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RESUMO 

 

 A voz pode expressar de algum modo ou intensidade nossas emoções. Assim, a partir do momento 

que se vivencia situações de estresse, exposição e de grande temor, pode-se refletir ansiedade 

através da voz. A aromaterapia apresenta-se como um método alternativo com resultados 

significativos na minimização da ansiedade, com modificações comprovadas de aspectos fisiológicos, 

emocionais e comportamentais. Envolve a utilização terapêutica de essências aromáticas, óleos 

essenciais (OE), geralmente combinadas com massagens terapêuticas, excitação do sistema olfativo 

(inalação) ou como ingestão, com o objetivo de induzir o relaxamento e redução ou mesmo 

eliminação de alguns sintomas de ansiedade. A partir do exposto, busca-se como objetivo desta 

pesquisa verificar o efeito ansiolítico do óleo essencial Citrus Aurantium L. (CAL) nas respostas 

neuropsicofisiológicas e vocais em estudantes universitários. Este trabalho está dividido em três 

artigos: o primeiro é uma revisão sistemática sobre a Influência dos óleos essenciais e seus 

componentes voláteis na minimização de níveis de ansiedade, já submetida para publicação a 

Revista Estudos de Psicologia. Apresentou como principal resultado a presença de 16 tipos de óleos 

essenciais ou componentes destes com efeitos ansiolíticos em animais e/ou seres humanos. 

Concluindo que os óleos essenciais apresentam efeito ansiolítico. Seguidamente, um segundo artigo 

de revisão sistemática, intitulado Níveis de Ansiedade e impactos na voz: uma revisão sistemática. 

Teve por objetivo levantar estudos que proporcionassem melhor compreensão sobre o impacto da 

ansiedade na voz. Os resultados demonstraram a existência de uma relação entre ansiedade e 

presença de alterações vocais, além de elucidar as formas de mensuração dos aspectos vocais e de 

ansiedade. Este será submetido a Revista CEFAC. Por fim, apresenta-se o terceiro artigo, construído 

com dados empíricos de uma pesquisa de campo, que teve como objetivo avaliar o efeito ansiolítico 

do óleo essencial Citrus Aurantium L (CAL) nas respostas neuropsicofisiológicas e vocais em 

estudantes universitários. Demostrou que o óleo essencial Citrus Aurantium L. não apresentou efeito 

ansiolítico quando comparado as variáveis estudadas aos grupos controle e experimental, assim 

como não foi significante a comparação dos momentos antes, durante e depois da tarefa ansiogência. 

Foi observado que os parâmetros vocais e de fala pitch, loudness, qualidade vocal, ressonância, 

modulação, velocidade, incordenação pneumofonoarticulatória, hesitações e pausas mostraram-se 

marcadores importantes do nível de ansiedade.  

 

Palavras-chave: Comportamento, Psicofisiologia, Ansiedade, Inalação, Óleos, Voz 
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ABSTRACT 

 

The voice can express in some way or intensity our emotions. Thus, from the mometo what is 

experienced situations of stress, exposure and great fear, can reflect anxiety through voice.The 

aromatherapy is presented as an alternative method with significant results in reducing anxiety, with 

modifications proven aspects physiological, emotional and behavioral. Involves the therapeutic use of 

aromatic essences, essential oils (EO), usually combined with therapeutic massage, excitement of the 

olfactory system (inhalation) or intake, in order to induce relaxation and reduction or even elimination 

of some symptoms of anxiety. From the foregoing, we seek the objective of this research verify 

anxiolytic effect of Citrus aurantium L. essential oil (CAL) in neuropsycophysiological and vocal 

responses in college students. This work is divided into three articles: the first is a systematic review 

on the shoulders of essential oils and their volatile components in minimizing anxiety levels, as 

submitted for publication the Journal of Psychology Studies. The main conclusion presented the 

presence of 16 types of essential oils or components thereof with anxiolytic effects in animals and / or 

humans. Next, a second article in a systematic review, entitled "Anxiety levels and impacts on the 

voice: a systematic review", aimed at assessing studies that bring better understanding of the impact 

of anxiety in his voice. This presented as main finding the existence of a relationship between anxiety 

and presence of vocal, besides elucidating the ways of measuring the vocal aspects and anxiety. This 

will be submitted to Journal CEFAC. Finally, we present the third article, built with empirical data from 

a field study, which aimed to evaluate the anxiolytic effect of essential oil Citrus Aurantium L (CAL) in 

neuropsycophysiological and vocal responses in college students. Demonstrated that the essential oil 

Citrus aurantium L. showed no anxiolytic effect compared the variables to control and experimental 

groups, and was not significant compared to the moments before, during and after the ansiogência 

task. It was observed that the vocal parameters and speech pitch, loudness, voice quality, resonance, 

modulation, speed, incoordination pneumophonoarticulatory, hesitations and pauses shown to be 

important markers of anxiety level. 

 

KEY WORDS: Behavior, Psychophysiology, Anxiety, Inhalation, Oils, Voice  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A voz é um fator preponderante da comunicação. Apresenta-se  importante nos processos de 

socialização humana, em todos os momentos do desenvolvimento (infância, adolescência, idade 

adulta e senescência) como um dos componentes da expressão  oral e da relação interpessoal, 

produzindo reflexos diretos na qualidade de vida dos sujeitos. Assim, a voz marca-se na história de 

cada um, revelando traços e características individuais (Grilo; Penteado, 2005; Carmo; Cunha; 

Ghirardi, 2010).  

O desenvolvimento da voz da-se concomitante ao evoluir do ser humano, podendo ser 

entendido como a maturação neurológica, física, psicológica e também aos conceitos e cultura ao 

qual o indivíduo esteja inserido (Behlau, 2001). Ainda é escassa na literatura científica estudos que 

relacionam voz e aspectos psicológicos. Contudo, tradicionalmente, a relação entre voz e emoções é 

enfatizada nos estudos que se referem às chamadas disfonias, um quadro clínico específico 

(Pinheiro; Cunha, 2004).  

O conceito de voz normal e alterada não representa um consenso, mas vem passando por 

evoluções ao longo dos últimos tempos. Muito dessa dificuldade de estabelecer um consenso dá-se 

pela complexidade literária do termo normalidade e os múltiplos fatores que podem ser intrínsecos à 

comunicação. Assim, faz-se adequado a utilização do termo voz adaptada nas situações as quais a 

produção vocal é socialmente aceitável. Já alterações neste padrão adaptado, é nomeado como  

disfonia, pode causar impacto nos diversos aspectos da vida do individuo, isto é, podem causar 

limitações, dificuldades ou até mesmo impedimento nos âmbitos profissional, social ou emocional 

(Behlau, 2001). 

A disfonia ocasionada por fatores emocionais, como por exemplo estresse e ansiedade é a 

denominada disfonia comportamental. Apresenta como principais reflexos sintomáticos: cansaço ou 

esforço ao falar; rouquidão; pigarro ou tosse persistente; sensação de aperto ou peso na garganta; 

falhas na voz; falta de ar para falar; afonia; ardência ou queimação na garganta; dentre outros (Brito; 

Ferreira; Souza, 2014) 

A ansiedade se apresenta como um tema muito discutido dentro do contexto científico, tendo 

em vista sua associação às alterações neuropsicofisiológicas. Sendo assim, a ansiedade se mostra 

como uma emoção complexa, por estar relacionada ao sistema nervoso central (SNC), funções 

cognitivas, demais emoções e ao comportamento humano, podendo gerar alterações em demasia. 

Seu ciclo evolutivo estará diretamente ligado a respostas adaptativas do indivíduo, ou seja, como ele 

enfrenta as situações apresentadas, assim como responde a mecanismos de esquiva e fuga (Rosa, 

et al., 2012). 

No decorrer do desenvolvimento humano é coerente afirmar-se que se vivencia respostas 

distintas de ansiedade. Assim, a juventude é uma fase do desenvolvimento que pode se caracterizar 

por uma procura de si próprio e de um sentido para a vida e seu futuro. É neste período que o jovem 

se vai confrontar com tarefas fundamentais ao seu desenvolvimento, como o meio acadêmico 

universitário, na procura de autonomia face aos pais, a procura de novas relações significativas 

(amigos, namorados) e de melhor prognóstico quanto ao futuro. Esta fase de grandes mudanças vai 
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exigir ao jovem uma síntese e integração das tarefas psicossociais anteriores e controle das 

respostas ansiogências (Silva; Costa, 2005).  

As exigências e expectativas familiares, responsabilidades acadêmicas, situações de 

exposição de trabalhos, gerenciamento do tempo, avaliações constantes, intolerância aos déficits de 

habilidades sociais são fatores que quando associados à certeza de que nem todos serão absorvidos 

pelo mercado de trabalho, principalmente na realidade brasileira, pode gerar desconforto e ansiedade 

quando se refere a estudantes universitários (Oliveira; Duarte, 2004). 

A resposta ansiogênica individual está diretamente ligada à história de luta e fuga 

armazenada por estruturas mnemônicas, apresentando ao indivíduo um desenvolvimento de padrões 

ou traços ansiogênicos e esquemas ansiosos, característica decisória para relação de qualidade de 

vida ou prejuízos neuropsicofisiológicos. Logo, a maneira de interpretar cada situação vivida é 

fundamentada em padrões cognitivos e de personalidade, determinando o ciclo individual de 

ansiedade. Apresenta-se em níveis normais ou patológicos, na qual a normalidade estaria 

relacionada à ausência de dano, e consequentemente a patológica a alterações e prejuízos (Castillo 

et. al, 2000; Margis et. al, 2003; Oliveira, Duarte, 2004) . 

. Existem algumas possibilidades de intervenção junto às manifestações e aos transtornos de 

ansiedade, as mais usuais são farmacológicas e intervenções psicoterapêuticas . A ferramenta 

farmacológica consegue minimizar os sintomas ansiosos  e gerar melhoria na qualidade de vida. O 

tratamento farmacológico da ansiedade é amplo, podendo ser utilizado: benzodiazepínicos, 

antidepressivos, barbitúricos, carbamatos, noradrenérgicos, anti-histamínicos, e outros como o ácido 

glutâmico e a buspirona (Braga et al., 2010). 

Contudo, tal evolução farmacológica, apresenta-se com limitações no que se refere aos 

efeitos colaterais, e, muitas vezes, não ter uma resposta de sucesso padronizada a toda população. 

Nesta lacuna de funcionalidade, alternativas não sintéticas  ganham espaço por sua essência natural, 

ausência de efeitos colaterais e a cada dia mais comprovação científica de seus potenciais, inclusive, 

efeito ansiolítico (Murbach, Fernandes Junior, 2011). 

O Brasil apresenta vasta biodiversidade de espécies de plantas, frutas, substratos, ervas, 

entre outros compostos, estes estão sendo melhores aproveitados em pesquisas científicas 

atualmente. Em particular, plantas e derivados são sintetizados em laboratórios e transformados em 

compostos de óleos naturais, os Óleos Essenciais (OE). Estes apresentam-se na literatura científica 

como capazes de provocar alterações no SNC, por conseguinte, provocar efeitos em respostas 

emocionais e manejo comportamental (Barata, 2012). 

Esses óleos são misturas complexas de compostos naturais voláteis e odoríferos que podem 

apresentar uma diversidade de efeitos farmacológicos: analgésico, ansiolítico, anticonvulsivante, 

antidepressivo, antinflamatório, antioxidante, antireumático, cicatrizante, espectorante, 

imunoestimulante, entre outros (Almeida et al, 2003). 

Os óleos essenciais são administrados a partir de diferenciados métodos, como por inalação, 

ingestão e manipulação (massagem). Em particular, os estudos que apresentam administração por 

inalação tem uma resposta eficaz, principalmente pela relação proximal e conectividade do odor ao 

sistema olfativo, além de sua interação ao sistema nervoso central, através do órgão vomeronasal. 

Este órgão ainda passa por desenvolvimento de estudos científicos contínuos para responder melhor 

esta relação (Itai et al, 2000; Lehrner et al, 2000; Leite et al., 2008; Papes, Logan, Stowers, 2010).  
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As rutáceas (Rutaceae) apresentam-se como uma família de plantas angiospérmicas com  

aproximadamente 150 gêneros e 2000 espécies. No Brasil, há cerca de 32 gêneros e 200 espécies 

amplamente   distribuída e existente em todas as regiões brasileiras. As rutáceas são mais 

habitualmente conhecidas por espécies do gênero Citrus, vulgarmente conhecido como citrinos, 

representado pelas frutas cítricas (Carvalho-Freitas, 2002; Silva et al, 2010) 

As espécies do gênero Citrus são ricas em flavonóides, óleos voláteis, cumarinas e pectinas. 

Em grande maioria os compostos flavônicos são heterosídeos de flavanonas (hesperidosídeo, 

neohesperidosídeo, naringosídeo, eriodictiosídeo). Também podem se apresentar nos compostos 

flavônicos a diosmina e o rutosídeo. A hesperidina é o principal glicosídio encontrado nas laranjas 

doces e a neoesperidina, nas laranjas amargas. Estes se apresentam como componentes 

farmacologicamente válidos (Vendruscolo; Rates; Mentz, 2005) 

O Citrus Aurantium L (CAL), popularmente conhecido como Óleo de Laranja-azeda, tem sido 

utilizado para fins de pesquisa como alternativa substitutiva a drogas antidepressivas, ansiolíticas, 

anticonvulsivantes e indutores do sono, o que sugere ações depressoras do SNC. Além desses, tem-

se apresentado resultados significativos em estudos pré-clínicos e clínicos, principalmente no que se 

refere a redução de sintomas ansiogênicos (Carvalho-Freitas, 2002; Pultrini; Galindo; Costa, 2006; 

Leite, et. al, 2008; Akhlaghi, et. al, 2011; Costa, et. al, 2011).  

O transcorrer desta dissertação será apresentado artigos científicos relacionados ao tema 

proposto, a fim de trazer dados de fundamentação teórica e apresentação de achados relevantes que 

subsidiam os resultados finais do ensaio clínico. Dividem-se em: a) artigo de revisão sistemática - 

Influência dos óleos essenciais e seus componentes voláteis na minimização de níveis de ansiedade; 

b) artigo de revisão sistemática - Voz e níveis de Ansiedade: revisão sistemática; c) artigo científico 

que apresenta os resultados da pesquisa pesquisa de campo – Avaliação Neuropsicofisiológica dos 

níveis de ansiedade e voz pré e pós inalação do Citrus Aurantium L.; d) Discussões Gerais; e) 

Conclusões Gerais; f) Referências; g) Anexos; h) Apêndices. 
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1.1. Justificativa  

Este estudo foi motivado na busca de evidenciar quanto ao efeito ansiolítico de substâncias 

naturais, os óleos essenciais, visto a possibilidade de abranger estratégias de minização de respostas 

neuropsicofisiológicas. A busca se dá também pelo crescente uso de farmacologia e presença de 

efeitos colaterais. Através de estratégias que apresentem menor portencial de respostas colaterais, 

pode-se encontrar um aliado no tratamento da ansiedade. 

Também busca ampliar conhecimento quanto aos aspectos vocais de estudantes 

universitários, bem como traços de personalidade, sendo este público-alvo de respostas 

neuropsicofisiológicas alteradas, quando se trata de respostas ansiogênicas.  

Através deste reconhecimento, poderá auxiliar quanto a respostas preventivas, ou mesmo 

intervenções diretas, buscando melhorar o nível de ansiedade e perfil de comunicação de jovens 

universitários, principalmente em situações de exposição e/ou avaliação.  

 

1.2. Objetivos 

Geral 

 Investigar o efeito ansiolítico do óleo essencial Citrus aurantium L. nas respostas 

neuropsicofisiológicas e vocais em estudantes universitários. 

Específicos 

 Realizar revisão sistemática de estudos que comprovam efeito ansiolítico de diversos 

óleos essenciais; 

 Realizar revisão sistemática de estudos que elucidem quanto aos níveis de ansiedade e 

seu potencial impacto na voz; 

 Avaliar os níveis de ansiedade, características da voz e traços de personalidade de 

estudantes universitários; 

 Comparar as respostas neuropsicofisiológicas, vocais e de personalidade do grupo 

submetido à exposição ao óleo essencial e do grupo controle; 

 Comparar as mensurações psicológicas, fisiológicas e vocais entre os momentos antes, 

durante e depois da tarefa ansiogênica. 
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DE NÍVEIS DE ANSIEDADE 

Influence of essential oils and volatile components in minimizing anxiety levels 

 

 Raynero Aquino de Araújo*¹ 

Anna Alice Figueiredo Almeida*² 

*UFPB – Universidade Federal da Paraíba 

¹ Mestrando do Programa de Pós Graduação em Neurociência Cognitiva e Comportamento da UFPB; 

² Professora Adjunto III do Departamento de Fonoaudiologia da UFPB; 

 

RESUMO 

 

Este estudo teve como objetivo realizar uma revisão sistemática da literatura científica tendo como 

objetivo investigar o efeito ansiolítico dos óleos essenciais, envolvendo artigos científicos no período 

entre Julho de 2008 até Julho de 2013, no que se refere a estudos pré-clínicos e clínicos Foram 

utilizados como descritores desta revisão “Anxiety and Essential Oil”, nas bases de dados virtuais 

PubMed; SciELO; LILACS. Encontrou-se 113 estudos e, após análise detalhada, selecionou-se 40 

artigos para esta pesquisa. Percebeu-se que há o aumento de pesquisas científicas relacionadas à 

ansiedade e os óleos essenciais. Pôde observar que nos últimos cinco anos foram apresentados 

dados significativos e motivadores quanto aos efeitos ansiolíticos dos mais diferentes óleos 

essenciais, tanto em pesquisas pré-clínicas quanto clínicas. O óleo mais utilizado em pesquisas foi o 

óleo de lavanda. Diversos tipos de óleos favoreceram na alteração de parâmetros fisiológicos, 

hormonais, neuropsicológicos e comportamentais. 
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ABSTRACT 

 

This study aimed to conduct a systematic review of scientific literature aiming to investigate the 

anxiolytic effect of essential oils, involving scientific articles in the period from July 2008 to July 2013, 

with regard to pre-clinical and clinical studies were used as descriptors of this review "Anxiety and 

Essential Oil" in virtual databases PubMed; SciELO; LILACS. It was found 113 studies, and after 

detailed analysis, we selected 40 items for this search. It was noticed that there is increasing scientific 

research related to anxiety and essential oils. Might notice that the last five years were presented 

significant data and motivating as the anxiolytic effects of the different essential oils, both in preclinical 

research as clinics. The most commonly used oil in research was lavender oil. Various types of oils 

favored modification of physiological parameters, hormonal, neuropsychological and behavioral. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A ansiedade é uma emoção inerente ao ser humano, apresentando-se como uma resposta de 

adaptação do organismo, que tende a impulsionar o desempenho e influência diretiva em 

componentes neurospicofisiológicos (Loricchio et. al, 2012).  

Pode-se dividir a ansiedade entre ansiedade positiva ou funcional e ansiedade patológica. A 

ansiedade positiva é aquela reação emocional instintiva que impulsiona ao planejamento e execução 

de tarefas cotidianas do dia-a-dia; e a ansiedade patológica é reação emocional que tende a limitar, 

incapacitar e bloquear a luta para o desenvolvimento do indivíduo. Para tal diferenciação, leva-se em 

consideração o fluxo de informações a qual se está inserido, justifica-se o crescente número das 

respostas ansiosas, e as patologias associadas a elas (Andrade, Gorenstein, 1998; Kaplan, Sadock, 

Grebb, 2007). 

A ansiedade é um estado psicofisilógico, caracterizado por alterações cognitivas, 

comportamentais, somática e emocional. Cerca de 10% da população mundial sofre a partir das 

várias formas de transtornos de ansiedade, e seus reflexos patológicos, a partir de sintomas, como: 

hipertensão arterial, frequência cardíaca elevada, sudorese, cansaço, sensação desagradável, 

tensão, irritabilidade, agitação, entre outros. Se não tratada, 40% a 50% dos pacientes podem evoluir 

para estados depressivos e possíveis ideações suicidas. Os sintomas trazem enorme impacto 

negativo para o indivíduo acometido, suas famílias, seu âmbito social e profissional (Lee et. al, 2011) 

Os Transtornos de Ansiedade geram prejuízos significativos na vida do acometido, com 

necessidade muitas vezes dos cuidados terapêuticos serem iniciados com o uso de fármacos. 

Contudo, estes medicamentos apresentam efeitos colaterais limitantes como sedação e potencial 

risco de dependência, entre outros. Tratamentos farmacológicos e psicológicos permaneceram como 

predominantes nas intervenções convencionais para o tratamento dos transtornos de ansiedade nos 

últimos 30 anos. Assim, a busca por métodos alternativos para minimização da ansiedade tem sido 

crescente. A comunidade científica busca descobrir/desenvolver novas opções de produtos 

clinicamente eficazes com reduzidos efeitos colaterais e com menor custo (Woelk; Schläfke, 2010; 

Lee et al., 2011). 

Aromaterapia é um método alternativo comumente utilizado, que tem apresentado 

significativos resultados na minimização da ansiedade. Envolve a utilização terapêutica de essências 

aromáticas, óleos essenciais (OE), geralmente combinadas com massagens terapêuticas, excitação 

do sistema olfativo (inalação) ou como ingestão, com o objetivo de induzir o relaxamento e redução 

ou mesmo eliminação de alguns sintomas de ansiedade. No que diz respeito à segurança, é relatado 

que a aromaterapia é relativamente livre de efeitos adversos em comparação com drogas 

convencionais (Leite et al., 2008). 

Há estudos clínicos significativos sugerindo que a exposição à inalação de vários tipos de 

óleos essenciais é eficaz na redução dos níveis de estresse, estados de ansiedade, bem como 

diminuição dos níveis de cortisol, que sugere alterações no Sistema Nervoso Central (SNC) (Lyra et. 

al, 2010). Os efeitos positivos dos óleos essenciais, principalmente nos sintomas da ansiedade e 

depressão têm despertado grande interesse em pesquisas mais aprofundadas, já que pode ser uma 

alternativa para substâncias sintéticas que induzem vários efeitos colaterais secundários tais como a 



21 

 
sedação, alterações de memória e interação com outras drogas (Veiga Junior et. al, 2005; Murbach, 

Fernandes Junior, 2011);  

Assim, pretende-se diminuir a lacuna ainda existente quanto à validade dos óleos essenciais 

e sua eficácia, especificadamente, na redução dos níveis de ansiedade, assim como, uma melhor 

compreensão sobre o uso de alguns óleos essenciais, seus componentes e substratos que já tenham 

sido observados como indutores de alterações no SNC. Dessa forma, tem-se como objetivo deste 

estudo realizar uma revisão sistemática da literatura científica para verificar a ação do óleo essencial 

sob a ansiedade.  
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2. MÉTODOS 

 

Foi realizada uma revisão sistemática com utilização das bases de dados digitais PubMed; 

SciELO; LILACS. Utilizou-se os descritores “Anxiety and essential oil”, bem como seus 

correspondentes em português para buscar os artigos. Delimitou-se como critérios de inclusão 

população de todas as idades; estudos com animais e humanos, sem distinção de gênero; pesquisas 

pré-clínicas e clínicas; artigos publicados de Julho de 2008 até Julho de 2013; e em português ou 

Inglês, completos e disponíveis integralmente. Entre os critérios de exclusão, foi levado em 

consideração não ter correlação dos descritores aos objetivos desta revisão; não apresentar os 

descritores em seus títulos, resumos ou objetivos; apresentarem repetição nas bases de dados 

pesquisadas.  

