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El Cantante 
 

Yo, soy el cantante 
Que hoy han venido a escuchar 

Lo mejor, del repertorio 
A ustedes voy a brindar 

Y canto a la vida 
De risas y penas 

De momentos malos 
Y de cosas buenas 

Vinieron a divertirse 
Y pagaron en la puerta 

No hay tiempo para tristezas 
Vamos cantante comienza! 

Me paran, siempre en la calle 
Mucha gente que comenta 

Oye, tu estas hecho… 
Y nadie pregunta 

Si sufro si lloro 
Si tengo una pena 

Que hiere muy hondo 
Yo soy el cantante 

Por qué lo mío es cantar 
Y el público paga 

Para poderme escuchar 
Yo, soy el cantante 

Muy popular donde quiera 
Pero cuando el show se acaba 

Soy otro humano cualquiera 
Y sigo mi vida 

Con risas y penas 
Con ratos amargos 
Y con cosas buenas 
Yo soy el cantante 

Y me negocio es cantar 
Y a los que me siguen 

Mi canción voy a brindar 
No es tan fácil el cantar, como creen estos señores 
La vida me ha dado todo, desengaños e ilusiones 

Un saludo a mi contrario mando yo también merecen honores 
Al mundo estremezco yo prepárense bailadores 

Cantando olvido las penas y también los sinsabores 
 

Ruben Blades



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumo 



Resumo 

ROJAS-ESPITIA, G. V. Ansiedade e voz cantada: parâmetros clínicos e efeitos 

da administração aguda de ocitocina em homens. 2017. 193f. Tese (Doutorado). 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Ribeirão 

Preto, 2017. 
 

O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos imediatos da administração da ocitocina 

(OT) na ansiedade de performance musical (APM) em cantores profissionais, tendo-

se como parâmetro o “Teste de Simulação de Canto em Público” (TSCP). Realizou-

se um ensaio clínico randomizado, duplo cego, cross-over controlado por placebo, 

tendo como sujeitos 50 cantores profissionais homens, sendo 16% eruditos e 84% 

populares, com idade média de 28,86 anos e tempo de experiência média de 10,96 

anos. Todos os cantores realizaram autoadministração de dose única de 24UI de OT 

ou placebo por meio de um spray nasal, em sessões diferentes, de acordo com o 

grupo que foram alocados. Após 51 minutos da administração da OT ou placebo, 

tempo que coincidiu com o pico de concentração da OT, os cantores realizaram o 

TSCP, que consistiu em uma performance musical, com interpretação à capela de 

uma música de livre escolha, por quatro minutos em ambiente controlado. Foram 

analisadas medidas de indicadores de humor, de desempenho da performance, 

sinas e sintomas vocais, por meio de escalas de autoavaliação, e análise das 

medidas acústicas vocais utilizando o software Multi-Dimensional Voice Program 

Advanced, ao longo de seis fases: Medida Inicial (MI), Medida Basal (MB), Medida 

Antecipatória (MA), Medida de desempenho (MD), Medida Pós-estresse 0 (MPe0), e 

Medida Pós-estresse 1 (MPe1). Foi realizada análise de variância ANOVA 2x2 para 

modelos de estudos cross-over com comparação intra e interssujeitos. Os resultados 

indicaram que houve efeito do tratamento com OT quando comparado com o 

placebo durante o TSCP, melhorando a autoavaliação do desempenho nas fases 

MD, MPe0 e MPe1. Não houve mudanças nos indicadores de humor, sinais e 

sintomas vocais e nas medidas acústicas vocais avaliadas nos cantores ao longo do 

TSCP. Para as medidas avaliadas não se evidenciou efeito de sequência e de 

período. As medidas de separabilidade evidenciaram que o 29% para as medidas de 

autoavaliação e o 23% para as medidas acústicas da voz, corresponde ao efeito do 

tratamento com OT, sendo estimada independentemente do efeito carry-over. Em 

conclusão, a OT apresentou efeito ansiolítico, evidenciando melhora na 

autoavaliação do desempenho, com ausência de reações adversas quanto aos 

sinais e sintomas vocais e às medidas acústicas da voz. 

 

Palavras-chave: Ocitocina. Qualidade vocal. Ansiedade de desempenho. Canto. 
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Abstract 

ROJAS-ESPITIA, G. V. Anxiety and singing voice: clinical parameters and 

effects of acute administration of Oxytocin in men. 2017. 193f. Thesis (Doctoral). 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Ribeirão 

Preto, 2017. 

 

The aim of this study was to evaluate the immediate effects of administration of 

Oxytocin (OT) in the musical performance anxiety (MPA) in professional singers, 

having the 'Test of Public Singing Simulation' (TPSS) as parameter. We conducted a 

double-blind cross-over randomized placebo-controlled clinical trial, with 50 

professional male singers as subjects, of whom 16% were erudite singers and 84% 

were popular singers, with an average age of 28.86 and an average period of 

experience of 10.96 years. All singers self-administered an only dose of 24UI of OT 

or placebo via a nasal spray, in different sessions, according to the group they were 

placed with. After 51 minutes of the OT or placebo administration, time that 

coincident of peak concentration of OT, the TPSS was performed, which consisted of 

an acapella musical interpretation of a free choice song for 4 minutes in a controlled 

environment. Measures of mood indicators were analyzed, as well as performance, 

vocal signs and symptoms, with self-assessment scales and analysis of voice 

acoustic measures using Multi-Dimensional Voice Program Advanced software 

during six stages: Initial Measure (MI), Basal Measure (MB), Anticipatory (MA), 

Performance Measure (MD), Post-stress 0 Measure (MPe0) and Post-stress 1 

Measure (MPe1). An analysis of the ANOVA 2x2 variation was performed for cross-

over study models with intra- and inter- subject comparisons. The results indicated an 

effect in the OT treatment when compared with placebo during the TPSS, improving 

the in stages MD, MPe0 and MPe1. There were no changes in mood indicators, 

vocal signs and symptoms nor in vocal acoustic measures over the TPSS. Sequence 

and period effect were not evident for the reviewed measures. Separability criterion 

presented OT treatment correspondence of 29% for self-evaluation measurements 

and 23% for voice acoustic measures, which was estimated regardless of the carry-

over effect. In conclusion, OT had an anxiolytic effect, emphasizing an improvement 

in self-evaluation concerning performance with no adverse reaction in terms of voice 

signs and symptoms and vocal acoustic measures. 

 

Keywords: Oxytocin. Performance anxiety. Voice quality. Singing 
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Resumen 

ROJAS-ESPITIA, G. V. Ansiedad y voz cantada: parámetros clínicos y efectos 

agudos de la administración de ocitocina en hombres. 2017. 193f. Tésis 

(Doctorado). Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 

Ribeirão Preto, 2017. 
 

El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto inmediato de la administración de 
oxitocina (OT) en la ansiedad de performance musical (APM) en cantantes 
profesionales tendiendo como parámetro el “Teste Simulación de Canto en Público” 
(TSCP). Se realizo un ensayo clínico aleatorizado, doble-ciego, crossover controlado 
por placebo, teniendo como sujetos 50 cantores profesionales hombres, siendo 16% 
eruditos y 84% populares, con edad media de 28,86 años y tiempo de experiencia 
media de 10,96 años. Todos los cantantes realizaron autoadministración de una 
dosis única de 24U de OT o placebo utilizando un spray nasal, en sesiones 
diferentes, de acuerdo con el grupo que fueron colocados. Después de 51  minutos 
de la administración de la OT o placebo, tiempo que coincidió con el pico de 
concentración de la OT. los cantantes realizaran el TSCP, que consistió en una 
performance musical, con interpretación a capela de una canción de libre elección, 
por 4 minutos en un ambiente controlado. Fueron analizados indicadores de 
desempeño de la performance, humor, señales y síntomas vocales por medio de 
escalas de autoevaluación y análisis de las medidas acústicas vocales utilizando el 
software Multi-Dimensional Voice Program Advanced, a lo largo de seis fases: 
Medida Inicial (MI), Medida Basal (MB), Medida Anticipatoria (MA), Medida de 
desempeño (MD), Medida Pos- estrés 0 (MPe0), Medida Pos-estrés 1 (MPe1). Fue 
realizada análisis de varianza ANOVA 2x2 para modelos de estudios crossover con 
comparación intra e inter individuos. Los resultados indicaron que hubo efecto del 
tratamiento con OT en comparación con el placebo durante el TSCP, mejorando la 
autoevaluación del desempeño en las fases MD, MPe0, MPe1. No hubo cambios en 
relación a los indicadores de humor, señales y síntomas vocales y las medidas 
acústicas vocales en los cantantes a lo largo del TSCP. Para las medidas evaluadas 
no se evidencio efecto de secuencia y periodo. La medida de separabilidad mostro 
que el 29% para las medidas de autoevaluación y el 23% para las medidas acústicas 
de la voz, corresponde al efecto del tratamiento con OT, fue estimado 
independientemente del efecto carry-over . En conclusión, la OT presento efecto 
ansiolítico, evidenciando una mejora en la autoevaluación del desempeño con 
ausencia de reacciones adversas con relación a los señales y síntomas vocales y las 
medidas acústicas da voz.  
 

 

Palabras Clave: Oxitocina. Calidad vocal. Ansiedad de desempeño. Canto. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lista de Figuras  



Lista de Figuras 

Figura 1 -  Caminho central da ansiedade de performance musical. ...................... 31 
 

Figura 2 -  Esquema da ansiedade de performance musical ................................. 32 

 

Figura 3 -  Modelo de tratamento para ansiedade de performance musical. .......... 44 

 

Figura 4 -  Modelo de dois níveis de modulação da ocitocina no 

comportamento social e cognitivo ......................................................... 52 

 

Figura 5 -  Fluxograma ilustrativo do percurso amostral. ........................................ 61 

 

Figura 6 -  Sala 1: Local de coleta de dados. ......................................................... 68 

 

Figura 7 -  Sala 2: local de coleta de dados ............................................................ 69 

 

Figura 8 -  Teste de Simulação de canto em público .............................................. 73 

 

Figura 9 -  Janela de análise das medidas acústicas avaliadas pelo software 

Multi-Dimensional Voice Program Advanced (MDVP- Advanced). ........ 76 

 

Figura 10 -  Autoavaliação de Desempenho em Público (SSPS-E-D), em 

função das diferentes fases do teste de simulação de canto em 

público e da substância administrada. MI= Medida Inicial;  

MB= Medida Basal; MA= Medida antecipatória; MD= Medida de 

desempenho; MPe0= Medida pós-estresse 0; MPe1= Medida pós-

estresse 1. ............................................................................................. 86 

 

Figura 11 - Escala de humor em função das diferentes fases do teste de 

simulação de canto em público e da substância administrada.  

MI= Medida Inicial; MB= Medida Basal; MA= Medida antecipatória; 

MD= Medida de desempenho; MPe0= Medida pós-estresse 0; 

MPe1= Medida pós-estresse 1 .............................................................. 88  

 

Figura 12 -  Escala de humor em função das diferentes fases do teste de 

simulação de canto em público e da substância administrada.  

MI= Medida Inicial; MB= Medida Basal; MA= Medida antecipatória; 

MD= Medida de desempenho; MPe0= Medida pós-estresse 0; 

MPe1= Medida pós-estresse 1. ............................................................. 89 

 

Figura 13 -  Questionário de autoavaliação perceptivo-auditiva e tátil-

cinestésica da voz em função das diferentes fases do teste de 

simulação de canto em público e da substância administrada.  

MB= Medida Basal; MA= Medida antecipatória; MPe0= Medida 

pós-estresse 0 ....................................................................................... 90 



Lista de Figuras 

Figura 14 -  Frequência fundamental e intensidade da voz em função das 

diferentes fases do teste de simulação de canto em público e da 

substância administrada. MI= Medida Inicial; MB= Medida Basal; 

MA= Medida antecipatória; MD= Medida de desempenho;  

MPe0= Medida pós-estresse 0; MPe1= Medida pós-estresse 1. .......... 99 

 

Figura 15 -  Medidas de tremor vocal em função das diferentes fases do teste 

de simulação de canto em público e da substância administrada. 

MI= Medida Inicial; MB= Medida Basal; MA= Medida antecipatória; 

MD= Medida de desempenho; MPe0= Medida pós-estresse 0; 

MPe1= Medida pós-estresse 1 ............................................................ 101 

 

Figura 16 -  Medidas de tremor vocal em função das diferentes fases do teste 

de simulação de canto em público e da substância administrada. 

MI= Medida Inicial; MB= Medida Basal; MA= Medida antecipatória; 

MD= Medida de desempenho; MPe0= Medida pós-estresse 0; 

MPe1= Medida pós-estresse 1 ............................................................ 103 

 

Figura 17 -  Medidas de perturbação da frequência da voz no teste de 

simulação de canto em publico em função das diferentes fases do 

teste de simulação de canto em público e da substância 

administrada. MI= Medida Inicial; MB= Medida Basal; MA= Medida 

antecipatória; MD= Medida de desempenho; MPe0= Medida pós-

estresse 0; MPe1= Medida pós-estresse 1 ......................................... 105 

 

Figura 18 -  Medidas de perturbação da amplitude em função das diferentes 

fases do teste de simulação de canto em público e da substância 

administrada. MI= Medida Inicial; MB= Medida Basal; MA= Medida 

antecipatória; MD= Medida de desempenho; MPe0= Medida pós-

estresse 0; MPe1= Medida pós-estresse 1. ........................................ 107 

 

Figura 19 -  Medidas de ruído em função das diferentes fases do teste de 

simulação de canto em público e da substância administrada.  

MI= Medida Inicial; MB= Medida Basal; MA= Medida antecipatória; 

MD= Medida de desempenho; MPe0= Medida pós-estresse 0; 

MPe1= Medida pós-estresse 1. ........................................................... 109 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de Tabelas



Lista de Tabelas 

Tabela 1-  Fases do experimento durante a primeira e segunda sessões ............. 74 
 

Tabela 2-  Descrição dos parâmetros acústicos avaliados pelo software Multi-

dimensional Voice Program Advanced (MDVP - Advanced). 

Apresentação do nome original, abreviatura, descrição do 

parâmetro e valor de normalidade para homens, de acordo com o 

software ................................................................................................ 77 
 

Tabela 3-  Características sociodemográficas e clínicas da amostra (n=50) ..... ....82 
 

Tabela 4-  Características vocais da amostra, relacionadas ao canto (n=50) ... .....83 
 
Tabela 5-  Efeito da ocitocina na autoavaliação de desempenho em público, 

indicadores de humor e intensidade dos sinais e sintomas 

parceptivo-auditivo e tátil cinistésicos da voz, em função das 

diferentes fases do Teste de Simulação de Canto em Público . ........... 92 
 

Tabela 6-  Efeito da ocitocina na autoavaliação de desempenho em público, 

indicadores de humor e intensidade dos sinais e sintomas 

parceptivo-auditivo e tátil cinistésicos da voz, em função das 

diferentes diferenças entre as fases do Teste de Simulação de 

Canto em Público . ................................................................................ 96 
 

 

Tabela 7-  Efeito da ocitocina nas medidas acústicas da voz da emissão 

prolongada da vogal /a/ em frequência e intensidade habitual, 

utilizando o software Multi-Dimensional Voice Program Advanced 

(MDVP-Advanced), em função das diferentes fases do Teste de 

Simulação de Canto em Público. ........................................................ 111 

 

Tabela 8-  Efeito da Ocitocina nas medidas acústicas da voz da emissão 

prolongada da vogal /a/ em frequência e intensidade habitual, 

utilizando o software Multi-Dimensional Voice Program Advanced 

(MDVP-Advanced), em função das diferenças entre as fases do 

Teste de Simulação de Canto em Público. ......................................... 116 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lista de Símbolos e Abreviaturas 

 



Lista de Abreviaturas 

APATCV- Autoavaliação Perceptivo-Auditiva e Tátil-Cinestésica da Voz  
 

APM- Ansiedade de Performance Musical 
 

BAI- Inventário de Ansiedade de Beck 
 

CSSV- Captura do sinal sonoro da voz 
 

F0-  Frequência fundamental 
 

FAST- Teste Rápido de Identificação do Uso Abusivo de Álcool 
 

FMRP-USP- Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São 
Paulo 

 

GPO- Grupo 1: denominado placebo-ocitocina 
 

GOP- Grupo 2: denominado ocitocina-placebo 
 

HCFMRP-USP- Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo 

 

IDC-  Índice de Desvantagem para o Canto 
 

IDCC- Índice de Desvantagem para o Canto Clássico 
 

IDCM- Índice de Desvantagem para o Canto Moderno 
 

K-MPAI- Inventário de Ansiedade de Desempenho Musical de Kenny 
 

MA- Medida Antecipatória 
 

MB- Medida Basal  
 

MD- Medida de Desempenho 
 

MI- Medida Inicial 
 

MPe0- Medida Pós-estresse 0 
 

MPe1- Medida Pós-estresse 1  
 

OT- Ocitocina 
 

SRQ-20- Self-Reporting Questionnaire 
 

SSPS-E-D- Versão escala para autoavaliação do desempenho em público 
 

TLCE- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

TSCP-  Teste de Simulação de Canto em Público 
 

VAMS- Escala Analógica de Humor 



 

SUMÁRIO 
 
 
 

1. INTRODUÇÃO ...................................................................................................... 25 
 
 
2. REVISÃO DE LITERATURA ................................................................................ 29 

2.1. Ansiedade na performance musical .......................................................................... 30 
2.2. Ansiedade de performance musical em cantores ...................................................... 36 
2.3. Relação entre situações de estresse, ansiedade e voz ............................................. 40 
2.4. Desempenho em público: ansiedade e voz ............................................................... 41 
2.5. Opções de tratamento na ansiedade na performance musical .................................. 43 
2.6. Ocitocina ................................................................................................................... 47 

2.6.1. Ocitocina Intranasal em pesquisas com seres humanos saudáveis ................ 48 
2.6.2. Ocitocina e ansiedade .................................................................................... 51 

 
 
3. OBJETIVOS .......................................................................................................... 56 

3.1. Objetivo geral ........................................................................................................... 57 
3.2. Objetivos específicos................................................................................................ 57 

 
 
4. CASUÍSTICA E MÉTODOS .................................................................................. 58 

4.1. Considerações éticas ............................................................................................... 59 
4.2. Desenho do estudo .................................................................................................. 59 
4.3. Sujeitos .................................................................................................................... 59 

4.3.1. Critérios de inclusão e exclusão ..................................................................... 60 
4.4. Instrumentos para caracterização sociodemográfica................................................ 62 

4.4.1. Self-Reporting Questionnaire (SRQ-20) ......................................................... 62 
4.4.2. Teste Rápido de Identificação do Uso Abusivo de Álcool (FAST) .................. 62 
4.4.3. Questionário sobre a Saúde do Paciente - 9 (PHQ-9) .................................... 62 
4.4.4. Escala para auto avaliação do desempenho em público (SSPS-D) ............... 63 
4.4.5. Inventário de Ansiedade de Beck (BAI) .......................................................... 63 
4.4.6. Inventario de Ansiedade de Performance Musical de Kenny (K-MPAI) .......... 63 
4.4.7. Inventário de Saúde e Voz ............................................................................. 64 
4.4.8. Índice de desvantagem para o canto .............................................................. 64 

4.5. Instrumentos para avaliação do desfecho ................................................................ 65 
4.5.1. Escala para Autoavaliação do Desempenho em Público Versão Estado 

(SSPS-E -D ................................................................................................... 65 
4.5.2. Escala Analógica de Humor - VAMS .............................................................. 65 
4.5.3. Autoavaliação Perceptivo-Auditiva e Tátil-Cinestésica da Voz (APATCV) ..... 65 

4.6. Equipamentos para a captura e gravação do sinal sonoro da voz e vídeo na 
coleta de dados ....................................................................................................... 66 

4.7. Procedimentos de coleta de dados .......................................................................... 67 
4.7.1. Substância ..................................................................................................... 67 
4.7.2. Randomização ............................................................................................... 68 
4.7.3. Local da coleta ............................................................................................... 68 
4.7.4. Provas para a captura e gravação da voz durante a coleta de dados ............. 69 

4.8. Fases da coleta de dados ........................................................................................ 70 
4.8.1. Contato e fase de triagem com os participantes ............................................. 70 
4.8.2. Experimento ................................................................................................... 70 

4.8.2.1 Medida inicial ...................................................................................... 71 



 

4.8.2.2. Medida basal ..................................................................................... 71 
4.8.2.3. Medida antecipatória .......................................................................... 72 
4.8.2.4. Medida de desempenho ..................................................................... 72 
4.8.2.5. Medidas pós-estresse ........................................................................ 73 
4.8.2.6. Segunda sessão ................................................................................ 73 

4.9. Análise de dados ..................................................................................................... 75 
4.9.1. Organização dos dados das escalas de caracterização e desfecho ............... 75 
4.9.2. Análise das medidas acústicas vocais ............................................................ 75 

4.9.2.1. Edição do sinal sonoro e avaliação das medidas acústicas ............... 75 
4.10. Análise estatística .................................................................................................. 78 

 
 

5. RESULTADOS ...................................................................................................... 80 

5.1. Caracterização sócio demográfica, clinica, vocal e do canto .................................... 81 
5.2. Análise das variáveis de desfecho ............................................................................ 84 

5.2.1. Autoavaliação do desempenho, dos indicadores de humor e sinais e 
sintomas vocais  ............................................................................................ 84 

5.2.2. Análise comparativa das variáveis de autoavaliação do desempenho ............ 91 
5.2.3. Medidas acústicas da voz ............................................................................... 98 
5.2.4. Análise comparativa das medidas acústicas da voz ..................................... 110 

 
 

6. DISCUSSÃO ....................................................................................................... 120 
 
 
7. CONCLUSÕES ................................................................................................... 133 
 
 
8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................... 136 
 
 
9. ANEXOS ............................................................................................................. 150 
 
 
10. APÊNDICES ..................................................................................................... 165 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Introdução 

 



Introdução 26 

A voz manifesta as diferentes emoções que o ser humano pode sentir, o 

cantor preocupado com os ajustes técnicos da sua voz para a interpretação de uma 

musica pode revelar, instintivamente, por meio da variação da qualidade vocal 

sentimentos não desejáveis, impactando diretamente na performance musical.  

