som /a/ prolongado, emitido por voz masculina e feminina; e avaliação da percepção
de variação de frequência com som instrumental por meio de teclado virtual. No grupo I: a
concordância da avaliação vocal entre fonoaudiólogos e auto-avaliação vocal foi baixa e não sofreu
influência das variáveis estudadas. O protocolo QVV revelou sensibilidade tanto para a qualidade
vocal avaliada pelo fonoaudiólogo, como para a qualidade vocal avaliada pelo próprio sujeito
disfônico. No grupo II: em relação à percepção de variação de frequências nos sons vocais e som
instrumental, cantores apresentaram habilidade superior de percepção para voz e instrumento;
sujeitos disfônicos tiveram maior dificuldade em perceber variações de frequência em voz e
instrumento do que sujeitos com voz normal; sexo e idade não influenciaram na habilidade de
percepção; sujeitos com maior grau de escolaridade e experiência preliminar com canto
mostraram melhor habilidade percepção; quanto pior a classificação da qualidade vocal nas
disfonias, pior a percepção.
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DOUTORADO
Nome do Autor: Rosiane Yamasaki
Nome do Estudo: Morfometria do trato vocal de indivíduos disfônicos com nódulos vocais em
postura de repouso: um estudo com ressonância magnética
Nome do Programa de Pós-Graduação: Distúrbios da Comunicação Humana: Campo
Fonoaudiológico
Nome da Instituição aonde foi apresentado o trabalho: Universidade Federal de São Paulo –
UNIFESP
Ano da apresentação: 2009
Nome do Orientador: Profa Dra Mara Behlau
Nome do Co-orientador: Prof Dr Osíris de Oliveira Camponês do Brasil
Referência completa da publicação relacionada: --Palavras-chave: Ressonância Magnética Nuclear, Laringe, Disfonia
Resumo: Objetivo: Analisar a morfologia do trato vocal de indivíduos com nódulos vocais,
comparando-a com a de indivíduos normais, por meio de imagens de RM de alto campo, em
postura de repouso. Métodos: Participaram da pesquisa 20 mulheres adultas jovens, faixa etária
de 18 a 40 anos de idade, 10 normais e 10 com hipótese diagnóstica de nódulos vocais. Todas as
participantes foram submetidas ao exame de ressonância magnética de alto campo para a
aquisição das imagens nas secções sagital mediana e transversal. Foram realizadas 18
mensurações do trato vocal: 15 na secção sagital mediana e 3 na transversal. Resultados: Das
mensurações realizadas na secção sagital mediana, observou-se que a medida da área do
vestíbulo laríngeo foi estatisticamente menor no grupo de disfônicas com nódulos vocais, p =
0,012*. A medida do ponto de junção do palato duro com o palato mole (PJPDM) até a margem
superior do osso hióide apresentou tendência a ser significantemente menor no grupo de nódulos,
p = 0,085. Na secção transversal, a distância entre os processos vocais direito e esquerdo das
cartilagens aritenóideas, assim como a distância entre a comissura anterior da glote até a lâmina
da cartilagem cricóidea, também foram significantemente menores no grupo disfônico, com
valores de p = 0,036* e p = 0,010*, respectivamente. Conclusão: Com base nos resultados
encontrados, pode-se concluir que pacientes com nódulos vocais apresentam constrição do
vestíbulo laríngeo e redução da abertura das pregas vocais em postura de repouso. Embora a
amostra seja pequena para permitir qualquer tipo de generalização dos resultados, os achados
sugerem que, provavelmente, pacientes com nódulos vocais mantém tensão da musculatura
laríngea mesmo em situação de repouso. Este é o primeiro estudo que estabelece um conjunto
de medidas do trato vocal com interesse particular na análise de pacientes disfônicos.
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Anexo 1
Teses por Ano
1984
• Behlau M. - Uma análise das vogais do português brasileiro falado em São Paulo: perceptual,
espectrográfica de formantes e computadorizada de frequência fundamental.
1986
• Behlau M. - Análise do tempo de início de sonorização na discriminação dos sons plosivos do
português.
• Pinho S.M.R. - Configurações do trato vocal nas vogais orais do Português.