 A seguir, consta um fluxograma com as estratégias de busca utilizadas na revisão 

sistemática. 

Quadro 1. Fluxograma com as estratégias de busca utilizadas na revisão sistemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Revisão Sistemática: 

Bases de Dados 

 

Critérios de Exclusão:                                                                                                                 

(não correlação com os objetivos; ausência de descritores no título ou resumo; 

repetição nas demais bases de dados)  

LILACS                         

(05) 

PubMed                        

(106) 

SciELO                        

(02) 

Critérios de Inclusão:                                                                                                                 

(todas as idades; população geral; estudos pré-clínicos e clínicos; publicação de Julho 

de 2008 a Julho de 2013; apenas artigos completos em inglês e português) 

SciELO                         

(0) 

PubMed                       

(39) 

LILACS                         

(01) 

Total de Artigos Selecionados:                  

(40) 
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3. RESULTADOS 

 

Pôde-se ver que foram selecionados 40 artigos após as estratégias de busca selecionadas 

por esta pesquisa. Abaixo, foram apresentadas seis tabelas que ilustram os achados das pesquisas 

que correlacionam ansiedade e OEs dos artigos selecionados para esta pesquisa. Estas tabelas 

foram divididas quanto ao tipo de óleo estudado, métodos de administração, métodos de avaliação, 

descrição da população, tipos de grupos experimentais e localização dos estudos. 

 

[INSERIR TABELA 1] 

 

A partir das informações coletadas nos estudos selecionados, observou-se uma crescente 

diversidade de óleos essenciais relacionado à sua atividade ansiolítica, sendo avaliados 

componentes específicos, além dos substratos de plantas. 

Foram investigados 17 tipos de OEs na amostra dos artigos revisados. Destes, identificou-se 

que 37 estudos apresentaram em suas conclusões a atividade ansiolítica de 16 tipos de óleos 

essenciais, seus substratos ou componentes. Houve apenas um artigo e por consequência 1 tipo de 

óleo que não apresentou em sua conclusão propriedade ansiolítica, mas sim, atividade sedativa do 

Kelussia Odoratissima Mozaff. 

No que se refere aos números apresentados na Tabela 1, observa-se que o OE de Lavanda e 

seus derivados compõem juntos 35%, a maioria, dos óleos estudados nos 40 artigos selecionados. 

 

[INSERIR TABELA 2] 

 

A Tabela 2 demonstra os métodos de administração mais comuns no que se refere aos OEs 

nos estudos científicos selecionados. Pôde-se observar que a administração por inalação e ingestão 

via oral correspondem juntos a 24 (60%) dos métodos de administração, seja em humanos ou 

animais.  

 

[INSERIR TABELA 3] 

 

A Tabela 3 apresenta todos os métodos utilizados nas 40 pesquisas no que se refere a 

métodos de avaliação da ansiedade, sejam em estudos pré-clínicos ou clínicos. Todas as pesquisas 

realizaram mais de um método de avaliação dos efeitos produzidos pelos OEs, totalizando assim, um 

número maior de métodos ou modelos.  

Observou-se que os modelos de avaliação da ansiedade mais utilizados com animais foi o 

Labirinto em Cruz Elevado 15, (18,7%), o Teste de Campo Aberto 12, (14,9%), juntas totalizam 27 

(33,6%). Em humanos, apresentou-se como métodos mais utilizados para avaliação da ansiedade o 

Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE) 7 (8,8%)  e parâmetros fisiológico e/ou hormonais 10 

(12,5%), ambos corresponderam a 17 (21,3%). 

 

[INSERIR TABELA 4] 
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Encontrou-se um maior número de estudos que tinha como amostra roedores, 22 (54,5%) 

prioritariamente ratos e camundongos, machos. Percebe-se que há uma crescente de pesquisas 

clínicas com a exposição de seres humanos a OEs. Nesta revisão sistemática, pode-se mensurar 14 

(35%) estudos com humanos.  

 

[INSERIR TABELA 5] 

 

Constatou-se que a disposição de grupos mais utilizada para avaliar o efeito do OE é o grupo 

experimental associado ao grupo controle positivo, tanto em pesquisas com animais ou humanos (21, 

52,5%), como exposto pela Tabela 5. O grupo controle positivo das pesquisas selecionadas desta 

revisão, passavam por administração de fármacos reconhecidamente comprovados do seu potencial 

ansiolítico, como por exemplo, os benzodiazepínicos.  

 

[INSERIR TABELA 6] 

 

Observa-se uma descentralização de interesses de pesquisas com OEs e seus possíveis 

efeitos ansiolíticos, sendo percebidas nesta revisão 16 localidades distintas, desde países do 

continente americano, Europa, Ásia e Oceania. Ressalta-se o número superior dos estudos 

Brasileiros (12, 30%) e americanos (5, 12,5%), somados correspondem a quase metade das 

publicações, 17 (45%), nos últimos cinco anos, no que se refere ao tema desta revisão.  
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4. DISCUSSÃO 

 

Entre as mais diversas espécies vegetais, algumas têm despertado certo interesse de grupos 

de pesquisadores pelas suas múltiplas ações farmacológicas e fisiológicas apresentadas, como é o 

caso das chamadas “Plantas Aromáticas”, cuja atividade em geral tem sido atribuída aos OEs. Do 

ponto de vista químico, os OEs são produtos geralmente contendo largo espectro de componentes 

voláteis incluindo os monoterpenos, sesquiterpenos e arilpropanóides (Leal-Cardoso; Fonteles, 1999; 

Cooke, 2000). 

Aos OEs e/ou seus componentes químicos têm sido atribuídas as mais variadas propriedades 

biológicas como antimicrobiana, antiparasitária, antioxidante e psicotrópica. No caso particular de 

atividade no SNC, a predominância dos relatos tem sido para o possível efeito ansiolítico e 

anticonvulsivante, com base em estudos pré-clínicos controlados e avaliação comportamental, 

utilizando diferentes modelos animais. (Moreira et al, 2001). 

Os resultados indicados nesta revisão, assim como reforçado por estudos anteriores, 

mostram que a aromaterapia é comumente utilizada para tratamento de sintomas de ansiedade em 

todo o mundo. Sendo uma intervenção segura e não são relatados efeitos adversos (Lee et al., 2011). 

Segundo Bizzo, Hovell e Rezende (2009) alguns dos principais óleos essenciais 

comercializados são: Citrus Sineses L., Mentha arvensis L., Eucalyptus globulus , Cymbopogon 

winterianus, Mentha x piperita L, Citrus limon L., Eucalyptus citriodora Hook, Citrus aurantifolia, 

Lavandula intermedia Emeric, Syzygium aromaticum (L.), Coriandrum sativum L. Como foi o caso da 

Lavanda (Lavandula) e a família dos Citrus que foram bastante frequentes nos artigos selecionados 

para esta revisão. 

No tocante aos métodos de administração dos óleos essenciais em humanos, predominou a 

via inalação, seguido de administração via oral. Segundo Lyra (2010), a aromaterapia pode ter efeitos 

diretos ou indiretos nos sistemas nervoso, endócrino, imune e psicológico. Os aromas apresentam 

efeitos farmacoterapêuticos, independente da via de aplicação utilizada, no entanto, quando se utiliza 

a via inalatória, são acrescidos a benefícios farmacológicos aos efeitos olfativos. O estudo do olfato é 

indispensável para o entendimento científico da aromaterapia e ele tem se desenvolvido amplamente 

quando associamos estudos com OEs e os métodos de administração por inalação.  

O processo olfativo ativa o chamado órgão vomeronasal, uma estrutura ainda muito 

enigmática formada por alguns milhares de neurônios, capazes de captar a informação química 

carregada pelo ar e transformá-la em impulsos elétricos, resultando na ativação do sistema límbico, 

com destaque para os circuitos cerebrais do medo (Papes; Logan & Stowers, 2010). 

Segundo os mesmos autores, a importância desse órgão se tornou evidente quando os 

pesquisadores verificaram que camundongos transgênicos, com uma alteração genética que inativa 

os neurônios do órgão vomeronasal, não demonstravam medo quando expostos ao cheiro de rato, 

cobra ou gato, seus potenciais predadores.  

Quanto à validade do efeito ansiolítico dos óleos essenciais, estudo de Umezu (2000) 

observou que a essência de rosa exercia um significativo efeito anticonflito mediado por sítios 

benzodiazepínicos acoplados ao complexo-receptor Ácido gama-aminobutílico (GABA). Também se 

constatou que o óleo de lavanda aumentava o nível de respostas de camundongos na fase punida do 

teste de conflito de Geller, de maneira dose-dependente, indicando um efeito ansiolítico. 



26 

 
Outro estudo clínico no qual pacientes do sexo feminino foram expostos ao aroma cítrico no 

ambiente de espera para o atendimento odontológico, foi registrada uma significativa redução do grau 

de ansiedade (Lehrner et al, 2000). 

Um Estudo com 14 pacientes do sexo feminino que estavam em tratamento crônico de 

hemodiálise e ao serem submetidos à exposição com aromas de óleo de lavanda e óleo de HIBA 

foram avaliados mediante duas escalas de Hamilton. Sendo uma para depressão, a Escala de 

avaliação da depressão de Hamilton (HAMD) e a outra específica para avaliar ansiedade, a Escala de 

Avaliação de Ansiedade de Hamilton (HAMA). Os resultados obtidos indicaram que os pacientes 

expostos ao óleo de HIBA apresentaram uma redução da depressão e ansiedade, enquanto que a 

exposição ao óleo de lavanda promoveu um significativo alívio da ansiedade. Logo, ressaltasse que 

escalas que se apresentem como perfil semelhante às supracitadas, como por exemplo o IDATE, 

podem ser utilizadas como instrumento de análise ansiolítica dos óleos essenciais.  (Itai et al., 2000).  

Alguns óleos apresentaram diminuição significativa dos escores de escalas de avaliação da 

ansiedade, como a Escala de Hamilton e IDATE, indicando uma melhoria nos prejuízos 

psicofisiológicos (Gnatta et. al, 2011).  

É entendido que o óleo essencial em humanos pode equilibrar a ação do Sistema Nervoso 

Parassimpático (SNP) indicado por avaliação dos parâmetros fisiológicos. A aromaterapia parece 

dirigir atividade do Sistema Nervoso Autônomo (SNA) em direção a um equilíbrio de disfunções 

(Chang; Shen, 2011). 

Nesta revisão viu-se que a avaliação por parâmetros fisiológicos/hormonais e pelo IDATE são 

bastante utilizados para mensurar a ansiedade. Esses dados corroboram com o estudo de Keedwell e 

Snaith (1996) que fizeram um levantamento das escalas de ansiedade mais utilizadas nos últimos 

anos. Nesse estudo foi visto que as escalas de avaliação clínica de maior destaque seriam: Escala de 

HAMA, Escala de Ansiedade de Beck (BDI), Escala Clínica de Ansiedade (CAS), Escala Breve de 

Ansiedade (BAS) e Escala Breve de Avaliação Psiquiátrica (BPRS). Dentre as escalas de auto-

avaliação mais citadas estão: o inventário de ansiedade traço-estado (IDATE). 

De acordo com Guimarães e colaboradores (2004) os principais parâmetros fisiológicos 

referidos para avaliação de respostas ansiogências são a Pressão Arterial (PA),  a Frequência 

Cardíaca (FC). Esses dados corroboram com esta revisão sistemática. 

Frente ao que corresponde à avaliação da ansiedade em modelo animal, o labirinto em cruz 

elevado é uma modificação de um procedimento introduzido há quase cinco décadas por 

Montgomery (1955), inicialmente proposto por Handley e Mithani (1984) e que se utiliza para 

investigar aspectos da ansiedade (Critchaley; Handley, 1987).  

O método é um dos mais utilizados para fins científicos, considerado um instrumento útil e 

válido para medir ansiedade, a fim de investigar aspectos comportamentais, fisiológicos e 

farmacológicos. O teste consiste em colocar o animal em um labirinto elevado do solo formado por 

dois braços fechados por paredes e dois abertos, analisando-se a frequência de entradas e o tempo 

gasto em cada tipo de braço, e outros comportamentos como deslocamento, levantar-se, esticar-se, 

entre outros. Considera-se a porcentagem da preferência (entradas e tempo gasto) pelos braços 

abertos e pelos fechados um índice fidedigno de ansiedade. (Martinez, et al., 2005). 

Nesta pesquisa, apresentou-se dados quanto à utilização dos óleos essências e quais formas 

de intervenção clínicas ou pré-clínicas. A pesquisa translacional é a evolução das pesquisas 
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realizadas no laboratório e que dependentemente dos resultados significativos apresentados pode vir 

a ser testada, experimentada e aplicada à clínica. Este processo evolutivo precisa passar por 

experimentos animais e posterior aplicabilidade em humanos. Este cenário “laboratório para a clínica” 

descreve a essência da pesquisa translacional. Mesmo assim, as ideias que são testadas na clínica 

raramente se tornam eficientes, necessitando de um refinamento futuro. Pode ocorrer de esultados 

clínicos retornar para o laboratório para ajudar na melhoria e aperfeiçoamento da estratégia 

terapêutica. Desta forma, a pesquisa translacional usa a abordagem laboratório para a clínica e o seu 

retorno (Ledford, 2008).  

Percebeu-se o aumento dos estudos para verificar a relação dos óleos essenciais e seus 

efeitos ansiolíticos, evidenciado principalmente no Brasil, Considera-se que o Brasil é o detentor da 

mais rica e inexplorada flora do planeta, com diversas espécies ainda desconhecidas, vislumbram-se 

nas plantas medicinais a grande possibilidade de descoberta desses novos compostos promissores. 

Nesse sentido, pode-se confirmar a volta de interesse por tal campo de pesquisa verificando-se o 

grande número de resultados constantes da literatura (Maciel et. al, 2002).  

No cômputo geral dos principais países fornecedores de OE a distribuição foi: EUA (19%), 

França (10%), China (6%), Brasil (5%) e Reino Unido (5%) (Bizzo, Rovell, Rezende, 2009). 

Apesar dos resultados obtidos serem motivadores ao uso dos óleos essenciais aos sintomas 

agudos da ansiedade, ainda não há provas concludentes sobre o efeito crônico desta redução 

sintomática, como também quanto às alterações do SNC, de forma mais precisa, elucidativa e 

controlada, logo, necessita-se de demais pesquisas e aprofundamento científico para achados mais 

significativos. 
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5. CONCLUSÕES 

 

Observou-se 17 tipos de óleos essenciais ou componentes destes com efeitos ansiolíticos em 

animais e/ou seres humanos, dos quais apenas um não apresentou efeito ansiolítico.  

Dentre os estudos encontrados, predominam-se estudos pré-clínicos, envolvendo ratos e 

camundongos machos, divididos em grupo experimental e controle, avaliados por modelos 

experimentais de ansiedade que apresentam uma validade científica significativa, como o labirinto em 

cruz elevado e o teste de campo aberto. Assim como, os parâmetros fisiológicos/hormonais e o 

IDATE foram os métodos de eleição para a avaliação de ansiedade em humanos. 

Vale a menção à descentralização geográfica dos estudos da ansiedade com óleos 

essenciais, tendo o Brasil como principal pesquisador e por consequência os resultados aqui obtidos 

tornaram-se referência para demais pesquisadores em todo o mundo.  
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Tabela 1. Óleos Essenciais e seus componentes voláteis relacionados à atividade ansiolítica 

nos artigos selecionados para revisão sistemática 

Tipo de Óleos Essenciais N  %  Efeito Ansiolítico 

Lavanda Angustifolia Mill (Silexan)  14 35,0 Sim 

Bergamot  04 10,0 Sim 

Mais de um óleo em uma mesma pesquisa  03 7,5 Sim 

Citrus Aurantium L. 02 5,0 Sim 

Citrus Sinensis  02 5,0 Sim 

Cymbopogon Citratus (Capim Limão) 02 5,0 Sim 

Revisão Sistemática  02 5,0 *** 

A. Umbellata 01 2,5 Sim 

Carvavrol (Orégano e Tomilho)   01 2,5 Sim 

Choisya Ternata Kunth (Rutaceae) 01 2,5 Sim 

Citrus Limon 01 2,5 Sim 

Ducrosia Anethifolia Boiss (Apiaceae) 01 2,5 Sim 

Kelussia Odoratissima Mozaff  01 2,5 Não 

Linalool 01 2,5 Sim 

Lippia Alba  01 2,5 Sim 

Luteolina (Erva Cidreira) 01 2,5 Sim 

Própolis  01 2,5 Sim 

Spiranthera odoratissima A. St. Hil. (Manacá) 

 

01 2,5 Sim 

Total  40 100  

 

Tabela 2. Métodos de administração dos óleos essenciais pesquisados nos artigos 
selecionados para revisão sistemática 

Administração do Óleo Essencial N % 

Inalação 12 30,0 

Via oral 12 30,0 

Via Intraperitoneal 07 17,5 

Aparelho de Inalação 03 7,5 

Mais de um método de administração 02 5,0 

Revisão Sistemática 02 5,0 

Massagem 01 2,5 

Não especificado 01 2,5 

Total 40 100,0 
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Tabela 3. Métodos/Modelos experimentais de mensuração do efeito ansiolítico dos óleos 

essenciais nos artigos selecionados para revisão sistemática 

Métodos e Modelos de Avaliação N % 

Labirinto em Cruz Elevado (Animais) 15 18,7 

Campo aberto (Animais) 12 14,9 

Parâmetros Fisiológicos e/ou hormonais (Humanos) 10 12,5 

Caixa de Claro/Escuro (Animais) 08 9,9 

Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE) (Humanos) 07 8,8 

Avaliação de Toxidade (Animais) 04 5 

Avaliação Neuroquímica (Animais) 04 5 

Escala Analógica Visual Humor (Humanos) 04 5 

Teste de Interação Social (Animais) 03 3,7 

Escala de Hamilton (Humanos) 02 2,5 

Hole-Board Test (Animais) 02 2,5 

Marble-burying test (Animais) 02 2,5 

Revisão da Literatura 02 2,5 

Elevated T-Maze (Animais) 01 1,3 

Scale Generalized Anxiety Disorder 7 (GAD-7) (Humanos) 01 1,3 

Children's Behavioral Style Scale (CBSS) (Humanos) 01 1,3 

Modified Dental Anxiety Scale (SAMF) (Humanos) 01 1,3 

Novelty-induced suppressed feeding latency test (Animais) 01 1,3 

Total 81 100 

 

 
Tabela 4. Descrição das amostras dos participantes nos artigos selecionados para revisão 

sistemática 

População N % 

Humanos 14 35,0 

Camundongos Swiss (machos) 08 20,0 

Ratos Wistar (machos) 06 15,0 

Ratos BALB (machos) 02 5,0 

Ratos Sprague-Dawley (machos) 02 5,0 

Revisão da Literatura 02 5,0 

Camundongos Albinos (machos) 01 2,5 

Não especificado  01 2,5 

Ovelhas (fêmeas) 01 2,5 

Ratos Charles Foster Albinos 01 2,5 

Ratos ICR (machos) 01 2,5 

Ratos NMRI (machos) 01 2,5 

Total 40 100% 
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Tabela 5. Forma de intervenção de grupos estudados presentes nos artigos selecionados para 

revisão sistemática 

Tipos de Grupo N % 

Grupo Experimental e Controle Positivo 21  52,5 

Grupo Experimental e Controle 09 22,5 

Grupo Experimental 07 17,5 

Revisão Sistemática 02 5,0 

Não especificado 01 2,5 

Total 40 100% 

 

 
Tabela 6. Localização de desenvolvimento de pesquisa com os Óleos Essenciais dos artigos 

selecionados para revisão sistemática 

Países  N % 

Brasil 12 30,0 

Estados Unidos 05 12,5 

Alemanha 03 7,5 

China 03 7,5 

Reino Unido 03 7,5 

Irã 02 5,0 

Japão 02 5,0 

Servia 02 5,0 

Austrália 01 2,5 

Hong Kong 01 2,5 

Índia  01 2,5 

Itália 01 2,5 

Coréia do Sul 01 2,5 

Romênia 01 2,5 

Tailândia 01 2,5 

Taiwan 01 2,5 

Total 40 100 
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RESUMO 

 

O objetivo deste artigo é realizar uma revisão sistemática sobre a associação entre ansiedade e seus 

impactos na voz. Para tal, foram utilizadas três bases de dados para coleta dos artigos científico: 

PubMed; SciELO e LILACS, para busca dos artigos, foram utilizados os seguintes descritores: 

“Anxiety”; “Voice”; “Voice Disorders” e  “Dysphonia” e seus correspondentes em português. A 

pesquisa foi realizada entre os meses de janeiro à março, do ano de 2015. Foram encontrados 382 

artigos, após os critérios de inclusão e exclusão, restaram 8 artigos selecionados para análise. A 

partir desses foram analisados os dados quanto aos métodos de avaliação da ansiedade; métodos de 

avaliação da voz; características da população estudada, impacto da ansiedade na voz e o país onde 

foi desenvolvido o estudo. Os estudos selecionados apresentaram a predominância de estudos com 

caráter transversal. Também se mostrou interessante o crescente aumento das pesquisas que 

envolvem voz e ansiedade em produções científicas, sobretudo brasileiras. Observou-se que  a 

ansiedade influencia nas características vocais e na qualidade de vida da população de indivíduos 

com alta ansiedade.  
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ABSTRACT 

 

The purpose of this article is to conduct a systematic review of the association between anxiety and 

their impact on voice. To this end, we used three databases for collection of scientific articles: 

PubMed; SciELO and LILACS, to search for articles, the following keywords were used: "Anxiety"; 

"Voice"; "Voice Disorders" and "Dysphonia" and their equivalents in Portuguese. The survey was 

conducted between the months of January to March of 2015. We found 382 articles, after the criteria 

for inclusion and exclusion, remaining 8 articles selected for analysis. From these data were analyzed 

for anxiety assessment methods; methods of evaluation of the voice; characteristics of the population, 

the impact of anxiety in his voice and the country where the study was conducted. The selected 

studies showed the predominance of studies with cross-sectional nature. Was also interesting the 

growing number of research involving voice and anxiety in scientific production, especially Brazil. It 

was observed that anxiety influences the vocal characteristics and quality of life of the population of 

individuals with high anxiety.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A voz é resultado do funcionamento de diversas estruturas laríngeas e extra-laríngeas. Sua 

produção é multidimensional, isto é, sofre influência de fatores fisiológicos, acústicos, perceptivo-

auditivos e da percepção do paciente sobre sua voz. Uma alteração na produção e harmonia vocal 

pode gerar uma disfonia, que pode ser classificada em três grupos: disfonias funcionais, disfonias 

organofuncionais e disfonias orgânicas, variando do grau leve ao intenso (Behlau et al, 2005; Ribeiro, 

2012; Pifaia et al, 2013). 