A execução de uma música é uma das tarefas de desempenho humano mais 

complexas, que incorpora tanto o processo cognitivo (resolução de problemas) como 

o sensório motor, na execução e sequência durante a música, com movimentos 

corporais controlados (Altenmüller; McPherson, 2007). 

O cantor, por sua vez, é um músico diferenciado, pois sua voz é o seu 

instrumento de trabalho. Assim, necessita de cuidados especiais para manter seu 

corpo e sua mente em perfeita ordem (Parry, 2004), pois, simplesmente, “estar 

“saudável” pode ser pouco para um cantor profissional. Portanto, sua saúde física e 

psíquica, e principalmente a que afeta os órgãos que compõem o trato vocal, é uma 

preocupação constante no desempenho de sua arte com excelência (Rojas et al., 

2014, p. 259). 

O cantor profissional, para desenvolver uma adequada performance musical 

precisa obter um equilíbrio entre a estética do canto e o uso eficiente da fisiologia na 

produção vocal, envolvendo sete elementos: representação mental do corpo, 

cinestesia e consciência, balanço corporal (postura corporal, percepção do corpo e 

dos movimentos), respiração (controle do fluxo de ar e atividade da musculatura 

laríngea), fonação (resistência fonatória, boa qualidade vocal), ressonância, 

articulação, expressão corporal e controle da ansiedade na performance musical 

(Malde, Allen; Zeller, 2009).  

A Ansiedade de Performance Musical (APM) pode ser explicada como um 

efeito contínuo, que apresenta variação entre os níveis baixo e alto. Entre os níveis 

baixo e intermediário é reconhecido pelo termo de “estado de medo”, um fenômeno 

habitual entre os músicos e positivo durante a performance, níveis altos de APM 

podem se tornar patológicos e precisam de tratamento (Spahn et al., 2010).  

Ao que se refere à performance musical, tem sido descrito que esta pode 

induzir emoções negativas, incluindo estresse e ansiedade, propiciando que alguns 

indivíduos vivenciem angústia, e até mesmo altos níveis de terror, prejudicando a 
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qualidade final, o que pode, inclusive, debilitar a carreira de um músico profissional 

(Steptoe, 2005). 

A APM é um transtorno que acomete músicos profissionais de diferentes 

faixas etárias e nível de experiência, levando a estresse fisiológico ou patológico, 

podendo comprometer o desempenho do músico no seu trabalho. De acordo com o 

Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V), quando o 

músico apresenta déficit significativo na performance e preenche os demais critérios 

para o transtorno de ansiedade social, a APM é classificada como um subgrupo do 

DSM-V (American Psychiatric Association, 2014). 

Na literatura encontram-se estudos que apresentam os efeitos das diferentes 

intervenções utilizadas para o tratamento da APM (Kenny, 2005; Brugues, 2011b; 

Burin; Osorio, 2016), que elaboraram estratégias, de forma direta, com o indivíduo, 

tais como terapia psicológica, exercícios de relaxamento, respiração, yoga, entre 

outros, bem como estratégias indiretas como o uso de medicamentos, tais como os 

β- bloqueadores, por parte dos músicos, para controle da APM. Ainda que, exista 

uma série de intervenções, as limitações relacionadas à efetividade dessas 

intervenções para combater a APM, nos estudos publicados, são grandes, devido a 

falta do nível de evidência das pesquisas, que está relacionado a: tipo de estudo 

realizado, critérios estabelecidos para a pesquisa¸ descrição dos procedimentos 

utilizados, número reduzido de participantes, entre outros aspectos. 

Assim, denota-se que as intervenções farmacológicas envolvendo 

betabloqueadores são inconsistentes ainda quanto à diminuição da APM e 

apresentam efeitos prejudiciais na qualidade da performance musical e na condição 

física geral. Dessa forma, estudos que envolvam novas substâncias para 

intervenção farmacológica parecem oportunos. Nesse sentido, destaca-se a 

ocitocina (OT).  

A OT é um neuropeptídio do sistema nervoso central, estudos clínicos tem 

informado que a OT favorece nos indivíduos aspectos comportamentais e cognitivos 

tais como: aumento da confiança social (Kosfeld et al., 2005; Mikolajczak et al., 

2010), promoção da autoconfiança (Heinrichs et al., 2003; Cardoso et al., 2012), 

favorecimento no reconhecimento emocional nas expressões faciais (Domes et al., 

2007a), melhora no compartilhamento de emoções com outras pessoas (Lane et al., 
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2013) e cooperação interpessoal (Arueti et al., 2013). Além disso, a OT produz efeito 

ansiolítico na presença de estresse em situação de desempenho de fala em público 

(Heinrichs et al., 2003; Guastella et al., 2009; Quirin; Kuhl; Düsing, 2011; Alvares et 

al., 2012; Oliveira et al., 2012).  

Considerando o reduzido número de evidências científicas na literatura sobre 

tratamentos eficazes em cantores para APM que envolvam, tanto a percepção 

subjetiva do indivíduo como a qualidade vocal durante a performance, propõe-se 

este estudo, considerando a OT, potencial ansiolítico, como uma possibilidade de 

tratamento viável, pela rápida ação, sem apresentar reações adversas, o que seria 

promissor para o tratamento da APM em cantores. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Revisão de Literatura 
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2.1 Ansiedade na performance musical  
 

A ansiedade de performance refere-se a um grupo de desordens que afeta o 

indivíduo em um sem números de situações de exposição pública, tais como, falar 

em público (Merritt; Richards; Davis, 2001), atividades esportivas (Hall; Kerr.1998), 

atividades artísticas (Tamborrino, 2001) e musicais (Deen, 2000; Ryan, 2003). A 

ansiedade de performance é descrita como uma experiência de apreensão 

persistente e angustiante relacionada ao desempenho frente a uma audiência 

(Lehrer; Goldman; Strommen, 1990; Mor et al., 1995; Kenny; Davis; Oates, 2004). 

A ansiedade de performance musical (APM) é especificado como um subtipo 

de ansiedade social, refere-se especificamente à ansiedade, que é experimentada 

durante uma performance musical, seja solo ou em grupo, envolvendo não 

unicamente instrumentistas, mas também cantores (Brodsky, 1996; Kenny; Davis; 

Oates, 2004; Papageorgi; Hallan; Welch, 2007; Taborsky, 2007; Ryan; Andrews, 

2009). 

Fisiologicamente, é descrito que a APM apresenta dois caminhos (Figura 1): o 

primeiro, mais rápido, é um processo inconsciente conduzido pelo tálamo e 

amígdala, que é ativada pela substância cinzenta periaquedutal e o hipotálamo, 

onde a reação em cadeia do sistema nervoso autônomo, especificamente do 

sistema nervoso simpático, é colocada em movimento e, com isto, os hormônios de 

adrenalina e noradrenalina. O segundo caminho é considerado o mais lento, que 

representa as reações conscientes. Este caminho envolve funções corticais 

superiores e oferece mais detalhes na análise das situações. É conduzido desde o 

hipocampo e a informação cerebral é fornecida em relação à significância emocional 

(Altenmüller, 2009, apud Spahn et al., 2010, p. 177).  
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Figura 1 - Caminho central da ansiedade de performance musical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptado de Altenmüller, 2009 (apud Spahn, 2010, p. 177). 

 

 

A APM pode ser explicada como um efeito contínuo, que apresenta variação 

entre os níveis baixo e alto (Figura 2). Entre os níveis baixo e intermediário é 

reconhecido pelo termo de “estado de medo”, um fenômeno habitual entre os 

músicos e positivo durante a performance. Níveis altos de APM podem se tornar 

patológicos e precisam de tratamento (Spahn et al., 2010). No grau habitual de 

performance há presença de estresse e ansiedade, intrínsecos à própria atividade 

do músico; já no grau severo, chega a ser incapacitante, podendo apresentar 

sintomas de terror, chegando ao pânico (Brodsky, 1996; Cox; Kenardy, 1993; 

Powell, 2004; Osborne; Kenny, 2005).  
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Figura 2 - Esquema da ansiedade de performance musical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de (Spahn et al., 2010). 

 

 

É alta a prevalência nos músicos em graduação e profissionais, que 

vivenciam altos níveis de perfeccionismo e APM. Essas condições podem afetar 

negativamente o desempenho durante as apresentações, bem como a saúde 

psicológica e bem-estar do músico (Kenny; Ackermann, 2009, Patston; Loughlan, 

2014). 

Os sintomas apresentados na APM podem ser agrupados de forma diferente, 

Spahn et al. (2010) dividiram em quatro componentes, o primeiro é o afetivo, que 

traz sentimento de ansiedade, tensão, apreensão, medo ou pânico, o segundo é o 

cognitivo, que revela perda de concentração, aumento da distração, falhas na 

memória e pensamento catastrófico. O terceiro é o comportamental, no qual 

transparece o tremor, a dificuldade para manter a postura e os movimentos naturais 

e, por fim, o fisiológico, que são distúrbio nos padrões respiratórios, boca seca, 

tremor, mudanças na frequência cardíaca e distúrbios gastrointestinais. 

Diferentes estudos com músicos de orquestra revelaram o medo no palco ou 

APM (Fishbein et al., 1888; Lockwood, 1989; Kemenade; Son; Heesch, 1995; 

James, 1998), como manifestações, além de dor muscular no pescoço, distúrbios 

psicológicos, depressão e ansiedade (Fishbein et al., 1888). Já em pesquisas 

envolvendo apenas cantores evidenciou-se, que assim como instrumentistas, os 

cantores também sofrem de APM, depressão e outros problemas somáticos e 

psicossociais (Sandgren, 2002).  

Embora a APM não esteja consistentemente associada a resultados de 

desempenho ruim (Ryan, 1998; Rodebaugh; Chambless, 2004; Osborne; Kenny; 

Cooksey, 2007; Braden; Osborne; Wilson, 2015), o medo de cometer o erro e ter 
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uma performance insatisfatória leva muitos músicos a se esforçarem pela perfeição 

(Kenny, 2011; Osborne; Kenny, 2008; Patston; Loughlan, 2014).  

Brugues (2011a) identificou APM na infância associada ao aumento da 

frequência cardíaca com o tamanho da audiência. Também verificou que mulheres 

apresentam níveis mais altos de ansiedade, porém com melhor performance quando 

comparadas com homens (Le Blanc et al., 1997). Um estudo realizado com 173 

crianças entre três e sete anos de idade, identificou que a ansiedade é 

significativamente mais alta no dia da performance quando comparado com as aulas 

realizadas na escola de música. Esse estudo também revelou que crianças que 

apresentam APM podem manifestar essa ansiedade também na idade adulta (Ryan, 

2005). Quanto aos adolescentes, verificou-se que em estudantes de uma escola de 

música, o nível de APM foi similar aos de músicos profissionais (Shoup, 1995). 

Kenny e Osborne (2006) observaram que em adolescentes entre 15 e 19 anos a 

APM está mais relacionada com a ansiedade social do que ao traço de ansiedade 

como tal. Osborne e Kenny (2008), em outro estudo, que analisou 298 músicos, 

também apontaram que cognição negativa é mais preditiva em adolescentes com 

APM do que os componentes somáticos, comportamentais e afetivos, concluindo 

que a autopercepção negativa, durante a performance musical, apresenta níveis 

mais altos nos indivíduos com APM, em comparação àqueles que não apresentam 

APM.  

Barbar, Crippa e Osório (2014a), em um estudo sobre a prevalência de APM 

e indicadores psicopatológicos, realizado no Brasil, com 230 músicos, dos quais 

eram 58,3% mulheres. Do total dos músicos o 61,3%  eram músicos amadores e dos 

230 participantes o 41,6% eram cantores. Identificou-se  que 13% do total da 

amostra apresentaram indicadores de ansiedade geral com grau moderado a 

severo, 19% dos músicos apresentaram ansiedade social e o 20% dos musicos 

depressão. Observaram, ainda, que 24% dos músicos tinham indicadores de APM, 

sendo que neste grupo, especificamente, verificaram altos escores de comorbidade 

entre a APM e outras condições psiquiátricas/psicológicas. Não houve diferenças 

estatisticamente significativas na relação entre sexos; no entanto os escores entre 

as mulheres foram um pouco maiores que nos homens. Quanto aos músicos 

profissionais e amadores, as taxas de APM foram similares.  
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Quanto à etiologia e fenomenologia da APM, um dos modelos mais 

reconhecidos foi o sugerido por Barlow et al. (2000), de caráter heurístico, que 

propõe a integração de um tripleto de vulnerabilidades, que podem ser considerados 

como fatores de risco ou etiológicos. O primeiro refere-se à vulnerabilidade biológica 

(hereditária); a segundo à vulnerabilidade psicológica, em virtude da ansiedade, que 

pode estar associada a determinados estímulos ambientais, por meio de processo 

de aprendizagem, que respondem ao condicionamento e o terceiro à vulnerabilidade 

psicológica mais específica, na qual se aprende a enfocar a ansiedade ou as 

situações específicas. De modo que, os autores frisam que a predisposição genética 

e a sensibilização a experiências iniciais podem favorecer a presença de ansiedade 

generalizada ou transtornos de humor, como a depressão.  

Quanto aos fatores que levam à APM, Wilson (2002) desenvolveu um modelo 

tridimensional, no qual se incluem três fatores que interagem para determinar o nível 

de ansiedade que será experimentado durante o desempenho. O primeiro deles é o 

traço de ansiedade durante a performance, o segundo, o grau de domínio para 

realizar as tarefas e o terceiro é o grau de estresse em cada situação, que se 

acumula no momento da performance, dependendo do tamanho da plateia, das 

características do público e da segurança na performance. Neste fator, Hardy, 

Beattie e Woodman (2007) incluíram outras características que levam à APM, dentre 

elas o esforço necessário para executar a tarefa, sendo levantada duas hipóteses, 

como uma catástrofe durante a performance pode se relacionar com os efeitos da 

ansiedade cognitiva e da excitação fisiológica após o desempenho, e a outra que 

incorpora os efeito da ansiedade cognitiva e do esforço exigido durante o 

desempenho. 

Papageorgi, Hallan e Welch (2007) também citaram uma série de fatores que 

contribuem ao incremento da APM, entre os quais encontram-se: características 

intrínsecas do indivíduo como idade, sexo, personalidade (introversão, 

independência e sensibilidade), traço de ansiedade, sensibilidade à avaliação, 

crenças de autoconfiança e autoconceito. Quanto às características extrínsecas ou 

específicas para cada situação, podem ser inclusos o nível de experiência da 

execução individual com qualidade, experiências prévias semelhantes. Além disso, 

destaca-se outros fatores como estresse ocupacional, características cognitivas do 
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interprete, que podem influenciar na vulnerabilidade a APM, tais como: inteligência, 

estilo cognitivo, habilidades metacognitivas, estilo de atribuição, crenças sobre 

aprendizagem e capacidade de suas expectativas de resultado. Outro fator 

importante corresponde à influência da eficácia na performance, medida pela 

quantidade de trabalho, comprometimento do musico no processo de preparação 

para a o evento, abordagem de aprendizado que utiliza e a motivação. Essas 

características encontram-se ligadas com a dificuldade do repertório a ser realizado, 

características próprias da performance e memorização; e, por último, o fator 

relacionado ao ambiente da performance, como presença e comportamento da 

audiência, percepção do indivíduo à autoexposição e condições de satisfação com 

as condições da performance.  

Kenny, Davis e Oates (2004) indicaram, após análise de 32 cantores de coral 

profissional, que a APM e o traço de ansiedade devem ser cautelosamente 

associados ao estresse ocupacional e separados das condições de qualidade de 

vida no trabalho. 

Quanto aos fatores preditores em indivíduos com APM, são citadas as 

características de personalidade como introversão, dependência, sensibilidade ao 

julgamento, baixa autoestima e perfeccionismo (Abel; Larkin, 1990, Mor et al., 1995, 

Kenny, Davis e Oates, 2004; Langendörfer et al., 2006; Yondem, 2007), bem como 

traço de ansiedade e autoexpectivas negativas. É destacada a presença da 

cognição negativa (Mor et al., 1995; Papageorgi; Hallan; Welch, 2007; Yondem, 

2007) e experiências negativas prévias na vida (Osborne; Kenny, 2008).  

Kenny e Osborne (2006), em estudo realizado com adolescentes entre 15 e 

19 anos, constataram que o componente cognitivo da ansiedade é mais preditivo da 

APM que o componente somático, concluindo que experiências de APM podem 

estar presentes no início da carreira musical e se caracterizar qualitativamente de 

forma similar em músicos adultos. 

Na literatura especializada, há citação da APM associada com outras 

patologias, incluindo a ansiedade geral ou social e a depressão (Kenny, 2011). A 

combinação da APM com outros transtornos psíquicos contribui para o sofrimento e 

a dificuldade, desencadeando impacto negativo severo no desempenho durante a 

performance musical, na carreira do músico e na saúde mental (Wesner; Noyes; 
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Davis, 1990; Kirchner, 2003; Yondem, 2007; Kenny, 2011). Esse fato pode ser 

considerado como problema de saúde ocupacional e está associado à possibilidade 

de abandono total da profissão (Taborsky, 2007)  

 

2.2 Ansiedade de performance musical em cantores  

 

Cantores solistas tendem a ser extrovertidos e exibir expressões faciais com 

excelente capacidade de mostrar e manter bom contato visual com o público. Ao 

contrário de outros músicos, que podem se proteger atrás de seus instrumentos, os 

cantores estão sempre expostos ao público (Davidson; Coimbra, 2001).  

Sandgren (2002) realizou uma pesquisa, de caráter exploratório, com 

cantores de ópera, com objetivo de identificar os problemas dos cantores em lidar 

com a sua carreira profissional. Esse grupo de cantores de ópera não consideraram 

a questão da ansiedade de APM como um problema, em vez disso, mencionaram 

preocupação com as reações das outras pessoas sobre a sua performance, sendo 

usual que muitos deles sentassem constantemente expostos ao risco de receber 

críticas negativas da audiência, assim como na dependência de receber avaliação 

positiva. Além da preocupação com a avaliação, os cantores de ópera expressaram 

preocupação com a saúde vocal e a incapacidade de cantar satisfatoriamente, 

sendo explicado pelos cantores que o fato de apresentarem problemas somáticos 

como resfriados ou alergias, os impediria de executar a sua performance vocal com 

alto nível e atingir as suas expectativas e as de outros (Sandgren, 2009). Portanto, 

muitos desses aspectos começam a favorecer a ansiedade nos cantores, levando a 

preocupações excessivas quanto à saúde vocal (Sapir; Mathers-Schmidt; Larson, 

1996; Sandgren, 2002).  