• Servilha E A M. - A publicidade de televisão: o sonho industrializado
1989
• Gonçalves M.I.R. - Análise computadorizada de frequência fundamental e espectrográfica de
formantes em fonação esofágica.
1990
• Ferreira L.P. - Avaliação fonoaudiológica da voz: o valor discriminatório das provas respiratórias.
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de telemarketing: relação com a sensação gerada em prováveis clientes e o desempenho
profissional.
• Nascimento C.R.M. - Análises perceptivo-auditiva, acústica e da configuração laríngea de
indivíduos com voz adaptada e disfônica pré e pós aplicação da técnica de firmeza glótica.
• Nemr N.K. - A epistemologia genética de Jean Piaget na reabilitação vocal do laringectomizado.
• Nemr N.K. - A outra voz: estudo dos fatores determinantes da reabilitação vocal do
laringectomizado.
• Netto I.P. - Laringe, voz e deglutição pré e pós-tireoidectomia.
• Nobre F.M. - Efeito da fala continuada sobre a voz no sexo masculino e feminino.
• Nogueira A.L.F.R. - Análise da constituição do estilo oral por radialistas: um estudo fonéticoacústico comparativo.
• Nunes R.B. - Análise da voz e do comportamento do trato vocal supraglótico por meio visual;
perceptivo-auditivo e acústico em mulheres disfônicas com diferentes configurações glóticas.
• Oliveira A.G. - A efetividade de um programa de treinamento vocal para operadores de
telemarketing.
• Oliveira I.B. - Desempenho vocal do professor: avaliação multidimensional.
• Oliveira L.V.D.A. - Professores com distúrbios vocais: efeitos do método de ressonância LessacMadsen.
• Oliveira R.H. - Queixas vocais e sua relação com questões de saúde e do meio ambiente em
frequentadores de parque público de São Paulo.
• Oliveira S.C.C. - A voz de Roberto Carlos: avaliação perceptivo-auditiva, análise acústica e a
opinião do público.
• Padovani M. - Análise da diadococinesia articulatória e laríngea em indivíduos com e sem
transtornos neurológicos.
• Paes M.C.N.M. - Mensuração da altura da laringe e das pregas vocais membranosas do adulto e
do senescente: um estudo comparativo.
• Paixão C.L.B. - Pais, filhos e disfonia: estudo comparativo
• Palmeira C.T. - E se Dora tivesse consultado um fonoaudiólogo? Interligações de sintomas
vocais psicogênicos e Psicanálise.
• Panico A.C.B. - Aspectos psicológicos da voz e seus correlatos acústicos.
• Panico A.C.B. - Julgamento do comportamento vocal de jornalistas em diferentes estilos de
notícias e seus correlatos acústicos.
• Panico A.C.M.C. - A voz no contexto político: análise dos recursos vocais e gestuais no discurso
de senadores.
• Park K. - Sinais e sintomas da disfunção autônoma em indivíduos disfônicos.
• Pela S.M. - Disfonia infantil: estudo retrospectivo de aspectos diagnósticos.
• Penteado R.Z. - Aspectos de qualidade de vida e de subjetividade na promoção da saúde vocal
do professor.
• Pereira E.C. - Análise do efeito imediato da aplicação de técnicas vocais em mulheres com vozes
normais a levemente alteradas.
• Pereira J.R.F. - Canção do Mar de Salema: um processo de criação de ambiência sonora
articulado pela voz do ator.
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• Perico V.A.M. - Relação da disfonia funcional ou organofuncional com a disfunção da articulação
temporomandibular de origem muscular.
• Petroucic R.T. - O sentido da perda de voz.
• Pimentel A.T. - Teleoperadoras ativas: stress e expressividade oral
• Pinho S.M.R. - Achados otoneurológicos na disfonia espástica de adução.
• Pinho S.M.R. - Configurações do trato vocal nas vogais orais do Português.
• Pinto V.C.V. - Participação da família no processo terapêutico fonoaudiológico nas crianças com
disfonia.
• Quintanilha J.K.M.C. - Características vocais de uma amostra de professores da secretaria de
estado educação do Distrito Federal.