A disfonia pode comprometer a qualidade da comunicação e, por conseqüência, a relação 

social do indivíduo e assim afetar diretamente na qualidade de vida (Spina et al, 2009).  

Ultimamente, dados de autoavaliação de paciente disfônico têm sido muito valorizados na 

clínica fonoaudiológica e na literatura da área, por observar a percepção do paciente frente ao seu 

problema de voz. Por este motivo, tem se tornado cada vez mais indispensável para a elaboração do 

raciocínio clínico e, consequentemente, a conduta interventiva sobre os casos de distúrbios vocais 

(Leite et. al, 2015). 

Como um dos componentes da linguagem oral e, também, da relação interpessoal, a voz é 

um fator predominante na socialização humana (Grilo; Penteado, 2005). Além de revelar 

características físicas e psicológicas do indivíduo, a voz pode gerar impactos na qualidade de vida de 

sujeitos disfônicos. Pacientes costumam relatar problemas de ordem emocional como causa ou 

consequência da disfonia (Carsol et al, 2010; Almeida et al, 2014). 

De acordo com o observado na literatura, transtornos psicossociais, tal como a ansiedade, 

podem gerar ou manter um distúrbio vocal, ou ser a consequência de uma disfonia, gerando um 

círculo vicioso, entre o sintoma emocional e o vocal (Seifert, Kollbrunner, 2005; Almeida, Behlau, 

Leite, 2011; Almeida et al, 2014).  

A ansiedade é uma condição afetiva normal, que em excesso pode gerar alterações de 

humor, pensamentos, comportamento e atividade fisiológica (Silva, Leite, 2000). É ativada pela 

necessidade adaptativa do ser humano, assim, impulsionado o seu desempenho. Apresenta-se como 

sendo uma emoção completa, por sua conexão com respostas neurológicas, psicológicas e 

fisiológicos. Esta emoção passa a ser patológica apenas quando a intensidade e/ou frequência da 

resposta não parece ser proporcional (Andrade, Gorenstein, 1998). 

Cerca de 4% a 6% da população mundial sofrem por transtornos de ansiedade, como reflexo 

patológico, que pode gerar sintomas, como: hipertensão arterial, frequência cardíaca elevada, 

sudorese, cansaço,sensação desagradável, tensão, irritabilidade, agitação, entre outros. Quando não 

tratada, aproximadamente entre 40% a 50% dos pacientes podem evoluir para comorbidades, como 

por exemplo, depressão.Os sintomas trazem enorme impacto negativo para o indivíduo acometido, 

suas famílias, seu âmbito social e profissional (Lee, et. al, 2011). 

Este estudo tem por objetivo elucidar quanto a influência da ansiedade e seus impactos na 

voz.
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MÉTODOS 

 

Trata-se de uma revisão sistemática da literatura sobre o tema “voz e Ansiedade”. A pesquisa 

foi realizada nas bases de dados digitais PubMed; SciELO e LILACS, para busca dos artigos, foram 

utilizados os seguintes descritores: “Anxiety”; “Voice”; “Voice Disorders” e “Dysphonia” e seus 

correspondentes em português. Os descritores foram combinados com o uso do operador booleano 

AND. Foram realizadas as seguintes combinações: anxiety and voice; anxiety and voice disorders; 

anxiety and dysphonia; anxiety and voice and voice disosrders and dysphonia. A pesquisa foi 

realizada entre os meses de janeiro à março, do ano de 2015. 

Além das buscas supracitadas, também foi feita uma pesquisa na “The Cochrane Library”, 

biblioteca virtual, com o intuito de verificara existência de uma revisão sistemática com os descritores 

apresentados neste estudo ou com objetivos similares. Contudo, não foi encontrado nenhum estudo 

que abordasse essa relação.  

Como critérios de inclusão, utilizou-se: a)presença dos descritores citados em seu título, 

resumo, palavras chaves ou corpo do texto; b) estudos clínicos (com humanos); c) população de 

todas as idades; d) artigos publicados nos últimos 10 anos (2004 a 2014); e) artigos completos e 

disponíveis gratuitamente em português ou inglês. Como critério de exclusão apresentou-se: a) 

apresentarem repetição nos bancos de dados pesquisadosanteriormente.  

Segue um fluxograma com o demonstrativo das estratégias de busca, que envolve as bases 

de dados digitais, a quantidade de artigos encontrados e após os critérios de exclusão.  

Durante a pesquisa, foram encontrados 382 artigos, após os critérios de inclusão e exclusão, 

restaram 8 artigos selecionados para analise posterior como demonstra o fluxograma abaixo. 

Quadro 1. Fluxograma da estratégia de busca realizada na revisão sistemática envolvendo os 

descritores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Revisão Sistemática: 

Bases de Dados 

 

SciELO                        

(15) 

PubMed                        

(355) 

LILACS                         

(12) 

Critérios de Inclusão/Exclusão 

SciELO                         

(0) 

PubMed                  

(04) 

LILACS                         

(04) 

Total de Artigos Selecionados:                  

(08) 
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2. RESULTADOS 

Foram selecionados 8 artigos para construção dessa revisão sistemática, os mesmos 

encontram-se organizados e descritos em duas tabelas abaixo. A primeira tabela demonstra a 

caracterização dos artigos quanto à autoria, objetivo do estudo, tipo de estudo, faixa etária dos 

sujeitos pesquisados, ano da pesquisa e país de sua realização. 

 

[INSERIR TABELA 1] 

 

Quanto aos objetivos dos estudos aqui selecionados, todos  buscaram analisar uma relação 

entre os aspectos emocionais, mais precisamente a ansiedade e os problemas vocais. De acordo 

com o tipo de pesquisa abordado nos estudos, houve uma predominância de estudos com caráter 

transversal (n= 07 - 87,5%) e apenas um artigo teve uma metodologia voltada a um estudo 

longitudinal (n= 01 - 12,5%).  

Foram investigados 10.900 sujeitos com faixa etária dos 16 aos 74 anos de idade, de ambos 

os sexos e 50% (n= 4) dos estudos foram realizados com profissionais da voz, mais precisamente 

professores.  

Quanto ao ano de publicação, foi notório que os estudos iniciaram publicação no ano de 2008 

e vêem crescendo ao longo do tempo, tendo um maior destaque no ano de 2011. Por fim, o País com 

maior número de publicação foi o Brasil (n= 5; 62.5%) seguido pela França (n= 1; 12,5%), Estados 

Unido da América (n= 1; 12,5%) e Lituânia (n= 1; 12,5%).  

Na tabela 2, os dados foram organizados de acordo com os métodos utilizados para 

avaliação emocional e vocal, os testes estatísticos usados para análise dos dados de cada estudo, os 

principais resultados encontrados  e a presença ou não de associação entre a voz e a Ansiedade. 

 

[INSERIR TABELA 2] 

 

Para análise vocal, foram utilizados nove tipos diferentes de avaliação. Os que mais se 

destacaram foram o Questionário de Sinais e Sintomas Vocais (QSSV) (N= 3; 17,7%); o Questionário 

Qualidade de Vida em Voz (QVV) (N=3; 17,7%); Índice de Desvantagem Vocal (IDV) (N= 3; 17,7%) e 

Análise perceptivo-auditivo (N=3; 17,7%).  

Já para avaliação da Ansiedade, foram utilizados nove tipos distintos de avaliação. O 

protocolo mais utilizado foi o Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE) (n= 3; 25%), seguido 

pelo Self-Reporting Questionnaire (SRQ-20) (n= 2; 16,7%) e o Medical Outcomes Study 36 (SF-36) 

(n= 3; 16,7%). 

Frente os resultados dos artigos selecionados, estes apresentaram  associações entre 

aspectos emocionais e sintomas vocais, sejam quando investigados com indivíduos saudáveis ou 

com psicopatologias psiquiátricas e disfonias. 



42 

 
3. DISCUSSÃO 

 

3.1. Descrição dos Artigos Analisados 

Estudos mostram que a voz, além de revelar características físicas, também expressa traços 

da personalidade, sentimentos, humor, dentre outras características. Ansiedade e estresse causam 

alterações fisiológicas no corpo, e nas estruturas que compõe o trato vocal, modificando a emissão 

da voz.  Há a ativação do sistema cerebral de defesa, ocasionando a tensão da musculatura 

extrínseca da laringe, e alteração na postura corporal. (CASSOL, 2010; Costa, et. al, 2013). 

Viu-se nesta revisão uma predominância de estudos com caráter transversal, frente aos 

estudos longitudinais. Os estudos longitudinais são aqueles em que onde existe uma sequência 

temporal conhecida entre uma exposição, ausência da mesma ou intervenção terapêutica, e a 

presença posterior de, por exemplo, uma patologia. Há desvantagens de estar sujeitos a vieses 

oriundos de fatores extrínsecos, podendo mudar o grau de comparabilidade entre os grupos. Já os 

estudos transversais descrevem uma situação ou fenômeno em um momento não definido, apenas 

representado pela presença de uma doença ou transtorno. São estudos em que a exposição ao fator 

ou causa está presente ao efeito no mesmo momento ou intervalo de tempo analisado (Hochman, 

2005). Seriam interessantes estudos caso-controle para entender melhor a relação de causa e efeito 

entre voz e ansiedade. 

Os estudos encontrados nesta revisão sistemática envolveram voluntários com a faixa etária 

de 16 a 74, com foco principal em adultos jovens. Esse fator foi selecionado na tentativa de isentar as 

modificações vocais em decorrências muda vocal dos 12 aos 14 anos em indivíduos do sexo 

feminino, e dos 13 aos 15 anos em indivíduos do sexo masculino, assim como o período de 

senescência, após a menopausa ou andropausa. Todas essas modificações repercutem, com maior 

ou menor impacto, na qualidade vocal (Behlau et al, 2008).  

Esta revisão apresentou uma predominância de estudos brasileiros, associando voz a 

aspectos emocionais. No Brasil, a maior parte das pesquisas realizadas com voz tem como desenho 

a utilização de protocolos autoavaliação e os objetivos da pesquisa, normalmente, direcionam a de 

grupos específicos, sejam eles de categorias de profissionais da voz ou da voz associada a diferentes 

patologias (Leite, 2015). 

 

3.2. Métodos de Avaliação da Voz 

Os dados desta revisão reforçaram a importância da autoavaliação, prinpalmente por três 

protocolos, o QVV; IDV e QSSV. Destes o QVV é a versão traduzida e validada para o Português do 

Voice-Related Quality of Life (V-RQQL). O  protocolo apresenta os domínios: sócio emocional e 

funcionamento físico. Além dos domínios, tal protocolo oferece um escore total que varia de 0 a 100, 

quanto maior, melhor qualidade de vida (Gasparini, Behlau, 2009). O IDV é a versão traduzida e 

validada do Voice Handicap Index (VHI). O IDV é composto por 30 itens e 3 domínios: funcional, 

orgânico e emocional, com 10 itens cada, sendo mais direcionado ao conceito de desvantagem. 

O  protocolo apresenta uma escala de Likert de 5 pontos e o escore total é calculado por soma 

simples. O escore pode variar de 0 a 120. Quanto maior o resultado final, maior é a desvantagem 

(Behlau, Santos, Oliveira, 2011). Já o QSSV tem como objetivo determinar a ocorrência de sinais e 
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sintomas vocais; contém uma lista de 14 itens e contempla a presença no tempo, frequência e 

relação do sintoma com o trabalho (Roy, Thibeault, Parsa, 2004; Behlau et. al, 2012)   

A avaliação vocal é multidimensional, cuja avaliação pressupõe a utilização de métodos não-

instrumentais (subjetivos) e instrumentais (objetivos), complementares e construtivos no processo 

terapêutico. Tal avaliação admite um conjunto de protocolos e testes com o intuito de conhecerem a 

natureza das alterações vocais. Na clínica e pesquisa científica a avaliação da voz implica na 

obtenção de informações por anamnese ou entrevista clínica; avaliação da fisiologia laríngea 

(laringoscopia; endoscopia; estroboscopia; electroglotografia); avaliação perceptiva-auditiva; exame 

funcional (avaliação musculo-esquelética e aerodinâmica); análise acústica; auto-avaliação do 

impacto psicossocial da voz. Através do exposto, é  muito pouco plausível que um único método  

avalie a voz de forma abrangente, tendo em vista que a voz é um fenómeno multidimensional 

(Dejonckere et. al, 2001; Behrman, 2005; Souza, Freitas, Ferreira, 2011). Os estudos encontrados 

não contemplam a avaliação da voz em sua multidimensionalidade, a maioria avalia apenas a 

autoavaliação, apenas 17,7% (n= 03) avalia a autoavaliação e avaliação perceptivo-auditiva da voz. 

 

3.3.  Métodos de Avaliação da Ansiedade 

A cerca da mensuração da ansiedade, quando esta emoção é provocada por tarefa 

ansiogênica, avaliando dois parâmetros: a ansiedade-estado, referente a um estado emocional 

cíclico, caracterizado por sentimentos subjetivos de tensão que podem variar em intensidade ao 

longo do tempo, e a ansiedade-traço, a qual se refere a uma disposição pessoal, relativamente 

estável, a responder com ansiedade a situações estressantes e uma tendência a perceber um maior 

número de situações como ameaçadoras.  (Andreatini; Seabra, 1993; Fioravanti et. al, 2006; Gama et 

al., 2008).  

Assim, nesta revisão o maior destaque apresentado para avaliação dos níveis de ansiedade 

foi o IDATE. É um instrumento que atende a avaliação de parâmetros da ansiedade produzidas 

experimentalmente. Foi elaborado por Spilberg, Gorsuch e Lushene (1970), posteriormente traduzido 

e validado ao Português por Biaggio e Natalício (1979). Este instrumento é composto por duas 

subescalas, sendo um o IDATE E (Estado) que reflete uma resposta transitória relacionada a uma 

situação de adversidade apresentada em um momento específico. O segundo é o IDATE T (Traço) 

refere-se a uma resposta mais estável relacionado à propensão do indivíduo lidar com maior ou 

menor ansiedade ao longo de sua vida (Spielberger; Gorsuch; Lushene, 1970; Biaggio; Natalício, 

1979). 

Dos estudos selecionados para análise, apenas 16,7% artigos (n= 02) avaliaram a ansiedade 

sem escalas validadas, com uma avaliação mais subjetiva. Os demais utilizaram no mínimo 2 escalas 

validadas para tla mensuração, o IDATE foi selecionado em 25% (n= 03) dos estudos como método 

de avaliação; o SRQ-20 e o SF-36  em 16,7% (n= 02) dos artigos; e a escala para mesuração de 

transtorno obsesivo-compulssivo (TOC),  e a escala Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão 

(HAD) e questionário de classificações diagnósticas do DSMIV em 8,3% (n= 01). 

 

3.4. Principais Resultados 

A maioria dos artigos nesta revisão apresentados, observam a ansiedade em um momento 

único e avalia possível relação ao comportamento vocal. Apenas um realmente elicia a ansiedade, a 
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qual responde na voz no momento de alta ansiedade (ansiedade estado). Corroboraam com a 

literatura que em avaliação similar há presença de interferência na forma de expressão e 

comunicação do indivíduo, seja em relação ao corpo, fala e/ou voz (Almeida, et. al, 2014; Costa, et. 

al, 2013; Almeida; Behlau; Leite, 2011)   

A ansiedade também mostrou-se como presente em alterações vocais  especificadamente na 

população de professores, assim como em indivíduos saudáveis, demonstrando um maior número de 

sintomas vocais, na presença de efeito ansiogênico  e associando-se com transtornos psiquiátricos, 

como por exemplo transtornos ansiosos e depressão, além das disfonias (White, et. al, 2012; Cassol, 

et. al. 2010; Nerrière, et. al, 2009; Šiupšinskienė, et. al., 2008; Ferreira; Benedetti, 2007). 

 No estudo de Almeida e colaboradores (2014), que avaliou características vocais e 

emocionais de professores e não professores, ficou ressaltado em seus resultados que os grupos 

com alta ansiedade, sobretudo o de professores, apresentaram alterações tanto no comportamento 

vocal, quanto no emocional. Na avaliação perceptivo-auditiva da voz, todos os grupos demonstraram 

intensidade do desvio vocal leve, na vogal sustentada. Os não professores com alta ansiedade 

também apresentaram média indicativa de alteração vocal. Já os grupos ansiosos tiveram 

predominância de instabilidade e rugosidade na produção vocal. 

 Costa e colaboradores (2013) pesquisaram fatores de risco e emocionais na voz de 

professores com e sem queixas de voz, ressaltando que professores com queixas de voz referiram 

sentir mais sintomas vocais e emocionais e possuíam uma pior autoavaliação da voz comparados 

com os professores sem queixas. Para o QVV, os professores com queixas obtiveram menores 

escores que os professores sem queixas, o que significa que a possível alteração vocal interfere na 

qualidade de vida dos indivíduos. Os sintomas emocionais foram mais frequentemente referidos pelos 

professores com queixas, nos dois questionários para esta avaliação, o SRQ-20 e o IDATE. Além 

destes, os professores com queixas apresentaram um índice de desvantagem vocal mais elevado 

que os professores sem queixas. Os sintomas vocais e emocionais foram prevalentes no grupo dos 

professores com queixa. De um modo geral, as vozes do grupo dos professores com queixas 

apresentaram-se mais alteradas, em todos os parâmetros, comparadas as do professores sem 

queixas. 

 No estudo realizado por White e colaboradores (2012), buscou-se a correlação de ansiedade 

e depressão em pacientes com disfonia espasmódica. Obteve-se como principais achados que os 

pacientes com disfonias não eram mais propensos a serem diagnosticados com depressão e/ou 

ansiedade do que os indivíduos do grupo controle (sem disfonia ou qualquer transtorno psiquiátrico). 

Contudo entendeu-se que a duração da doença apresentou-se como fator de risco para depressão, 

em ambos os grupos (disfônicos e não disfônicos). 

 Almeida, Behlau e Leite (2011) desenvolveram estudo de correlação entre ansiedade e 

performance comunicativa, tendo como principais resultados que há correlação entre a ansiedade-

traço e dados da autoavaliação vocal advindos do QVV e do QSSV. A análise deu-se a partir da 

escolha da amostra do momento de maior ansiedade e houve presença de correlação entre a 

ansiedade-traço e dados da análise perceptivo-auditiva-visual, abrangendo as tarefas vocais de vogal 

sustentada, fala encadeada e o discurso. Expõe a correlação entre a ansiedade-estado, durante a 

tarefa ansiogênica, e dados da análise perceptivo-auditiva-visual, abrangendo as tarefas vocais de 

vogal sustentada, fala encadeada e o discurso no momento de ansiedade. 



45 

 
 Cassol e colaboradores (2010) analisaram características vocais e de aspectos psicológicos 

em indivíduos com transtorno obsessivo-compulsivo e obteve como principais dados que no teste de 

auto-imagem vocal, os tipos de voz "ruim" e "triste" apareceram em maior porcentagem nos 

indivíduos com Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC), representando uma diferença significativa. 

Com relação à avaliação perceptivo-auditiva da voz, a análise da qualidade vocal dos indivíduos com 

TOC, mostrou predomínio do tipo de voz rugosa com um grau de alteração leve e nos casos 

controles obteve-se um predomínio do tipo de voz adaptada. Com relação à análise acústica da voz, 

o jitter foi a única medida de perturbação em curto prazo, com diferenças entre os grupos.  

Nerrière e colaboradores (2009) desenvolveram uma pesquisa com o objetivo de avaliar as 

alterações da voz e saúde mental em professores. Seus principais dados foram que um em cada dois 

professoras relataram alterações da voz, sendo um em cada quatro composto por homens. Aqueles 

que relataram distúrbios vocais apresentaram maior nível de sofrimento emocional.  Também foram 

presentes associações comórbidas a transtornos psicopatológicos como, principalmente, transtornos 

de ansiedade e depressão. 

Šiupšinskienė e colaboradores (2008) avaliaram a desvantagem vocal, além de estresse e 

ansiedade de pacientes previamente tratados de câncer de laringe, em estágio preliminar. A maioria 

dos pacientes consideraram sua saude como regular, sendo um terço mencionado como boa ou 

excelente. Foi encontrado dados de estresse e ansiedade na Escala de Ansiedade e Depressão. 

87,8% dos pacientes classificaram sua voz como alterada através de menção afirmativa do IDV. 

Pôde-se ressaltar que a desvantagem vocal dos pacientes previamente tratados mostrou-se pior que 

de indivíduos saudáveis. Houve associação de comorbidades psiquiátricas em um terco dos 

pacientes, principalmente ansiedade e depressão.  

Por fim, no estudo proposto por Ferreira e Benedetti (2007) foi estudado as condições de 

produção vocal de professores de deficientes auditivos. Teve por principais resultados que a 

população estudada na sua totalidade do gênero feminino e com nível superior completo, com média 

de idade de 37 anos, considera, na sua maioria, o ambiente de trabalho moderado; está satisfeita 

com o próprio desempenho na escola; e refere autonomia no planejamento das aulas. Quanto à 

questão da violência nas escolas, aparece com mais freqüência indisciplina em sala de aula, brigas e 

problemas com drogas. Quanto aos aspectos gerais de saúde, os professores fazem referência em 

maior número à dor de cabeça e ansiedade. 30% relataram que tem ou tiveram alteração na voz. A 

maioria percebeu a alteração na voz há menos de dois anos e de forma insidiosa, atribuindo sua 

causa ao uso intensivo da voz ou pela presença de alergia. 