Em outra pesquisa, realizada com 49 cantores eruditos, foi relatado que a 

ansiedade está significativamente associada à voz e a outras variáveis tais como a 

desaprovação por parte do público, preocupação associada a uma alteração na sua 

voz, assim como sintomas psicológicos e somáticos. Embora o nível de APM seja 

moderado para os cantores de ópera, quando eles apresentaram maior preocupação 

por aspectos intrapessoais, este favoreceu a preocupação pela sua voz, levando à 

indisposição e presença de depressão (Sandgren, 2009). 
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Ainda são poucos os estudos que exploram a APM em cantores. Steptoe 

(1983) realizou uma pesquisa com cantores jovens de ópera, por meio de 

autoavaliação da performance e atenuação emocional, em cinco situações 

diferentes: durante as aulas, na prática privada, audição, em ensaio geral e 

performance em público. O segundo experimento consistiu na avaliação da tensão 

emocional, nessas cinco situações, representadas em uma escala de nove pontos. 

Os resultados relataram que os melhores cantores apresentaram nível intermediário 

de tensão na performance em público, em comparação com as outras situações. 

Em estudo realizado com 201 cantores de coral semiprofissionais, com idade 

média de 40 anos, observou-se que, quanto aos fatores que mais incrementavam os 

níveis de ansiedade, os cantores responderam que 72% eram relacionados à 

dificuldade com a música, 64% por causa da memória, 57% devido à importância da 

performance e 27% relacionados ao regente. Quanto a este último aspecto, foi 

indagado aos cantores quais características e comportamentos do regente induziam 

à ansiedade, sendo relatado por 75% do grupo como causa a própria ansiedade do 

regente, que os levava a se sentirem mais ansiosos, 31% dos cantores relataram 

que era o humor negativo do regente, 18% responderam que eram as habilidades do 

regente para conduzir o ensaio, 13% a pouca preparação e desorganização do 

regente e 12% a linguagem corporal negativa do regente no momento do ensaio. 

Quanto às abordagens de enfrentamento, a mais destacada foi a meditação 

realizada por 22% dos participantes, 17% praticavam exercício, 13% realizavam 

orações e 11% trabalhavam respiração profunda, e apenas 3% cantores faziam uso 

de medicamentos como betabloqueadores e tranquilizantes (Ryan; Andrews, 2009).  

Em pesquisa realizada com 31 cantores de funk-rock por Bodner e Bensimon 

(2008), um grupo de cantores realizou autoavaliação três dias antes da performance 

musical e três dias após, e o outro grupo, ao contrário, primeiro após três dias da 

apresentação e três dias antes de nova apresentação, por meio da escala de afeição 

negativa e positiva (The Positive and Negative Affect Scale), do questionário de 

autoestima (The Self-esteem Questionnaire), questionário de objetivo de vida (The 

Purpose in Life Questionnaire) e questionário de saúde (Mental Health Inventory). 

Os resultados indicaram que três dias após a performance os cantores mostraram 

ligeiro decréscimo no nível de emoção negativa, não houve mudança com relação à 
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autoestima, também foi observada discreta diminuição no seu propósito de vida. 

Quanto à condição mental desses cantores, observou-se que os mesmos podem 

prever a forma de ajustar o desempenho no palco, por meio do bem-estar 

psicológico (afeições positivas e boas ligações emocionais), melhorando a sua 

percepção do objetivo de vida, ainda, consideram que provavelmente com o 

aumento do número de anos de performance mais alto será o nível de controle.   

Spahn et al. (2010) avaliaram a APM em sete cantores de ópera e dois 

instrumentistas, durante duas situações de performance: em um ensaio e em uma 

situação de rotina no teatro, por meio da medição da frequência cardíaca, pressão 

arterial sanguínea e das escalas de ansiedade. Os resultados indicaram valores 

elevados da frequência cardíaca durante a performance. Já antes da performance, o 

número de batimentos estava ligeiramente aumentado com relação aos níveis de 

normalidade. No que se refere à pressão sanguínea, verificou-se aumento dos 

valores antes e durante a performance, com redução após o evento. Quanto à 

ansiedade, cinco cantores apresentaram altos níveis de ansiedade antes da 

performance, quando comparados com os escores após o final do evento. 

Larrouy-Maestri e Morsomme (2014) realizaram um estudo com objetivo de 

esclarecer os efeitos do estresse na precisão da voz cantada, em 31 estudantes, por 

meio de uma prova experimental. Os participantes foram orientados a aprender uma 

melodia durante dois meses, uma vez por semana, para ser cantada à capela. Três 

semanas depois de terem iniciado o aprendizado foram gravados, sendo esta 

considerada uma fase de habituação. No momento do experimento, em condição de 

estresse, os participantes cantaram a melodia ‘‘Happy Birthday’’ frente a quatro 

juízes especialistas; e na condição sem estresse, a melodia foi cantada para o 

pesquisador em ambiente silencioso. Quanto aos efeitos do estresse, para os 

estudantes de primeiro ano, esses foram positivos, em relação aos alunos do 

segundo ano, foram negativos. Quanto à avaliação da performance, os estudantes 

de primeiro ano obtiveram melhor desempenho, durante a situação estressante. Já 

para os estudantes do segundo ano, não houve qualquer diferença quanto à 

situação não estressante. Os resultados também apontaram a relação entre 

precisão das notas e as manifestações psicológicas do estresse.  
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Reschke-Hernandez et al. (2017), tendo como ponto inicial o teste Trier Social 

Stress Test, amplamente utilizado para induzir o estresse agudo em situações 

experimentais no ambiente controlado, baseado no princípio de avaliação da 

ameaça social, durante a fala em público. Os autores propuseram uma versão desse 

teste para o canto em público, o Singing Social Stress Test. No dia do experimento, 

os participantes aguardaram por 45 minutos, como parte da fase de aclimatação no 

primeiro experimento, e um tempo menor no segundo experimento. Foram tomadas 

as medidas do cortisol e preenchimentos de questionários sobre estresse antes e 

após 15, 30 e 45 minutos de finalizada a tarefa. Os participantes foram instruídos a 

realizar a preparação do discurso ou da música por três minutos. O tempo do 

discurso e do canto em público foi de cinco minutos e mais outros cinco minutos de 

execução de cálculos matemáticos na frente de juízes, ao final foram tomadas as 

medidas de cortisol e preenchimentos dos questionários de estresse. Participaram 

desse estudo 20 mulheres e 20 homens não profissionais da voz, que realizaram 

tanto o teste de fala como de canto em público em dois momentos diferentes. Os 

resultados indicaram níveis semelhantes de estresse subjetivo em resposta, tanto da 

tarefa de canto como da de fala. No entanto, homens e mulheres apresentaram 

respostas diferentes ao cortisol, os homens mostraram respostas mais robustas para 

ambas tarefas, e nas mulheres foi menor. Esses resultados corroboram os achados 

na literatura quanto às diferenças entre os sexos. Os autores concluíram que o 

Singing Social Stress Test pode ser uma alternativa para introduzir o estresse no 

ambiente controlado, assim como os testes realizados em laboratórios, ainda que 

este seja o ponto de partida para futuros estudos. 
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2.3 Relação entre situações de estresse, ansiedade e voz  
 

Pesquisas experimentais têm demonstrado a relação entre as implicações 

para a voz durante a exposição a situações simuladas que favorecem a ansiedade 

ou estresse, tanto em indivíduos saudáveis e/ou com transtorno de ansiedade ou de 

ansiedade social, observando-se mudanças nas medidas acústicas da voz, 

relacionadas à frequência fundamental (F0), principalmente, e nas medidas tanto de 

perturbação da frequência e amplitude quanto de tremor vocal. Uma das primeiras 

pesquisas que abordaram essa temática foi realizada por Fuller, Horii e Conner 

(1992) com 88 mulheres, apresentando três estilos de enfrentamento (ansiedade 

alta, baixa ansiedade e depressão). As participantes foram submetidas a provas de 

estresse, sendo realizada gravação de voz em três momentos após familiarização: 

duas semanas antes, um dia antes e uma semana depois. Foram identificados nas 

participantes: tensão muscular, aumento da frequência cardíaca e sudorese duas 

semanas antes do experimento, um dia antes e uma semana depois do exame. 

Segundo os pesquisadores, o dia anterior ao exame foi o de maior estresse, 

comparado com os outros dois momentos. Quanto às medidas acústicas vocais, o 

jitter apresentou excelente confiabilidade e validade, como indicador de ansiedade. 

Em outro estudo que envolvia tarefas específicas de carga de trabalho 

cognitivo (sobre pressão), Mendoza e Carballo (1998) avaliaram a relação do 

estresse e as medidas acústicas da voz em 82 mulheres universitárias, submetidas a 

dois experimentos: no primeiro experimento realizaram tarefas de carga de trabalho 

cognitivo em situação de estresse e no segundo, executaram as mesmas tarefas, 

mas sem a condição de estresse. Os resultados encontrados no primeiro 

experimento determinaram diferenças estatísticas significativas nas variáveis: F0, 

proporção harmônico ruído, taxa de turbulência vocal, taxa de soprosidade e nível 

do quociente de perturbação da amplitude, quando comparadas nas três tarefas 

executadas com a medida basal. As autoras concluíram que a variação da F0 pode 

ser considerada como indicador de estresse universal. Em outra pesquisa das 

mesmas autoras, que deu continuidade à primeira, envolvendo tanto o grupo de 

participantes quanto as tarefas de carga de trabalho cognitivo, que induziam a 

presença de estresse, em que foram avaliadas as medidas acústicas relacionas ao 

tremor vocal: F0- frequência do tremor, amplitude da frequência do tremor; 
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identificou-se diminuição ou supressão significativa na variável amplitude da 

frequência do tremor quando comparado às medidas da situação de execução das 

tarefas, que produziam alto estresse com a medida basal. No entanto, as autoras 

enfatizaram que seriam necessários estudos com eletromiografia para conhecer a 

atividade muscular laríngea (Mendoza e Carballo,1999). Esses dados foram 

corroborados pelo estudo de Bermúdez et al. (2013), em que foi verificada a 

influência da frequência cardíaca na F0 da voz em condições de estresse. Catorze 

mulheres saudáveis realizaram três provas, a saber: 1) manter a mão apertada por 

três minutos utilizando um dinamômetro; 2) colocar a mão em água gelada por três 

minutos; 3) realizar operações aritméticas durante três minutos. Os resultados 

apontaram aumento nas medidas fisiológicas cardiovasculares (frequência cardíaca, 

pressão sistólica e diastólica e média da pressão sanguínea) antes das três provas, 

com relação aos valores basais dos indivíduos, e aumento ainda mais expressivo 

após as provas. Já no que se refere à F0, os valores apresentaram aumento dos 

valores basais, na primeira e na terceira tarefas, e redução na segunda tarefa. Esses 

achados sugeriram que as mudanças da F0 estavam significativamente 

correlacionadas com a frequência cardíaca antes e durante a emissão da vogal 

sustentada nas diferentes situações de estresse.  

Desse modo, com os resultados desses estudos, pode-se inferir que o fato de 

o indivíduo estar em situação de ansiedade e estresse, favorece a mudança das 

medidas acústicas da voz, apresentando aumento nos valores, sugerindo, 

fisiologicamente, mudanças no comportamento vocal de forma negativa, 

possivelmente devido à alteração da regularidade e estabilidade na vibração das 

pregas vocais durante a fonação.  

 

2.4 Desempenho em público: ansiedade e voz  
 

Falar em público é uma tarefa que todos os indivíduos enfrentam ao longo da 

vida a qual provoca estresse e ansiedade. Pesquisas têm apontado mudanças 

negativas na qualidade da voz e da fala na execução dessa tarefa, comprometendo 

o desempenho do indivíduo. Portanto, levando em consideração que o canto é uma 

tarefa realizada em público e a falta de estudos que apresentem uma relação 

detalhada entre ansiedade e voz cantada, se faz necessário realizar uma 
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aproximação desde a relação entre voz e exposição a uma situação de fala em 

público.  

Em estudos realizados de forma experimental, durante a execução de 

discursos em frente a uma plateia, têm sido identificados, quanto às características 

perceptivo-auditiva avaliadas por especialistas, presença de soprosidade e tensão 

na qualidade de voz, que compromete o desempenho no indivíduo na fala em 

público (Van Lierde et al., 2009), alteração do pitch e na sua modulação (Almeida; 

Behlau; Leite, 2011), como também aumento significativo da taxa de articulação, alta 

percentagem de disfluências no discurso (Goberman; Hughes; Haydock, 2011), 

alteração na articulação da fala, incoordenação pneumofonoarticulatória, 

desequilíbrio da ressonância, da movimentação corporal e da expressão facial 

(Almeida; Behlau; Leite, 2011). Outros achados, nos quais avaliaram a relação no 

nível de ansiedade do indivíduo e as situações de fala público, foram observados 

que quanto maior o grau de traço de ansiedade, maior a evidência de ansiedade 

durante a tarefa de fala encadeada, durante o discurso; e quanto maior a percepção 

do grau de ansiedade no corpo, maior a evidência de ansiedade durante o discurso, 

favorecendo maior desequilíbrio na ressonância, comprometimento na modulação 

da voz, articulação da fala e expressão facial (Almeida; Behlau; Leite, 2011). Já na 

análise das medidas acústicas da voz, os indivíduos apresentaram aumento dos 

níveis da intensidade vocal (Dietrich; Abbott, 2012) e da F0, quando comparadas 

com medições basais, previamente realizadas, antes de iniciarem a fala em público 

(Goberman; Hughes; Haydock, 2011; Dietrich; Abbott, 2012; Weeks et al., 2012; 

Galili; Amir; Gilboa-Schechtman, 2013). Assim, concluíram que esse aumento da F0 

pode estar associado à rigidez muscular, especialmente no músculo tiroaritenoideo 

durante o estresse, ou ao aumento da frequência cardíaca, da broncodilatação e da 

pressão arterial sanguínea, que é mediado pelo sistema nervoso simpático (Dietrich; 

Abbott, 2012).  

Em indivíduos com transtorno de ansiedade social, observou-se, durante uma 

situação de ameaça social, que a F0 oferece alta confiabilidade intrassujeitos para a 

análise das medidas acústicas; sendo demonstrados em indivíduos do sexo 

masculino com transtorno de ansiedade social uma correlação positiva entre o 

aumento da F0 emitida ao longo da tarefa de fala e o grau de severidade da 
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ansiedade, assim como o aumento da F0 ao longo da prova de fala improvisada 

nesses indivíduos. Além disso, confirmou-se que o incremento da F0 não está 

relacionado a um possível estado de pânico. Portanto, o último achado demonstrou 

que a F0 ao longo da fala apresenta diferenciação entre pacientes com transtorno de 

ansiedade social e indivíduos saudáveis, exibindo excelentes especificidade e 

sensibilidade (Weeks et al., 2012).  

Outras pesquisas, realizadas com indivíduos com transtorno de ansiedade 

social, demonstraram o quanto é confiável a relação entre o transtorno e o aumento 

da F0 em homens e mulheres. Com relação à intensidade vocal, foram observados 

níveis menores em homens, bem como redução nos valores dessas medidas na 

emissão de uma sentença de comando e pedido, quando comparada com uma 

sentença neutra. Apesar das limitações do estudo, foi possível concluir que homens 

ansiosos (grau leve), quando comparados com mulheres ansiosas, parecem utilizar 

diferentes estratégias para evitar conflitos interpessoais e promover cooperação. 

Observou-se que a importância de examinar a produção dos sinais não verbais 

associados ao Transtorno de ansiedade social precisa ser realçada (Galili; Amir; 

Gilboa-Schechtman, 2013). Portanto, estudos mostram que a tarefa de fala em 

público apresenta-se para os indivíduos como um desafio para o controle nas 

mudanças de parâmetros relacionados à qualidade da voz e fala, já que estes são 

inerentes ao desenvolvimento desta tarefa, revelando o estado emocional do 

indivíduo, que sugere ser necessário desenvolver estratégias para manter o controle 

da ansiedade e, assim, não prejudicar o desempenho nas tarefas em público.  

 

2.5 Opções de tratamento na ansiedade na performance musical  

 

Na literatura encontra-se uma série de revisões que apresentam os efeitos 

das diferentes intervenções utilizadas para o tratamento da APM (Kenny, 2005; 

Brugues, 2011b; Burin; Osorio, 2016), que elaboraram estratégias, de forma direta, 

com o indivíduo, tais como terapia psicológica, exercícios de relaxamento, 

respiração, yoga, entre outros, bem como estratégias indiretas como o uso de 

medicamentos, tais como os β- bloqueadores, por parte dos músicos, para controle 

da APM. Ainda que, exista uma série de intervenções, as limitações relacionadas à 
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efetividade dessas intervenções para combater a APM, nos estudos publicados, são 

grandes, devido a falta do nível de evidência das pesquisas, que está relacionado a: 

tipo de estudo realizado, critérios estabelecidos para a pesquisa¸ descrição dos 

procedimentos utilizados, número reduzido de participantes, entre outros aspectos.  

Levando em consideração a complexidade e a etiologia do modelo da APM, o 

Instituto Freiburg for Musicam Medicine apresentou enfoque multimodal do 

tratamento, que consiste em diferentes enfoques psicoterapêuticos e orientados ao 

trabalho corporal, que permite compreender as diferentes opções para a APM 

(Figura 3). Dentro da caixa é visualizada a espiral da aprendizagem do medo da 

performance. Do Lado de fora estão integrados os diferentes elementos terapêuticos 

psicanalíticos, comportamentais e enfoque de orientação corporal. 

 

 

Figura 3 - Modelo de tratamento para ansiedade de performance musical 

 

Fonte: Adaptado de (Spanh, 2006). 

 

 

Portanto, na revisão realizada por Burin e Osorio (2016), desatacam-se os 

diferentes tipos de abordagens para o tratamento da APM e suas respectivas 
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evidências: a primeira abordagem é a terapia comportamental, que tem como foco 

mudar o comportamento disfuncional que surge durante a situação de ansiedade, 

sobretudo a excessiva tensão muscular (Brugues, 2011b). Esse tipo de intervenção 

tem obtido resultados positivos, ajudando na redução da APM e na frequência no 

traço de ansiedade, assim como na melhora da qualidade da performance e 

autoeficácia, porém esses resultados não são unânimes entre os autores (Osborne; 

Kenny; Cooksey, 2007; Bien Aime, 2011; Clark; Williamon, 2011; Errico, 2012; 

Hoffman; Hanrahan, 2012; Braden; Osborne; Wilson, 2015), encontrando-se relativa 

variabilidade entre os instrumentos utilizados para avaliar os resultados (Burin; 

Osorio, 2016). A Segunda abordagem está relacionada à exposição à realidade 

virtual (Orman, 2003; Conklin, 2011; Bissonnete et al., 2015), que apresenta 

resultados positivos na redução da APM, do desconforto e na frequência cardíaca e 

aumento da confiança. No entanto, esses estudos contaram com amostras 

pequenas de participantes e não apresentaram conclusão sobre esse tipo de 

intervenção (Burin; Osorio,2016). A terceira abordagem é a yoga, Khalsa e Cope 

(2006), Khalsa et al. (2009) e Stern, Khalsa e Hoffman (2012) apresentaram 

resultados positivos com a prática na redução da ansiedade, na consciência mental 

e física e incremento da capacidade respiratória. A quarta abordagem, que trabalha 

a intervenção por meio de biofeedback (Thurber, 2006; Silvana; Pop-Jordanova; 

Georgiev, 2008; Wells et al., 2012), destacou-se na melhora das variáveis 

neuropsicológicas. Na quinta abordagem, que utiliza estratégias de meditação 

(Chang; Midlarsky; Lin, 2003; Lin et al., 2008; Su et al., 2010; Sousa et al., 2012), foi 

observado que esta favoreceu a redução na APM e da frequência cardíaca. A sexta 

abordagem trata-se da musicoterapia, que reportou a redução do estado de 

ansiedade (Kim, 2005) e em um estudo com 20 participantes foi observado melhora 

do estresse, a tensão e APM (Kim, 2008). A sétima abordagem, corresponde à 

técnica de Alexandre (Hoberg, 2008), que relatou melhoras na ansiedade e nos 

sintomas psicológicos e musculoesqueléticos. 