• Rameck M.F. - Dinâmicas da voz e do genêro: uma questão de poder.
• Ramos S.M. - Análise prosódica da fala do deficiente auditivo: parâmetros de duração e
frequência fundamental.
• Rehder M.I.B.C. - Análise perceptivo-auditiva e acústica da emissão de vogal sustentada falada
e cantada de regentes de coral.
• Rehder M.I.B.C. - Perfil vocal de regentes de coral do estado de São Paulo.
• Ricz L.N.A. - Efeito do ensaio da emissão da voz e da fala esofágica sobre a motilidade da
faringe, esfíncter superior do esôfago e esôfago proximal em laringectomizados.
• Rolim M.R.P. - Análise perceptivo-auditiva das vozes de professores: um estudo da
videoconferência no laboratório de ensino a distancia da UFSC.
• Rolim M.R.P. - Roteiro de auto-avaliação da comunicação para professores na videoconferência.
• Rondina A.G. - Atuação fonoaudiológica na preparação vocal do ator.
• Ruiz D.M.C.F. - Micro-membrana laríngea e nódulo vocal: ocorrência e caracterização.
• Sales N.J. - O comportamento vocal entre escolares com queixas vocais, com e sem história de
situação de rua, em Aracaju, Brasil.
• Salomão G.L. - Expressividade da fala: indagações.
• Salomão G.L. - Registros vocais no canto: aspectos perceptivos, acústicos, aerodinâmicos e
fisiológicos da voz modal e da voz de falsete.
• Salzstein R.B.W. - Operador de telemarketing: relações entre o trabalho e queixas vocais.
• Santiago F.C. - Encenam voz e corpo.
• Santos I.R. - Análise acústica da voz de indivíduos na terceira idade.
• Saviolli M.R.B. - Coordenação pneumofonoarticulatória: análise das pausas na prova de
contagem de números por militares.
• Servilha E A M. - A publicidade de televisão: o sonho industrializado
• Servilha E.A.M. - A voz do professor: indicador para compreensão da dialogia no processo
ensino-aprendizagem.
• Silva P.T. - Parâmetros do LTAS que identificam o envelhecimento vocal em idosas.
• Silverio K.C.A. - Atividade elétrica dos músculos esternocleidomastóideo e trapézio - fibras
superiores em indivíduos clinicamente normais e disfônicos.
• Silverio K.C.A. - Avaliação vocal e atividade elétrica dos músculos supra-hióideos e
esternocleidomastóideo em indivíduos com desordem temporomandibular miogênica em situações
de repouso e fonação.
• Simões M. - Prevalência de disfonia e estudo de seus fatores associados em educadoras de
creche.
• Simões M.R. - A qualidade de vida do laringectomizado total: privilegiando o seu ponto de vista.
• Siqueira M.A. - Estudo dos valores referenciais para a avaliação acústica computadorizada da
voz, em adultos do município de Santa Maria – RS.
• Souza B.B.A. - Incidência de sinais e sintomas de disfagia e disfonia em pacientes submetidos à
cirurgia de coluna cervical por acesso anterior direito.
• Souza C.C.L. - Identificação e caracterização da expressividade de vendedoras de planos de
saúde no momento da negociação.
• Souza T.M.T. - Um século de cuidados com a voz profissional falada: a contribuição da
Fonoaudiologia.
• Spina A.L. - Auto-avaliação vocal, qualidade de vida e avaliação da percepção de sons vocais e
sons instrumentais em sujeitos disfônicos e não disfônicos.
• Spina A.L. - Avaliação da qualidade vocal e dos efeitos da técnica de reabilitação com som
fricativo sonoro prolongado após laringectomias parciais.
• Steuer F.V. - Clínica da expressão vocal: disfonia e fixidez.
• Stier M.A.M. - Estudo comparativo da voz e da narração em situações de off e de passagem de
repórteres de televisão, do sexo feminino em início de carreira.
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• Tahan L.C. - Uma reflexão sobre a função terapêutica no estudo de caso de uma paciente com
queixa vocal.
• Tavares E.L.M. - Avaliação vocal de professores.