Esta revisão sistemática buscou reafirmar conceitos também apresentados por Sampaio e 

Mancini (2007) que abordam a importância destes estudos como sendo uma investigação que 

disponibiliza um resumo das evidências trazendo intervenções específicas, em áreas 

correlacionadas. As revisões sistemáticas parecem funcionais para integrar as informações de um 

conjunto de estudos realizados separadamente sobre determinada terapêutica/intervenção, que 

podem apresentar resultados conflitantes e/ou coincidentes, bem como identificar temas que 

necessitam de evidência, auxiliando na orientação para investigações futuras. 

Os artigos revisados apresentaram objetivos distintos e uma apmplitude quanto as 

características da amostra, contudo,  com o foco na utilização de métodos de avaliação de ansiedade 

e voz a partir da auto-percepção do paciete. Pôde perceber que a voz e a ansiedade apresentam-se 
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como sintomas co-ocorrentes, mas é preciso entender melhor a sua relação de causa-efeito com 

estudos mais direcionados a esse propósito, como por exemplo, estudos caso-controle.  
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4. CONCLUSÃO 

 

Foram selecionados 08 artigos para construção desta revisão sistemática. Destes, foi 

possível elucidar quanto a protocolos e métodos de avaliação da ansiedade e voz, tendo o Inventário 

de Ansiedade Traço-Estado (IDATE) como principal instrumento para mensuração de ansiedade e os 

protocolos de auto avaliação da voz como método mais comum para avaliar a voz. Destaca-se o 

Questionário de Qualidade de Vida e Voz  (QVV), o Índice de Desvantagem Vocal (IDV) e o 

Questionário de Sinais e Sintomas (QSSV).  

Os estudos selecionados apresentaram a predominância de estudos com caráter transversal. 

Também se mostrou interessante o crescente aumento das pesquisas que envolvem voz e ansiedade 

em produções científicas, sobretudo em território brasileiro.  

Por fim, os achados desta revisão respaldam que os  níveis elevados de ansiedade podem ter 

impacto na qualidade de vida e voz dos indivíduos, trazer desvantagem vocal e aumento de sintomas 

vocais, além de gerar alterações nos parâmetros vocais. Ainda vale ressaltar que, nos estudos que 

especificaram a avaliação da ansiedade através do IDATE, apresentaram que tanto a ansiedade-

traço quanto a ansiedade-estado interferem na forma de expressão e comunicação do indivíduo. 
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Tabela 1. Características dos artigos selecionados para a revisão sistemática ansiedade e voz 

Autores Objetivos 
Tipo de 
Estudo 

Caracterização Ano País 

Almeida, LNA, et al. 
Comparar características vocais e emocionais 
em grupos de professores e não professores 

com baixa e alta ansiedade 
Transversal 

93 sujeitos, de ambos os gêneros, com idades 
entre 18 e 59 anos 

 
2014 

 
Brasil 

Costa, DB et al. 
Analisar a interferência dos fatores de riscos e 
emocionais na voz de professores com e sem 

queixa 
Transversal 

44 professores (ambos os sexos, idades entre 
18 e 50 anos, com e sem queixa de voz) 

2013 Brasil 

White, L. et. al 
Definir a correlação de depressão e Ansiedade 

em pessoas com Disfonia espasmódica 
Tranversal 

130 Paciente com disfonia espasmódica (SD) e 
157 pacientes com outros distúrbios da voz 

2012 

Estados 
Unidos 

da 
América 

Almeida, AAF, 
Behlau, M, Leite, 

JR 

Investigar a correlação entre ansiedade-traço, 
ansiedade-estado e parâmetros vocais. 

Transversal 
24 adultos, homens e mulhere idades entre 19 e 

42 anos 
2011 Brasil 

Cassol, M.; et. al. 
 
 

Avaliar a auto-imagem vocal e caracterizar 
auditiva e acusticamente as vozes de sujeitos 
com Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC),  

Tranversal 

35 indivíduos (homens e mulheres – idades 
entre 16 e 74 anos), sendo 17 pacientes com 

TOC e 18 indivíduos saudáveis (Grupo 
Controle) 

2010 Brasil 

Nerrière, E, et al. 

Avaliar a prevalência e cofatores de distúrbios 
de voz entre os professores no sistema de 
educação nacional Francês, associando a 

queixa de voz e estado psicológico. 

Tranversal 10.288 participantes  2009 França 

Šiupšinskienė, N. 
et. al. 

Avaliar a qualidade de vida e voz em pacientes 
previamente tratados para câncer de laringe 

precoce versus controlessaudáveis e avaliar as 
correlações entre as características de câncer e 

qualidade de vida e voz pós-tratamento. 

Longitudinal 
49 pacientes com câncer de laringe sendo por 

diagnóstico de início; grupo controle com 
indivíduos saudáveis 

2008 Lituânia 

Ferreira, LP, 
Benedetti, PH. 

Conhecer as condições de produção vocal de 
professores de alunos surdos, das seis Escolas 
Municipais de Ensino Especial de São Paulo. 

Transversal 80 professores de escolas municipais 2007 Brasil 
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Tabela 2. Características dos artigos selecionados para a revisão sistemática ansiedade e voz 

Autores Métodos de Avaliação da Voz 
Método de Avaliação da 

Ansiedade 
Resultado 

Associação 
entre Voz e 
Ansiedade 

Almeida, LNA, 
et al 

Questionário de Sinais e Sintomas Vocais 
(QSSV); Protocolo de Qualidade de Vida 
em Voz (QVV);Índice de Desvantagem 
Vocal (IDV); Análise Perceptivo-auditiva 
(APA); Escala Analógica Visual (EAV) 

Self-Reporting 
Questionnaire (SRQ-20) 
Inventário de Ansiedade 
Traço-estado (IDATE) 

 

Os sintomas emocionais, como ansiedade, estresse 
e depressão, podem influenciar proporcionalmente 

nas características vocais e na qualidade de vida da 
população de indivíduos com alta ansiedade 

Sim 

Costa, DB et 
al. 

QSSV; QVV; IDV; APA. 
SRQ-20 
IDATE 

 

Os professores considerados com queixas vocais 
possuem um maior comprometimento emocional e 

vocal comparados aos professores que não 
apresentam queixas vocais 

Sim 

White, L. et. 
al. 

Avaliação Clínica Fonoaudiológica 
Questionário direcionado a 
avaliação de Ansiedade e 

(não especificado) 

Os paciente com Disfonia espasmódica não foram 
mais propensos a ter depressão ou ansiedade do 

que aqueles com outros distúrbios vocais 
Sim 

Almeida, AAF, 
Behlau, M, 
Leite, JR 

QSSV; QVV; APA; Análise Acústica 
 

IDATE 

O presente estudo constatou que tanto a ansiedade-
traço quanto a ansiedade-estado interferem na 

forma de expressão e comunicação do indivíduo, 
seja em relação ao corpo, fala e/ou voz 

 
 

Sim 

Cassol, M.; et. 
al. 

Avaliação da Auto-Imagem Vocal 
Escala de Sintomas 

Obsessivos Compulsivos 
de Yale-Brown (YBOCS) 

A auto-imagem vocal de indivíduos com TOC, de um 
modo geral, foi positiva, a não ser por considerarem 

a voz "triste" e "ruim". Houve alteração em 
parâmetros vocais nos pacientes com TOC 

Sim 

Nerrière, E, et 
al. 

Questionário direcionado a queixas 
vocais (não especificado) 

Questionário do Manual 
Diagnóstico e Estatístico 
de Transtornos Mentais 

(DSM-IV); Medical 
Outcomes Study 36 (SF-
36); Mental Health (MH) 

Os distúrbios da voz foram freqüentes entre os 
professores franceses. Há associações com 

transtornos psiquiátricos e sintomas de ansiedade. . 
 

Sim 

Šiupšinskienė, 
N. et. al. 

IDV 
SF-36; Escala de 

Ansiedade e Depressão 
Hospitalar (HAD) 

Há presença de quadro psiquiátrico e sintomas de 
ansiedade em 

um terço dos pacientes com câncer de laringel 
Sim 

Ferreira, LP, 
Benedetti, PH. 

Questionário proposto por Ferreira et al. 
(2003). 

Questionário proposto por 
Ferreira et al. (2003). 

As condições de produção vocal das professoras 
pesquisadas são semelhantes às encontradas entre 
professores de alunos ouvintes, porém, apenas um 

terço se auto-definiu com alteração de voz 

Sim 
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RESUMO 

 

A voz é um componente importantíssimo quando nos referimos à comunicação. A voz alterada pode 

ser resposta de alterações psicológicas por emoções e/ou características de personalidade. A 

ansiedade se apresenta como uma emoção primária, a qual pode refletir como propulsora de ações 

positivas ou barreira de quaisquer enfrentamentos. Quando são apresentados níveis patológicos da 

ansiedade, podem ter tratamento farmacológico, mas apresenta-se com limitações no que se refere 

aos efeitos colaterais. Já aromaterapia e a utilização dos óleos essenciais (OEs) apresentam-se em 

crescentes resultados significativos quanto a efeito ansiolítico destes e minimizado em efeitos 

colaterais. Esta pesquisa teve por objetivo verificar o efeito ansiolítico do óleo essencial Citrus 

Aurantium L (CAL) nas respostas neuropsicofisiológicas e vocais em estudantes universitários, bem 

como comparar as respostas neuropsicofisiológicas, vocais e de personalidade do grupo submetido à 

exposição ao óleo essencial e do grupo controle. A população foi composta por 22 alunos 

universitários, com média de idade de 21,2 anos. Os participantes foram divididos em grupo controle 

e grupo experimental, sendo avaliados por parâmetros psicológicos (Self Repporting Questionaree – 

SRQ-20; Invetário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE); Inventário Fatorial de Personalidade – IFP); 

fisiológicos (pressão arterial sistólica e diastólica; frequência cardíaca; saturação de oxigêncio no 

sangue – SPO²) e vocais (Questionário de Qualidade de Vida e Voz – QVV; Escala de Sintomas 

Vocais – ESV; Análise Perceoptivo-auditiva). Os grupos de intervenção foram expostos ao Teste de 

Simulação de Falar em Público (SFP) e os parâmetros avaliados em três momentos: antes, durante e 

depois. O Citrus Aurantium L. não apresentou efeito ansiolítico entre grupos e nem entre os 

momentos induzidos por ansiedade. Foi observado que os parâmetros vocais e de fala pitch, 

loudness, qualidade vocal, ressonância, modulação, velocidade, incordenação 

pneumofonoarticulatória, hesitações e pausas mostraram-se marcadores importantes do nível de 

ansiedade. 
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ABSTRACT 

 

The voice is a very important component when we refer to communication. The modified voice 

response can be psychological changes by emotions and / or personality traits. Anxiety is presented 

as a primary emotion, which can reflect as driving positive actions or barrier of any confrontations. 

When pathological anxiety levels are displayed, may have pharmacological treatment, but presents 

itself to the limitations that refer to side effects. Since Aromatherapy is the use of essential oils present 

in significant results as increasing the anxiolytic effect of these side effects is minimized. This research 

aimed to verify the anxiolytic effect of essential oil Citrus Aurantium L (CAL) in neuropsicofisiológicas 

and vocal responses in college students as well as compare the neuropsicofisiológicas answers, vocal 

and group personality subjected to exposure to the essential oil and the control group . The population 

consisted of 22 university students with a mean age of 21.2 years. Participants were divided into 

control group and experimental group and assessed by psychological parameters (Self Repporting 

Questionaree - SRQ-20; Invetário of State-Trait Anxiety (STAI); Personality Inventory - FPI); 

physiological (systolic and diastolic blood pressure, heart rate; oxigêncio saturation in the blood - 

SPO²) and vocals (Quality of Life Questionnaire and Voice - QVV; Vocals Symptom Scale - ESV; 

Analysis Perceoptivo-hearing). The intervention groups were exposed to speak of Simulated Public 

(SFP) and the parameters evaluated in three stages: before, during and after. The Citrus aurantium L. 

showed no anxiolytic effect between groups or between the moments induced anxiety. It was 

observed that the vocal parameters and speech pitch, loudness, voice quality, resonance, modulation, 

speed, incoordination pneumophonoarticulatory, hesitations and pauses shown to be important 

markers of anxiety level.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Do ponto de vista evolutivo, a ansiedade apresenta em sua essência ser um mecanismo de 

defesa dos animais, presente como resposta aos perigos encontrados em no meio ambiente. Quando 

um animal se depara com uma ameaça ao seu bem estar, à sua integridade física, ou até mesmo à 

sua sobrevivência, é desencadeado um conjunto de respostas comportamentais e neurovegetativas, 

que caracterizam a reação ansiogênica. Apresenta-se frente ao estímulo ansioso,  possibilidade de 

ação por enfrentamento (ataque), esquiva (fuga) ou passividade (paralisia). As habilidades do sujeito 

para dar respostas adequadas a cada situação dependem de um aprendizado prévio, podendo ser 

associado principalmente aos seus traços de personalidade (Margis et al., 2003). 

A autora supracitada reforça que a neurofisiologia, diversificadas estruturas neuroanatômicas 

e substâncias têm sido estudadas visando compreender o processo da ansiedade. Entre elas as 

aminas biogênicas, como a noradrenalina, a dopamina e a serotonina; aminoácidos, como o ácido 

gama-aminobutírico (GABA), a glicina e o glutamato; peptídeos, como o fator de liberação de 

corticotropina (CRF), o hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) e a colecisticinina (CCK) e esteróides, 

como a corticosterona. 

Assim, pela interação cognitiva, emocional e comportamental refletindo no desequilíbrio dos 

níveis de ansiedade, engatilham a patologia ansiosa, os transtornos de ansiedade. Estes 

apresentam-se como um dos  transtornos psiquiátricos mais frequentes na população geral, com 

prevalências de 12,5% ao longo da vida, 7,6% no ano e 6% no mês anterior à entrevista (Andrade et 

al., 1998). 

Estudos epidemiológicos têm mostrado escores de ansiedade maiores em amostras mais 

jovens comparadas às mais velhas (Gama et al., 2008). É possível para aqueles que ainda irão 

ingressar no mercado de trabalho que essas estatísticas sejam ameaçadoras. Atualmente, é explicito 

um panorama no qual o sucesso é mensurado em termos de se ser o melhor, logo, torna-se fácil 

compreender de que maneira se formam as expectativas de desempenho elevadas aos jovens. Por 

este indicativo, tem se investigado de forma mais clara os reflexos da ansiedade e estudantes 

universitários, pois entende-se ser uma população que se apresente frente a situações ansiogências 

constantes e desenvolvam gatilhos patológicos (Oliveira; Duarte, 2004). 

O homem apresenta como característica inata ser um indivíduo social e a comunicação é a 

grande responsável pela interação, compreensão e formação dos relacionamentos interpessoais. É 

claro que algumas pessoas apresentam maior facilidade para comunicação, talvez respondendo de 

forma minimizada efeitos emocionais em sua produção vocal. Contudo, para uma outra parte das 

pessoas, existe uma série de recursos para o desenvolvimento de uma boa comunicação, como 

clareza da articulação, falar sem cansaço vocal, controle da respiração, gerenciamento das emoções, 

entre outra características (Barbosa; Friedman, 2007) 

Muitos são os fatores intervenientes para presença de um distúrbio  vocal, podendo estar 

relacionados ao ambiente, ao trabalho ou fatores de risco pessoais, como estilo de vida, como 

excesso de atividades e a pressão imposta pelas instâncias superiores, o que pode gerar estresse e 

ansiedade, componentes associados aos problemas na voz (Almeida et. al, 2014; Costa e. al, 2013). 

Estudos corroboram que há interferência das emoções na produção da voz, visto que o indivíduo 

expressa em sua voz traços da personalidade, sentimentos, estado de saúde, humor, depressão, 
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frustrações, dentre outros (Ferreira e Benedetti, 2007; Šiupšinskienė, et. al, 2008; Nerrière, et. al, 

2009; Cassol, et. al, 2010; Almeida; Behlau; Leite, 2011; Costa et al., 2013). 

A aromaterapia tem se apresentado frente às consequências neuropsicofisiológicas, reflexos 

da ansiedade patológica, como um método alternativo a farmacologia no contexto científico e, por 

conseguinte, em  intervenções clínicas com potencial ansiolítico. Envolve a utilização terapêutica de 

essências aromáticas, óleos essenciais (OE), geralmente combinadas com massagens terapêuticas, 

excitação do sistema olfativo (inalação) ou como ingestão, com o objetivo de induzir o relaxamento e 

redução ou mesmo eliminação de alguns sintomas de ansiedade. No que diz respeito à segurança, é 

relatado que a aromaterapia é relativamente livre de efeitos adversos em comparação com drogas 

convencionais (Leite et al., 2008). 

Lyra e colaboradores (2010) sugerem que a exposição à inalação de vários tipos de óleos 

essenciais demontram eficácia na redução dos níveis de estresse e estados de ansiedade, bem como 

diminuição dos níveis de cortisol, que sugere alterações no Sistema Nervoso Central (SNC). Os 

efeitos positivos dos óleos essenciais, principalmente nos sintomas da ansiedade e depressão têm 

despertado grande interesse em pesquisas mais aprofundadas, já que pode ser uma alternativa para 

substâncias sintéticas que induzem vários efeitos colaterais secundários tais como a sedação, 

alterações de memória e interação com outras drogas (Veiga Junior et. al, 2005; Murbach, Fernandes 

Junior, 2011). 

O Citrus Aurantium L (CAL), popularmente conhecido como Óleo de Laranja-azeda, tem sido 

utilizado para fins de pesquisa como alternativa substitutiva a drogas antidepressivas, ansiolíticas, 

anticonvulsivantes e indutores do sono, o que sugere ações depressoras do SNC. Tem-se 

apresentado resultados significativos em estudos pré-clínicos, principalmente no que se refere a 

redução de sintomas ansiogênicos (Carvalho-Freitas, 2002). 

Esta pesquisa tem por principal justificativa buscar evidências científicas quanto a efeitos 

ansiolíticos do óleo essencial Citrus Aurantium L (CAL), podendo ser um aliado no tratamento da 

ansiedade com redução dos efeitos adversos. Através deste reconhecimento, poderá auxiliar quanto 

a respostas preventivas, ou mesmo intervenções diretas, buscando melhorar o perfil de comunicação 

de jovens universitários, principalmente em situações de exposição e/ou avaliação, minimizando 

assim respostas inadequadas por estes, nas situações referidas.  

Como principal objetivo busca-se investigar o efeito ansiolítico do óleo essencial Citrus 

aurantium L. nas respostas neuropsicofisiológicas e vocais em estudantes universitários, bem como 

pretende-se avaliar os níveis de ansiedade, características da voz e traços de personalidade de 

estudantes universitários, submetidos ou não à exposição de óleo essencial. 
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2. MÉTODOS 

 

Este estudo trata-se de um ensaio clínico que foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

do Centro de Ciências da Saúde (CCS) de uma instituição de ensino, sob o parecer nº 766.824/2014.  

Antes do experimento, cada voluntário foi informado sobre o objetivo do estudo e assinou o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A), elaborado de acordo com a resolução nº 196/96 da 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) e a resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional 

de Saúde (CNS).  

 

2.1. População do estudo 

A pesquisa contou com a participação de 22 estudantes de ensino superior de uma instituição 

de ensino, de ambos os sexos. A escolha dos participantes se deu por conveniência.  

Os voluntários  obedeceram aos seguintes critérios de inclusão: 

a) Terem a idade entre 18 e 40 anos, pois se entende que o limite inferior garante o processo 

final de muda vocal e o superior o início de uma série de alterações estruturais na laringe decorrente 

da senescência, com um maior ou menor impacto vocal (Behlau et al, 2001); b) Serem alunos 

matriculados da instituição de ensino em questão; c) Sem comorbidades psiquiátricas, neurológicas, 

cognitivas e de comunicação que limitem a realização das tarefas propostas; d) não estar em uso de 

medicação que modifique respostas neuropsicofisiológicas no dia do experimento; e) não apresentar 

rinite, sinusite e/ou respostas alérgicas no dia do experimento.  

Em relação aos critérios de exclusão, não participaram da pesquisa o indivíduo:  

a)  Fumante crônico; b) Usuário de drogas estimulantes; c) Com acometimento de vias aéreas 

superiores no momento do experimento; d) Ter ingerido café, álcool ou medicação psicotrópica no dia 

do experimento; e) histórico alérgico (rinite, intolerância a odores diversos, reação alérgica ao CAL.  

Os voluntários foram divididos aleatoriamente em dois grupos: Grupo Controle (GC) e Grupo 

Experimental (GE). Todos os procedimentos foram iguais, entre os grupos, contudo, ao GE foi 

exposto via inalação do OE CAL. 

 

2.2. Substância e Ambiente 

Utilizará o OE CAL (Laranja) para a realização deste experimento clínico. Tal substância foi 

fornecida pela empresa Internetional Flavors & Fragrances Essências e Fragâncias Ltda., de Santana 

do Panaíba, São Paulo, Brasil. Esse óleo essencial foi extraído da casca da laranja e é composto por 

98% de limoneno. Utilizou-se de 10 ml de concentração do óleo mencionado acima para a realização 

deste experimento clínico.  

O experimento foi realizado na Clínica Escola de Fonoaudiologia de uma instituição de 

ensino. O cálculo da concentração é estabelecido de acordo com a metragem das salas em que foi 

realizado o ensaio clínico e por referência teórica com estudos clínicos e a substância supracitada. A 

Sala 1 (Sala de Triagem): 4,35 cm x 2,10 cm x 2,82 cm; As Salas 2 e Salas 3 (Salas do Experimento), 

ambas de mesmo tamanho: 4,35 cm x 3,77 cm x 4,49 cm (referência da fita métrica: v12-3; starrett - 

3M; EDP Nº67822). Também foi utilizado um Difusor de Óleos Essenciais Elétrico, para evaporação 

de 10ml do Citrus Aurantium L, durante 4 horas em cada turno de experimento. 
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2.3. Tarefa Ansiogênica 

Optou-se por uma versão reformulada do modelo clínico de ansiedade original do Teste 

Simulação de Falar em Público (SFP). Nesta versão, o indivíduo não foi submetido a uma plateia, 

mas sim discursou sobre um tema pessoal diante de uma câmera. Cada voluntário participou de 

apenas uma sessão experimental e não houve regravação de nenhum dos trechos (Guimarães et al, 

1987). 

O SFP teve como materiais para realização uma câmera digital NIKON D5200 24.1 

Megapixel, formato de vídeo Full HD 1,920x1,080 / 60i, utilizada para gravação. A câmera era 

conectada a um projetor Epson X24 V11h553022, com o objetivo da reprodução em tempo real da 

exposição, a qual era acompanhada pelo sujeito no momento da exposição.  