A revisão realizada por Brugues (2011b) faz referência ao uso de medicação 

para o tratamento da APM, e seria a oitava abordagem; que trabalha, 

principalmente, no uso de betabloqueadores, tema que tem sido bastante discutido 

pelos especialistas que divergem nas opiniões. Estudos clínicos com músicos 
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apontam que o uso de oxprenolol favoreceu a melhora na performance musical, no 

entanto aumentou o nervosismo, que é negativo para o músico (James et al., 1977; 

Pearson; Simpson, 1978). Já o uso do atenolol não apresentou efeitos significativos 

(Neftel et al., 1982). Por sua vez, a administração do propranolol e da terbutalina 

evidenciou diminuição dos sintomas de medo e aumento da qualidade da 

performance musical. Contudo, seu uso deve ser considerado com cautela, devido 

aos efeitos prejudiciais que podem apresentar na performance musical (Brantigan 

CO; Brantigan TA; Joseph, 1982). Já em estudos específicos com cantores, foi 

relatada a administração de baixas doses de nadolol, mostrando resultados 

positivos, enquanto que doses altas podem diminuir a habilidade da performance 

(Gates et al., 1985). Em outro estudo de Gates e Montalbo (1987), com 13 

estudantes de canto que receberam 20mg de nadolol ou de substância placebo e 

realizaram duas performances avaliadas por juízes especialistas, não se observaram 

diferenças significativas na qualidade vocal dos indivíduos durante a performance, 

para nenhuma das substâncias. No entanto, devido ao pequeno número da amostra, 

os autores sugeriram que os β-bloqueadores não são úteis para o controle do 

nervosismo nos alunos cantores. Em outro estudo envolvendo músicos e cantores, 

verificou-se que o uso de betabloqueadores diminuiu a taquicardia e aumentou a 

qualidade da performance, porém provoca uma série de reações adversas como: 

bradicardia, hipotensão, frio nas extremidades, alterações gastrointestinais, 

distúrbios de sono ou fatiga muscular (Berens; Ostrosky, 1988). 

A relação entre o uso de medicamentos para reduzir a ansiedade e o efeito na 

voz tem sido pouco estudada, destacando-se um único estudo duplo cego, tipo 

cross-over, no qual se enfatiza o efeito dos betabloqueadores (propranolol) na voz. 

Giddens et al. (2010) avaliaram 12 indivíduos saudáveis, submetidos ao teste “cold 

pressor”, que consistia na imersão de uma extremidade (pé ou mão) em água 

gelada com temperatura entre 0º e 4ºC, e tratamento com propranolol ou substância 

placebo previamente (60 - 75 minutos antes). Foram realizadas medidas basais e 

iniciais 60 segundos antes de começar o teste. Na comparação entre as medidas 

basais e iniciais observou-se aumento da pressão sanguínea e frequência cardíaca. 

Nos parâmetros de voz não houve alterações, exceto para a pressão subglótica, que 

apresentou aumento na medida inicial nas mulheres. Já entre as medidas acústicas 
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da voz dos participantes, em uso do propranolol e da substância placebo, houve 

aumento do jitter no grupo que recebeu propranolol. Já no grupo placebo verificou-

se incremento na taxa de fala, demonstrado pela redução no tempo de fonação. 

Incrivelmente, foi observado que no grupo de mulheres que receberam o placebo 

houve aumento da F0. 

Assim, denota-se que as intervenções farmacológicas envolvendo 

betabloqueadores são inconsistentes quanto à diminuição da APM e apresentam 

efeitos prejudiciais na qualidade da performance musical e na condição física geral. 

Dessa forma, estudos que envolvam novas substâncias para intervenção 

farmacológica parecem oportunos. Nesse sentido, destaca-se a ocitocina (OT) que 

será abordada a seguir. 

 

2.6 Ocitocina  
 

A OT é um neuropeptídio do sistema nervoso central, descoberto por Sir 

Henry Dale, em 1906, quando realizou a extração da glândula pituitária posterior de 

uma gata grávida e observou contração do útero. Sir Henry deu o nome de OT, 

derivada do termo grego ωκνξ, τoκoxξ, que significa “nascimento rápido”. A OT foi o 

primeiro hormônio peptídico a ser sequenciado e sintetizado por Vicent du Vigneaud, 

em 1953, pelo qual foi honrado com o Premio Nobel, em 1955 (Du Vigneaud, 1956). 

Inicialmente, a OT sintética foi conhecida como “pitocin” e “syntocinon”, e era 

utilizada para induzir o trabalho de parto e no pós-parto auxilia no aleitamento 

(Gimpl, 2008). 

A OT é sintetizada, principalmente, nos neurônios magnocelulares, nos 

núcleos supraóptico e paraventricular do hipotálamo terminando no lobo posterior da 

hipófise (glândula pituitária). Da glândula pituitária, a OT é liberada na corrente 

sanguínea para atuar como hormônio e influenciar as funções corporais. Também 

contém receptores de OT em plenitude, os neurônios nucleares paraventriculares, 

em várias áreas límbicas, e as estruturas do rombencéfalo (hipocampo, amígdala e 

núcleo accumbens). No cérebro, a OT pode agir tanto como neurotransmissor, ou 

como neuromodulador (Landgraf; Neumann, 2004; MacDonald K; MacDonald TM. 

2010)  
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Os cientistas há duas décadas têm estudado o efeito do neuropeptídio OT, 

sendo este considerado um dos hormônios relacionados à modulação cognitiva 

social e comportamental (Young; Wang, 2004; Guastella; MacLeod, 2012). A OT 

desempenha papel fundamental na interação por meio da modulação subjacente ao 

processo cognitivo e do processo neuronal (Bartz et al., 2011; Meyer-Lindenberg et 

al., 2011; Hurlemann; Scheele, 2016; Ma et al., 2016). Em pesquisas 

comportamentais tem sido demonstrado, que a administração de OT, em 

comparação ao placebo, aumenta a confiança social (Kosfeld et al., 2005; 

Mikolajczak et al., 2010), promove a autoconfiança (Heinrich et al., 2003; Cardoso et 

al., 2012), melhora o reconhecimento emocional (Domes et al., 2007a), facilita a 

cognição social (Domes et al., 2007b), melhora o compartilhamento de emoções 

com outras pessoas (Lane et al., 2013), favorece a cooperação interpessoal (Arueti 

et al., 2013), promove o altruísmo (Hurlemann et al., 2010), além de ter efeito 

ansiolítico na presença de estresse (Heinrich et al., 2003). 

 
2.6.1 Ocitocina Intranasal em pesquisas com seres humanos saudáveis  

 

Para a administração da OT intranasal foram propostas quatro vias (Guastella 

et al., 2013), durante a sua administração, sendo a primeira via pela mucosa oral até 

o sistema gastrointestinal e respiratório, porém por esta via não haveria 

oportunidade de influenciar o comportamento social e a cognição, já que não teria 

como ser realizada a metabolização pelo fluido intersticial do trato gastrointestinal 

(Fjellestad-Paulsen; Söderberg-Ahlm; Lundin, 1995). Além disso, as moléculas de 

OT também são muito grandes (1007da) para serem absorvidas pelo epitélio 

alveolar dos pulmões, que são adequados para absorver peptídeos menores de 

30da (Irngartinger et al., 2004). A segunda via, seria pelo sistema de circulação da 

cavidade nasal, ideal para o transporte de moléculas ao cérebro e a circulação 

sistêmica, devido a sua alta vascularização. A cavidade nasal compreende três 

camadas epiteliais: escamosa, olfativa e respiratória. A cavidade nasal contém vias 

capazes de transportar produtos exógenos para estruturas centrais. A OT intranasal, 

depositada antes da válvula nasal pode entrar no sistema nervoso periférico, através 

de capilares sanguíneos na membrana da cavidade nasal. A terceira via 

compreende a via olfatória e os neurônios sensoriais olfatórios, localizados no 
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epitélio olfatório na cavidade nasal, sendo os únicos neurônios sensoriais do corpo 

expostos ao ambiente externo, permitindo a conversão de estímulos externos para 

estímulos internos, o que pode explicar a sua acessibilidade. Para que a OT 

intranasal possa atravessar o epitélio olfatório para a circulação periférica, esta deve 

ser transportada através do processo intracelular de endocitose. As moléculas 

grandes podem ser transportadas desde a deposição do epitélio olfatório, nos 

neurônios sensoriais olfativos, situados na mucosa, através do bulbo olfatório 

(Broadwell; Balin, 1985; Baker; Spencer, 1986). E a quarta via, que compreende 

desde o nervo trigêmeo até o tronco cerebral, as fibras aferentes do nervo trigêmeo, 

que se projetam da cavidade nasal para o núcleo solitário em seres humanos (Anton 

e Peppel, 1991, Usunoff; Maani; Schoen, 1997). Semelhante aos neurônios 

sensoriais olfativos, as fibras das células ganglionares trigeminais se situam perto da 

superfície da cavidade nasal no epitélio do sistema respiratório (Finger et al.,1990). 

O nervo trigêmeo está dividido em três nervos: oftálmico, maxilar e mandibular 

(Roldan-Valadez; Martinez-anda; Corona-Cedillo, 2014). Esses nervos penetram o 

crânio através da fissura orbital superior, forame redondo (Roldan-Valadez; 

Martinez-anda; Corona-Cedillo, 2014) e forame oval (Williams; Schmalfuss, 2003). 

Tanto o nervo ótico quanto o nervo maxilar inervam grande parte da mucosa nasal 

(Johnson et al., 2010). 

Levando em consideração a interação entre as quatro vias de OT intranasal, é 

importante destacar a importância desta na modulação do comportamento social, 

por meio do bulbo olfatório, que é de fácil acesso para a região límbica e pré-frontal 

do cérebro, que são cruciais para a cognição social e comunicação (Buck, 2000). 

Pesquisas relacionadas à imuno-histoquímica em cérebros humanos indicaram que 

o bulbo olfatório contém receptores de OT (Boccia et al., 2013). Desde o bulbo 

olfatório, as células mitrais são uma subpopulação de células tufosas, distribuídas na 

saída da amigdala (Ikemoto, 2007; Kang; Baum; Cherry, 2011; Sosulski et al., 2012), 

no córtex pré-frontal (Meddle et al., 2000) e no hipotálamo (Yu et al., 1996). No 

entanto, pode ser notada a existência de projeções entre certas regiões do cérebro 

e, não necessariamente, a OT é transportada por esta via, o que pode incrementar a 

ativação de mecanismos indiretos (Quintana et al., 2015).  
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O primeiro relato sobre OT intranasal, por meio do exame de imagem de 

ressonância magnética funcional, durante a administração da OT, demonstrou 

redução na ativação da amígdala em resposta ao estímulo de ameaça social e 

acoplamento com o tronco cerebral (Kirsch et al., 2005). Esses achados têm sido 

replicados em outros estudos (Domes et al., 2007b; Petrovic et al., 2008). Também 

foi encontrado, durante a administração da OT, incremento entre a ligação da 

amígdala e o colículo superior, região importante na percepção visual (Sereno et al., 

2006). 

A OT, notavelmente, tem interação com vários componentes críticos do eixo 

do sistema do hipotálamo-hipófise-adrenal, como o núcleo leito da estria terminal e 

do núcleo paraventricular e do hipocampo (Stoop, 2012). Pesquisas translacionais 

com animais demonstraram claramente o papel modulador no efeito da OT nesse 

eixo. De modo que, a interação entre a OT e o sistema do hipotálamo-hipófise-

adrenal são importantes, no entanto, ainda, os achados quanto ao uso da OT 

intranasal em transtornos de ansiedade em humanos são ainda incertos 

(MacDonald; Feifel, 2014). O sistema do hipotálamo-hipófise-adrenal atua em 

resposta ao estresse (Chrousos, 1995; Carrasco; Van de Kar, 2003), e a ativação 

desse sistema é considerada como parte intrínseca do sistema de defesa, 

ansiedade e medo dos mamíferos. A ativação do sistema do hipotálamo-hipófise-

adrenal é regulada, parcialmente, pelo controle inibitório estimulante e o feedback 

negativo, desde o hipocampo até o córtex pré-frontal (Diorio; Viau; Meaney, 1993; 

Chrousos, 1995).  

O uso de OT intranasal é considerado seguro (MacDonald et al., 2011; 

Okamoto et al., 2016), sendo reportados reações adversas mínimas. MacDonald et 

al. (2011) identificaram alguns eventos adversos de rara ocorrência, como dor de 

cabeça, náuseas e dermatite alérgica em <1/10000 casos. Fang, Tradway e Hofman 

(2017), em estudo utilizando OT intranasal e substância placebo, em 52 

participantes, com o objetivo de determinarem o efeito da OT na motivação com 

recompensa em indivíduos com transtorno de ansiedade social, identificaram que o 

uso de spray nasal, sem levar em conta o princípio ativo, esteve associado com 

nervosismo e inquietação (17%), ansiedade (11%), sedação (7%) e sensação de 

boca seca (7%). No entanto. 63% não referiram nenhum evento adverso em ambas 
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as condições. Portanto, até a atualidade, não foram relatados outros eventos 

adversos com a administração da OT intranasal, porém estudos futuros serão 

importantes para se confirmar a segurança com o uso da OT de forma contínua 

(Okamoto et al., 2016). 

 

2.6.2 Ocitocina e ansiedade  
 

Como descrito anteriormente, a OT intranasal é transportada por três 

principais vias, sendo direcionada até o sistema nervoso central e periférico 

atingindo amígdala, córtex pré-frontal, e regiões do tronco cerebral, que podem 

modular as funções executivas relacionadas à cognição social, portanto a OT, que é 

direcionada ao tronco cerebral, pode estar relacionada à modulação, em geral, do 

comportamento e redução da ansiedade (Quintana et al., 2015). Quintana et al. 

(2015) ainda descreveram, por meio do modelo de efeito da OT, o comportamento 

social e cognitivo, apresentando como a administração da OT intranasal, 

transportada pelas três vias de acesso, atinge as estruturas do sistema central e 

periférico (Figura 4). O primeiro nível corresponde à abordagem do comportamento 

e da ansiedade em humanos, e o segundo nível, corresponde ao processo de 

modulação da informação, no qual a administração da OT incrementa a atividade na 

área tegmental ventral durante a ativação de processos de estímulos sociais 

(Groppe et al., 2013).  
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Figura. 4 - Modelo de dois níveis de modulação da ocitocina no comportamento social e 
cognitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptado de (Quintana et al., 2015). 

 

 

Uma das primeiras pesquisas realizadas em seres humanos com o uso de 

OT, para determinar o efeito na ansiedade e no estresse psicossocial, foi realizada 

por Heinrich et al. (2003), um estudo controlado duplo-cego, utilizando substância 

placebo, em que participaram 37 homens saudáveis, submetidos ao Teste Stress 

Social de Trier. Todos os participantes foram organizados aleatoriamente para 

receber OT intranasal (24 UI) ou placebo, 50 minutos antes da situação de estresse. 

Os participantes tinham o apoio de seu melhor amigo durante o período de 

preparação, e em outro momento não contavam com nenhum apoio social. Os 

resultados indicaram que os indivíduos que receberam, tanto suporte social como 

OT, exibiram menores concentrações de cortisol durante a exposição ao estresse, 

enquanto que aqueles que não tiveram apoio social e receberam placebo, 

apresentaram os níveis de cortisol e ansiedade aumentados, em contraste com os 

indivíduos que receberam OT ou apoio social, em que houve fator de proteção, 

aumentando a calma e diminuindo os níveis de ansiedade durante o estresse. 
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Portanto, demonstrou-se que na comparação pré e pós exposição ao estresse 

houve efeito ansiolítico com a administração da OT.  

Guastella et al. (2009) avaliaram a administração da OT como adjuvante do 

tratamento, por meio da terapia cognitivo-comportamental, para indivíduos com 

transtorno de ansiedade social em estudo duplo-cego, controlado por placebo. 

Foram administradas 24UI de OT ou substância placebo em combinação com a 

terapia cognitiva-comportamental em 25 indivíduos. Os participantes que receberam 

OT obtiveram avaliação positiva de desempenho e da fala em público, e relataram 

redução dos sintomas ao longo do processo. Além disso, melhorou a 

autorrepresentação mental após a terapia cognitivo-comportamental. Esses efeitos 

podem ser a curto prazo ou em situação específica.  

Quirin, Kuhl e Düsing (2011) pesquisaram o efeito da OT intranasal no 

estresse, realizando um estudo duplo-cego, com 36 estudantes de sexo masculino, 

saudáveis, com habilidade de regulação emocional alta ou baixa, separados em dois 

grupos, de forma aleatória, para receber OT intranasal ou substância placebo (24UI), 

45 minutos antes da prova de estresse social, (falar em público), que consistiu em 

realizar um discurso por cinco minutos e operações aritméticas por outros cinco 

minutos. Os resultados revelaram redução do cortisol em resposta ao estresse após 

o uso de OT, e aumento do cortisol quando administrado o placebo. Quanto à 

habilidade de regulação emocional baixa para indivíduos saudáveis, o uso da OT 

apresentou benefícios.  

Oliveira et al. (2012) avaliaram os efeitos da administração aguda da OT nas 

mudanças psicofisiológicas, induzidas pelo modelo de simulação de fala em público, 

em 28 homens jovens saudáveis, que receberam 24UI de OT intranasal 

(Sytocinon®, Novartis), ou placebo. Foram realizadas medidas psicológicas, por 

meio de questionários de autoavaliação, escala de humor, escala de sintomas 

corporais e avaliação cognitiva da performance. Com relação às medidas fisiológicas 

e psicofisiológicas, foram avaliadas a pressão arterial, frequência cardíaca e 

condutância da pele, e quanto às medidas hormonais, foi avaliado o cortisol. Essas 

medidas foram coletadas no dia do experimento, após um período de adaptação, 

antes a após o teste de simulação em público, que consistiu em realizar um discurso 

sobre os meios de transporte durante quatro minutos. Os resultados mostraram para 
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das medidas psicológicas de autoavaliação, na escala de humor e na análise 

intragrupo, mostraram aumento na ansiedade na fala em público, tanto para o grupo 

com OT como para o grupo com placebo. Na comparação intergrupos, observou-se 

redução da ansiedade antes do discurso no grupo com OT, porém não durante a 

prova de fala em público. Quanto à escala de sintomas corporais, o grupo OT 

apresentou maior letargia durante a fala e após finalizada a prova, assim como 

maior palpitação antes e durante o discurso. Para as medidas de condutância da 

pele, as medidas foram baixas para o grupo com OT pré-teste, antecipação, durante 

a fala e após finalizada a prova. em relação às medidas de avaliação cognitiva da 

performance e do cortisol, não houve mudanças significativas ao longo do tempo 

entre os grupos. 

Alvares et al. (2012) avaliaram 48 indivíduos saudáveis, divididos em dois 

grupos, sendo que um grupo recebeu OT e o outro placebo. Foi avaliado o contato 

visual dos indivíduos durante a execução de um discurso frente a uma plateia 

previamente gravada. Os resultados indicaram que a OT modifica a autoavaliação 

negativa após estresse social, nos participantes com traço alto de ansiedade. 

Quando comparado o grupo que recebeu OT com grupo placebo, observou-se que o 

grupo OT reduziu especificamente a crença de cognição negativa sobre a 

performance de fala em público em indivíduos com traço de ansiedade. No entanto, 

não houve diferenças quanto ao contato visual, nem para as medidas relacionadas à 

ansiedade, indicando que todos os participantes apresentaram angústia por causa 

da tarefa. Os autores observaram ação potencial da OT na redução de alguns 

sintomas cognitivos associados à ansiedade social. 

Em recente estudo randomizado, (placebo-controlado) duplo-cego, realizado 

por Radke et al. (2017), que avaliaram 52 indivíduos saudáveis de sexo masculino, 

sendo que 24 indivíduos receberam 24UI de OT intranasal e 28 substância placebo. 

Os indivíduos aguardaram durante 45 minutos após o uso da substância antes de 

começar o experimento. Foram analisados os hormônios (testosterona e cortisol), 

assim como as medidas de controle psicométricas de ansiedade social, antes da 

aplicação da OT ou placebo, e após 100 minutos da aplicação do placebo ou a OT. 

Foi realizada uma tarefa de reconhecimento de emoções em expressões faciais, 

durante o exame de imagem de ressonância magnética funcional, que tinha como 
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intuito verificar se a OT reduz ou melhora as respostas durante uma abordagem de 

percepção da ameaça. Os resultados indicaram que a OT diminuiu a ativação da 

amigdala durante a percepção de cenas e de rostos ameaçadores, diferente do 

momento em que houve prevenção da ameaça, esse efeito neural apoia os efeitos 

ansiolíticos da OT, fornecendo informações sobre o quanto o mecanismo 

neuroendócrino promove a abordagem para o engajamento social. Os achados 

podem gerar implicações clínicas positivas em indivíduos que sofrem de transtorno 

de ansiedade e fobias sociais. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Objetivos  
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3.1 Objetivo geral  
 

Avaliar os efeitos imediatos da administração da OT na APM em cantores 

profissionais, tendo-se como parâmetro o “Teste de Simulação de Canto em 

Público”. 