• Tonisi G.A.B.R. - Caracterização da voz da criança deficiente auditiva usuária de implante
coclear.
• Torres M.L.G.M. - Estudo da intenção comunicativa do repórter de tv na transmissão de textos
noticiosos com dois conteúdos diferentes.
• Valença E.H.O. - Percepção vocal, análise acústica e parâmetros antropométricos na baixa
estatura com e sem deficiência do hormônio do crescimento.
• Vasconcellos L.R. - Emissões vocais durante simulação de flerte e amizade: uma análise
perceptivo-auditiva.
• Vasconcelos S.V. - Análise das pregas vocais de idosos fumantes e não fumantes em ambos os
sexos.
• Venites J.P. - Atuação fonoaudiológica na presbifonia: a efetividade de uma proposta
terapêutica.
• Vial T.C.L. - Ouvir o falante eletrolaríngeo: comunicação oral, expressividade e efeitos de
sentido.
• Vianello L. - O uso da voz em sala de aula: o caso dos professores readaptados por disfonia.
• Vicari M.I.Q. - Relação entre voz e o transtorno de déficit de atenção/hiperatividade.
• Viegas C.B. - A contribuição dos exercícios vocais em pacientes disfágicos: estudo de casos.
• Vieira V.P. - Avaliação da adequação metodológica de estudos clínicos sobre voz e laringe
publicados em revistas Brasileiras e internacionais.
• Vilela A.C.M. - O perfil vocal dos professores da educação infantil e do ensino fundamental de
Goiânia.
• Vilela F.C.A. - Voz e promoção da saúde: cartografia do trabalho fonoaudiológico no programa
de saúde da família.
• Viola I.C. - Estudo descritivo das crenças populares no tratamento das alterações vocais em
profissionais da voz.
• Viola I.C. - O gesto vocal: a arquitetura de um ato teatral.
• Wolf A.E. - Aspectos clínicos da deglutição, da fonoarticulação e suas correlações genéticas na
Doença de Machado-Joseph.
• Wolf A.E. - Eletromiografia da laringe: estudo da contribuição diagnóstica em 30 pacientes com
imobilidade de prega vocal.
• Yamasaki R. - Caracterização da laringe do idoso.
• Yamasaki R. - Morfometria do trato vocal de indivíduos disfônicos com nódulos vocais em
postura de repouso: um estudo com ressonância magnética.
• Zenari M.S. - Voz de educadoras de creche: análise dos efeitos de um programa de intervenção
fonoaudiológica.
• Zuleta P.B. - Análise acústica computadorizada, videofluoroscópica e perceptivo-auditiva da fala
de indivíduos com fissura labiopalatina.
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Anexo 3
Teses por Instituição
PUC-SP
1991
• Martz M.L.W. - Vozes da voz.
1992
• Nemr N.K. - A outra voz: estudo dos fatores determinantes da reabilitação vocal do
laringectomizado.
1994
• Borges R.H.M. - Avaliação de voz em deficientes auditivos: uma análise crítica.
1995
• Algodoal M.J.A.O. - Voz Profissional: a voz do operador de telemarketing.
• Andrada e Silva M.A. - Caracterização de um grupo de cantores da noite: um enfoque
fonoaudiológico.
1996
• Camargo Z. - Configurações laríngeas e parâmetros vocais na fonação de indivíduos submetidos
às laringectomias parciais verticais.
• Gayotto L.H.C. - Voz do ator, a partitura da ação.
• Nogueira A.L.F.R. - Análise da constituição do estilo oral por radialistas: um estudo fonéticoacústico comparativo.
1997
• Lopes V.A.R. - A oratória nos caminhos da fonoaudiologia estética.
• Viola I.C. - Estudo descritivo das crenças populares no tratamento das alterações vocais em
profissionais da voz.
1998
• Campiotto A.R. - Configurações do trato vocal durante o canto em músicas de três estilos.
• Casmerides M.C.B. - Laboratório computadorizado de voz: caracterização de um grupo de
usuários.
• Souza T.M.T. - Um século de cuidados com a voz profissional falada: a contribuição da
Fonoaudiologia.