 

2.4. Mensurações 

 Este estudo contou com a mensuração de parâmetros psicológicos, fisiológicos e vocais 

descritos abaixo. Também fez-se necessária a utilização de um Questionário de Caracterização da 

Amostra (Apêndice B). Foi elaborado com o objetivo de triagem da população estudada para melhor 

controlar os critérios de inclusão e exclusão. O material consta de 10 perguntas: referências de 

matrícula; uso de nicotina; uso de álcool; uso de substâncias estimulantes; uso de medicação; 

diagnóstico psicológico, psiquiátrico e/ou neurológico; diagnóstico hereditário de doença mental; 

diagnóstico de problemas respitratórios; ciclo mestrual (quando a mulheres); uso de contraceptivos. 

 

2.4.1. Parâmetros Psicológicos: 

Utilizou-se o Self Reporting Questionnaire - 20 (SRQ – 20) (Anexo 8.1) O SRQ-20 é um 

instrumento constituído de 20 perguntas (SRQ-20) que podem ser respondidas através de 

autopreenchimento ou de entrevista, que permite fazer o rastreamento de distúrbios psiquiátricos 

menores (depressão, ansiedade, distúrbios somatoformes e neurastenia), existe uma relação para 

estabelecer categorias diagnósticas como na Classificação Internacional de Doenças-10 (CID-10) e 

Diagnostic and Statistical Manual-IV (DSM-IV) (Mari; Williams, 1986).  

Em centros de atenção primária, o SRQ é útil como o primeiro estágio no processo 

diagnóstico, tendo em vista sua alta sensibilidade e especificidade (Mari et. al, 1987). O SRQ-20 é o 

instrumento recomendado pela Organização Mundial de Saúde para esta finalidade e tem se 

mostrado eficaz na detecção de distúrbios psiquiátricos menores (DPM), sendo inclusive superior ao 

próprio exame clínico realizado por médicos generalistas. Segundo a versão validada no Brasil, para 

que auxilie na identificação dos critérios de exclusão, são considerados emocionalmente 

comprometidos os homens que assinalarem seis afirmativas e as mulheres, sete afirmativas (Mari; 

Williams, 1986; Costa et. al, 2002; Gonçalves, Stein, Kapczinski, 2008). 

 O outro instrumento utilizado foi o Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE), neste 

caso para avaliar a ansiedade. Enquanto o estado de ansiedade reflete uma resposta transitória 

relacionada a uma situação de adversidade, reposta ansiogênica, que se apresenta em dado 

momento. Já o traço de ansiedade se dá por uma resposta mais estável relacionado à propensão do 

indivíduo lidar com maior ou menor ansiedade ao longo de sua vida. Foi elaborado por Spilberg, 

Gorsuch e Lushene (1970), posteriormente traduzido e validado ao Português por Biaggio e Natalício 
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(1979). O IDATE divide-se em uma escala que avalia a ansiedade referida ao estado momentâneo do 

indivíduo (IDATE-E) (Anexo 8.2)  e outra que acessa a ansiedade enquanto traço (IDATE-T) (Anexo 

8.3). (Biaggio; Natalício, 1979). 

O IDATE avalia a ansiedade em uma dicotomização: a ansiedade-estado e ansiedade-traço. 

A ansiedade-estado refere-se a um estado emocional transitório, caracterizado por sentimentos 

subjetivos de tensão que podem variar em intensidade ao longo do tempo. Já a ansiedade-traço, se 

refere a uma resposta emocional mais embasada na história e personalidade, sendo relativamente 

estável e tendecia uma resposta de ansiedade mais padronizada tanto frente a situações estressoras 

e a percepções de situações ameaçadoras (Spielberger; Gorsuch; Lushene, 1970; Andreatini; 

Seabra, 1993; Fioravanti et. al, 2006; Gama et al., 2008).  

Afirma-se pela classificação apresentada por Biaggio e Natalício (1979) definindo baixo grau 

de ansiedade quando as médias apresentarem-se entre 20 a 40 pontos, ansiedade média de 40 a 60 

pontos e ansiedade alta quando apresentar médias de 60 a 80 pontos. 

O Inventário Fatorial de Personalidade (IFP II) (Anexo 8.4) é um instrumento validado e 

liberado para aplicação de pesquisa e clínica pelo Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos 

(SATEPSI) do Conselho Federal de Psicologia (CFP). Sua aplicação teve por objetivo traçar o perfil 

de personalidade dos indivíduos, estudantes universitários, com base em 13 necessidades ou 

motivos psicológicos: Assistência (Ass), Intracepção (I), Afago (Af), Autonomia (Aut), Deferência 

(Def), Afiliação (Afl), Dominância (Do), Desempenho (Des), Exibição (Ex), Agressão (Ag), Ordem (O), 

Persistência (Pers) e Mudança (M). Este instrumento fundamenta-se na teoria de Personalidade de 

Henry Murray, denominada de Sistema Personológico. O instrumento é composto por 100 

afirmações, respondidas através de uma escala Likert de 7 níveis (1 = nada característico; 7 = 

totalmente característico) (Leme; Rabelo; Alves, 2013).  

 

2.4.2. Parâmetros Fisiológicos: 

Sabe-se que a ansiedade provoca modificações nas respostas fisiológicas do indivíduo, que 

está relacionada à hiperatividade do Sistema Autônomo, com manifestações como hiperventilação, 

taquicardia, sudorese na palma das mãos, aumento da pressão arterial, piloereção, entre outros 

(Bernik, 1999). Dessa forma, optou-se em realizar mensurações nos momentos antes, durante e 

depois da atividade ansiogênica, para avaliação da possível modificaçãodos níveis de ansiedade dos 

voluntários. Foram selecionados alguns a serem aferidos: pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica 

(PAD), frequência cardíaca (FC) e Saturação de Oxigênio no Sangue (SPO²). 

As medidas de Pressão Arterial foram coletadas a partir do Aparelho de Pressão Arterial 

Digital Automático de Pulso G-Tech Modelo BP3BK1. Aprovado e de acordo a parâmetros 

internacionais (ISSO 9001) e de acordo a portaria INMETRO nº96 de 20 de Março de 2008. 

A mensuração da Frequência Cardíaca e Saturação de Oxigênio no Sangue deram-se por 

meio do Oxímetro de Pulso de Dedo Fingertip SB 220 da Medical Rossmax Innortek Corp. Registro 

da Anvisa nº: 80070210011, validado segundo os protocolos da British Hipertension Society e de 

acordo a portaria INMETRO nº96 de 20 de Março de 2008.  
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A escolha dos parâmetros fisiológicos, método de administração do OE CAL teve 

embasamento na revisão sistemática influência dos óleos essenciais e seus componentes voláteis na 

minimização de níveis de ansiedade, proposta por Araújo e Almeida (2015). 

 

2.4.3. Parâmetros Vocais: 

Os parâmetros vocais avaliados foram obtidos a partir da autoavaliação e coleta da amostra 

de fala. Para a autoavaliação vocal, utilizou-se o protocolo de Qualidade de Vida em Voz (QVV) 

(Anexo 8.5) e a Escala de Sintomas Vocais (ESV) (Anexo 8.6). Para a amostra de fala, foi realizada 

uma gravação da vogal sustentada /ε/ e contagem de número de 1 a 10, para posterior análise 

perceptivo-auditiva (APA) (Anexo 8.7 e 8.8).  

O Questionário de Qualidade de Vida e Voz (QVV) é um instrumento de autoavaliação 

desenvolvido por e validado no Brasil. Tem por objetivo mensurar a relação da voz e a qualidade de 

vida em aspectos relacionados à comunicação, possui 10 itens e 2 domínios: sócio-emocional, 

mensurado por meio dos itens 4, 5, 8 e 10; e de funcionamento físico, avaliado através das demais 

questões. Além dos domínios, tal protocolo oferece um escore total que varia de 0 a 100, quanto 

maior, melhor qualidade de vida (Gasparini, Behlau, 2009). Estudo recente verificou que o valor de 

referência deste protocolo é que escores acima de 89,6 pontos são correspondentes a indivíduos 

saudáveis e abaixo deste limite, são considerados disfônicos (Behlau et al, 2013). 

A Escala de Sintomas Vocais (ESV) é a versão validada desenvolvidada por Moretti e 

colaboradores (2011)   do Voice Symptom Scale (VoiSS) proposto por Deary e colaboradores (2003), 

sendo este um robusto instrumento de autoavaliação de voz e sintomas vocais para evidenciar 

respostas clínicas a tratamentos nas disfonias, que foi conceitualmente desenvolvido a partir de 

informações de mais de 800 pacientes.  

O ESV apresenta 30 afirmativas com propriedades psicométricas comprovadas (Moreti et 

al.,2011). Divide-se em três domínios: limitação (15 questões), emocional (8 questões) e físico (7 

questões), as quais se mostram sensíveis a indivíduos com queixa vocal. Cada questão do ESV é 

pontuada de 0 a 4, para nunca, raramente, às vezes, quase sempre, sempre. Sua pontuação indica o 

nível geral da voz (somatória das três subescalas), seu nível máximo é de 120. Estudo recente 

verificou que o ponto de corte deste protocolo é 16 pontos. Valores abaixo de 16 estão relacionados a 

indivíduos com voz saudável e acima deste valor, corresponde com indivíduos disfônicos (Behlau et 

al, 2013). 

A análise perceptivo-auditiva  da voz é uma forma subjetiva de identificar alterações na 

qualidade vocal. Neste estudo, a análise compreendeu a emissão da vogal sustentada /ε/ e contagem 

de números de 1 a 10. As amostras foram analisadas por tês juízes, fonoadiólogos com experiência 

na área de voz, por meio de do protocolo de análise perceptivo-auditiva proposto por Almeida, Behlau 

e Leite (2011), o qual se definiu inicialmente a amostra que representa maior ansiedade e 

posteriormente  incluiu a avaliação de parâmetros vocais (qualidade vocal, ressonância, pitch, 

loudness e modulação) e de fala (articulação, velocidade, incoordenação pneumofonoarticulatória, 

pausas e hesitações). As amostras foram captadas pelo microfone headset Logitech H390 e gravado 

pelo Software Praat, versão 5.4.07, software livre, com a taxa de amostragem de 44.100Hz. Estas 

mesmas foram normalizadas e editadas pelo Software Sony Sound Forge Pro, versão 10.0.  
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2.5. Procedimentos: 

A pesquisa dividiu-se em duas etapas. Em um primeiro momento participaram 56 alunos 

universitários os quais participaram da aplicação dos seguintes instrumentos: a) SRQ; b) IDATE 

(Traço); c) IFP II; d) QVV; e) ESV; f) Questionário de Caracterização Amostral. As aplicações deram-

se em sala de aula, mediante aprovação da coordenação acadêmica. Após análise dos instrumentos, 

observou-se os critérios de inclusão e exclusão, participaram 22 alunos, sendo 1 homem e 21 

mulheres.  

Assim, os articipantes foram alocados em GE e GC, utilizando-se como ferramenta de 

distribuição randômica o http://www.randomizer.org/. Este site foi projetado para pesquisadores que 

querem uma maneira rápida de gerar números aleatórios ou atribuir participantes às condições 

experimentais.  

Divididos em grupos randômicos, os participantes eram recebidos pelo autor principal da 

pesquisa e na Sala 1 (sala de protocolos e avaliação) passavam pelos seguintes procedimentos: a) 

aplicação do IDATE (Estado – Momento Antes); Gravação da Amostra de Voz (Vogal Sustentada /ε/ - 

Momento Antes); Gravação da Amostra de Fala (Contagem de Números /1-10/ - Momento Antes). 

Posterior a este momento, os participantes eram encaminhados para a Sala 2 ou Sala 3 (Salas de 

Experimento) e passavam pelos seguintes passos: a) apresentação dos objetivos do SFP.  

O sujeito recebeu as instruções sobre a tarefa que deveria realizar por meio de instruções 

verbais. Foi esclarecido que tinha dois minutos para preparar um discurso (mentalmente ou por 

escrito) que posteriormente iria expor durante quatro minutos, em frente a uma câmera de vídeo, que 

foi registrado e posteriormente analisado por psicólogo e fonoaudiólogos. O discurso foi uma 

explanação de episódios que mais provocaram ansiedade durante a vida. Enquanto fazia o discurso, 

o voluntário via sua própria imagem na tela do monitor de TV, o pesquisador envolvido estava 

presente na apresentação; b) 2 minutos para preparação do discurso; c) 2 minutos de exposição do 

discurso; d) pausa para avaliação do Momento Durante (IDATE – Estado; Gravação da Amostra de 

Voz e Fala); e) últimos 2 minutos de exposição do discurso; f) pausa de 15 minutos como descrito na 

descrição do SFP.  Neste o participante mantinha-se em sala, em repouso, sem contato com terceiros 

ou aparelhos eletrônicos, por exemplo celulares; g) avaliação do Momento depois (IDATE – Estado; 

Gravação da Amostra de Voz e Fala). Posterior a estas etapas, se concluía o experimento.  

A distinção entre o GE e GC, da etapa supracitada, dá-se pela exposição ao óleo Citrus 

Aurantium L. apenas pelo GE.  
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3. ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os testes de hipótese foram definidos de acordo com a normalidade dos dados e a 

classificação das variáveis podendo ser utilizado os métodos paramétricos. O nível de significância 

adotado foi de 5% em todo o estudo. O software utilizado foi o R versão 3.0.2 para Windows. 

Considerou-se o p-valor  < 0,05. 

Aplicado o teste de normalidade de Shapiro Wilk, utilizou-se o teste t-student para amostras 

independentes. Caso a variável não fosse normal, optou-se pelo seu correspondente correspondente 

não-paramétrico de Wilcoxon para amostras independentes. 

Para verificar a presença de diferença significativa entre as variáveis Grupo Experimental x 

Grupo Controle no Momento Antes x Momento Durante x Momento Depois, utilizou-se um desenho 

para análise fatorial que resultou nos seguintes grupos: g1 (controle antes); g2 (controle durante); g3 

(controle depois); g4 (experimental antes); g5 (experimental durante); g6 (experimental depois). 

Assim, aplicou-se o teste de comparação múltipla de médias ANOVA (análise de variância).  

Utilizou-se o Teste de Bartlett para determinar a homoscedasticidade e para Independência o 

Teste de Durbin Watson. O teste de Tukey foi utilizado para elucidar quando existia diferença 

significativa demostrada nas diferenças das médias dos grupos. As correlações foram avaliadas 

através do Teste de Correlação de Pearson, após teste de normalidade Shapiro Wilk. Quando não 

existia a normalidade, aplicou-se o teste de correlação de Spearman.  

 A estatística da Análise Perceptivo-auditiva deu-se inicialmente pelo teste de concordância 

Kappa, de tal forma que foi comparado juiz 1 x juiz 2; juiz 1 x juiz 3; juiz 2 x juiz 3. Posterior ao 

resultado de concordância utilizou-se a seleção do Juiz que apresentou maior concordância interna, 

média de 90,45%, sendo este o Juiz 3. Os parâmetros analisados correspondem à amostra 

identificada como Amostra de Maior Ansiedade. Tanto para Vogal Sustentada /ε/, quanto para 

Contagem de Números /1-10/, foi realizada uma associação dos grupos de intervenção frente os 

parâmetros da amostra de maior ansiedade através do Teste Qui-quadrado.  
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4. RESULTADOS 

 

Participaram deste estudo 22 estudantes universitários. Após distribuídos randomicamente 

foram divididos entre 12 (55%) participantes no Grupo Experimental  e 10 (45%) participantes no 

Grupo Controle.  

 A tabela 1 contém  dados dos protocolos de autoavaliação tanto psicológicos, quanto vocais. 

Pôde-se perceber que as amostras tiveram dados de autoavaliação psicológica e vocal semelhantes, 

observado a homogeneidade do grupo. 

 

[INSERIR TABELA1] 

 
No Self Reporting Questionnare (SRQ-20) o GC obteve o valor de 8,00 (±11,59) e GE 9,83 

(±4,11). O Inventário de Ansiedade Traço  (IDATE - Traço) o GC apresentou valor de 44,10 (±3,98) e 

GE 48,42 (±11,40).  

Quanto ao Inventário Fatorial de Personalidade II (IFP II), dividido por 13 traços, apresentou 

os seguintes escores quanto a Assistência o GC valor  58,50 (±26,98) e GE 50,42 (±21,79); 

Intracepção no GC valor 51,00 (±27,46) e GE 65,42 (±33,40); Afago no GC valor de 65,00 (±26,66); 

Deferência no GC  valor de 39,00 (±29,79) e GE 32,50 (±22,61); Afiliação no  GC  valor  51,50 

(±27,79) e no GE 47,50 (±27,67); Dominância   no GC valor de 40,50 (±22,54) e no GE  59,17 

(±33,90); Desempenho no GC valor 35,50 (±19,21) e GE 54,58 (±30,03); Exibição no GC valor 60,50 

(±25,76) e GE 67,50 (±31,07); Agressão no GC valor 69,00 (±21,18) e GE 74,58 (±29,34); Ordem no 

GC valor 36,50 (±31,09) e GE 29,17 (±28,51); Persistência no GC valor 31,50 (±27,39) e GE  

21,25±18,84; Mudança  no GC 46,00 (±31,51) e GE  59,17 (±31,03); Autonomia no GC valor 57,50 

(±27,61) e GE  73,75±28,53. 

Quanto aos protocolos de auto-avaliação da voz, o Questionário de Qualidade de Vida e Voz 

(QVV) apresentou em sua subcategoria Escore Total média no GC valor de 83,50 (±19,04) e  GE 

29,92 (±16,90); no Escore Sócio-Emocional no GC valor 92,49 (±19,49) e GE  88,54 (±23,66); no 

Escore Funcionamento Físico no GC valor 76,01 (±19,63) e GE 72,89 (±16,33). Já na Escala de 

Sintomas Vocais (ESV), também dividida em subcategorias, o Escore Total no GC valor 21,60 

(±15,70)  e GE 29,92 (±16,90); no Escore Limitação no GC valor  13,20 (±8,13) e GE  17,58 (±10,00); 

no Escore Emocional o GC valor 1,80 (±3,91) e GE  5,25 (±7,59); por fim, o Escore Físico no GC valor 

6,60 (±6,75)  e GE 7,08 (±3,70).   

 

[INSERIR TABELA 2] 

 

A tabela 2 mostrou a diferença entre os grupos (experimental e controle) e momentos (antes, 

durante e depois da tarefa ansiogênica). As médias no grupo controle do IDATE Estado no GC 

mostram-se médias de 38,1 pontos (momento antes); 43,2 pontos (momento durante); 36,7 pontos 

(momento depois). No grupo experimental, este influenciado pelo OE CAL, há permanência do 

padrão do GC, o qual o nível de ansiedade no momento durante é maior do que os demais momentos 

do experimento. Assim, percebe-se que o  GE apresenta a média do IDATE Estado 44, 83 pontos 



64 

 
(momento antes); 47,33 pontos (momento durante) e 42,17 pontos (momento depois). Houve 

diferença significativa entre os grupos e momentos (p-valor = 0,0404). 

Quanto a PAS também se apresenta uma curva de excitação da resposta fisiológica no 

momento durante tanto para o GC quanto para o GE. No GC apresentou mensuração de 109,8 

(momento antes), 115,8 (momento durante) e 105,7 (momento depois). Já no GE apresentou 

mensuração 115 (momento antes), 125 (momento durante) e 111,83 (momento depois). Houve 

diferença significativa entre os grupos e momentos (p-valor = 0,0269). 

A PAD manteve o perfil de curva excitatória da resposta fisiológica no momento durante tanto 

para o GC quanto para o GE.  O GC apresentou mensuração de 79,8 (momento antes), 85,1 

(momento durante) e 75,4 (momento depois). Já o GE apresentou mensuração de 82,25 (momento 

antes), 93,08 (momento durante) e 80,05 (momento depois). Houve diferença significativa entre os 

grupos e momentos (p-valor = 0,0261). 

A SPO² não respondeu a curva de excitação da resposta fisiológica no momento durante 

tanto para o GC quanto para o GE. No GC apresentou mensuração de 98,7 (momento antes), 98,2 

(momento durante) e 98 (momeno depois). No GE apresentou dados iguais nos três momentos 

(antes, durante e depois) de 98,83. Não houve diferença significativa entre os grupos e momentos (p-

valor = 0,692). 

A FC também não respondeu a curva de excitação da resposta fisiológica no momento 

durante tanto para o GC quanto para o GE. No GC apresentou mensuração de 78,2 (momento 

antes), 78,4 (momento durante) e 72,8 (momento depois). Já o GE apresentou mensuração de 80,33 

(momento antes), 81,0 (momento durante) e 74,6 (momento depois). Não houve diferença 

significativa entre os grupos e momentos (p-valor = 0,243). 

Esta percepção do momento durante é representado pela influência da tarafefa experimental 

ansiogênica, o tesde de Simulação de Falar em Público (SFP). 

Os parâmetros que apresentaram diferença significativa entre os Grupos Controle e 

Experimental, assim como quando comparado nos Momentos Antes, Momentos Durante, Momentos 

Depois , passaram por análise estatística do teste de Tukey, utilizado para elucidar onde houve a 

diferença significativa (p-valor < 0,05).  

 
 [INSERIR TABELA 3] 

 

 Pode-se observar que houve significância estatística apresentada na Tabela 3. No que se 

refere aos  parâmetros IDATE (estado); PAS e PAD, evidenciam-se nas médias de comparação dos 

grupos (experimental e controle) e dos momentos (antes, durante e depois). Assim, o  g3xg5 (grupo  

controle depois x grupo experimental durante) cituou a diferença significativa.   

 A partir destes resultados, observou-se que o Grupo Controle Depois apresentou a menor 

média tanto no IDATE - Estado, quanto na PAS e PAD, logo, momento de menor nível de ansiedade 

entre os grupos e momentos. Em contrapartida, o Grupo Experimental Durante apresentou seus 

maiores níveis do IDATE – Estado, PAS e PAD, sendo este o maior nível de ansiedade entre os 

grupos e momentos.  