 

3. 2 Objetivos específicos  
 

Verificar os efeitos imediatos da administração intranasal de OT em cantores 

profissionais no Teste de Simulação de Canto em Público: 

 

a) Na autoavaliação do desempenho de performance;  

b) Nos indicadores de humor; 

c) Na autoavaliação de sinais e sintomas perceptivo-auditivos e tátil-

cinestésicos relacionados à voz; 

d)  Nas medidas acústicas da voz. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Casuística e Método  
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4.1 Considerações éticas 
 

Este estudo foi realizado de acordo com a Resolução 466/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

(HCFMRP-USP), Processo HCRP 4031/2015 (Anexo A).  

Após os cantores aceitarem participar da pesquisa foram disponibilizadas 

duas copias dos Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), que foram 

assinados, ficando uma cópia com o pesquisador e outra com o participante 

(Apêndices A e B). No TCLE estão explicitados a justificativa do estudo, os objetivos, 

procedimentos detalhados da primeira e segunda fases, riscos e benefícios da 

pesquisa. Ademais, os participantes foram informados a respeito do uso da OT e da 

substância placebo durante o experimento. 

 

4.2 Desenho do estudo  

 

O presente estudo caracterizou-se como randomizado, duplo cego, cross-over 

e controlado por placebo.  

 

4.3 Sujeitos  
 

Os cantores foram recrutados de duas formas, a primeira foi entrando em 

contato com professores de canto de universidades, escolas de música, corais da 

região de Ribeirão Preto, por meio de uma carta convite (Apêndice C). Além disso, 

foi elaborado um cartaz de divulgação (Apêndice D), distribuído pela imprensa, via e-

mail e redes sociais, para ter acesso a cantores da região. Tanto a carta convite 

quanto o cartaz de divulgação foram aprovados previamente pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa do HCFMRP-USP. 
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4.3.1 Critérios de inclusão e exclusão  

 

A amostra de conveniência foi composta por 50 cantores profissionais, 

eruditos e populares, do sexo masculino, com idade entre 18 e 45 anos, da cidade 

de Ribeirão Preto e região, que referiram bom estado geral de saúde, com 

experiência/treinamento em voz cantada de no mínimo três anos e que realizavam 

apresentações musicais frequentes e/ou prática expressiva como solista, ou em 

dupla, com frequência mínima de uma apresentação mensal. Os cantores foram 

alocados, de acordo com uma tabela de randomização em dois grupos:  

 

 Grupo 1: denominado placebo-OT (GPO), para o qual foi administrado o 

placebo e, posteriormente, OT;  

 Grupo 2: denominado OT-placebo (GOP), para o qual foi administrada OT 

intranasal em um primeiro momento e placebo no segundo momento. 

 

Foram adotadas como critérios de exclusão as seguintes condições: 

 

 Não foram aceitas participantes de sexo feminino, em função de 

possíveis flutuações durante o ciclo menstrual e diferentes respostas da 

ocitocina por causa  do sexo; 

 Presença de queixa de acuidade auditiva, história autorreferida de 

doença neurológica, distúrbios vocais, distúrbios mentais, problemas 

renais, pulmonares, hepáticos e/ou cardiovasculares; 

  Uso das seguintes medicações de forma contínua: anti-histamínicos, 

antidepressivos, anti-hipertensivos, hipoglicemiantes e anti-inflamatórios; 

  Usuários de sustâncias psicoativas.  

 

A Figura 5 mostra o fluxograma ilustrativo do percurso amostral do estudo.
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Figura 5 - Fluxograma ilustrativo do percurso amostral  
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4.4. Instrumentos para caracterização sociodemográfica  

 

4.4.1 Self-Reporting Questionnaire (SRQ-20) 

 

Utilizou-se a versão de 20 itens (Anexo B) para rastreamento de transtornos 

mentais, não psicóticos, desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde, validado 

para o português por Mari e Willian (1986). As respostas são do tipo sim/não, e cada 

afirmativa é pontuada com o valor um para compor o escore final, por meio da 

somatória dos valores. Os escores obtidos estão relacionados com a probabilidade 

de presença de transtorno não psicótico, variando de zero (nenhuma probabilidade) 

a 20 (extrema probabilidade). Considerou-se na caracterização sociodemográfica, 

como critério para presença de transtorno mental, ponto de corte maior que sete, de 

acordo com Gonçalves e Kapczinski (2008).  

 

4.4.2 Teste Rápido de Identificação do Uso Abusivo de Álcool (FAST) 

 

Escala de autopreenchimento composta por quatro itens (Anexo C) pontuados 

de zero (nunca) a quatro (diariamente ou quase diariamente). Traduzida e adaptada 

para o português do Brasil por Meneses-Gaya et al. (2010). Considerou-se na 

caracterização sociodemográfica, como critério de uso nocivo, escores ≥3.  

 

4.4.3 Questionário sobre a Saúde do Paciente - 9 (PHQ-9) 

 

Versão traduzida e adaptada para o português do Brasil por Osório et al. 

(2009). Este instrumento tem como objetivo rastrear a presença sintomas 

depressivos, por meio de nove questões (ANEXO D) que são avaliadas em uma 

escala likert de zero (nunca) a três (quase todos os dias). Quanto maior o escore, 

maiores os indicadores de um quadro depressivo. Considerou-se na caracterização 

sociodemográfica, como critério de caracterização dos sintomas depressivos, de 

grau moderado a grave, quando a pontuação foi ≥10 pontos de acordo com de Lima 

Osório et al. (2009). 



Casuística e Métodos 63 

 

 

4.4.4 Escala para Auto Avaliação do Desempenho em Público (SSPS-D)  

 

Versão da Escala para a autoavaliação do falar em público, proposta por 

Hofmann e DiBartolo (2000), traduzida e adaptada para o português do Brasil por 

Osório, Crippa e Loureuro (2012a). O instrumento visa avaliar a autopercepção 

sobre o desempenho em público, tendo por referencial as teorias cognitivas da 

ansiedade. Essa escala é composta por 10 itens (Anexo E), podendo ser dividida em 

autoavaliação positiva (Itens 1, 3, 5, 6 e 9) e autoavaliação negativa (itens 2, 4, 7, 8 

e 10). Os itens são avaliados em uma escala de 0 a 5, 0 (discordo totalmente) e 5 

(concordo inteiramente com afirmação). Para a avaliação, é realizada a somatória 

total e a somatória da autoavaliação negativa, sendo que na pontuação dos itens 

negativos há uma inversão dos valores, e, nesse caso, a maior pontuação significa a 

menor avaliação negativa.  

 

4.4.5 Inventário de Ansiedade de Beck (BAI) 

 

Versão traduzida e adaptada para o português do Brasil por Cunha (2001), 

para avaliação da presença e intensidade de sintomas de ansiedade. É composta 

por 21 itens, pontuados em uma escala de zero (fraco) a três (grave) para cada item. 

Considerou-se no presente trabalho como grau mínimo de ansiedade (escore entre 

0-10), ansiedade leve (escore entre 11 e 19 pontos), ansiedade moderada (escore 

entre 20-30) e ansiedade severa (escore entre 31-63). 

 

4.4.6 Inventário de Ansiedade de Performance Musical de Kenny (K-MPAI) 

 

Instrumento proposto por Kenny, Davis e Oates (2004), traduzido e adaptado 

para o português por Barbar et al. (2014b), contendo 26 itens (Anexo F), que 

permitem avaliar o nível de ansiedade na performance. É pontuado em uma escala 

likert de -3 a +3. Para a avaliação é realizada somatória total. Considerou-se para 

este estudo o ponto de corte -15 como indicador de APM. 
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4.4.7 Inventário de Saúde e Voz  

 

Questionário proposto por Rojas et al. (2014), para avaliação de cantores, que 

tem como objetivo coletar informação referentes a: identificação pessoal, 

antecedentes médicos e relacionados à atividade musical e saúde vocal (Anexo G). 

A avaliação do tipo de voz foi realizada por meio da escala GIRBAS, proposta 

Hirano (1981) e ajustada por Dejonckere, Remacle e Fresnel-Elbaz (1996), sendo 

acrescentado o parâmetro de instabilidade. Tal escala é categórica de quatro itens, 

sendo: 0= normal, 1= leve, 2= moderado e 3= severo. Cada letra representa um 

parâmetro bem definido, graduado por pontos, individualmente. A letra G (grade) 

indica o grau geral de alteração vocal e impacto da voz no ouvinte. A letra I 

(instability) reflete a instabilidade, flutuação na F0 e/ou na qualidade vocal, podendo 

ser expressa em quebra de sonoridade ou variação do pitch. Já a letra R 

(roughness) representa a irregularidade nas vibrações das pregas vocais e indica a 

sensação de "rugosidade" na emissão. Breathness, a letra B, indica soprosidade, 

escape de ar na glote, alteração na coaptação glótica ou regularidade da onda 

mucosa. O A (astheny) representa astenia, fraqueza vocal, perda de potência, 

energia vocal reduzida e harmônica pouco definida. A letra T (strain) tensão, 

significa impressão de estado hiperfuncional da laringe. 

 

4.4.8 Índice de Desvantagem para o Canto (IDC) 

 

Instrumento desenvolvido pelos foniatras italianos Fussi e Fuschini (2008), 

que propuseram duas versões: uma para cantores modernos e outra para cantores 

clássicos, sendo ambos os questionários autoaplicáveis, compostos por 30 itens, 

divididos em três subescalas: incapacidade, desvantagem e defeito. Os itens são 

pontuados em uma escala de Likert de quatro pontos, sendo que 0 (nunca) e 4 

(sempre). A versão traduzida e adaptada para o português do Brasil para o Índice de 

Desvantagem para o Canto Clássico (IDCC) foi realizada por Ávila, Oliveira e Behlau 

(2010) e para o Índice de desvantagem para o canto moderno (IDCM) foi realizada 

por Moreti et al. (2011). Para avaliação de ambos os questionários, realizou-se a 

somatória total de todos os itens (0 - 120 pontos) e a somatória para cada uma das 
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três subescalas (0 - 40 pontos), sendo que quanto maior a pontuação, maior a 

desvantagem percebida pelo indivíduo (Anexos H e I). 

 

4.5 Instrumentos para avaliação do desfecho  

 

Para a avaliação dos cantores durante aplicação da OT e/ou placebo foram 

utilizados os seguintes instrumentos:  

 

4.5.1 Escala para Autoavaliação do Desempenho em Público - Versão Estado 
(SSPS-E -D) 

 

A Versão SSPS-E-D (Anexo E), corresponde à versão estado da escala 

SSPS-D, descrita anteriormente, que tem como propósito a autoavaliação do cantor 

durante a situação de simulação de canto em público. O sistema de avaliação 

utilizado é o mesmo.  

 

4.5.2 Escala Analógica de Humor (VAMS) 

 

Instrumento proposto por Norris (1971), traduzido e adaptado para o 

português do Brasil por Zuardi e Karniol (1981), sendo realizada uma adaptação na 

nomenclatura por Parente et al. (2005). Trata-se de uma escala composta por 16 

itens, sendo que cada um deles possui uma linha reta de 100 mm que liga dois 

adjetivos opostos. O sujeito deve assinalar como se sente no momento do 

preenchimento, com relação a cada uma das condições, com um traço vertical, 

sendo que o centro da linha é como o mesmo se sente habitualmente, e os extremos 

indicam aumento positivo ou negativo da intensidade de uma ou outra condição. É 

composto por quatro fatores: Ansiedade, Sedação, Prejuízo cognitivo e Desconforto 

(ANEXO J). 

 

4.5.3 Autoavaliação Perceptivo-Auditiva e Tátil-Cinestésica da Voz (APATCV) 

 

Instrumento adaptado da versão desenvolvida por Aguiar-Ricz e Pellicani 

(2011), que tem por objetivo mensurar a intensidade dos sinais e sintomas táteis, 
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cinestésicos e perceptivo- auditivos relacionados à voz, a curto prazo. Tendo em 

consideração que os instrumentos validados até atualidade e com equivalência para 

português brasileiro tem com propósito avaliar a presença de sintomas vocais em 

indivíduos com disfonia ao longo prazo ou avaliar evidencias clinicas em resposta a 

tratamentos clínicos para disfonia. Esse instrumento é constituído por 14 questões 

(Anexo K), sendo que cada um deles possui uma linha reta de 100 mm, cujas 

extremidades foram padronizadas como “ausência de sensação” (0 mm) e “máximo 

de sensação” (100 mm). Para avaliação, os 14 itens foram divididos pelos autores 

intuitivamente em dois subgrupos de sinais e sintomas: vocais (itens: 1, 3, 5, 6 e 9) e 

tátil-cinestésicos (itens: 2, 4, 7, 8, 10, 11, 12,13 e 14). Para análise do instrumento 

foi realizada a somatória total de todos os itens de cada subgrupo, sendo que quanto 

maior a pontuação, maior a percepção de sinais e dos sintomas vocais ou tátil-

cinestésicos. 

 

4.6 Equipamentos para a captura e gravação do sinal sonoro da voz e vídeo na 
coleta de dados 

 

A) Decibelímetro: Decibelímetro digital IP900DL (Impac, São Paulo- Brasil), 

utilizado para o monitoramento do ruído na sala de gravação; 

B) Microfone: Microfone cardioide de condensador, AKG Perception 220 (AKG 

Acoustics, Vienna, Áustria), para a captação do sinal vocal; 

C) Interfaces de áudio: Interface de áudio M-Box High-performance 4x4 (AVID-

EUA) e interface de áudio Fast Track Pro (M-Audio, EUA), que permite a 

passagem do sinal sonoro do microfone ao computador; 

D) Computadores: Portátil ultrabook HP ENVY Sleekbook 4PC (Hewlett-

Packard®, Califórnia, EUA) com processador Intel (R) Core (TM), i5-3317U 

com Memória RAM 4,90 e sistema operacional de 64 bits e o computador 

Hewlett-Packard® (Califórnia, EUA), com processador AMD A4-3400 com 

Readeon (TM), Memória RAM 4,90 e sistema operacional de 64 bits, utilizado 

para a captura e gravação do sinal sonoro; 

E) Software de gravação: O software SoundForge 11.0 (Sony Creative 

Software Inc®, Middleton, Wisconsin, United States), permite a gravação do 

sinal sonoro; 
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F) Câmara de vídeo: Hard disk drive DCR-SR47 (Sony®, Tókio, Japão); 

G) Software para transmissão de vídeo em tempo real: software Ulead 

VideoStudio 10.0 (UleadSystems®, Inc, Taipé, Taiwan);  

H) Teclado Musical: PSR E403 (Yamaha® - Bambu, Japão), utilizado para o 

aquecimento vocal dos cantores. 

 

4.7 Procedimentos de coleta de dados  

 

4.7.1 Substância  

 

Os cantores, de acordo com o grupo em que foram alocados previamente, 

GPO ou GOP, realizaram autoadministração de OT intranasal (Syntocinon®, 

Novartis, Brasil), ou placebo (veículo do Syntocinon®), por meio de spray nasal. O 

participante foi orientado a assoar o nariz antes da administração das substâncias 

(OT ou placebo), com o objetivo de manter limpas as narinas, com supervisão do 

pesquisador. Em posição sentada, foi oferecido o frasco do spray nasal para o 

indivíduo, que retirou a tampa protetora, sendo orientado que o mesmo segurasse o 

frasco com o polegar na base e o aplicador entre os dedos médio e indicador e, 

posteriormente, foi orientado que ele inclinasse a cabeça levemente para frente, 

introduzisse a ponta do aplicador do spray nasal em uma narina de cada vez, 

pressionando a narina contraria, e, depois, pressionasse a válvula do aplicador 

realizando três aplicações da substância (OT ou placebo). Foi administrada dose 

única de 24UI de OT ou placebo, sendo realizadas três aplicações de 4UI por narina. 

O tempo de escolha para administração da OT foi baseado em estudos anteriores 

(Heinrichs et al., 2003; Kosfeld et al., 2005) e também na cinética da OT (Born et al., 

2002), objetivando atingir-se o pico de concentração da mesma em momento 

coincidente com o início do experimento, aos 50 minutos. Os frascos e as 

substâncias remanescentes foram descartados.  
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4.7.2 Randomização  

 

Utilizou-se o método de randomização em blocos (1:1), e os participantes 

foram alocados nos diferentes grupos (GPO e GPO), em função de uma lista 

computadorizada de números aleatórios, preparados por um pesquisador sem 

envolvimento do experimento. A OT e o placebo estavam em embalagens idênticas 

e foram numeradas sequencialmente, de acordo a lista de randomização. Os 

participantes e o pesquisador eram cegos quanto à substância administrada. 

 

4.7.3 Locais de coleta  

 

A coleta foi realizada em duas salas diferentes do Laboratório de Pesquisa 

em Fonoaudiologia do Departamento de Oftalmologia, Otorrinolaringologia e Cirurgia 

de Cabeça e Pescoço da FMRP-USP. Na sala 1 (Figura 6), realizou-se a primeira 

parte da coleta. Esta sala foi considerada como um ambiente neutro e silencioso, 

onde os participantes realizaram a primeira parte do experimento: preenchimento 

dos questionários, gravação de voz e administração da OT ou placebo. 

 

 

Figura 6 - Sala 1: Local de coleta de dados 
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Na sala 2 (Figura 7), realizou-se a segunda parte da coleta, que consistiu no 

Teste de Simulação de Canto em Público. Os cantores realizaram gravação da voz 

em áudio e vídeo da performance musical em tempo real, e preencheram 

questionários. 

 

 

Figura 7 - Sala 2: local de coleta de dados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

4.7.4 Provas para a captura e gravação da voz durante a coleta de dados  

 

Foi realizado, previamente, o monitoramento do ruído, sempre ≤50dB, 

utilizando-se um decibelímetro digital, com o objetivo de não comprometer a captura 

do sinal sonoro da voz (CSSV). Para a CSSV, foi solicitado ao participante 

permanecer em pé em frente ao microfone e se manter à distância de 10 cm entre a 

boca e a cápsula do microfone. Solicitou-se, ainda, a emissão prolongada da vogal 

“a” por três vezes, em intensidade e frequência fundamental habituais, com duração 

aproximada de três a cinco segundos, em cada uma das fases d o experimento. 

Para a gravação foi utilizado o software SoundForge 11.0, em frequência de 
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amostragem de 44.100Hz e 16 bits. O formato da gravação foi monofônico e 

armazenado em WAV, o que permitiu a análise das medidas acústicas vocais. Para 

a intensidade vocal, foram levados em consideração os valores estabelecidos por 

Vasconcellos e Behlau (2006), para falantes do Estado de São Paulo, em diferentes 

tarefas fonatórias, determinando-se para homens adultos média nos valores para 

emissão da vogal /a/: neutro ( 65dB), fraca (54db) e forte ( 81dB). A escolha dessa 

prova se deu com o intuito de se avaliar as medidas acústicas da voz sem nenhum 

tipo de interferência relacionado às variações fisiológicas da musculatura laríngea 

nos diferentes estilos de canto, assim como ajustes do trato vocal por parte dos 

cantores, quando a emissão sustentada foi emitida em uma nota musical específica, 

capturando-se o sinal vocal espontâneo, que permitisse a análise do efeito 

ansiogênico e ansiolítico da voz.  

 

4.8 Fases da coleta de dados  

 

4.8.1 Contato e fase de triagem com os participantes 

 

Uma vez realizado o contato da pesquisadora com o cantor pelos diferentes 

canais de comunicação, foi agendado a primeira sessão, no qual a pesquisadora 

realizou a apresentação do estudo: justificativa, objetivo, procedimentos, riscos e 

benefícios. Quando o cantor apresentou interesse em participar da pesquisa, foi 

realizado um questionário de triagem (Apêndice 6) para verificar se era possível a 

participação na pesquisa.  O pesquisador, no mesmo dia dava a devolutiva se era 

plausível a participação na pesquisa, posteriormente era marcada uma data para ser 

realizada a primeira sessão experimental. 

 

4.8.2 Experimento  

 

Para este estudo tomou-se como modelo de ansiedade de desempenho em 

público, o teste de simulação de fala em público, proposto por McNair et al. (1982) e 

modificado por Guimarães, Zuardi e Graeff (1987). Adaptou-se este procedimento 

para a situação de canto em público, e aos participantes foi dito que participariam de 
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um teste de ansiedade. A tarefa de realizar o discurso foi substituída pela 

interpretação à capela de uma música de livre escolha, por quatro minutos com o 

propósito de induzir APM e conhecer o efeito imediato da OT nos cantores. Este 

procedimento foi nomeado Teste de Simulação de Canto em Público (TSCP). Os 

cantores foram informados que caso a música fosse cantada em menor tempo que o 

estipulado, a mesma deveria ser repetida. Foi comunicado que a performance vocal 

do cantor seria gravada em vídeo e áudio, sendo que o mesmo visualizou sua 

própria imagem em um monitor, em tempo real; e que a sua performance seria 

avaliada por um professor de canto e por fonoaudiólogos especialistas em voz. A 

seguir, serão descritas as fases do experimento realizado na primeira e segunda 

sessões. 

