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ANEXOS

Resumo
Oliveira AG. A efetividade de um programa de treinamento vocal para
operadores de telemarketing [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina,
Universidade de São Paulo; 2005. 59p.

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 /ε/ 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 uma melhora na dimensão acústica mas não
chega a produzir mudanças na dimensão perceptivo-auditiva da voz.
Descritores: VOZ. TREINAMENTO DA VOZ. EFETIVIDADE. MEDICINA
PREVENTIVA

Summary

Oliveira AG. The effectiveness of a voice training for telemarketers [thesis].
São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2005.
59p.

OBJECTIVE: Considering that studies to evaluate the effectiveness of voice
training programs for telemarketers are necessary, the purpose of this study
was to evaluate by a multidimendional and comparative way, the
effectiveness of a voice training program based in warming-up and warmingdown voice exercises. METHOD: A field trial with forty-eight telemarketers
was carried out. These were randomly assigned to two groups: voice training
group (n=14), that underwent training over a 8-week period and a nontrainining control group (n=34). Before and after the voice training recordings
of the sustained vowel /ε/ and of connect speech from telemarketers were
performed for the acoustic and perceptual analysis. RESULTS: Based on
pre- and post-training comparisons, voice training group presented significant
reduction on measures of percent jitter (p=0.044). There was no significant
difference on graphics of the hoarseness diagram and on perceptual analysis
of the voice quality, whose inter-rater reliability vary of poor to fair.
CONCLUSIONS: These findings suggest that the voice training program
performed improved acoustic dimension but do not change perceptual
dimension of telemarketers`voices.
Descriptors: VOICE. VOICE TRAINING. EFFECTIVENESS. PREVENTIVE
MEDICINE.