Realizou-se o Teste Exato de Fisher  para comparar as respostas dos parâmetros da 

avaliação perceptivo-auditiva da voz dos grupos frente a seleção dos juízes. Pôde perceber que não 
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houve diferenças significativas entre os grupos. Foram selecionadas as respostas do juiz que 

apresentou maior confiabilidade interna, média de 90,45%, ao escolher a “Amostra de Maior 

Ansiedade”, entre a amostra do momento antes, momento durante ou momento depois, tanto da 

Vogal Sustentada /ε/ e Contagem de Números /1-10/. Assim, a tabela 4 apresenta a análise descritiva 

de frequência e porcentagem dos parâmetros vocais do grupo controle e experimental submetidos à 

tarefa ansiogênica, com base na avaliação perceptivo-auditiva do juiz 

 

[INSERIR TABELA 4] 

 

Frente às médias apresentadas, percebeu-se que o Grupo Experimental apresentou como 

predominância na QV na vogal sustentada /ε/ Rugosa (n=4; 33%) e Tensa (n=4; 33%); Ressonância 

Laringofaríngea (n=7; 58,3%); Pitch  Adequado (n=6; 50%) e Loudness /ε/ Adequado (n=7; 58,3%). O 

mesmo grupo quanto a Contagem de Números /1-10/ apresentou predominância nos parâmetros QV 

Rugosa (n=5; 41,7%); Ressonância Adequada (n=11; 91,7%); Pitch  Adequado (n=8; 66,7%); 

Loudness Adequado (n=9; 75%); Modulação Adequada (n=12; 100%); Articulação Adequada (n=12; 

100%); Velocidade Adequada (n=6; 50%); ICPFA Adequada (n=12 100%); Pausas  Adequada (n=11; 

91,7%) e Hesitação Adequada (n=12; 100%). 

O Grupo Controle apresentou na vogal sustentada /ε/ a predominância da QV Rugosa (n=5; 

50%); Ressonância  Adequada (n=5; 50%) e Laringofaríngea (n=5; 50%); Pitch Adequado (n=7; 70%) 

e Loudness Adequado (n=7; 70%). O mesmo grupo quanto a Contagem de Números /1-10/ 

apresentou predominância nos parâmetros QV Rugosa (n=4; 40%); Ressonância Adequada (n=10; 

100%); Pitch Adequado (n=8; 80%); Loudness Adequado (n=4; 40%) e Fraco (n=4; 40%); Modulação 

Adequada (n=8; 80%); Articulação Adequada (n=10; 100%); Velocidade Adequada (n=7; 70%); 

ICPFA Adequada (n=7; 70%); Pausa Adequada (n=9; 90%) e Hesitação Adequada (n=8; 80%). 

A Tabela 5. apresenta a associação entre grupo de intervenção (controle e experimental) e 

parâmetros da avaliação perceptivo-auditiva significantes de voluntários submetidos a uma tarefa 

ansogênica. Foi utilizado o teste estatístico Qui-quadrado para apresentar significância, atribuindo-se 

o p-valor < 0,05. 

 

[INSERIR TABELA 5] 

 

Houve significância estatística para os parâmetros de voz do pitch e loudness; e de fala 

quanto ao qualidade vocal, ressonância, pitch, loudness, modulação, velocidade de fala, 

incordenação pneumofonoarticulatória, pausas e hesitações. Dessa forma, pode-se ressaltar tal 

significância como sendo parâmetros que podem evidenciar ansiedade. A partir dos dados da Tabela 

4 e 5, pode-se interpretar que, com o efeito do OE CAL, dos participantes do GE obtiveram o pitch e 

loudness alterados na vogal /ε/, assim como ressonância, pitch e velocidade de fala na contagem de 

números, quando comparado ao grupo controle. Sem o OE, os participantes do GC apresentaram 

maior repercução da ansiedade na fala encadeada, nos parâmentros de loudness, modulação e 

ICPFA da contagem de números. Houve piora no impacto na amostra da fala, já da voz não foi tão 

percebido no GC. 
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DISCUSSÃO 

 

Há dados epidemiológicos que evidenciam que a ansiedade apresenta-se maior em pessoas 

mais jovens. Por este indicativo, tem se investigado de forma mais clara os reflexos da ansiedade e 

estudantes universitários, entendendo ser uma população que esteja constantemente frente a 

situações ansiogências e desenvolvam gatilhos patológicos (Oliveira; Duarte, 2004; Gama et al., 

2008).  

No desenho desta pesquisa, a utilização de um modelo experimental de ansiedade fazia-se 

extremamente necessário, para conseguir induzir esta resposta emocional e posteriormente avaliar 

em grupo de intervenção modificações nas variáveis estudadas.  

Assim, embasou-se em pesquisas, para avaliação dos níveis de ansiedade, as quais 

apresentam duas formas de induzir ansiedade experimental no ser humano, são elas: por meios 

químicos ou psicológicos. A segunda possibilidade, foco desta pesquisa, destaca-se por estímulos ou 

contextos ambientais que representem algum tipo de ameaça. O ato de exposição de falar em público 

tem sido considerado um poderoso estressor psicossocial, potencializando respostas 

neuroendócrinas, metabólicas, imunológicas, cardiovasculares e eletrodérmicas, consequentemente, 

despertando grande ansiedade e afetos negativos. Por esta associação entre a descarga ansiogênica 

e o falar em público, foram propostos modelos experimentais de ansiedade que envolve essa 

situação específica, caracterizados como simulação do falar em público (Graeff; Guimarães, 2003; 

Graeff, 2007).  

O Teste de Simulação de Falar (SFP) em Público foi desenvolvido por McNair et al. (1982) e 

adaptado por Guimarães et al. (1989), havendo evidências de que o SFP apresentaria as mesmas 

condições neurológicas, quanto a reações defensivas provenientes da resposta de risco a um perigo 

eminente. Leva-se em consideração que a exposição ao público ou compartilhar pensamentos e 

sentimentos sejam claramente ações ansiogênica, supõe-se que este método experimental é útil para 

avaliação das alterações neurobiológicas da ansiedade  (Deakin e Graeff 1991; Palma; Guimarães; 

Zuardi, 1994). 

Visto os resultados deste estudo, observou-se que o Inventário de Ansiedade Traço-Estado 

mostrou-se sensível para mensuração de respostas da ansiedade traço e estado, em estudantes 

universitário, e quando estes possam ser expostos a tarefas experimentais ansiogênicas. Tais 

percepções corroboram com a literatura que, mediante a uma tarefa experimental de indução 

ansiogênica, há uma corrente teórica que defende a dicotomização da avaliação de dois parâmetros 

distintos: a ansiedade-estado e a ansiedade-traço. Entre os intrumentos de mensuração de resposta 

de ansiedade ressalta-se principalmente o Inventário de Ansiedade Traço Estado (IDATE), de 

Spielberger (1970), sendo o mais utilizado em estudos com este objetivo de mensuração 

(Spielberger; Gorsuch; Lushene, 1970; Biaggio; Natalício, 1979; Andreatini; Seabra, 1993; Gama et 

al., 2008). 

Quanto aos resultados apresentados pela Tabela 1, mostraram-se importantes para 

descrever as características da amostra e a homogeneidade dos parâmetros. As médias do SRQ no 

grupo controle foi de 8,00(±11,59) e no grupo experimental 9,83(±4,10), não apresentando diferença 

significativa entre os grupos. Ambos os grupos (GC e GE) apresentaram-se com escores médios 
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acima do ponto de corte do SRQ-20, o qual apresenta indicativo de DPM com escores superiores a 

06 em mulheres e escores superiores a 07 para homens. Em literatura expressa que um instrumento 

para rastreamento necessita de duas características fundamentais: bom desempenho em termos de 

discriminação dos casos positivos (patologias) de negativos (normalidade) e efetividade para uso em 

larga escala. Ao final do estudo de Avaliação de desempenho do SRQ como instrumento de 

rastreamento psiquiátrico, pode-se concluir que o SRQ-20 contempla ambas (Mari; Williams, 1986; 

Costa et. al, 2002; Gonçalves, Stein, Kapczinski, 2008). 

Tavares e colaboradores (2011) buscaram revisar a literatura quanto prevalência de DPMs a 

partir do ponto de corte SRQ-20, de 2000 a 2009, observaram que as prevalências globais de DPM 

encontradas em todos os estudos revisados variaram de 17% a 77,3%. Nesta revisão proposta pelos 

autores a amostra universitária foi amostra de 9,7% dos estudos pesquisados.  

Quanto ao IDATE, o GC apresentou média no IDATE Traço 44,1 (±3,98) e no GE 48,42 

(±11,40). A amostra universitária estudada nesta pesquisa, tanto o GC quanto o GE, apresentou-se 

com grau de ansiedade-traço média. O estudo de validação apresentou médias do IDATE-Traço de 

estudantes universitários do Rio de Janiero-RJ: homens 38,64 (±9,25) e mulheres 42,67 (±10,14). O 

escore médio de ansiedade-traço pode indicar maior tempo de paralisia para responder a situações 

estressoras e ansiogênicas, busca de meios esquivos. O aumento dos níveis de ansiedade também 

podem caracteriza-se por um conjunto de manifestações físicas, como taquicardia, sudorese, 

hiperventilação e tensão muscular, e psicológicas evidenciadas por apreensão, alerta e inquietude, 

mediados pelos sistemas gabaérgico, serotonérgico, dopaminérgico, neuropeptidérgicos, entre outros 

(Spielberg, Gorsuch, Lushene, 1979; Peniche, Jouclas, Chaves, 1999; Kaplan, Sadock, Grebb, 2003). 

Os resultados apresentados pela amostra estudada no IFP II, quanto a traços de 

personalidade, destacaram três traços com escores bastante diferenciados quando comparados a 

tabela de normatização e referência média proposto por Pasquali e colaboradores (1997). Neste 

estudo o traço de personalidade IFPII – Afago no GC 65,0 (±26,66) e no GE 76,25 (±29,47), enquanto 

a referência média da população brasileira entre homens e mulheres é de 31,93. Indica que a 

população estudada apresenta necessidade de proteção, apoio e orientação, também fortemente 

associado a sentimentos de ansiedade e insegurança. O IFPII – Exibição apresenta escores no GC 

60,50 (±25,76) e no GE 67,50 (±31,07) também apresenta disparidade na referência média da 

população brasileira entre homens e mulheres que é de 31,23. Estes dados da população estudada 

indica necessidade de exposição e de serem o centro das atenções. Por úlitmo, também apresentado 

a mesma discrepância dos dados de normatização o IFPII – Agressão apresenta escore no GC 

69(±21,18) e no GE 74,58(±29,34), enquanto a referênicia média da população brasileira entre 

homens e mulheres é de 10,45. Indicando que a população estudada apresenta forte tendência a 

lutar, brigar, atacar e injuriar os outros, bem como de fazer oposição. Os demais traços não 

apresentaram tamanha diferença quanto os mencionados. Os dados de normatização e descrição 

dos traços correspondem ao estudo proposto por Leme (2013). 

A avaliação de personalidade utilizado neste estudo buscou cumprir uma melhor descrição da 

amostra, ampliando assim o entendimento quanto a alterações provocadas pela ansiedade, 

comportamento vocal, e influência dos óleos essenciais. Corrobora com literatura quando expressa 

que os testes psicológicos têm sido entendidos como instrumentos auxiliares na coleta de dados, que 

juntamente com as demais informações organizadas pelo psicólogo, auxiliam a compreensão do 
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problema estudado, de forma a facilitar a tomada de decisões (Almeida, 1999; Noronha; Vendramini, 

2003).  

Em relação aos dados de atoavaliação da voz, percebeu-se que o GC apresentou um escore 

total do QVV de 83,50 (±19,04) e GE de 80,00 (±18,37) que indica comprometimento na qualidade de 

vida e voz em ambos os grupos. Outro estudo também verificou que o valor de referência deste 

protocolo é que escores acima de 89,6 pontos são correspondentes a indivíduos saudáveis e abaixo 

deste limite, são considerados disfônicos (Behlau et al, 2013). 

O ESV mostrou-se neste estudo pela referência do escore total no GC 21,60 (±15,70) e no 

GE 29,92 (±16,90). Em estudo mais recente Behlau e colaboradores (2013), ao avaliarem os 

sintomas vocais e autoavaliação do desvio vocal em diferentes tipos de disfonia,  observaram que os 

resultados dos escores Limitação, Emocional e Total da ESV foram maiores nas disfonias orgânicas, 

seguidas pelas disfonias organofuncionais e, por fim, pelas funcionais. Também se verificou que 

existem correlações diretas entre os escores Limitação, Emocional e Total da ESV com a 

autoavaliação vocal.  

Tanto o grupo controle quanto experimental tem a qualidade de vida em voz e sintomas 

vocais acima do ponto de corte, dados semelhantes encontrados na literatura de pacientes com 

disfonia. (Behlau et. al, 2009; Moretti, et. al, 2011; Behlau et al, 2013). 

De acordo com os dados comparativos dos momentos antes, durante e depois, percebe-se 

que há um aumento no IDATE estado no momento durante em ambos os grupos, porém essa 

diferença não foi significante. É interessante observar que tanto o momento antes quanto o depois do 

GC têm valores dentro da ansiedade baixa, elevando para ansiedade média apenas no momento 

durante. Este fato não ocorre no GE. Nesse, por mais que o nível de ansiedade estado se eleve no 

momento durante, ela se mantem média em todo o experimento. 

Frente a esta diferença pode-se construir como hipótese que os momentos nos quais os 

estudantes universitários se encontravam, no que diz respeito a atividades e responsabilidades 

acadêmicas, podem ter gerado diferenciações. Visto que 7 participantes do grupo experimental 

(58,33% do Grupo Experimental) que foram distribuídos randomicamente para realização da etapa do 

experimento no mês de Dezembro, logo, no calendário acadêmico corresponde ao penúltimo mês de 

aulas do semestre, reconhecidamente período de acúmulo maior de atividades e período de provas 

acadêmicas.  

Esta hipótese supracitada é corroborada por estudo que buscou avaliar estresse no cotidiano 

acadêmico, curso de enfermagem, afirmando que em certos momentos, há um excesso de 

atividades, o que ocasiona uma inabilidade de atender às demandas, gerando tensão e, por 

conseguinte, estresse e ansiedade. Esta pesquisa citada concluiu que os alunos vivenciam situações 

estressoras e que estas refletem na qualidade da sua saúde mental, deixando-os mais irritados, 

ansiosos, com baixa auto-estima e desestimulados (Monteiro et al., 2007). 

A tabela 3 identificou a diferença significativa entre os Grupos Controle e Experimental, assim 

como quando comparado nos Momentos Antes, Momentos Durante, Momentos Depois, estando 

presente no grupo controle depois x grupo experimental durante, tanto na avaliação da variável 

IDATE; PAS e PAD. Dessa forma, entendeu-se que o óleo essencial Citrus Aurantium L. não 

influenciou significativamente na minimização dos níveis de ansiedade e parâmetros fisiológicos, 

quando comparado ao grupo controle. Este resultado pode estar associado ao dado que os 
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participantes do GE apresentaram desde o estado inicial do experimento com escores médios no 

IDATE-Estado, matendo-se nos três momentos. 

As mensurações fisiológicas da PAS, PAD e FC já se discute em literatura científica como 

sendo sensível a percepção de ansiedade, provocando manifestações somáticas relacionadas à 

modificação na homeostase orgânica, hiperatividade autonômica e a hiperventilação (Andreatini; 

Seabra, 1993; Bernik, 1999).  

Há referência científica que o Citrus aurantium L. nas pesquisas pré-clinicas e clínicas, 

reafirmando seu uso comumente associado para tratar a ansiedade, entre outras indicações que 

sugerem a ação do sistema nervoso central. Estudos anteriores mostraram este efeito ansiolítico em 

ratos avaliados no labirinto em cruz elevado. Assim como a diminuição do grau de emocionalidade 

dos animais sugere uma possível ação central, o que está de acordo com o perfil fitoquímico do óleo 

em estudo o qual mostrou a presença de limoneno (96,24%) e mirceno (2,24%), constituintes com 

comprovada atividade depressora sobre o sistema nervoso central (Carvalho-Freitas; Costa 2002; 

Leite et. al, 2008) 

Já em estudo clínico, o efeito ansiolítico do Citrus aurantium  já apresentou-se como objeto de 

estudo na ansiedade pré-operatória, logo, o óleo essencial apresentou eficácia quando mensurado os 

níveis de ansiedade pelo IDATE (Tafazoli; Zaremobini; Mokhber; Emani, 2011). Namazi e 

colaboradores (2014) corrobora com a influência ansiolítica do Citrus Aurantium no seu estudo que 

demonstrou um óleo com uma intervenção simples, de custo baixo, não invasiva (inalação) e eficaz 

para reduzir a ansiedade durante o parto.  

Apesar das respostas ansiolíticas, na literatura cientifica também se expressam relativa 

insegurança tanto aos efeitos sobre ansiedade quanto sua toxicidade. Stohs (2009) publicou uma 

avaliação de relatos de eventos adversos associados com o Citrus Aurantium L, seja o óleo essencial 

da laranja ou em outros elemento vinculados a sua composição. 

Nessa revisão, Stohs (2009) apresenta um relatório de 10 relatos de casos clínicos 

associando a substância a eventos adversos. Em maioria, os efeitos adversos estão associados ao 

uso do Citrus Aurantium a características da população como obesidade mórbida, asma, diabetes, 

hipertensão, pneumonia, alcoolismo, uso ou abuso de substâncias psicoestimulantes, transtornos de 

ansiedade e depressão. Os eventos adversos deste relatório associados ao uso correspondem à dor 

no peito, manutenção de ansiedade elevada, vômitos, tensão muscular, tonturas, entre outros.  

Segundo Arbo e colaboradores (2008) há possibilidade de toxicidade em seres humanos, 

frente ao já observado tais efeitos adversos parecem estar relacionados com a estimulação 

adrenérgica e deve alertar para os possíveis efeitos colaterais do Citrus Aurantium . Muitas células 

possuem receptores adrenérgicos que possam ser estimulados e a ligação de 

um agonista geralmente causará uma resposta simpática, ou seja, respostas de luta ou fuga. Por 

exemplo, a frequência cardíaca aumenta, aumento da pressão arterial e as pupilas se dilatadas.  

Bent, Padula e Neuhaus (2004) publicaram uma revisão sistemática que tinha como objetivo 

investigar a eficácia do Citrus Aurantium como potencial redutor de peso como reflexo de 

minimização de respostas ansiogênicas. Uma extensa pesquisa de MEDLINE, EMBASE, BIOSIS, e a 

Cochrane Libary. Não demonstrou nenhum benefício significativo para a perda de peso e forneceu 

informações limitadas sobre a segurança do erva, além do seu potencial tóxico.  
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 As mensurações pelo IDATE, aferição da PAS, PAD já se discute em literatura científica 

como sendo sensível a percepção de ansiedade, provocando manifestações somáticas relacionadas 

à modificação na homeostase orgânica, hiperatividade autonômica e a hiperventilação (Andreatini; 

Seabra, 1993; Bernik, 1999).  

 Logo, mediante ao já discutido e embasado na arguição teórica, por não ter apresentado o 

efeito ansiolítico esperado, cria-se as hipóteses que as características da amostra e quantidade da 

mesma, o momento de intervenção do grupo experimental e possibilidade de interação por 

toxicidade, seja da concentração utilizada ou tempo de exposição ao OE, na amostra estudada 

podem justificar os resultados.  

 Além deste modo de interpretar os resultados, também pode-se considerar que todos os 

estudos com animais da literatura foram realizados com ações agudas do óleo essencial, bem como, 

quando observado em humanos, não se verificou se eles já tinham uma ansiedade traço elevada. 

Provavelmente, o óleo essencial traz respostas a ansiedade aguda (estado alterado), mas se o 

paciente/voluntário tiver o nível de ansiedade traço elevado pode ter respostas pouco significativas 

frente a uma única exposição. Talvez fosse necessário a realização de estudos com a exposição 

crônica ao OE dessas pessoas que tenham o nível de ansiedade traço elevado. 

 Não se viu diferença significante nos dados da avaliação perceptivo-auditiva ao seu comparar 

os grupos GE e GC. Ao selecionar o juiz com maior concordância interna, pôde-se verificar que se 

percebe alguns marcadores de ansiedade que diferencie ambos os grupos, a saber: o pitch, loudness 

na vogal sustentada, além da qualidade vocal, ressonância, modulação, velocidade, incordenação 

pneumofonoarticulatória, hesitações e pausas na fala encadeada. Sem o efeito do óleo essencial 

(grupos controle). Os parâmentros apresentaram-se com maior limitação na loudness, modulação e 

ICPFA da contagem de números /1-10/. Houve piora no impacto na amostra da fala, já da voz não foi 

tão perceptivo.  

 Dessa forma, percebe-se que quando os voluntários tem maior nível de ansiedade traço e 

estavam com maior nível de ansiedade estado (GE no momento durante), percebe-se indícios nos 

parâmetros de voz e fala. Quando se tem a alteração principalmente de ansiedade estado (GC no 

momento durante), as modificações ficam mais claras na fala encadeada (contagem de números). 

 Ainda é escasso o número de artigos que associem aromaterapia e parâmetros vocais, ou 

mesmo a odores prazerosos e desgradáveis na influência da voz. Porém, estudo apresentado por 

Millot e Brand (2001) avaliou o efeito de odores ambientais agradáveis e desgradáveis e seus 

prncipais reflexos na voz. Este estudo comparou algumas características acústicas da voz de 18 

indivíduos que lêem o mesmo texto sob efeito de odor “agradável” (influenciado pelo OE de lavanda) 

e sob efeito a odor “desagradável”  (influenciados pela piridina). Os resultados revelaram que o pitch 

esteve mais adequado quando o odor era agradável, comparado ao odor desagradável.  

 Quanto à resposta ansiogênica experimental e a análise perceptivo-auditiva das amostras de 

maior ansiedade, avaliado pelo juiz de maior concordância interna, observou-se neste estudo 

alterações de alguns parâmetros vocais influenciados por resposta emocional.  

 Barbosa e Friedman (2007) puderam observar alteração significativa em sete dos parâmetros 

avaliados quando influenciado por emoções: coordenação pneumofonoarticulatória, velocidade de 

fala, ressonância, inteligibilidade de fala, vícios de linguagem, adequação de ênfase e curva 
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melódica. Contudo, não estabelece um padrão afirmativo apenas a reflexos ansiogênicos, e sim feito 

por avaliação subjetiva e ampla de influência de ansiedade, medo, nervosismo, insegurança, 

vergonha. 

 Em estudo apresentado por Almeida, Behlau e Leite (2011) percebeu-se que quanto maior o 

traço de ansiedade, maior é a evidência de ansiedade no SFP.  Quanto maior o traço de ansiedade, 

maior comprometimento do pitch vocal, da articulação da fala e presença maior de incoordenação 

pneumofonoarticulatória. Quanto maior a ansiedade estado, maior a alteração na ressonância da voz, 

maior comprometimento na modulação da voz e na articulação da fala.  

 A conclusão da pesquisa supracitada corrobora com achados da associação entre grupo de 

intervenção e parâmetros vocais de voluntários submetidos a uma tarefa ansiogênica desta pesquisa, 

quando se pode afirmar que os voluntários do GE estavam com  maior ansiedade-estado e dados 

fisiológicos mais elevados, indicando maior ansiedade-estado, dessa forma, viu-se que eles também 

apresentaram maior interferência da ansiedade na comunicação, não só na fala encadeada, mas 

também na vogal sustentada. 