 

4.8.2.1 Medida inicial 

 

Dois dias antes da data da coleta, os cantores foram instruídos a não ingerir 

bebida alcoólica e nem alimentos com cafeína, pelo período de 24 horas antes, e a 

não ingerir alimentos e nem bebidas de qualquer tipo, duas horas antes do 

experimento, sendo liberada a ingestão de água. Essa orientação teve por finalidade 

minimizar uma possível interação com a OT ou influência de outras substâncias na 

função cerebral. Na chegada ao local da coleta, tanto na primeira sessão como na 

segunda, os cantores foram acomodados na Sala 1 e questionados quanto à 

restrição de alimentos e bebidas, realizando-se um breve rapport com os mesmos, 

assinatura do TCLE 1, explicação sobre o preenchimento dos instrumentos e 

realizado o inventário de saúde e voz. Logo após, foram oferecidos, para a 

autoaplicação, os instrumentos: SSPS-E-D; VAMS e realizada a CSSV. Essa fase 

do experimento foi considerada como Medida Inicial (MI). 

 

4.8.2.2 Medida basal  

 

Após essa avaliação, os cantores permaneceram na Sala 1 por 15 minutos, 

foram oferecidas revistas de conteúdo neutro e a possibilidade de usar o celular, 

evitando ligações. A seguir, os participantes foram novamente avaliados por meio da 

escala VAMS; SSPS-E-D e questionário APATCV e realizada a CSSV, 
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considerando-se essa fase de Medida Basal (MB). Os cantores, de acordo com o 

grupo em que foram alocados previamente, GPO ou GOP, realizaram 

autoadministração da substância. Após 30 minutos de espera, os mesmos foram 

convidados a praticar o aquecimento vocal habitual, antes de uma apresentação 

musical, por 10 minutos. Foi disponibilizado um teclado para auxílio opcional do 

aquecimento vocal. Oitenta por cento dos cantores (n=40) realizaram o aquecimento 

vocal, e os 20% restantes (n=10) optaram por permanecer em silêncio. 

 

4.8.2.3 Medida antecipatória  

 

Quando completados 40 minutos da administração das substâncias (OT ou 

placebo), os cantores foram instruídos sobre o TSCP.  

Antes do início da performance musical, foi solicitado aos sujeitos que 

preenchessem novamente as escalas VAMS; SSPS-E-D e questionário APATCV e 

CSSV. Essa fase foi intitulada de Medida Antecipatória (MA). Foram oferecidos ao 

cantor dois minutos para a preparação da música a ser interpretada. Para a 

atividade foi também disponibilizado um teclado para auxílio, que poderia ou não ser 

utilizado, de acordo com a escolha do participante.  

 

4.8.2.4 Medida de desempenho  

 

Após completados os dois minutos de preparação da música, coincidindo  

com o pico de concentração da OT (51 minutos), o cantor foi encaminhado à Sala 2 

(Figura 8). Esta sala já estava previamente preparada para a gravação em áudio e 

vídeo. A apresentação ocorreu conforme os padrões do estilo musical de cada 

cantor, quanto à postura, ritmo, velocidade, intensidade e afinação. Decorridos 

exatos dois minutos de apresentação, o participante foi interrompido pelo 

pesquisador e realizou-se a CSSV e novamente o preenchimento das escalas 

VAMS; SSPS-E-D Essa fase foi intitulada Medida de desempenho (MD). Após o 

preenchimento das escalas, o cantor retomou imediatamente a performance musical 

até completar os quatro minutos. O pesquisador permaneceu na sala durante a 

performance musical. 
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Figura 8 - Teste de Simulação de Canto em Público. Configuração simulada do local onde 
foi aplicado o teste de simulação do canto em público sessão 1 e 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8.2.5 Medidas Pós-Estresse  

 

Imediatamente após a apresentação, solicitou-se novamente o preenchimento 

das escalas VAMS; SSPS-E e questionário APATCV e CSSV. Essa fase foi 

denominada Medida Pós-Estresse 0 (MPe0). O cantor permaneceu no local, 

sugerindo-se ao mesmo que relaxasse, e após 20 minutos, foi novamente solicitado 

que preenchesse as escalas e realizada a CSSV. Essa fase foi nominada Medida 

Pós-Estresse 1 (MPe1). Com isso, encerrou-se o primeiro experimento e os 

participantes foram liberados. Os instrumentos referentes à caracterização 

sociodemográfica: SRQ-20, FAST, PHQ-9, SSPS-D, BAI, K-MPAI e IDCM ou IDCC, 

foram preenchidos ao final da primeira sessão. 

 

4.8.2.6 Segunda sessão  

 

A segunda sessão ocorreu no mínimo quatro dias e no máximo 56 dias após 

o experimento 1. Os cantores compareceram para a segunda sessão, em média de 

19,4 dias (DP=13,87). Nessa sessão foram realizados os mesmos procedimentos 
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com relação ao agendamento, às instruções prévias da coleta e a aplicação das 

escalas e CSSV, para cada fase do experimento. Nessa etapa, os participantes que 

receberam placebo na primeira sessão, OT e vice-versa. Essa técnica, denominada 

cross-over, foi adotada de forma a minimizar as diferenças individuais nos 

resultados. A seguir, serão descritas as fases do experimento realizado pelos 

cantores na primeira e segunda sessões (Tabela 1). 

 

 

Tabela 1 - Fases do experimento durante a primeira e segunda sessões 

 

Tempo Fase Procedimento 

- 0:35 Adaptação ao ambiente  Chegada ao laboratório, assinatura TCLE 1, 
breve rapport, checagem de alimentação e 
consumo bebidas alcoólicas. 

 Explicação sobre o preenchimento dos 
instrumentos 

- 0:25 Medidas Iniciais (MI)  Escala VAMS, SSPS-E-D e Prova CSSV 

 Inventario de saúde e voz 

- 0:10 Espera em ambiente experimental  

- 0:05 Medidas Basais (MB)  Escala VAMS, SSPS-E e questionário APATCV 
e Prova CSSV 

  0:00 Administração da OT ou placebo  

+ 0:30 Aquecimento vocal  

+ 0:40 Instruções sobre a performance 
musical (canto) e Assinatura do 
TCLE 2 

 

+ 0:43 Medida Antecipatória (MA)  Escala VAMS, SSPS-E e questionário APATVC 
e Prova CSSV 

+ 0:47 Preparação da performance musical  

+ 0:49 Deslocamento para a Sala 2  

+ 0:51 Início da performance musical Pico de concentração da OT 

+ 0:53 Medida de desempenho (MD)  Performance interrompida 

 Escala VAMS, SSPS-E e Prova CSSV 

+ 0:57 Continuação da performance 
musical 

 

+ 0:59 Medida Pós-Estresse (MPe0)  Fim da performance musical 

 Escala VAMS, SSPS-E e questionário APATVC 
e Prova CSSV 

+ 1:25 Medida Pós-Estresse 1 (MPe1)  Escala VAMS, SSPS-E e Prova CSSV 

+ 1:30 Fim do experimento 
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4.9 Análise de dados  

 

4.9.1 Organização dos dados das escalas de caracterização e desfecho  

 

Os dados foram codificados, segundo orientações técnicas, e alocados em 

um banco de dados no programa Microsoft Office Excel 2016 (Redmond, 

Washington, United States). 

 

4.9.2 Análise das medidas acústicas vocais  

 

4.9.2.1 Edição do sinal sonoro e avaliação das medidas acústicas  

 

Após a captura e gravação do sinal sonoro das três emissões prolongadas da 

vogal /a/, em frequência e intensidade vocal habituais, foi desprezado o início e o 

final da emissão, devido às características acústicas irregulares, armazenando os 

áudios em arquivos tipo wav. Por meio do software SoundForge 11.0® (Sony 

Creative Software Inc®, Middleton, Wisconsin, United States), extraiu-se e elegeu-se 

visualmente o sinal sonoro mais estável da vogal, com no mínimo três segundos, na 

primeira e segunda sessões, nas seis fases da coleta, de todos os participantes. 

Além disso, foi extraído o valor da intensidade vocal para cada uma das medidas 

avaliadas. 

Após eleição do sinal sonoro mais estável, analisou-se o tipo de onda sonora 

para verificar a possibilidade e a confiabilidade da extração das medidas acústicas. 

Realizou-se a classificação do tipo de onda sonora de todas as amostras de vozes 

selecionadas, 600 no total, aceitando-se somente o sinal da onda tipo I de 

preferência e o tipo II, sendo que um único cantor apresentou nas suas amostras de 

voz, este tipo de onda; sendo, portanto, escolhido o segmento mais estável para 

esta medição. Titze (1995) estabeleceu que o sinal da onda tipo I é um sinal quase 

periódico, que não apresenta alterações qualitativas, modulações ou sub-

hârmonicos. Já o tipo II, sinal acústico, apresenta alterações qualitativas, ou seja, 

bifurcações, sinais intermitentes, sub-harmônicos e modulações. Desse modo, todas 

as amostras de voz foram possíveis de análise por meio do software Multi-



Casuística e Métodos 76 

 

 

Dimensional Voice Program Advanced (MDVP-Advanced, Modelo 5105; Versão 

3,1,7), Computerized Speech Laboratory, Kay PENTAX, Montvale, NJ), utilizando-se 

um computador marca Dell®, com processador Intel (R) Core (TM) 2,504MB de 

RAM. 

Das 33 medidas acústicas geradas pelo programa MDVP- Advanced (Figura 

9), foram descartadas sete, referentes aos parâmetros de interrupção da voz, já que 

quando analisados todos os valores para os 50 cantores na administração da OT e o 

placebo, essas foram referentes a zero, tratando-se de fonações sustentadas sem 

interrupções vocais, que, segundo o manual do software, representam vozes 

normais. Portanto, das 26 medidas acústicas vocais restantes, foram selecionadas 

13, após revisão da literatura cientifica, e consenso entre especialistas em voz. 

 

 

Figura 9 - Janela de análise das medidas acústicas avaliadas pelo software Multi-
Dimensional Voice Program Advanced (MDVP- Advanced). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Software Multi-Dimensional Voice Program Advanced (MDVP- Advanced). 
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Assim, nas medidas acústicas selecionadas foram analisadas: Frequência 

fundamental (f0) (Hz); perturbação da frequência (%); perturbação da amplitude (%), 

medidas de tremor vocal (Hz e %) e medidas de ruído (%) (Tabela 2). 

 

 

Tabela 2 - Descrição dos parâmetros acústicos avaliados pelo software Multi-dimensional 
Voice Program Advanced (MDVP- Advanced). Apresentação do nome original, 
abreviatura, descrição do parâmetro e valor de normalidade para homens, de 
acordo com o software. 

 

MEDIDAS ACÚSTICAS DA VOZ 

Nome Abreviatura Descrição em Português Valor de normalidade 
Homens 

Frequência fundamental: 
 
Mean fundamental Frequency 
 

Mean F0 
(Hz) 

Média da Frequência 
fundamental  

145.223Hz 

 
Perturbação da Frequência: 
 
Fundamental Frequency Variation Vf0 (%) Variação da f0 ≤ 0.939% 

Jitter Percent Jitt (%) Jitter percentual ≤ 0.589% 

Smoothed Pitch Perturbation 
Quotient 
 

sPPQ (%) Nível do quociente de 
perturbação do pitch 

≤ 0.561% 

Perturbação da Amplitude: 
 
Shimmer Percent Shim (%) Shimmer percentual ≤ 2.523% 

Ampl. Perturbation Quotient 
 

APQ (%) Nível do quociente de 
perturbação da amplitude 

≤ 1.986% 

Medidas de Tremor vocal: 
 
F0-Tremor Frequency Fftr (Hz) F0- frequência do tremor ≤ 3.655Hz 

Amplitude Tremor Frequency Fatr (Hz) Amplitude da frequência do 
tremor 

≤ 2.728Hz 

F0-Tremor Intensity Index FTRI (%) F0- taxa da intensidade do 
tremor 

≤ 0.311% 

Amplitude Tremor Intensity Index ATRI (%) Amplitude- taxa da 
intensidade do tremor 
 

≤ 2.133% 

Medidas de Ruído 
 
Noise to Harmonic Ratio NHR Proporção harmônico-ruído ≤ 0.122 

Voice Turbulence Index VTI Taxa de turbulência vocal ≤ 0.052 

Soft Phonation Index SPI Taxa de soprosidade ≤ 6.77 

Fonte: Software Multi-Dimensional Voice Program Advanced (MDVP- Advanced). 
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4.10 Análise estatística  

 

Os dados sociodemográficos e clínicos da amostra foram submetidos à 

análise estatística descritiva: a) Média e desvio padrão para as variáveis numéricas 

contínuas; b) Frequência e porcentagem para as variáveis categóricas. Foram 

realizadas análises de comparação entre grupos utilizando-se o Teste Mann-

Whitney U para variáveis contínuas e o Teste Qui-Quadrado para variáveis 

categóricas a fim de se verificar a existência de diferenças entre os cantores dos 

grupos GPO e GOP, quanto às características principais. 

 

As variáveis referentes às escalas de autoavaliação: SSPS-E-D, VAMS, 

APATCV e as medidas acústicas da voz: nas diferentes fases: MI, MB, MA, MD, 

MPe0, MPe1 durante administração do placebo e a OT e nas diferença entre as 

medias entre as fases: MI-MB, MB-MA, MD-MPe0 e MPe0-MPe1, foram 

processadas por meio da análise de variância ANOVA 2x2 para modelos de estudos 

cross-over, com a finalidade de atender ao objetivo de estudo, sendo mensurado por 

meio de comparação: 

 

A) Interssujeitos: o efeito da sequência para ambos os grupos (G1: 

placebo-OT e G2: OT placebo), que determinou se houve ou não 

interferência na ordem em que foi administrada a OT e o efeito carry 

over/resíduo, que mensura o efeito atribuído à OT no primeiro período 

nos resultados do segundo período; 

 

B)  Intrassujeitos: o efeito do tratamento como é denominado pelo teste, 

que determinou se houve ou não efeito da OT, quando comparada com 

a substância placebo, e o efeito do período, que permitiu verificar a 

diferença entre as respostas da primeira sessão e as da segunda 

sessão, determinando se houve aprendizado ou aclimatação ao 

ambiente ou aos procedimentos realizados. 
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Em conjunto, foi aplicado o teste omnibus, como medida de separabilidade ou 

independência entre o efeito de tratamento com OT e os efeito carry over/resíduo. 

Todas as análises foram realizadas utilizando-se o programa Stata Statistical 

Software (StataCorp LP,13,0 College Station, Texas, USA).  O nível de significância 

adotado para todos os testes estatísticos no presente estudo foi de p≤0,05.  

Foi analisado o tamanho do efeito do tratamento com OT para as variáveis 

que houve significância estatística, por meio do teste de Cohen (1988). Para esta 

análise aplicou-se este cálculo do tamanho do efeito por meio da ferramenta 

desenvolvido por Lenhard W Lenhard A (2016). 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Resultados 
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Os resultados serão apresentados obedecendo a seguinte ordem:  

 

A)  Caracterização sociodemográfica, clínica, vocal e do canto; 

B) Caracterização das variáveis de desfecho e análise comparativa 

referentes às escalas SSPE-E-D e VAMS, ao questionário APATCV e 

às medidas acústicas da voz. 

 

5.1 Caracterização sociodemográfica, clínica, vocal e do canto 
 

As características sociodemográficas dos cantores em função do grupo de 

alocação serão apresentadas na Tabela 3, em que se pode notar a ausência de 

diferenças estatisticamente significativas nas variáveis estudadas, analisando a 

homogeneidade entre os grupos.  
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Tabela 3 - Características sociodemográficas e clínicas da amostra estudada (n=50)  

 

DP= Desvio Padrão; GPO= Grupo placebo-ocitocina; GOP= Grupo ocitocina-placebo; N=Número de 

participantes; BAI=Inventário de Ansiedade de BECK; d= Indicador de ansiedade, segundo estudo de  Cunha 

(2000); FAST= Teste Rápido de Identificação do Uso abusivo de Álcool; b=Indicador de abuso de álcool, de 

acordo com estudo Menezes-Gaya et al. (2009); K-MPAI= Inventário de Ansiedade de Desempenho Musical de 

Kenny; e= Indicador de ansiedade de performance musical segundo Osorio et al. (2012); PHQ-9= Questionário 

sobre a Saúde do Paciente; c= Indicador de sinais e sintomas de depressão, segundo estudo de Osório et al. 

(2009);SRQ-20= Self-Reporting Questionnaire; a= Indicador de transtorno mental comum, segundo estudo de 

Gonçalves et al. (2008); %= Porcentagem; = Média; U= Teste Mann-Whitney U; X
2
 Teste Qui-quadrado. 

 
Variáveis 

Grupo Total GPO GOP  
Estatística 

N % N % N % 
 

Grau de escolaridade        

 ≤ 12 anos  18 36 12 42,85 6 27,27 X
2
= 1,299 

p=0,25  ≥ 12 anos  32 64 16 57,15 16 72,72 

Idade 

  (DP) 28,86 (6,08) 29,11 (6,142) 28,55 (6,147) U=293,00 
p=0,77 

SR2-20     

  (DP) 4,62 (3,48) 4,25 (3,555) 5,09 (3,421) U=257,50 
p=0,321  Sim

a 
9 18 5 17,8 4 18,2 

FAST     

  (DP) 1,90 (2,45) 2,11 ( 2,740) 1,64 (2,060) U=301,00 
p=0,321 

 
 Sim

b 
17 34 11 39,3 6 27,3 

PHQ-9 

  (DP) 7,46 (4,04) 7,46 ( 4,282) 7,45 ( 3,826)  
U=289,00 

p=0,70 
 Sim

 c
  15 30 9 32,1 6 27,2 

BAI     

  (DP) 8,60(6,97) 7,43 (6,315) 10,09 (7,628)  
U=241,50 
p=0,193 

 0-10:Normal 
d 

32 64 20 71,4 12 54,5 

 11-19: ansiedade leve
  

14 28 6 21,4 8 36,5 

 20-30 ansiedade moderada 4 8 2 7,2 2 9,0 
K-MPA 

  (DP) 23,04 (20,50) 18,25 (18,723) 29,14 (21,466) U=211,00 
p=0,058 

 Sim
e 

21 42 14 50 7 31,8 

SSPS-D     

Somatória total  

  (DP) 

40,70 (7,11) 40,11 (7,871) 41,45 (6,124) U=292,00 
p=0,75 

Somatória itens negativos 

  (DP) 

20,98 (3,67) 20,54 (4,176) 21,55 (2,907) U=277,50 
p=0,54 



Resultados 83 

 

As características relacionadas à atividade do canto e à voz nos cantores dos 

GPO e GOP estão apresentadas na Tabela 4. 

 

 

Tabela 4 - Características vocais da amostra estudada, relacionadas ao canto (n=50)  

 

 GRUPO TOTAL GPO GOP  

Variáveis N % N % N % Estatística 

Tipo de canto        

 Erudito  8 16 4 14,3 4 18, X
2
= 0,139 

p=0,709  Popular 42 84 24 85,7 18 81,8 

Preparação vocal        

 Sim 38 76 6 21,5 6 27,3 X
2
= 0,231 

p=0,631  Não  12 24 22 78,5 16 72,7 

Aquecimento vocal de rotina 

 Sim 40 80 23 81.2 17 77,3 X
2
= 0,183 

p=0,669  Não  10 20 5 17.8 5 22,7 

Tempo de experiência 

  (DP) 10. 96 (5,76) 10,64 (5,845) 11,36 (5,761) U=281,00 

p=0,592 

Número de apresentações mensais 

  (DP) 7,34 (4,21) 7,32 ( 4,364) 7,36 ( 4,112) U=275,00 

p=0,653 

IDCM- IDCC 

Escore Total 

  (DP) 

24,82(17,05) 25,68 (16,949) 23,73 (17,531) U=285,00 

p=0,653 

Domínio Incapacidade 

  (DP) 

8,86(6,12) 9,14( 5,563) 8,50( 6,885) U=277,00 

p=0,554 

  Domínio Desvantagem          

 (DP) 

5,36(5,94) 5,86 (6,704) 4,73 (4,901) U=282,00 

p=0,609 

Domínio Defeito 

 (DP) 

10,6(6,49) 10,68 (6,544) 10,50 (6,574) U=306,00 

p=0,907 

DP= Desvio Padrão; GPO= Grupo placebo-ocitocina; GPO= Grupo ocitocina-placebo; N=Número de 

participantes; %= Porcentagem; IDCM = Índice de desvantagem do cantor moderno; IDCC= Índice de 

desvantagem para o cantor clássico. U= Teste Mann-Whitney U;  Média; X
2
= Teste Qui-quadrado; 
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Conforme apresentado na Tabela 4, dos 50 participantes, 84% eram cantores 

populares (n=42), destacando-se os estilos musicais: pop-rock (33,33%), sertanejo 

(28,57%), gospel/religioso (11,90%), rock (9,52%), jazz (4,76%), samba (2,38), hip-

hop (2,38%), pagode (2,38%), belting (2,38%) e rap (2,38%). 