• Zuleta P.B. - Análise acústica computadorizada, videofluoroscópica e perceptivo-auditiva da fala
de indivíduos com fissura lábiopalatina
1999
• Bertossi L.S. - Da televisão ao telespectador: repensando o trabalho fonoaudiológico na voz
profissional.
• Menezes M. - O tempo de execução como variável dos efeitos da técnica de vibração sonorizada
de língua.
2000
• Alloza R.A.S.G. - Operadores de uma central de telemarketing: os múltiplos sentidos da voz.
• Araújo A.N. - Ouvindo a voz. Escutando o inédito: uma análise da entrevista inicial no distúrbio
da voz.
• Cavalcanti, M.F.P.D. - Análise de recursos vocais em locução de telejornalismo.
• Chun R.Y.S. - A voz na interação verbal: como a interação transforma a voz.
• Cotes C.S.G. - Apresentadores de telejornal: análise descritiva dos recursos não-verbais e vocais
no relato da notícia.
• Leon T.P. - De que corpo se fala na clínica da voz.
• Louro C.R. - Processo terapêutico na clínica das disfonias: constituição de espaço potencial na
relação terapêutica.
• Ramos S.M. - Análise prosódica da fala do deficiente auditivo: parâmetros de duração e
frequência fundamental.
• Salzstein R.B.W. - Operador de telemarketing: relações entre o trabalho e queixas vocais.
2001
• Andrada e Silva M.A. - Tipologia da voz no samba carioca.
• Berenstein A.L.S. - A prática fonoaudiológica no telemarkenting.
• Cancian P. - Respiração em Fonoaudiologia: importância e técnicas na terapia vocal
• Lira Z.S. - Descrição fonética das características segmentais dos sotaques de Recife, Rio de
Janeiro e São Paulo: análise perceptivo-auditiva e acústica
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• Panico A.C.M.C. - A voz no contexto político: análise dos recursos vocais e gestuais no discurso
de senadores.
• Rameck M.L. – Dinâmicas da voz e do genêro: uma questão de poder.
• Santiago F.C. - Encenam voz e corpo.
2002
• Algodoal M.J.A.O. - As práticas de linguagem em situação de trabalho do operador de
telemarketing ativo de uma editora.
• Bergantin M. - Considerações sobre o atendimento terapêutico realizado pelo estudante de
fonoaudiologia: a propósito dos sintomas vocais.
• Camargo Z. - Análise da qualidade vocal de um grupo de indivíduos disfônicos: uma abordagem
interpretativa e integrada de dados de natureza acústica, perceptiva e eletroglotográfica.
• Lima W.R. - Perfil vocal e condições de trabalho dos professores de Vitória e Vila Velha-ES.
• Lofredo-Bonatto M.T.R. - A intervenção fonoaudiológica como fator modificador da noção que a
criança disfônica tem da voz.
• Martins A.F.S. - Caracterização perceptivo-auditiva da fonte glótica de um grupo de crianças
sem queixa vocal.
• Saviolli M.R.B. - Coordenação pneumofonoarticulatória: análise das pausas na prova de
contagem de números por militares.
• Tonisi G.A.B.R. - Caracterização da voz da criança deficiente auditiva usuária de implante
coclear.
2003
• Arruda A.F. - Expressividade oral de professoras: análise de recursos vocais.
• Bertochi M.B. - Caracterização vocal de pacientes asmáticos usuários de corticosteróide
inalatório oral.
• Coze W.A. - Condições de produção vocal em trabalhadores de uma indústria metalúrgica.
• Giannini S.P.P. - Histórias que fazem sentidos: as sobredeterminações das alterações vocais do
professor.
• Gonzalez T.C. - Marcas do psiquismo no sintoma vocal.
• Steuer F.V. - Clínica da expressão vocal: disfonia e fixidez.
• Tahan L.C. - Uma reflexão sobre a função terapêutica no estudo de caso de uma paciente com
queixa vocal.
2004
• Borba P.F.N.M. - Avaliação ocupacional da voz falada: aplicabilidade de uma proposta com
operadores de telemarkenting.
• Faria D.M. - Comportamento vocal e características do ambiente em cantores do grupo de
louvor.