  Este estudo, assim como outros ensaios clínicos, apresentou dificuldades quanto ao tamanho 

da amostra, desafio em controlar as variáveis e rigor em manter o desenho metodológico. Estudos 

como o de Coutinho, Huf e Bloch (2003) descrevem as dificuldades comuns a estudos experimentais 

que constituem uma ferramenta essencial na construção de evidências científicas para a prática 

clínica e descobertas de novos pressupostos e intervenções. No entanto, sua execução, em geral, é 

tida como complexa e, por vezes, onerosa. Assim, em alguns estudos experimentais, é necessário 

que os estudos sejam grandes o bastante para serem capazes de identificar efeitos que, embora de 

pequena magnitude, sejam relevantes do ponto de vista clínico e da saúde pública. 

 Faz-se necessária a avaliação dos aspectos positivos e limitações desta pesquisa e  que as 

significativas experiências e resultados já apresentados norteiem a busca de novos pressupostos, 

protocolos de avaliação e maior gerenciamento das respostas neuropsicofisiológicas dos  óleos 

essenciais, especificadamente do Citrus Aurantium L., no sistema nervoso central e seus reflexos 

emocionais e comportamentais. 
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CONCLUSÃO 

 

Não houve influência do óleo essencial Citrus Aurantium L. de forma  significativa na 

minimização dos níveis de ansiedade, parâmetros fisiológicos e parâmetros vocais, quando 

comparado os grupos controle e experimental, assim como quando comparados aos momentos 

antes, durante e depois do Teste de Simulação de Falar em Público. Abre-se uma hipótese que as 

características da amostra, o momento de intervenção do grupo experimental e possibilidade de 

interação por toxicidade na amostra estudada podem justificar os resultados. 

A população universitária estudada nesta pesquisa apresentou-se com nível de ansiedade 

traço médio. Os dados das variáveis psicológicas, vocais e fisiológicas foram marcadores importantes 

na população estudada, elucidando quanto a alterações neuropsicofisiológicas reflexos da ansiedade. 

A voz também foi um marcador importante na diferenciação dos grupos e a tarefa de fala foi mais 

sensível para perceber a ansiedade de voluntários submetidos à tarefa ansiogênica. 

Houve a associação entre grupo de intervenção e o pitch, loudness (tanto na vogal 

sustentada quanto fala), qualidade vocal, ressonância, modulação, velocidade, incordenação 

pneumofonoarticulatória, hesitações e pausas na fala encadeada como possíveis parâmetros que são 

sensíveis ao analisar a comunicação de pessoas sob efeito de ansiedade. 
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Tabela 1. Comparação das médias das variáveis de autoavaliação psicológicas e vocais dos 
grupos experimental e controle 

Variáveis 
Média ± (DP) 

p-valor 

Controle Experimental 

SQR-20 8,00±11,59 9,83±4,10 0,3188
1
 

IDATE - Traço 44,10±3,98 48,42±11,40 0,3918¹ 

IFP - Assistência 58,50±26,98 50,42±21,79 0,4560
1
 

IFP - Intracepção 51,00±27,46 65,42±33,40 0,3361
2
 

IFP – Afago 65,00±26,66 76,25±29,47 0,1731
2
 

IFP - Deferência 39,00±29,79 32,50±22,61 0,5783
1
 

IFP - Afiliação 51,50±27,79 47,50±27,67 0,7153
2
 

IFP - Dominância 40,50±22,54 59,17±33,90 0,1554
2
 

IFP - Desempenho 35,50±19,21 54,58±30,03 0,0788
2
 

IFP - Exibição 60,50±25,76 67,50±31,07 0,4445
2
 

IFP - Agressão 69,00±21,18 74,58±29,34 0,2884
2
 

IFP - Ordem 36,50±31,09 29,17±28,51 0,5701
2
 

IFP - Persistência 31,50±27,39 21,25±18,84 0,3924
2
 

IFP - Mudança 46,00±31,51 59,17±31,03 0,4625
2
 

IFP - Autonomia 57,50±27,61 73,75±28,53 0,1439
2
 

QVV - Escore Total 83,50±19,04 80,00±18,37 0,4655
2
 

QVV - Escore Sócio-Emocional 92,49±19,49 88,54±23,66 0,8419
2
 

QVV - Escore Funcionamento Físico 76,01±19,63 72,89±16,33 0,4254
2
 

ESV - Escore Total 21,60±15,70 29,92±16,90 0,2755
2
 

ESV - Limitação 13,20±8,13 17,58±10,00 0,2099
2
 

ESV - Emocional 1,80±3,91 5,25±7,59 0,1049
2
 

ESV - Físico 6,60±6,75 7,08±3,70 0,3713
2
 

¹ = t-student; ² = wilcoxon 
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Tabela 2 Comparação das mensuracões psicológicas e fisiológicas entre grupos e momentos de voluntários submetidos à tarefa ansiogênica  

*Diferença Significativa (p < 0,05). Teste estatístico ANOVA 
 
Tabela 3. Diferença entre as médias dos grupos controle e experimental e dos momentos das variáveis IDATE, PAS e PAD submetidos ao SFP 

IDATE (Estado)  Pressão Arterial Sistólica Pressão Arterial Diastólica 

Grupos p-valor Grupos p-valor Grupos p-valor 

g1xg2 0,7510 g1xg2 0,9126 g1xg2 0,9231 

g1xg3 0,9990 g1xg3 0,9823 g1xg3 0,9642 

g1xg4 0,4281 g1xg4 0,9412 g1xg4 0,9969 

g1xg5 0,1210 g1xg5 0,0958 g1xg5 0,1233 

g1xg6 0,8663 g1xg6 0,9992 g1xg6 1,0000 

g2xg3 0,5168 g2xg3 0,5365 g2xg3 0,4795 

g2xg4 0,9974 g2xg4 1,0000 g2xg4 0,9938 

g2xg5 0,8581 g2xg5 0,5899 g2xg5 0,6408 

g2xg6 0,9997 g2xg6 0,9815 g2xg6 0,9482 

g3xg4 0,2254 g3xg4 0,5785 g3xg4 0,7725 

g3xg5  0,0481* g3xg5  0,0148* g3xg5  0,0142* 

g3xg6 0,6522 g3xg6 0,8878 g3xg6 0,9215 

g4xg5 0,9775 g4xg5 0,4455 g4xg5 0,2574 

g4xg6 0,9702 g4xg6 0,9917 g4xg6 0,9992 

g5xg6 0,6606 g5xg6 0,1628 g5xg6 0,1278 

*Diferença Significativa (p < 0,05). Teste estatístico Post hoc Tukey 

Parâmetros 
Antes Durante Depois p-valor 

Controle Experimental Controle Experimental Controle Experimental 

IDATE (Estado) 38,1 44,83 43,2 47,33 36,7 42,17 0,0404* 

Pressão Arterial Sistólica  109,8 115 115,8 125 105,7 111,83 0,0269* 

Pressão Arterial Diastólica  79,8 82,25 85,1 93,08 75,4 80,5 0,0261* 

Saturação de Oxigênio no Sangue  98,7 98,83 98,2 98,83 98 98,83 0,692 

Frequência Cardíaca  78,2 80.33 78,4 81 72,8 74,58 0,243 
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Tabela 4. Frequência e porcentagem dos parâmetros vocais do grupo experimental e controle 
submetidos à tarefa ansiogênica 

Parâmetros vocais Grupo Experimental Grupo Controle 

 
         N 

Porcentagem 
(%) 

N 
Porcentagem 

(%) 

QV/ε/     
   Rugosa 4 33,3 5 50,0 
   Soprosa 1 8,3 0 0,0 
   Tensa 4 33,3 2 20,0 
   Instável 3 25,0 3 30,0 
Ressonância /ε/     
   Adequada 5 41,7 5 50,0 
   Laringofaríngea 7 58,3 5 50,0 
Pitch /ε/     
   Adequado 6 50,0 7 70,0 
   Agudo 3 25,0 2 20,0 
   Grave 3 25,0 1 10,0 
Loudness /ε/     
   Adequado 7 58,3 7 70,0 
   Forte 2 16,7 0 0,0 
   Fraco 3 25,0 3 30,0 
QV /1-10/     
   Adequada 4 33,3 2 20,0 
   Rugosa 5 41,7 4 40,0 
   Soprosa 1 8,3 3 30,0 
   Tensa 1 8,3 1 10,0 
   Instável 1 8,3 0 0,0 
Ressonância /1-10/     
   Adequada 11 91,7 10 100 
   Laringofaríngea 1 8,3 0 0,0 
Pitch /1-10/     
   Adequado 8 66,7 8 80,0 
   Agudo 1 8,3 0 0,0 
   Grave 3 25,0 2 20,0 
Loudness /1-10/     
   Adequado 9 75,0 4 40,0 
   Forte 2 16,7 2 20,0 
   Fraco 1 8,3 4 40,0 
Modulação /1-10/     
   Adequada 12 100 8 80,0 
   Reduzida 0 0 2 20,0 
Articulação /1-10/     
   Adequada 12 100 10 100 
Velocidade /1-10/     
   Adequada 6 50,0 7 70,0 
   Reduzida 1 8,3 1 10,0 
   Acelerada 5 41,7 2 20,0 
ICPFA /1-10/     
   Adequada 12 100 7 70,0 
   Inadequada 0 0 3 30,0 
Pausas /1-10/     
   Adequada 11 91,7 9 90,0 
   Inadequada 1 8,3 1 10,0 
Hesitações /1-10/ 
   Adequada 
   Inadequada 

 
12 
0 

 
100 

0 

 
8 
2 

 
80,0 
20,0 

QV = Qualidade Vocal; ICPFA = Incoordenação Pneumofonoarticulatória  
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Tabela 5. Associação entre grupo de intervenção e parâmetros vocais de voluntários 
submetidos a uma tarefa ansiogênica 

Variável dependente Variáveis independentes Significância (p) 

 Pitch /ε/ 0,036* 

 
Loudness /ε/ 0,006* 

QV /1-10/ 0,053* 

 Ressonância /1-10/ 0,000* 

 Pitch /1-10/ 0,000* 

Grupo de intervenção Loudness /1-10/ 0,036* 

 Modulação /1-10/ 0,000* 

 Velocidade /1-10/ 0,016* 

 ICPF /1-10/ 0,001* 

 Pausas /1-10/ 0,000* 

 Hesitações /1-10/ 0,000* 

Legenda: QV= Qualidade Vocal; ICPF = Incordenação Pneumofonoarticulatória. Teste estatístico Qui-
quadrado (* p≤0,05). 
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5. DISCUSSÃO GERAL 

A escolha da amostra desta pesquisa deu-se por evidências na literatura científica atual que a 

ansiedade apresenta-se maior em amostras mais jovens. Por este indicativo, tem se investigado de 

forma mais clara os reflexos da ansiedade e estudantes universitários, por ser uma população que 

apresentem-se frente a situações ansiogências constantes e desenvolvam gatilhos patológicos 

(Oliveira; Duarte, 2004; Gama et al., 2008).  

Quanto à Revisão Sistemática “A influência dos óleos essenciais e seus componentes 

voláteis na minimização de níveis de ansiedade”, apresentou achados importantes para melhor 

delinear futuras pesquisa. Os resultados indicados nesta revisão, assim como reforçado por estudos 

anteriores, mostram que a aromaterapia é comumente utilizada para tratamento de sintomas de 

ansiedade em todo o mundo. Sendo uma intervenção segura e não são relatados efeitos adversos 

(Lee et al., 2011). 

É entendido que o óleo essencial em humanos pode equilibrar a ação do sistema nervoso 

parassimpático indicado por avaliação dos parâmetros fisiológicos. A aromaterapia parece dirigir 

atividade do sistema nervoso autônomo em direção a um equilíbrio de disfunções (Chang; Shen, 

2011). 

Segundo Bizzo, Hovell e Rezende (2009) alguns dos principais óleos essenciais 

comercializados são: Citrus Sineses L., Mentha arvensis L., Eucalyptus globulus , Cymbopogon 

winterianus, Mentha x piperita L, Citrus limon L., Eucalyptus citriodora Hook, Citrus aurantifolia, 

Lavandula intermedia Emeric, Syzygium aromaticum (L.), Coriandrum sativum L. Como foi o caso da 

Lavanda (Lavandula) e a família dos Citrus que foram bastante frequentes nos artigos selecionados 

para revisão sistemática e demais menções em toda pesquisa. 

No tocante aos métodos de administração dos óleos essenciais em humanos, predominou a 

via inalatória, seguido de administração via oral. Segundo Lyra (2010), a aromaterapia pode ter 

efeitos diretos ou indiretos nos sistemas nervoso, endócrino, imune e psicológico. Os aromas 

apresentam efeitos farmacoterapêuticos, independente da via de aplicação utilizada, no entanto, 

quando se utiliza a via inalatória, são acrescidos a benefícios farmacológicos aos efeitos olfativos. 

Alguns óleos apresentaram diminuição significativa dos escores de escalas de avaliação da 

ansiedade, como a Escala de Hamilton e IDATE, indicando uma melhoria nos prejuízos 

psicofisiológicos (Gnatta et. al, 2011).  Também ficou entendido que o óleo essencial em humanos 

pode equilibrar a ação do sistema nervoso parassimpático indicado por avaliação dos parâmetros 

fisiológicos. A aromaterapia parece dirigir atividade do sistema nervoso autônomo em direção a um 

equilíbrio de disfunções (Chang; Shen, 2011). 

Ainda nesta primeira revisão ficou elucidado que a avaliação por parâmetros 

fisiológicos/hormonais e pelo IDATE são bastante utilizados para mensurar a ansiedade. Esses dados 

corroboram com o estudo de Keedwell e Snaith (1996). De acordo com Guimarães e colaboradores 

(2004), os principais parâmetros fisiológicos referidos para avaliação de respostas ansiogências são a 

Pressão Arterial (PA) e a Frequência Cardíaca (FC). Esses dados corroboram com esta revisão 

sistemática. 

Percebeu-se o aumento dos estudos para verificar a relação dos óleos essenciais e seus 

efeitos ansiolíticos, evidenciado principalmente no Brasil. Contudo, apesar dos resultados obtidos 
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serem motivadores ao uso dos óleos essenciais aos sintomas agudos da ansiedade, ainda não há 

provas concludentes sobre o efeito crônico desta redução sintomática, como também quanto às 

alterações do SNC. 

Há referência científica que o Citrus aurantium L. nas pesquisas pré-clinicas e clínicas, 

reafirmando seu uso comumente associado para tratar a ansiedade, entre outras indicações que 

sugerem a ação do sistema nervoso central (Carvalho-Freitas; Costa 2002; Leite et. al, 2008). Efeitos 

ansiolíticos dos Óleos Essenciais foram marcados em diversos estudos (Umezu, 2000; Lehrner et al, 

2000; Itai et al., 2000; Gnatta et. al, 2011; Tafazoli; Zaremobini; Mokhber; Emani, 2011). Contudo, o 

Citrus Aurantium tem apresentado eventos adversos que podem ter sido presentes como resposta ao 

efeito não ansiolítico presente nesta pesquisa (Bent; Padula; Neuhaus, 2004; Arbo et, al, 2008; Stohs, 

2009).  

Faz-se necessário o continuo desenvolvimento de pesquisas que possam apresentar mais 

dados quanto a avaliação dos parâmetros psicológicos, fisiológicos e vocais estudados nestas e a 

influência de óleos essenciais, especificadamente do Citrus Aurantium L.,  no sistema nervoso central 

e seus reflexos emocionais e comportamentais. 

Quanto a revisão sistemática “Níveis de ansiedade e impactos na voz: uma revisão 

sistemática”, analisou uma relação entre os aspectos emocionais, mais precisamente a ansiedade, e 

os problemas vocais. Esta revisão apresentou uma predominância de estudos brasileiros, associando 

voz a aspectos emocionais.  

No Brasil, a maior parte das pesquisas realizadas com voz tem como desenho a utilização de 

protocolos autoavaliação e os objetivos da pesquisa, normalmente, direcionam a de grupos 

específicos, sejam eles de categorias de profissionais da voz ou de disfônicos.(Leite, 2015). 

Os dados desta revisão reforçaram a importância da autoavaliação, prinpalmente por três 

protocolos, o QVV; IDV e QSSV. Além dos protocolos de autoavaliação, a Análise Perceptivo-auditiva 

da voz é uma forma subjetiva de identificar alterações na qualidade vocal, baseando-se no 

conhecimento prévio do examinador e na sua capacidade de discriminar as diferentes características 

da voz.   Também quanto a métodos de avaliação,  nesta revisão o maior destaque apresentado para 

avaliação dos níveis de ansiedade foi o Inventário de Ansiedade Traço Estado (IDATE).   

No que se refere aos principais resultados das pesquisas avaliadas pode-se ressaltar estudos 

que esclarecem quanto o aumento de respostas e alterações na voz e emoções. 

A ansiedade também mostrou-se como presente em alterações vocais  especificadamente na 

populações de professores, assim como em indivíduos saudáveis, demonstrando um maior número 

de sintomas vocais, na presença de efeito ansiogênico  e associando-se com transtornos 

psiquiátricos, como por exemplo transtornos ansiosos e depressão, além das disfonias. 

Observa-se que a ansiedade pode ser primária ou secundária ao problema de voz. A disfonia 

pode desencadear a ansiedade e gerar um impacto significante e negativo na qualidade de vida do 

indivíduo. Ansiedade pode provocar: aumento do pitch ou quebras na frequência, ressonância 

laringo-faríngea, respiração superficial, aumento da tensão muscular, entre outros. Foi observado que 

quanto maior for o grau de ansiedade traço, maiores serão os sinais e sintomas observados, além de 

haver um maior comprometimento da comunicação e qualidade de vida relacionada ao uso da voz 

(Almeida; Behlau; Leite, 2011; Costa, et al 2013) 
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Esta revisão sistemática buscou reafirmar conceitos também apresentados por Sampaio e 

Mancini (2007) que abordam a importância destes estudos como sendo uma investigação que 

disponibiliza um resumo das evidências trazendo intervenções específicas, em áreas 

correlacionadas. As revisões sistemáticas parecem funcionais para integrar as informações de um 

conjunto de estudos realizados separadamente sobre determinada terapêutica/intervenção, que 

podem apresentar resultados conflitantes e/ou coincidentes, bem como identificar temas que 

necessitam de evidência, auxiliando na orientação para investigações futuras. 

Os dados do último artigo apresentado, referete aos dados empíricos da pesquisa Avaliação 

Neuropsicofisiológica dos níveis de ansiedade e voz pré e pós inalação ao Citrus Aurantium L., 

apresentou com principais resultados: 

As médias do SRQ- no grupo controle foi de 8,00(±11,59) e no grupo experimental 

9,83(±4,10), não apresentando diferença significativa entre os grupos. Quanto ao IDATE-Traço do GC 

apresentou média no IDATE Traço 44,1(±3,98) e no GE 48,42(±11,40). A amostra universitária 

estudada nesta pesquisa apresentou-se com grau de ansiedade média. Afirma-se pela classificação 

apresentada por Biaggio e Natalício (1979) definindo baixo grau de ansiedade quando as médias 

apresentarem-se entre 20 a 40 pontos, ansiedade média de 40 a 60 pontos e ansiedade alta quando 

apresentar médias de 60 a 80 pontos. Apresentado pelo mesmo autor, no estudo de validação, 

apresentou médias do IDATE-Traço de estudantes universitários do Rio de Janiero-RJ: homens 

38,64(±9,25) e mulheres 42,67(±10,14).  

Os resultados apresentados pela amostra estudada no IFP II, quanto a traços de 

personalidade, destaca-se três traços com escores bastante diferenciados quando comparados a 

tabela de normatização e referência média: IFPII – Afago no GC 65 (±26,66) e no GE(±76,25);  o IFPII 

– Exibição apresenta escores no GC 60,50(±25,76) e no GE 67,50(±31,07); o IFPII – Agressão 

apresenta escore no GC 69(±21,18) e no GE 74,58(±29,34). 

Frente a média do Escore Total do QVV, apresentado pelo GC com o escore de 

83,50(±19,04) e no GE com escore de 80,00(±18,37). Para comparação dos resultados 

consideraram-se escores de 81-100 como baixo impacto, de 61-80 como médio e menor ou igual a 

60 como alto impacto da voz na qualidade de vida (Servilha; Roccon, 2009).  

O ESV mostrou-se neste estudo pela referência do escore total no GC 21,60(±15,70) e no GE 

29,92(±16,90). Moreti (2012) verificou que o ponto de corte deste protocolo é 16 pontos. Valores 

abaixo de 16 estão relacionados a indivíduos com voz saudável e acima deste valor, corresponde a 

indicativos de ndivíduos disfônicos. 

. Foi identificada a diferença significativa entre os Grupos Controle e Experimental, assim 

como quando comparado nos Momentos Antes, Momentos Durante, Momentos Depois, estando 

presente no g3xg5 (grupo controle depois x grupo experimental durante), tanto na avaliação da 

variável IDATE; PAS e PAD. Dessa forma, entendeu-se que o óleo essencial Citrus Aurantium L. não 

influenciou significativamente na minimização dos níveis de ansiedade e parâmetros fisiológicos, 

quando comparado ao grupo controle.  

 Logo, mediante ao já discutido e embasado na arguição teórica, por não ter apresentado o 

efeito ansiolítico esperado, cria-se as hipóteses que as características da amostra e quantidade da 

mesma, o momento de intervenção do grupo experimental e possibilidade de interação por 
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toxicidade, seja da concentração utilizada ou tempo de exposição ao OE, na amostra estudada 

podem justificar os resultados.  

 Além destes, quanto a avaliação da influência da ansiedade e parâmetros da voz  apresentou 

a descrição de dados dos possíveis parâmetros de fala que sejam influenciados em atividades 

ansiogênicas: o pitch, loudness, qualidade vocal, ressonância, modulação, velocidade, incordenação 

pneumofonoarticulatória, hesitações e pausas como possíveis parâmetros que respondem por 

ansiedade. 
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6. CONCLUSÃO GERAL

Os dados apresentados pela revisão sistemática refletem o quão significativo já se 

demonstram os efeitos ansiolíticos dos óleos essenciais. Observou-se 17 tipos de óleos essenciais ou 

componentes com tal potencial em animais e/ou seres humanos. Há o predomínio de estudos pré-

clínicos, contudo, percebe-se que há um crescimento nos experimentos com humanos, 

principalmente naqueles que comparam o grupo experimental e controle positivo. 