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas para as 

variáveis estudadas relacionadas às características musicais e vocais entre os 

cantores dos grupos GPO e GOP, garantindo a homogeneidade entre eles. Quanto 

à qualidade de voz, verificou-se homogeneidade entre os grupos, sendo a qualidade 

da voz nos cantores caracterizada, principalmente, pela instabilidade vocal, na 

maioria dos participantes. Foi observada rugosidade de grau discreto na primeira 

sessão em 34% dos cantores e na segunda sessão em 38 % para ambos os grupos. 

Verificou-se soprosidade de grau discreto na primeira sessão em 36% dos cantores 

e na segunda sessão em 40% para ambos os grupos. Houve apenas um cantor, 

pertencente ao GPO, que apresentou alteração moderada da qualidade da voz, 

caracterizada tanto pela rugosidade quanto pela soprosidade. A descrição completa 

com as informações referentes à escala GIRBAS, para ambos os grupos, 

observadas nas sessões 1 e 2, poderá ser encontrada no Apêndice F.  

 

5.2 Análise das variáveis de desfecho  

 

5.2.1 Autoavaliação do desempenho, humor e sinais e sintomas vocais  

 

As Figuras 10, 11, 12 e 13 ilustram nos gráficos em linhas os valores 

descritivos (média e erro padrão da média), referentes aos escores obtidos nas seis 

fases da avaliação (MI, MB, MA, MD, MPe0, MPe1), durante a administração de OT 

e placebo, na seguinte ordem: Escala SSPS-E-D, Escala VAMS e o questionário 

APATCV.  

Nos Apêndices G e H poderão ser consultadas as tabelas com os valores 

detalhados (Média e erro padrão da media) para cada uma das variáveis avaliadas 

em cada uma das seis fases.  Nos Apêndices J e K poderão ser consultadas as 

tabelas  com os valores detalhados das diferenças entre as fases (Média e erro 

padrão da media).  
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Na Figura 10 são representadas as diferentes fases do TSCP, na comparação 

entre a administração da OT e do placebo. Observa-se o efeito da OT nas medidas 

relacionadas ao desempenho (MD, MPe0, MPe1), para a somatória total quanto a 

somatória negativa, apresentando uma avaliação por parte dos cantores menos 

negativa no TSCP quando administrada a OT.  

Houve um tamanho de efeito grande, segundo a classificação de Cohen, para 

as variáveis avaliadas: somatória total: MD, d=1.689 (IC= 1.232- 2.145); MPe0, 

d=1.393 (IC=0.956-1.83); somatória negativa: MD, d=2.861 (IC=2.303-3.418); MPe0, 

d=2.749 (1.751- 2.754); MPe1, d=1.866 (IC=1.397-2.336). 
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Figura 10 - Autoavaliação de Desempenho em Público (SSPS-E-D) em função das 
diferentes fases do Teste de Simulação de Canto em Público e da substância 
administrada. (EPM= Erro padrão da media; MI= Medida Inicial; MB= Medida 
Basal; MA= Medida antecipatória; MD= Medida de desempenho;  
MPe0= Medida pós-estresse 0; MPe1= Medida pós-estresse 1; = media) 

 

 
 

*P-valor ≤0,05 diferença significativa entre as duas substâncias, para a medida de 

efeito do tratamento conforme a análise de variância ANOVA 2x2 para modelos de 

estudos cross-over. 
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As Figuras 11 e 12 ilustram as medidas relacionadas às variações de humor 

dos cantores durante o TSCP na comparação entre a administração de OT e 

placebo. Verificando-se que não houve diferença para nenhum dos quatro fatores 

(ansiedade, cognição, sedação e desconforto), durante  o TSCP. 
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Figura 11 - Escala de humor em função das diferentes fases do Teste de Simulação de 
Canto em público e da substância administrada. (EPM= Erro padrão da media; 
MI= Medida Inicial; MB= Medida Basal; MA= Medida antecipatória; MD= 
Medida de desempenho; MPe0= Medida pós-estresse 0; MPe1= Medida pós-
estresse 1;  = media) 
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Figura 12 - Escala de humor em função das diferentes fases do Teste de Simulação de 
Canto em Público e da substância administrada. (EPM= Erro padrão da media; 
MI= Medida Inicial; MB= Medida Basal; MA= Medida antecipatória; MD= 
Medida de desempenho; MPe0= Medida pós-estresse 0; MPe1= Medida pós-
estresse 1;  = media) 

 

 
**P-valor ≤0,05 diferença significativa entre as duas substâncias, para a medida de efeito do 

tratamento conforme a análise de variância ANOVA 2x2 para modelos de estudos cross-over. 
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A Figura 13 ilustra as medidas relacionadas a intensidade dos sinais e 

sintomas perceptivos-auditivos e tátil cinestésicos da voz referidos pelos cantores 

durante TSCP. Observando-se que não houve diferença em nenhuma das fases de 

avaliação entre a OT e o Placebo.  

 

 

Figura 13 - Questionário de Autoavaliação Perceptivo-Auditiva e Tátil-Cinestésica da Voz, 
em função das diferentes fases do Teste de Simulação de Canto em Público e 
da substância administrada: (EPM= Erro padrão da media; MB=Medida Basal; 
MA= Medida antecipatória; MPe0= Medida pós-estresse 0;  = media) 
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5.2.2 Análise comparativa das variáveis de autoavaliação de desempenho, 
indicadores de humor e sinais e sintomas vocais 

 

As Tabelas 5 e 6 apresentam o resumo das diferenças, considerando-se a 

avaliação interssujeitos: (efeito da sequência, efeito de resíduos/carry over e medida 

de separabilidade) e intrassujeitos: (o efeito do tratamento e do período).  

Observa-se na Tabela 5 para a escala SSPS-E-D, nas sub-escalas, que na 

somatória total e de itens negativos, houve diferenças intrassujeitos, sinalizando o 

efeito do tratamento com OT nas medidas MD, MPe0 e MPe1. No entanto, para a 

escala VAMS e o questionário APATCV não foram encontradas alterações, como já 

relatado. Quanto aos efeitos de período evidenciados, para as escalas SSPS-E-D e 

VAMS e para o questionário APATCV, estes foram mínimos e sem relevância para 

este estudo. Para a análise interssujeitos, para as escalas SSPS-E-D e VAMS e o 

questionário APATCV, nenhum efeito de sequência foi evidenciado. O efeito carry 

over/resíduo foi observado para quase todas as variáveis, porém a medida de 

separabilidade determinou que 29,3% do efeito do tratamento com OT foram 

estimados, independentemente do efeito carry-over. 



 

 

Tabela 5 -   Efeito da ocitocina  na  autoavaliação de desempenho, indicadores de humor  e intensidade dos sinais perceptivo-Auditivos e 

tátil-cinestésicos da Voz, em função das diferentes fases do Teste de Simulação de Canto em Público. 

 

 
 Interssujeitos  Intrassujeitos 

 Efeito sequência Resíduo/Carry-Over Medida de separabilidade   Efeito tratamento Efeito Período 

Variável F p-valor F p-valor % F p-valor F p-valor 

Escala SSPS-E-D - Somatória Total            

Medida Inicial  0,53 0,48 0,52 0,00 29,3 0,13 0,7209 1,73 0,1951 

Medida Basal  0,07 0,79 6,90 0,00 29,3 1,5 0,2273 0,18 0,6716 

Medida Antecipatória  0,08 0,78 9,95 0,00 29,3 1,17 0,2855 0,01 0,9070 

Medida Desempenho 0,02 0,90 6,83 0,00 29,3 5,35 0,0251* 0,00 0,9440 

Media pós estresse 0  0,06 0,80 8,86 0,00 29,3 4,7 0,0352* 0,03 0,8728 

Media pós estresse 1 0,04 0,83 11,32 0,00 29,3 2,88 0,0963 0,64 0,4275 

Escala SSPS-E-D - Somatória negativa           

Medida Inicial  0,01 0,09 6,55 0,00 29,3 0,29 0,5901 12,81 0,0008 

Medida Basal  0,03 0,86 5,41 0,00 29,3 3,31 0,0752 2,45 0,1241 

Medida Antecipatória  0,58 0,45 4,65 0,00 29,3 2,09 0,1549 0,63 0,4230 

Medida Desempenho 0,22 0,64 3,43 0,00 29,3 8,69 0,0049* 0,01 0,9137 

Media pós estresse 0  0,16 0,69 4,79 0,00 29,3 7,04 0,0108* 0,01 0,9380 

Media pós estresse 1 0,33 0,57 6,58 0,00 29,3 6,06 0,0174* 0,3 0,5868 

Escala VAMS -  Fator Ansiedade  

Medida Inicial  0,64 0,4293 1,86 0,0167 29,3 1,65 0,2051 3,35 0,0735 

Medida Basal 0,36 0,5511 2,1 0,0056 29,3 3,6 0,0640 0,18 0,6718 

Medida Antecipatória  2,3 0,1357 1,79 0,0228 29,3 0 0,9607 0,46 0,4993 

Medida Desempenho 0,65 0,4237 1,73 0,0303 29,3 1,21 0,2766 4,98 0,0304* 

Medida Pós estresse 0  0,33 0,5678 2,54 0,0008 29,3 0,32 0,5778 0,35 0,5561 

Medida Pós estresse 1  0,00 0,9462 2,16 0,0044 29,3 2,7 0,1067 0 0,9454 
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 Interssujeitos  Intrassujeitos 

 Efeito sequência Resíduo/Carry-Over Medida de separabilidade    Efeito ocitocina Efeito Período 

Variável F p-valor F p-valor % F p-valor F p-valor 

Escala VAMS – Fator Sedação           

Medida Inicial  0,93 0,3385 3,09 0,0001 29,3 0,50 0,4816 0,81 0,3720 

Medida Basal 0,27 0,6064 3,36 0,0000 29,3 7,18 0,0101* 0,01 0,9134 

Medida Antecipatória  0,85 0,3624 4,78 0,0000 29,3 1,18 0,2831 0,65 0,4229 

Medida Desempenho  2,95 0,0924 4,66 0,0000 29,3 2,02 0,1619 5,04 0,0294* 

Medida Pós estresse 0  1,94 0,1700 4,57 0,0000 29,3 0,83 0,3679 1,48 0,2293 

Medida Pós estresse 1 3,23 0,0784 6,57 0,0000 29,3 0,58 0,4498 0,15 0,6970 

Escala VAMS – Fator Cognição           

Medida Inicial 0,53 0,4704 3,40 0,0000 29,3 2,45 0,1245 0,02 0,8930 

Medida Basal  1,10 0,2991 4,13 0,0000 29,3 2,0 0,1636 0,68 0,4112 

Medida Antecipatória  1,42 0,2385 5,42 0,0000 29,3 155 0,2187 0,04 0,8427 

Medida Desempenho  1,69 0,2003 6,83 0,0000 29,3 0,41 0,5243 1,54 0,2199 

Medida Pós estresse 0  0,83 0,3675 5,41 0,0000 29,3 0,26 0,6135 1,87 0,1773 

Medida Pós estresse 1  2,83 0,0987 5,51 0,0000 29,3 0,35 0,5589 0,30 0,5837 

Escala VAMS – Fator Desconforto 
 

         

Medida Inicial  1,05 0,3097 3,82 0,0000 29,3 0,67 0,4165 0,89 0,3501 

Medida Basal  0,61 0,4393 3,46 0,0000 29,3 0,28 0,6022 3,26 0,0772 

Medida Antecipatória  2,65 0,1101 3,50 0,0000 29,3 0,00 0,9670 3,50 0,2766 

Medida Desempenho  1,74 0,1946 4,09 0,0000 29,3 0,25 0,8794 5,72 0,1821 

Medida Pós estresse 0  2,18 0,1928 4,71 0,0000 29,3 0,04 0,6226 3,02 0,0208* 

Medida Pós estresse 1 2,18 0,1461 4,71 0,0000 29,3 0,04 0,8360 3,02 0,0888 

Questionário APATVC- Tátil-Cinestésico  

Percepção tátil-cinestésica da voz - MB 0,03 0,8628 2,63 0,0005 29,3 0,60 0,8085 0,30 0,5861 

Percepção tátil-cinestésica  da voz - MA 0,86 0,3591 1,96 0,0106 29,3 0,97 0,3298 0,97 0,4552 

Percepção tátil-cinestésica da voz - MPe0 0,81 0,3718 2,10 0,0057 29,3 0,06 0,8111 0,17 0,6796 
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Interssujeito  Intrassujeito 

Variável Efeito sequência Resíduo/Carry-Over Medida de separabilidade   Efeito tratamento Efeito Período 

 F p-valor F p-valor % F p-valor F p-valor 

Questionário APATVC – Perceptivo-auditivo da voz   

Percepção auditiva da voz - MB 0,86 0,3591 3,21 0,0000 29,3 2,15 0,1493 3,21 0,3829 

Percepção auditiva da voz - MA 0,96 0,3314 1,68 0,0369 29,3 0,18 0,6744 2,84 0,0987 

Percepção auditiva da voz - MPe0 0,00 0,9677 1,53 0,0717 29,3 0,22 0,6434 1,51 0,2246 

APATCV = questionário de Autoavaliação Perceptivo-Auditiva e Tátil-Cinestésica da voz ; F= F-test/teste; SSPS-E-D= Escala autoavaliação de Desempenho de Fala em Público; 

VAMS= Escala Analógica de Humor; *P-valor ≤0,05 diferença significativa entre os dois tratamentos conforme a análise de variância ANOVA 2x2 para modelos de estudos cross-over. 
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Quanto à Tabela 6, observa-se para escala VAMS, para o fator ansiedade, 

houve diferenças intrassujeito, sinalizando o efeito da OT na diferença entre as fases 

MB e MA, com redução da pontuação na administração da OT e aumento com o 

placebo. No entanto, para escala SSPS-E-D e APATCV não foram encontradas 

diferenças. Quanto aos efeitos de período evidenciados, para a escala VAMS, estes 

foram mínimos e sem relevância para este estudo. Para a análise interssujeitos, 

para a escala VAMS foi identificado efeito de sequência em uma variável, para 

escala SSPS-E-D e o questionário APATCV, nenhum efeito de sequência foi 

evidenciado. O efeito carry over/resíduo foi observado para duas únicas variáveis 

correspondentes a escala VAMS, porém a medida de separabilidade determinou que 

29,28% do efeito do tratamento com OT, foi estimado independentemente do efeito 

carry-over. 

 



 

 

Tabela 6 -  Efeito da ocitocina  na  autoavaliação de desempenho, indicadores de humor  e intensidade dos sinais perceptivo-auditivos e 

tátil-cinestésicos da voz, em função das diferenças entre as fases do Teste de Simulação de Canto em Público  

 

 

 Interssujeitos  Intrassujeitos 

 Efeito sequência Resíduo/Carry-Over Medida de separabilidade   Efeito ocitocina Efeito Período 

Variável F p-valor F p-valor % F p-valor F p-valor 

Escala SSPS-E-D - Somatória Total            

MI ─MB   1,03 0,3090 1,33 0,1600 29,2893 0,99 0,3237 0,99 0,3237 

MB ─MA  0,01 0,9308 1,09 0,7550 29,2893 0,06 0,891 0,10 0,7550 

MA ─MD  0,18 0,6754 1,30 0,1864 29,2893 2,69 0,1077 0,00 0,9763 

MD ─MPe0  0,36 0,5506 0,52 0,9873 29,2893 0,27 0,6079 0,07 0,7905 

MPe0 ─ MPe1 0,02 0,8810 0,66 0,9203 29,2893 0,56 0,4596 1,23 0,2726 

Escala SSPS-E-D - Somatória negativa           

MI ─MB   0,56 0,4580 0,58 0,97 29,2893 1,73 0,1947 2,93 0,0934 

MB ─MA  2,33 0,1336 1,00 0,4940 29,2893 0,26 0,6099 0,99 0,3257 

MA ─MD  0,24 0,6284 1,07 0,4055 29,2893 3,64 0,0623 0,33 0,5667 

MD ─MPe0 0,05 0,8244 0,82 0,7481 29,2893 1,11 0,2976 0,00 0,9518 

MPe0 ─ MPe1  0,48 0,4930 0,81 0,7661 29,2893 0,58 0,4501 0,37 0,5462 

Escala VAMS -  Fator Ansiedade  

MI ─ MB 0,03 0,8605 2,10 0,057 29,2893 0,78 0,3812 3,43 0,0705 

MB ─ MA 1,71 0,1970 1,08 0,3978 29,2893 4,14 0,0475* 0,10 0,7544 

MA  ─ MD  1,08 0,3041 1,67 0,0389 29,2893 2,71 0,1065 4,99 0,0302 

MD ─ MPe0  0,11 0,7382 1,65 0,0434 29,2893 1,11 0,2984 8,90 0,0045 

MPe0 ─ MPe1  0,76 0,3887 1,31 0,1791 29,2893 1,84 0,1814 0,41 0,5266 

Escala VAMS – Fator Sedação           

MI  ─ MB  0,47 0,4980 0,91 0,6224 29,2893 2,39 0,1285 0,70 0,4083 

MB ─ MA  0,50 0,4837 1,09 0,37 29,2893 2,38 0,1297 0,29 0,5908 
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Interssujeitos  Intrassujeitos 

 Efeito sequência Resíduo/Carry-Over Medida de separabilidade    Efeito ocitocina Efeito Período 

Variável F p-valor F p-valor % F p-valor F p-valor 

MA ─ MD 3,00 0,008 1,24 0,2273 29,2893 0,15 0,7001 2,65 0,1099 

MD ─ MPe0  0,48 0,4933 1,50 0,0835 29,2893 0,41 0,5266 1,70 0,1983 

MPe0 ─ MPe1  0,97 0,3304 1,14 0,3270 29,2893 3,50 0,0676 3,50 0,0676 

Escala VAMS – Fator Cognição           

MI ─ MB  1,08 0,3029 1,11 0,3602 29,2893 0,04 0,8372 0,92 0,3428 

MB ─ MA  0,26 0,6141 1,07 0,4078 29,2893 0,13 0,7224 1,71 0,1970 

MA ─ MD  0,36 0,5528 1,74 0,0283 29,2893 0,63 0,4316 3,53 0,0663 

MD ─ MPe0  3,38 0,0722 1,12 0,3481 29,2893 0,02 0,8938 0,32 0,5738 

MPe0 ─ MPe1  6,07 0,0174 1,46 0,0986 29,2893 0,01 0,9273 2,35 0,1320 

Escala VAMS – Fator Desconforto          

MI ─ MB  0,30 0,5887 1,20 0,2643 29,2893 3,66 0,0619 1,95 0,1687 

MB ─ MA  4,62 0,0366 0,81 0,7711 29,2893 0,48 0,4922 0,76 0,3887 

MA ─ MD  0,19 0,6632 0,88 0,6748 29,2893 0,02 0.8921 0,07 0,7973 

MD ─ MPe0  0,03 0,8567 0,64 0,9357 29,2893 0,22 0,6403 2,11 0,1532 

MPe0 ─ MPe1  0,51 0,4789 1,03 0,3157 29,2893 1,03 0,3157 1,08 0,3039 

Questionário APATCV - Percepção tátil-cinestésica da voz 

MA ─MB 2,78 0,1017 1,22 0,2466 29,2893 0,74 0,3925 0,06 0,8143 

MPe0 ─ MD 2,94 0,0929 1,49 0,0862 29,2893 0.00 0,9872 0,02 0,8970 

Questionário APATCV – Perceptivo-auditivo da voz   

MA ─MB 0,02 0,8909 1,32 0,1673 29,2893 0,94 0,33 1,22 0,16 

MPe0─MD 1,69 0,1998 1,72 0,0317 29,2893 0,77 0,3861 0,42 0,5186 

F= F-test/teste; SSPS-E-D= Escala autoavaliação de Desempenho de Fala em Público; VAMS= Escala Analógica de Humor; APATCV = questionário de Autoavaliação Perceptivo-Auditiva e 

Tátil-Cinestésica da voz; MI= Medida Inicial; MB= Medida Basal; MA= Média Antecipatória; MD= Medida de desempenho; MPe0= Média Pós-estresse 0; MPe1= Medida Pós- estresse 1;  

*P-valor ≤0,05 diferença significativa entre os dois tratamentos conforme a análise de variância ANOVA 2x2 para modelos de estudos cross-over. 
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5.2.3 Medidas acústicas da voz 
 

Os valores descritivos (média e erro padrão da média) referentes às medidas 

acústicas da voz relativas a: F0, medidas de perturbação da frequência e da 

amplitude, medidas de ruído e de tremor vocal, assim como a intensidade vocal, nos 

seis tempos de avaliação (MI, MB, MA, MD, MPe0, MPe1), durante a administração 

de OT e placebo, serão apresentados nas Figuras 14, 15, 16, 17 e 18.  