• Gobbi F.H.A. - O que dizem por aí sobre voz: considerações sobre os repertórios linguísticos que
circulam no contexto não-fonoaudiológico.
• Monteiro A.C.C. - Vozes que se cruzam: a intervenção do fonoaudiólogo e o graduando de
educação física.
• Oliveira R.H. - Queixas vocais e sua relação com questões de saúde e do meio ambiente em
frequentadores de parque público de São Paulo.
• Petroucic R.T. - O sentido da perda de voz.
2005
• Almeida A.A.F. - Cuidados com a voz: uma ferramenta de internet como instrumento de
sensibilização para adolescentes.
• Bicudo M.L.P.W. - A importância do som, da voz, da palavra na harmonização do ser e a sua
religação com o sagrado por uma releitura da fonoaudiologia.
• Camacho D.G.L. - Preparação vocal em escolas de teatro da cidade de São Paulo.
• Chaves A.F. - A voz e hábitos de vida em frequentadores do Parque Ibirapuera.
• Guerra J.R. - Sintomas vocais e suas possíveis causas em estudantes universitários.
• Jacarandá M.B. - Aquecimento Vocal: os efeitos perceptivo-auditivos, acústicos e as sensações
proprioceptivas de uma proposta de intervenção fonoaudiológica junto ao professor.
• Mariano S.A. - Produção de vogais e consoantes fricativas de uma criança surda a partir da
intervenção fonoaudiológica.
• Nunes R.B. - Análise da voz e do comportamento do trato vocal supraglótico por meio visual;
perceptivo-auditivo e acústico em mulheres disfônicas com diferentes configurações glóticas.
• Vial T.C.L. - Ouvir o falante eletrolaríngeo: comunicação oral, expressividade e efeitos de
sentido.
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2006
• Cukier S. - Qualidade vocal em indivíduos asmáticos com e sem disfunção paradoxal de pregas
vocais: correlatos perceptivo-auditivos, acústicos e fisiológicos.
• Viola I.C. - O gesto vocal: a arquitetura de um ato teatral.
2007
• Azevedo J.B.M. - Análise dos efeitos de uma intervenção fonoaudiológica realizada junto a
telejornalistas.
• Azevedo-Souza R.A.S. - Aspectos da expressividade de universitários em situação de
apresentação de seminários: análise pré e pós-intervenção fonoaudiológica
• Gampel-Tichauer D. - Envelhecimento e voz: características principais e repercussão social.
• Ghirardi A.C.A.M. - Laringectomizados usuários de prótese traqueoesofágica: princípios e
métodos da prática fonoaudiológica.
• Gonçalves T.A.C. - Correlação entre sintomas vocais e suas possíveis causas em um grupo de
coralistas da cidade de São Paulo.
• Lofredo-Bonatto M.T.R. - Vozes infantis: a caracterização do contraste de vozeamento das
consoantes plosivas no Português Brasileiro na fala de crianças de 3 a 12 anos.
• Moreira-Ferreira A.E. - Recursos de expressividade oral e linguístico-discursivos de operadores
de telemarketing: relação com a sensação gerada em prováveis clientes e o desempenho
profissional.
• Oliveira L.V.D.A. - Professores com distúrbios vocais: efeitos do método de ressonância LessacMadsen.
• Oliveira S.C.C. - A voz de Roberto Carlos: avaliação perceptivo-auditiva, análise acústica e a
opinião do público.
• Pimentel A.T. - Teleoperadoras ativas: stress e expressividade oral.
• Souza C.C.L. - Identificação e caracterização da expressividade de vendedoras de planos de
saúde no momento da negociação.
• Vilela F.C.A. - Voz e promoção da saúde: cartografia do trabalho fonoaudiológico no programa
de saúde da família.
2008
• Medeiros N.C.V. - Fala traqueosofágica em laringectomizados totais: expressividade como
proposta de intervenção.
• Salomão G.L. - Registros vocais no canto: aspectos perceptivos, acústicos, aerodinâmicos e
fisiológicos da voz modal e da voz de falsete.