Na segunda revisão sistemática, pode perceber que há uma relação entre ansiedade e voz, 

seja por sintomas associados ou por sua relação de causa e efeito que ainda não elucidada. 

Verificou-se que quanto maior a ansiedade maior o impacto na voz. 

O terceiro artigo, um estudo experimental, observa-se que não houve influência do óleo 

essencial Citrus Aurantium L. de forma significativa na minimização dos níveis de ansiedade, 

parâmetros fisiológicos e nem vocais, quando comparado os grupos controle e experimental, assim 

como quando comparados aos momentos antes, durante e depois do Teste de Simulação de Falar 

em Público. 
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8. ANEXOS 

8.1. Self Repporting Questionnarie – 20 (SQR-20) 

 

Nome completo:___________________________________________ 

Data de nascimento: ____/____/_____ Idade: ______  Sexo: (   ) M (   ) F  

Data de hoje: ____/____/______ Profissão: ______________________ 
 

 
 

  



98 

 
 

      

 

 

 

8.2. IDATE - Parte I (Estado) 

Código: _________________ 
Nome: __________________________________________________________  Idade: _____________   
Sexo: (  ) Masculino  (  ) Feminino    Escolaridade (anos): _____________ Data: ____ / ____ / ________     
Examinador:  ________________________________________________________________________ 

 
Leia cada pergunta e faça um círculo ao redor do número à direita da afirmação que melhor indicar 

como você se sente agora, neste momento. 
Não gaste muito tempo numa única afirmação, mas tente dar a resposta que mais se aproxime de 

como você se sente neste momento. 
 

 
AVALIAÇÃO 

 
Absolutamente não (1)   Um pouco (2)          Bastante (3)       Muitíssimo (4) 

 

 

1. Sinto-me calmo(a) 1 2 3 4 

2. Sinto-me seguro(a) 1 2 3 4 

3. Estou tenso(a) 1 2 3 4 

4. Estou arrependido(a) 1 2 3 4 

5. Sinto-me à vontade 1 2 3 4 

6. Sinto-me perturbado(a) 1 2 3 4 

7. Estou preocupado(a) com possíveis infortúnios 1 2 3 4 

8. Sinto-me descansado(a) 1 2 3 4 

9. Sinto-me ansioso(a) 1 2 3 4 

10. Sinto-me “em casa” 1 2 3 4 

11. Sinto-me confiante 1 2 3 4 

12. Sinto-me nervoso(a) 1 2 3 4 

13. Estou agitado(a) 1 2 3 4 

14. Sinto-me uma pilha de nervos 1 2 3 4 

15. Estou descontraído(a) 1 2 3 4 

16. Sinto-me satisfeito(a) 1 2 3 4 

17. Estou  preocupado(a) 1 2 3 4 

18. Sinto-me superexcitado(a) e confuso(a) 1 2 3 4 

19. Sinto-me alegre 1 2 3 4 

20. Sinto-me bem 1 2 3 4 
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8.3. IDATE - Parte II (Traço) 

Código: _________________ 
Nome: __________________________________________________________  Idade: _____________   
Sexo: (  ) Masculino  (  ) Feminino    Escolaridade (anos): _____________ Data: ____ / ____ / ________     
Examinador:  ________________________________________________________________________ 

 
Leia cada pergunta e faça um círculo ao redor do número à direita da afirmação que melhor indicar 

como você geralmente se sente. 
Não gaste muito tempo numa única afirmação, mas tente dar a resposta que mais se aproxime de 

como você se sente geralmente.  

 

 
AVALIAÇÃO 

 
     Quase Nunca (1)                     Às Vezes (2)                   Frequentemente (3)            Quase Sempre (4) 

 

 

1. Sinto-me bem 1 2 3 4 

2. Canso-me facilmente 1 2 3 4 

3. Tenho vontade de chorar 1 2 3 4 

4. Gostaria de poder ser tão feliz quanto os outros parecem ser 1 2 3 4 

5. Perco oportunidades porque não consigo tomar decisões rapidamente 1 2 3 4 

6. Sinto-me descansado(a) 1 2 3 4 

7. Sou calmo(a), ponderado(a) e senhor(a) de mim mesmo 1 2 3 4 

8. Sinto que as dificuldades estão se acumulando de tal       
forma que não as consigo resolver 

1 2 3 4 

9. Preocupo-me demais com coisas sem importância 1 2 3 4 

10. Sou feliz 1 2 3 4 

11. Deixo-me afetar muito pelas coisas 1 2 3 4 

12. Não tenho muita confiança em mim mesmo(a) 1 2 3 4 

13. Sinto-me seguro(a) 1 2 3 4 

14. Evito ter que enfrentar crises ou problemas 1 2 3 4 

15. Sinto-me deprimido(a) 1 2 3 4 

16. Estou satisfeito(a) 1 2 3 4 

17. Às vezes, idéias sem importância me entram na cabeça   
e ficam-me preocupando 

1 2 3 4 

18. Levo os desapontamentos tão a sério que não consigo      
tirá-los da cabeça 

1 2 3 4 

19. Sou uma pessoa estável 1 2 3 4 

20. Fico tenso(a) e perturbado(a) quando penso em meus       
problemas do momento 

1 2 3 4 
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8.4. Inventário Fatorial de Personalidade 
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8.5. Protocolo de Qualidade de Vida em Voz – QVV 

HOGIKYAN, SETHURAMAN 1999 

VALIDADO POR GASPARINI, BEHLAU 2005 

 

NOME_______________________________________________DATA________ 

SEXO__________IDADE______________PROFISSÃO______________________ 

  

Estamos tentando compreender melhor como um problema de voz pode interferir nas 

atividades de vida diária. Apresentamos uma lista de possíveis problemas  relacionados ‘a 

voz. Por favor, responda a todas as questões baseadas em como sua voz tem estado nas duas 

últimas semanas. Não existem respostas certas ou erradas.  

 

Para responder ao questionário, considere tanto a severidade do problema como sua 

frequência de aparecimento, avaliando cada item abaixo de acordo com a escala apresentada.  

 

A escala que você irá utilizar é a seguinte:  

  

1= nunca acontece e não é um problema  

2= acontece pouco e raramente é um problema  

3= acontece às vezes e é um problema moderado  

4= acontece muito e quase sempre é um problema  

5= acontece sempre e realmente é um problema ruim  

 

 

Por causa de minha voz: O quanto isto é um problema 

1. Tenho dificuldades em falar forte (alto) ou ser 

ouvido em ambientes ruidosos 
1        2       3       4       5 

2. O ar acaba rápido e preciso respirar muitas 

vezes enquanto eu falo 
1        2       3       4       5 

3. Não sei como a voz vai sair quando começo a 

falar 
1        2       3       4       5 

4. Fico ansioso ou frustrado (por causa da minha 

voz) 
1        2       3       4       5 

5. Fico deprimido (por causa da minha voz) 1        2       3       4       5 

6. Tenho dificuldades ao telefone (por causa da 

minha voz) 
1        2       3       4       5 

7. Tenho problemas para desenvolver o meu 

trabalho, minha profissão (pela minha voz) 
1        2       3       4       5 

8. Evito sair socialmente (por causa da minha voz) 1        2       3       4       5 

9. Tenho que repetir o que falo para ser 

compreendido 
1        2       3       4       5 

10. Tenho me tornado menos expansivo (por causa 

da minha voz) 
  1        2       3       4       5 
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8.6. Escala de Sintomas Vocais – ESV 

Nome completo: ____________________________________________________ Data de nascimento: ____/____/_____ 
Idade: ________ Sexo: (   ) M (   ) F  Profissão: _________________________________  Data de hoje: ____/____/_____ 
Telefone: (___) _______________E-mail: ________________________________________________________________ 
 

Como você avalia sua própria voz? 
 

(   ) Excelente       (   ) Muito boa               (   ) Boa      (   ) Razoável         (   ) Ruim 

 

 
Por favor, circule uma opção de resposta para cada pergunta. Por favor, não deixe nenhuma resposta em branco. 
 

1. Você tem dificuldade de chamar a atenção das pessoas? Nunca Raramente Às vezes 
Quase 
sempre 

Sempre 

2. Você tem dificuldades para cantar? Nunca Raramente Às vezes 
Quase 
sempre 

Sempre 

3. Sua garganta dói? Nunca Raramente Às vezes 
Quase 
sempre 

Sempre 

4. Sua voz é rouca? Nunca Raramente Às vezes 
Quase 
sempre 

Sempre 

5. 
Quando você conversa em grupo, as pessoas têm 
dificuldade para ouví-lo? 

Nunca Raramente Às vezes 
Quase 
sempre 

Sempre 

6. Você perde a voz? Nunca Raramente Às vezes 
Quase 
sempre 

Sempre 

7. Você tosse ou pigarreia? Nunca Raramente Às vezes 
Quase 
sempre 

Sempre 

8. Sua voz é fraca/baixa? Nunca Raramente Às vezes 
Quase 
sempre 

Sempre 

9. Você tem dificuldades para falar ao telefone? Nunca Raramente Às vezes 
Quase 
sempre 

Sempre 

10. 
Você se sente mal ou deprimido por causa do seu problema 
de voz? 

Nunca Raramente Às vezes 
Quase 
sempre 

Sempre 

11. Você sente alguma coisa parada na garganta? Nunca Raramente Às vezes 
Quase 
sempre 

Sempre 

12. Você tem nódulos inchados (íngua) no pescoço? Nunca Raramente Às vezes 
Quase 
sempre 

Sempre 

13. 
Você se sente constrangido por causa do seu problema de 
voz? 

Nunca Raramente Às vezes 
Quase 
sempre 

Sempre 

14. Você se cansa para falar? Nunca Raramente Às vezes 
Quase 
sempre 

Sempre 

15. Seu problema de voz deixa você estressado ou nervoso? Nunca Raramente Às vezes 
Quase 
sempre 

Sempre 

16. Você tem dificuldade para falar em locais barulhentos? Nunca Raramente Às vezes 
Quase 
sempre 

Sempre 

17. É difícil falar forte (alto) ou gritar? Nunca Raramente Às vezes 
Quase 
sempre 

Sempre 

18. O seu problema de voz incomoda sua família ou amigos? Nunca Raramente Às vezes 
Quase 
sempre 

Sempre 

19. Você tem muita secreção ou pigarro na garganta? Nunca Raramente Às vezes 
Quase 
sempre 

Sempre 

20. O som da sua voz muda durante o dia? Nunca Raramente Às vezes 
Quase 
sempre 

Sempre 

21. As pessoas parecem se irritar com sua voz? Nunca Raramente Às vezes 
Quase 
sempre 

Sempre 

22. Você tem o nariz entupido? Nunca Raramente Às vezes 
Quase 
sempre 

Sempre 

23. As pessoas perguntam o que você tem na voz? Nunca Raramente Às vezes 
Quase 
sempre 

Sempre 

24. Sua voz parece rouca e seca? Nunca Raramente Às vezes 
Quase 
sempre 

Sempre 

25. Você tem que fazer força para falar? Nunca Raramente Às vezes 
Quase 
sempre 

Sempre 

26. Com que frequência você tem infecções de garganta? Nunca Raramente Às vezes 
Quase 
sempre 

Sempre 

27. Sua voz falha no meio das frases? Nunca Raramente Às vezes 
Quase 
sempre 

Sempre 

28. Sua voz faz você se sentir incompetente? Nunca Raramente Às vezes 
Quase 
sempre 

Sempre 

29. Você tem vergonha do seu problema de voz? Nunca Raramente Às vezes 
Quase 
sempre 

Sempre 

30. Você se sente solitário por causa do seu problema de voz? Nunca Raramente Às vezes 
Quase 
sempre 

Sempre 
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8.7. Protocolo de Análise Perceptivo-auditiva: Vogal Sustentada /ε/ 

 

Voluntários 

 

Amostra de Fala de Maior ANSIEDADE 

 

JUSTIFICATIVA PARA SELEÇÃO DA AMOSTRA DE FALA: VOGAL /E/ 

S1 
1 2 3 

 
VOZ 

 

QV: adequada / rugosa / soprosa / tensa / instável 

Ressonância: adequada / nasal / laringo-faríngea 

Pitch: adequado / agudo / grave / 

Loudness: adequado / forte / fraco 

Observações 

S2 
1 2 3 

 
VOZ 

 

QV: adequada / rugosa / soprosa / tensa / instável 

Ressonância: adequada / nasal / laringo-faríngea 

Pitch: adequado / agudo / grave / 

Loudness: adequado / forte / fraco 

Observações 

S3 1 2 3 

 
VOZ 

 

QV: adequada / rugosa / soprosa / tensa / instável 

Ressonância: adequada / nasal / laringo-faríngea 

Pitch: adequado / agudo / grave / 

Loudness: adequado / forte / fraco 

Observações 

S4 1 2 3 

 
VOZ 

 

QV: adequada / rugosa / soprosa / tensa / instável 

Ressonância: adequada / nasal / laringo-faríngea 

Pitch: adequado / agudo / grave / 

Loudness: adequado / forte / fraco 

Observações 
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8.8. Protocolo de Análise Perceptivo-auditiva: Contagem de Números /1-10/ 

Voluntários 
Amostra de Fala de 
Maior ANSIEDADE 

JUSTIFICATIVA PARA SELEÇÃO DA AMOSTRA DE FALA: CONTAGEM DE NÚMEROS (1-10) 

S1 1 2 3 

VOZ 
QV: adequada / rugosa /soprosa /tensa / instável 
Ressonância: adequada / nasal / laringo-faríngea 

Pitch: adequado / agudo / grave / 
Loudness: adequado / forte / fraco 

Modulação: adequada / reduzida / exagerada 

FALA 
Articulação: adequada/ travada/ indiferenciada/ 

exagerada 
Velocidade: adequada / reduzida / acelerada 

ICPF: adequada / inadequada 
Hesitações: adequadas / inadequadas 

Pausas: adequadas / inadequadas 

Observações 

S2 1 2 3 

VOZ 
QV: adequada / rugosa /soprosa /tensa / instável 
Ressonância: adequada / nasal / laringo-faríngea 

Pitch: adequado / agudo / grave / 
Loudness: adequado / forte / fraco 

Modulação: adequada / reduzida / exagerada 

FALA 
Articulação: adequada/ travada/ indiferenciada/ 

exagerada 
Velocidade: adequada / reduzida / acelerada 

ICPF: adequada / inadequada 
Hesitações: adequadas / inadequadas 

Pausas: adequadas / inadequadas 

Observações 

S3 1 2 3 

VOZ 
QV: adequada / rugosa /soprosa /tensa / instável 
Ressonância: adequada / nasal / laringo-faríngea 

Pitch: adequado / agudo / grave / 
Loudness: adequado / forte / fraco 

Modulação: adequada / reduzida / exagerada 

FALA 
Articulação: adequada/ travada/ indiferenciada/ 

exagerada 
Velocidade: adequada / reduzida / acelerada 

ICPF: adequada / inadequada 
Hesitações: adequadas / inadequadas 

Pausas: adequadas / inadequadas 

Observações 

S4 1 2 3 

VOZ 
QV: adequada / rugosa /soprosa /tensa / instável 
Ressonância: adequada / nasal / laringo-faríngea 

Pitch: adequado / agudo / grave / 
Loudness: adequado / forte / fraco 

Modulação: adequada / reduzida / exagerada 

FALA 
Articulação: adequada/ travada/ indiferenciada/ 

exagerada 
Velocidade: adequada / reduzida / acelerada 

ICPF: adequada / inadequada 
Hesitações: adequadas / inadequadas 

Pausas: adequadas / inadequadas 

Observações 
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8.9. Declaração de Submissão do Artigo 
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9. APÊNDICES  

A. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Prezado (a) Senhor (a), 

Esta pesquisa é sobre Avaliação Neuropsicofisiológica dos Níveis de Ansiedade e Voz Pré e Pós Inalação 

do Citrus Aurantium L. e está sendo desenvolvida pelo pesquisador Raynero Aquino de Araújo 

(Mestrando) do Programa da Pós-Graduação em Neurociência Cognitiva e Comportamento (PPGNeC) da 

Universidade Federal  da Paraíba, sob a orientação da Profª. Drª Anna Alice Figueirêdo de Almeida 

(Orientadora) 

Os objetivos do estudo são: Investigar o efeito ansiolítico do óleo essencial Citrus aurantium L nas 

respostas neuropsicofisiológicas e vocais em estudantes universitários; Avaliar os níveis de ansiedade e 

características da voz de estudantes universitários; Comparar as respostas neuropsicofisiológicas e vocais 

do grupo submetido à exposição ao óleo essencial e do grupo controle; Comparar as mensurações 

Psicológicas, fisiológicas e vocais entre os momentos antes, durante e depois. 

A finalidade deste trabalho é contribuir para o desenvolvimento de métodos alternativos para minimização 

da ansiedade, abranger o conhecimento quanto a influência deste primeiro fator na performance 

comunicativa, assim como, reforçar os dados da literatura quanto aos benefícios neuropsicofisiológicos do 

óleo essencial Citrus Aurantium L.  

Os procedimentos desta pesquisa dividem-se entre mensurações Psicológicas, Vocais e Fisiológicas efrente 

a exposição ao óleo essencial Citrus Aurantium L.. Os participantes serão divididos entre Grupo 

Experimental (serão expostos ao óleo essencial Citrus Aurantium L.) e Grupo Controle (não haverá 

exposição ao óleo essencial Citrus Aurantium L.), após a primeira etapa do experimento, será de forma 

randomizada (através do cadastro no site www.randomizer.org). Os dados de Mensurações Psicológicas 

serão coletados através do Self Reporting Questionnaire - SRQ -20 e o Inventário de Ansiedade Traço-

Estado – IDATE. Dando continuidade, os dados dos Parâmetros Vocais serão coletados através do  

Questionário de Qualidade de Vida e Voz – QVV; Escala de Sintomas Vocais – ESV e Amostra de Fala (Vogal 

Sustentada /ε/ e Contagem de Números). Finalizando, os dados dos Parâmetros Fisiológicos serão 

coletados via Pressão Arterial e Frequência Cardíaca, por Tensiômetro Digital e Monitor Cardíaco, 

respectivamente. Estas medidas serão apresentadas em distintos momentos, podendo haver repetições 

destas mensurações. 

Solicitamos a sua colaboração para participar desta pesquisa e suas etapas de procedimento, como 

também sua autorização para apresentar os resultados deste estudo em eventos da área de saúde e 

publicar em revista científica. Por ocasião da publicação dos resultados, seu nome será mantido em sigilo.  

Informamos que essa pesquisa não oferece riscos, previsíveis, para a sua saúde, reforçado pela literatura 

científica que validam estudos com os protocolos que lhe serão apresentados, assim como, a exposição ao 

Citrus Aurantium L.  

Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o (a) senhor (a) não é obrigado (a) a 

fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pelo Pesquisador. Caso decida não 

participar do estudo, ou resolver a qualquer momento desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano, nem 

haverá modificação na assistência que vem recebendo na Instituição. 
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O pesquisador estará a sua disposição para qualquer esclarecimento que considere necessário em qualquer 

etapa da pesquisa. Não hesite em questionar ou apresentar qualquer desconforto. 

Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido (a) e dou o meu consentimento para participar 

da pesquisa e para publicação dos resultados. Estou ciente que receberei uma cópia desse documento. 

 

______________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 
ou Responsável Legal 

 

______________________________________ 
Assinatura da Testemunha 

 
 

Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor ligar para o pesquisador:  

Pesquisador:  
Raynero Aquino de Araújo 
Telefone: (83) 8819.0468 
e-mail: raynero_aquino@hotmail.com 
Vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Neurociência Cognitiva e Comportamento da Universidade 
Federal da Paraíba e ao Departamento de Fonoaudiologia da UFPB (CCS – Centro de Ciências da Saúde). 

 

Atenciosamente, 

 

___________________________________________ 
Assinatura do Pesquisador Responsável 

 

___________________________________________ 
Assinatura do Pesquisador Participante 

 
Obs.: O sujeito da pesquisa ou seu representante e o pesquisador responsável deverão rubricar todas as 
folhas do TCLE apondo suas assinaturas na última página do referido Termo.  
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B. Questionário de Caracterização da Amostra 

 

Nome Completo:___________________________________________________________________ 

Idade: _________________   Data de nascimento: ________/________/_______ Sexo: (   ) M (   ) F  

Data da aplicação deste instrumento: ________/_________/_________  Hora: __________________ 

  

1) Matriculado na UFPB? 

Sim (    )   Não (    )  

a. Curso: ________________________________________________________________ 

b. Número da Matrícula: ____________________________________________________ 

2) Fumante? 

Sim (    )   Não (    ) 

a. Caso sim, média de consumo diário: ________________________________________ 

b. Fez uso de Cigarro antes desta aplicação:  

Sim (    )   Não (    ) 

3) Uso de álcool? 

Sim (    )   Não (    ) 

a. Caso sim, média de consumo diário: _________________________________________ 

b. Fez uso de álcool antes desta aplicação: ______________________________________ 

4) Faz uso de alguma substância estimulantes? 

Sim (    )   Não (    ) 

a. Cafeína; Guaraná; Anfetamina; Substâncias psicoativas analépticas ou depressores do SNC; 

Substâncias psicoativas dislépticas ou modificadores do SNC 

5) Faz uso de alguma medicação?  

Sim (    )   Não (    ) 

a. Caso sim, qual: _________________________________________________________ 

6) Apresenta algum diagnóstico Psicológico/Psiquiátrico/Neurológico? 

Sim (    )   Não (    ) 

a. Caso sim, qual: _________________________________________________________ 

7) Apresenta em seu âmbito familiar algum diagnóstico de doença mental? 

Sim (    )  Não (    ) 

a. Caso sim, qual: _________________________________________________________ 

8) Apresenta algum diagnóstico de problemas respiratórios recorrente? 

Sim (    )  Não (    ) 

Ex: infecções respiratórias; bronquite; asma; rinite; enfisema pulmonar; câncer de pulmão, etc. 

a. Caso sim, qual: _________________________________________________________ 

9) (Mulheres) Apresenta um ciclo menstrual normal? 

Sim (    )  Não (    ) 

a. Encontra-se em qual dia de seu ciclo menstrual?  

(    ) 1 – 4 dia  (    ) 5 – 12 dia  (    ) 13 a 16 dia  (    ) 17 – 28 dia  

10) Faz uso de algum método contraceptivo? 

Sim (    )  Não (    ) 

a. Caso sim, qual e a quanto tempo: ___________________________________________ 

 

 

 

Desde já, agradecemos sua colaboração.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Guaran%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anfetamina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Depressor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_Nervoso_Central
http://pt.wikipedia.org/wiki/Drogas_alucin%C3%B3genas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_Nervoso_Central
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