2009
• Boas D.C.V. - O sentido da expressividade oral na perspectiva do professor especializado na
área da deficiência visual.
• Coutinho S.B. - Sintomas vocais em trabalhadores de uma usina de álcool e açúcar.
• Loiola C.M. - Coral amador: efeitos de uma proposta de intervenção fonoaudiológica.
UNIFESP
1984
• Behlau M. - Uma análise das vogais do português brasileiro falado em São Paulo: perceptual,
espectrográfica de formantes e computadorizada de frequência fundamental.
1986
• Behlau M. - Análise do tempo de início de sonorização na discriminação dos sons plosivos do
português.
• Pinho S. M. R. - Configurações do trato vocal nas vogais orais do Português.
1989
• Gonçalves M.I.R. - Análise computadorizada de frequência fundamental e espectrográfica de
formantes em fonação esofágica.
1990
• Ferreira L.P. - Avaliação fonoaudiológica da voz: o valor discriminatório das provas respiratórias.
1994
• Gonçalves M.I.R. - Alterações estruturais mínimas da cobertura das pregas vocais: fatores que
interferem no diagnóstico.
• Pinho S. M. R. - Achados otoneurológicos na disfonia espástica de adução.
1995
• Azevedo R.R. - Ocorrência de constrição na região supraglótica em indivíduos adultos com
nódulo vocal.
• Carrara-de Angelis E. - Doença de Parkinson – efetividade da fonoterapia na comunicação oral
e na deglutição.
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1997
• Gama A.C.C. - Análise acústica de voz: estudo comparativo entre mulheres sem queixa vocal e
em mulheres com disfonia.
• Gielow I. - Estudo longitudinal da configuração laríngea e da produção vocal nas laringectomias
parciais verticais.
• Ruiz D.M.C.F. - Micro-membrana laríngea e nódulo vocal: ocorrência e caracterização.
1999
• Pela S.M. - Disfonia infantil: estudo retrospectivo de aspectos diagnósticos.
• Rehder M.I.B.C. - Perfil vocal de regentes de coral do estado de São Paulo.
2000
• Bommarito S. - O efeito de um método de terapia de voz na qualidade vocal e inteligibilidade de
fala de sujeitos surdos.
• Brasolotto A.G. - Características glóticas de presbilaringe: relação com queixa vocal e alterações
de mucosa das pregas vocais.
• Carrara-de Angelis E. - Deglutição, configuração laríngea, análise clínica e acústica
computadorizada da voz de pacientes com Doença de Parkinson.
• Gomes C. - Análises perceptiva-auditiva e acústica da voz e achados laringoscópicos de
pacientes portadores de esclerose múltipla.
• Madazio G. - A influência da angulação na posição do telescópio na videoquimografia laríngea.
• Nobre F.M. - Efeito da fala continuada sobre a voz no sexo masculino e feminino.
2001
• Andrade D.M.F.L. - Alterações estruturais mínimas da cobertura das pregas vocais: análise dos
vasos sanguíneos à videotelelaringoscopia, pré e pós-fonoterapia.
• Azevedo R.R. - Estudo comparativo das lâminas da cartilagem tireóidea à tomografia
computadorizada.
• Gama A.C.C. - Estudo da constância de medidas acústicas de vogais prolongadas e consecutivas
em mulheres sem queixa de voz e em mulheres com disfonia.
• Yamasaki R. - Caracterização da laringe do idoso.
2002
• Anelli W. - Aspectos perceptivos-auditivos e acústicos da voz em pacientes com a doença do
refluxo gastroesofágico.
• Gielow I. - Distonia focal laríngea de adução tratada por injeções bilaterais de toxina botulínica:
estudo retrospectivo da relação entre dose, tempo de benefício e efetivos adversos.
• Rehder M.I.B.C. - Análise perceptivo-auditiva e acústica da emissão de vogal sustentada falada
e cantada de regentes de coral.
2003
• Arévalo R.T.A. - Caracterização da voz de crianças respiradoras bucais de quatro diferentes
etiologias, por meio das análises perceptivo-auditiva e acústica.
• Curcio D.F. - Método biomecânico para medida de força muscular: ação simulada dos músculos
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