No Apêndice I poderão ser consultadas as tabelas com os valores descritivos 

(Média e erro padrão da media) para cada uma das variáveis avaliadas em cada 

uma das 6 fases e no Apêndice L poderão ser consultadas as tabelas  com os 

valores detalhados das diferenças entre as fases (Média e erro padrão da media). 

 A Figura 14 apresenta F0 e intensidade vocal nas fases do TSCP, nesta 

observa-se que não houve diferença entre a OT e o placebo em nenhuma das fases 

de avaliação. Quanto a intensidade houve uma tendência nos valores em manterem 

uma intensidade neutra ao redor dos 65dB.  
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Figura 14 -   Frequência fundamental e intensidade da voz em função das diferentes fases 
do Teste de Simulação de Canto em Público e da substância administrada;  
(EPM= Erro padrão da media; MI= Medida Inicial; MB= Medida Basal; MA= 
Medida antecipatória; MD= Medida de desempenho; MPe0= Medida pós-
estresse 0; MPe1= Medida pós-estresse 1;  = media) 
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Nas Figuras 15 e 16 são apresentadas as medidas referentes ao tremor vocal 

no TSCP.  

É importante ressaltar que não foi possível realizar todas as medidas de 

tremor vocal em todas as amostras de voz, em todas as fases, tanto na 

administração de OT quanto de placebo, pois o valor encontrava-se abaixo do 

umbral estabelecido (zero) pelo software, e isso não permitiu a sua análise. 

Portanto, para a variável F0 da frequência do tremor foram analisadas nas fases: MI 

(97 amostras de voz), MB (80 amostras de voz), MA (87 amostras de voz), MD (89 

amostras de voz), MPe0 (86 amostras de voz) e MPe 1 (75 amostras de voz). Para a 

variável  amplitude da frequência do tremor, foram analisadas: MI (83 amostras de 

voz), MB (82 amostras de voz), MA (87 amostras de voz), MD (65 amostras de voz), 

MPe0 (64 amostras de voz) e MPe1 (64 amostras de voz). Quanto à F0 da taxa da 

intensidade do tremor, foram analisadas: MI (97 amostras de voz), MB (94 amostras 

de voz), MA (95 amostras de voz), MD (94 amostras de voz), MPe0 (88 amostras de 

voz) e MPe1 (86 amostras de voz) e na medida amplitude da taxa da intensidade do 

tremor, foram analisadas: MI (83 amostras de voz), MB (81 amostras de voz), MA 

(86 amostras de voz), MD (65 amostras de voz), MPe0 (63 amostras de voz) e MPe1 

(63 amostras de voz). 

Como ilustrado na Figura 15, houve efeito da OT na variável amplitude da 

frequência do tremor vocal na MD para os cantores no TSCP, apresentando-se 

redução dos valores em comparação ao placebo. O tamanho de efeito para esta 

medida de acordo a classificação de Cohen foi grande: d= 2,985 (IC= 3.456 - 2.334), 

Para as outras variáveis avaliadas não houve diferença.   
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Figura 15 - Medidas de tremor vocal em função das diferentes fases do Teste de Simulação 
de Canto em Público e da substância administrada. (EPM= Erro padrão da 
media; MI= Medida Inicial; MB= Medida Basal; MA= Medida antecipatória; MD= 
Medida de desempenho; MPe0= Medida pós-estresse 0; MPe1= Medida pós-
estresse 1;  = media) 

 

    
 

**P-valor ≤0,05 diferença significativa entre as duas substâncias, para a medida de efeito 

do tratamento na análise de variância ANOVA 2x2 para modelos de estudos cross-over. 
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Pode ser obsevado que na Figura 16 no parâmetro taxa de intensidade do 

tremor vocal, não observou-se diferença entre os grupos entre os grupos nas fases 

relacionadas ao desempenho, o que sugere que as medidas se mantêm indiferentes 

à substância administrada. Porém, houve diferença na MB para amplitude da taxa 

de intensidade do tremor, porém nessa fase do estudo, não foi administrada 

nenhuma substância. O tamanho do efeito foi grande de acordo. O tamanho do 

efeito foi grande de acordo a classificação de Cohen para a variável amplitude da 

taxa de intensidade do tremor na MB: d=2,646 (IC=3.182 - 2.109) e para MPe1: 

d=2.242 (IC=1.742 - 2.743). 
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Figura 16 - Medidas de tremor vocal em função das diferentes fases do Teste de Simulação 
de Canto em Público e da substância administrada. (EPM= Erro padrão da 
media; MI= Medida Inicial; MB= Medida Basal; MA= Medida antecipatória; MD= 
Medida de desempenho; MPe0= Medida pós-estresse 0; MPe1= Medida pós-
estresse 1;  = media) 

 
 

 

 

**P-valor ≤0,05 diferença significativa entre as duas substâncias, para a medida de efeito do 

tratamento na análise de variância ANOVA 2x2 para modelos de estudos cross-over. 
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Na Figura 17, apresenta as medidas relacionadas à perturbação da 

frequência, no TSCP, evidenciando que para as três variáveis avaliadas, não houve 

diferenças nas fases: MD, MPe0 e MPe1, entre a OT e o placebo, mantendo-se 

valores similares. No entanto, houve diferença entre a OT e placebo, na MB para os 

três parâmetros avaliados, antes da administração das substâncias. 
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Figura 17 - Medidas de perturbação da frequência da voz no teste de simulação de canto 
em público, em função das diferentes fases do teste de simulação de canto em 
público e da substância administrada. (EPM= Erro padrão da media; MI= 
Medida Inicial; MB= Medida Basal; MA= Medida antecipatória; MD= Medida de 
desempenho; MPe0= Medida pós-estresse 0; MPe1= Medida pós-estresse 1;  

 = media) 

  

**P-valor ≤0,05 diferença significativa entre as duas substâncias, para a medida de efeito 

do tratamento conforme a análise de variância ANOVA 2x2 para modelos de estudos 

cross-over. 
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A Figura 18 ilustra as medidas relacionadas à perturbação da amplitude, no 

TSCP nas fases de avaliação. Identificando-se que não houve diferenças no efeito 

da OT para os cantores nas duas variáveis avaliadas nas fases: MD, MPe0 e MPe1, 

sendo essas medidas similares entre a OT e o placebo. Porém, houve diferença 

entre a OT e placebo, na medida do shimmer na fase MB, antes da administração da 

substância. 
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Figura 18 - Medidas de perturbação da amplitude em função das diferentes fases do teste 
de simulação de canto em público e da substância administrada. ((EPM= Erro 
padrão da media; MI= Medida Inicial; MB= Medida Basal; MA= Medida 
antecipatória; MD= Medida de desempenho; MPe0= Medida pós-estresse 0; 
MPe1= Medida pós-estresse 1;  = media) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
**P-valor ≤0,05 diferença significativa entre as duas substâncias, para a medida de efeito 

do tratamento conforme a análise de variância ANOVA 2x2 para modelos de estudos 

cross-over. 
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Na Figura 19 encontra-se as medidas de ruído na emissão vocal no TSCP 

nas fases de avaliação, sendo ilustrando que não houve diferenças nas fases: MD, 

MPe0 e MPe1 para os cantores, para as três medidas de ruído, mantendo 

comportamento similar tanto para OT quanto para placebo.  
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Figura 19 - Medidas de ruído, em função das diferentes fases do teste de simulação de 
canto em público e da substância administrada. (EPM= Erro padrão da media; 
MI= Medida Inicial; MB= Medida Basal; MA= Medida antecipatória;  
MD= Medida de desempenho; MPe0= Medida pós-estresse 0; MPe1= Medida 

pós-estresse 1;  = media) 
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5.2.4 Análise comparativa das medidas acústicas da voz 
 

As Tabelas 7 e 8 ilustram o resumo das diferenças para as medidas acústicas 

da voz, considerando-se na avaliação interssujeitos (efeito da sequência e de 

resíduos/carry over e medida de separabilidade) e na avaliação intrassujeitos (efeito 

do tratamento e do período).  

Pode-se observar na Tabela 7, que das 13 medidas acústicas da voz 

avaliadas, houve para análise intraindivíduos diferenças no efeito do tratamento com 

OT apenas para a medida de amplitude do tremor vocal na fase MD. Além disso, 

observou-se diferença para quatro medidas referentes a perturbação na frequência e 

da amplitude na MB, fase na qual não tinha sido realizada administração das 

substâncias.  

Quanto ao efeito de período evidenciado para as medidas acústicas de tremor 

vocal e perturbação da frequência, estes foram mínimos e sem relevância para este 

estudo. 

Quanto à análise interssujeitos para as 13 medidas acústicas da voz, nenhum 

efeito de sequência foi evidenciado. O efeito carry over foi identificado para quase 

todas as variáveis, sendo que a medida de separabilidade determinou que 23,62% 

do efeito do tratamento com OT foi estimado independentemente do efeito carry-

over. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 7 -  Efeito da ocitocina nas medidas acústicas da voz da emissão prolongada da vogal /a/ em frequência e intensidade habituais, 

utilizando o software Multi-Dimensional Voice Program Advanced (MDVP-Advanced), em função das diferentes fases do 

Teste de Simulação de Canto em Público. 

 
 

Variável 

Interssujeitos  Intrassujeitos 

Efeito sequência Resíduo/Carry-Over Medida de separabilidade Efeito  ocitocina Efeito Período 

F p-valor F p-valor % F p-valor F p-valor 

Medida Frequência fundamental            

Medida Inicial 0,96 0,3314 6,49 0,0000 23,62 0,23 0,6309 1,50 0,2265 

Medida Basal  1,66 0,2034 15,37 0,0000 23,62 0,05 0,8192 0,00 0,9747 

Medida Antecipatória  1,63 0,2075 11,06 0,0000 23,62 0,03 0,8656 2,04 0,1593 

Medida Desempenho  0,81 0,3720 10,45 0,0000 23,62 0,46 0,5018 1,07 0,3071 

Medida Pós estresse 0  0,80 0,3745 9,46 0,0000 23,62 0,69 0,6936 2,18 0,1468 

Medida Pós estresse 1  1,60 0,2114 8,51 0,0000 23,62 0,84 0,3627 3,56 0,0653 

F0- frequência do tremor          

Medida Inicial 0,78 0,3808 0,88 0,6701 23,62 0,79 0,3799 0,79 0,3789 

Medida Basal  1,04 0,3123 1,21 0,2919 23,62 1,30 0,2623 0,35 0,5593 

Medida Antecipatória  1,10 0,3003 1,82 0,0309 23,62 0,28 0,6018 0,55 0,4648 

Medida Desempenho  0,03 0,8658 1,69 0,0486 23,62 1,69 0,3162 1,03 0,0502 

Medida Pós estresse 0  1,06 0,3096 0,61 0,9424 23,62 0,00 0,9908 0,62 0,9424 

Medida Pós estresse 1  0,41 0,5237 0,82 0,7252 23,62 0,01 0,9079 3,38 0,0760 

Amplitude da frequência do tremor          

Medida Inicial 0,40 0,5312 1,36 0,1809 23,62 0,00 0,9570 1,06 0,3102 

Medida Basal  2,60 0,1138 0,93 0,5892 23,62 0,33 0,5704 1,20 0,2807 

Medida Antecipatória  0,68 0,4142 1,02 0,4869 23,62 0,37 0,5452 1,36 0,2520 

Medida Desempenho  0,13 0,7190 1,19 0,3576 23,62 7,33 0,0144* 0,26 0,6181 

Medida Pós estresse 0  1,99 0,1658 1,04 0,4845 23,62 1,65 0,2157 0,33 0,5703 

Medida Pós estresse 1  0,15 0,6961 1,35 0,2307 23,62 2,71 0,1138 5,34 0,0306 
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 Interssujeitos  Intrassujeitos 

Variável Efeito sequência Resíduo/Carry-Over Medida de separabilidade Efeito ocitocina Efeito Período 

F p-valor F p-valor % F p-valor F p-valor 

F0- taxa da intensidade do tremor          

Medida Inicial 2,42 0,1262 2,05 0,0081 23,62 0,11 0,7454 0,00 0,9726 

Medida Basal  0,00 0,9867 2,55 0,0013 23,62 3,54 0,0668 0,49 0,4848 

Medida Antecipatória  0,17 0,6782 2,02 0,0103 23,62 1,48 0,2311 2,72 0,1061 

Medida Desempenho  0,02 0,8779 2,08 0,0083 23,62 1,47 0,2314 0,02 0,8877 

Medida Pós estresse 0  0,00 0,9464 3,03 0,0004 23,62 0,13 0,7208 4,00 0,0533 

Medida Pós estresse 1 0,02 0,8961 0,88 0,6646 23,62 0,43 0,5145 0,33 0,5699 

Amplitude- taxa da intensidade do tremor          

Medida Inicial 0,90 0,3485 0,73 0,8434 23,62 0,84 0,3658 0,83 0,3683 

Medida Basal  2,20 0,1449 1,25 0,2560 23,62 5,76 0,0226* 0,97 0,3330 

Medida Antecipatória  1,63 0,2081 0,86 0,6905 23,62 0,49 0,4888 0,07 0,8001 

Medida Desempenho  2,02 0,1621 0,93 0,5961 23,62 0,51 0,4834 0,56 0,4659 

Medida Pós estresse 0  1,99 0,1663 1,72 0,0978 23,62 0,91 0,3509 0,27 0,6085 

Medida Pós estresse 1 0,01 0,9104 1,89 0,0605 23,62 6,27 0,0206* 3,20 0,0882 

Jitter%           

Medida Inicial 0,09 0,7674 2,11 0,0058 23,62 0,25 0,6186 0,80 0,3742 

Medida Basal  0,41 0,5268 2,14 0,0051 23,62 5,02 0,0298* 0,08 0,7847 

Medida Antecipatória  0,04 0,8402 1,90 0,0148 23,62 0,79 0,3778 2,46 0,1234 

Medida Desempenho  0,71 0,4043 1,60 0,0538 23,62 0,18 0,6764 2,56 0,1166 

Medida Pós estresse 0  0,49 0,4886 1,71 0,0344 23,62 0,06 0,8089 0,04 0,8330 

Medida Pós estresse 1 2,48 0,1220 2,32 0,0023 23,62 3,22 0,0792 5,01 0,03* 

Nível do quociente de perturbação do pitch          

Medida Inicial    0,20 0,6353 1,99 0,0100 23,62 0,00 0,9860 0,81 0,3729 
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Interssujeitos  Intrassujeitos 

Variável Efeito sequência Resíduo/Carry-Over Medida de separabilidade   Efeito ocitocina Efeito Período 

F p-valor F p-valor % F p-valor F p-valor 

Medida Basal  0,62 0,4355 1,93 0,0131 23,62 4,97 0,0306* 0,07 0,7959 

Medida Antecipatória  0,41 0,5227 1,65 0,0450 23,62 1,75 0,1925 3,19 0,0804 

Medida Desempenho  0,86 0,3577 2,01 0,0090 23,62 0,01 0,9320 4,33 0,0428 

Medida Pós estresse 0  1,72 0,1955 1,79 0,0242 23,62 0,11 0,7300 1,56 0,2175 

Medida Pós estresse 1 4,88 0,0320 1,54 0,0708 23,62 1,94 0,1703 0,58 0,4501 

Variação da f0          

Medida Inicial 0,68 0,4121 1,55 0,0679 23,62 0,34 0,5646 0,18 0,6738 

Medida Basal  1,39 0,2450 2,14 0,0050 23,62 8,98 0,0043* 2,14 0,8290 

Medida Antecipatória  0,94 0,3380 1,56 0,0649 23,62 1,89 0,1758 4,25 0,0449 

Medida Desempenho  0,16 0,6886 2,41 0,0016 23,62 0,05 0,8286 4,23 0,0454 

Medida Pós estresse 0  0,93 0,3392 2,04 0,0079 23,62 0,36 0,5505 0,24 0,6248 

Medida Pós estresse 1 8,55 0,0053* 2,20 0,0038 23,62 0,10 0,7490 1,93 0,1710 

Shimmer %          

Medida Inicial 0,03 0,8627 2,28 0,0027 23,62 0,25 0,6166 0,06 0,8060 

Medida Basal  1,16 0,2878 2,11 0,0058 23,62 4,66 0,036* 0,33 0,5705 

Medida Antecipatória  0,28 0,5964 2,48 0,0011 23,62 0,64 0,4273 0,83 0,3674 

Medida Desempenho  1,27 0,2661 0,98 0,5297 23,62 1,23 0,2726 1,24 0,2713 

Medida Pós estresse 0  0,00 0,9949 4,38 0,0000 23,62 0,03 0,8571 0,76 0,3885 

Medida Pós estresse 1 3,19 0,0805 1,08 0,3965 23,62 1,11 0,2982 1,83 0,1823 

Quociente de perturbação da amplitude          

Medida Inicial 0,31 0,5799 1,82 0,0206 23,62 1,86 0,6730 2,43 0,8325 

Medida Basal  1,86 0,1788 2,43 0,0014 23,62 3,31 0,0752 0,59 0,8582 

Medida Antecipatória  0,90 0,3484 2,59 0,0007 23,62 0,59 0,4478 1,13 0,2924 

Medida Desempenho  0,87 0,3565 2,82 0,0003 23,62 0,07 0,7878 0,12 0,7287  continua 
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Interssujeitos  Intrassujeitos 

Variável Efeito sequência Resíduo/Carry-Over Medida de separabilidade Efeito ocitocina Efeito Período 

F p-valor F p-valor % F p-valor F p-valor 

Medida Pós estresse 0  0,15 0,6960 4,83 0,0000 23,62 0,03 0,8719 0,99 0,3256 

Medida Pós estresse 1 4,30 0,0436* 4,57 0,0000 23,62 0,36 0,5520 1,66 0,2044 

Proporção harmônico-ruído          

Medida Inicial 0,19 0,6647 1,33 0,1649 23,62 0,38 0,5411 0,20 0,6569 

Medida Basal  0,22 0,6383 3,98 0,0000 23,62 1,39 0,2441 0,00 0,9468 

Medida Antecipatória  2,44 0,1252 2,22 0,0036 23,62 2,47 0,1225 1,79 0,1878 

Medida Desempenho  2,02 0,1621 2,43 0,0014 23,62 2,10 0,1541 2,18 0,1465 

Medida Pós estresse 0  1,79 0,1870 1,26 0,2184 23,62 0,61 0,4382 1,11 0,2969 

Medida Pós estresse 1 2,79 0,1012 1,30 0,1817 23,62 0,48 0,4904 0,71 0,4047 

Taxa de turbulência vocal          

Medida Inicial 0,20 0,6595 2,68 0,0005 23,62 1,42 0,2398 1,71 0,1968 

Medida Basal  1,05 0,3102 2,30 0,0025 23,62 1,07 0,3065 0,12 0,7274 

Medida Antecipatória  7,51 0,0086* 2,28 0,0027 23,62 0,90 0,3473 1,58 0,2153 

Medida Desempenho  1,45 0,2340 2,04 0,0078 23,62 1,71 0,1980 0,02 0,1980 

Medida Pós estresse 0  1,46 0,2331 2,24 0,0032 23,62 1,11 0,2979 4,15 0,0520 

Medida Pós estresse 1 2,65 0,1102 2,25 0,0030 23,62 0,37 0,5450 0,50 0,4813 

Taxa de soprosidade          

Medida Inicial 1,74 0,1938 2,28 0,0027 23,62 0,28 0,6019 2,04 0,1597 

Medida Basal  0,79 0,3778 2,72 0,0004 23,62 0,09 0,7718 1,71 0,1979 

Medida Antecipatória  1,73 0,1945 1,63 0,0473 23,62 0,20 0,6557 2,06 0,1583 

Medida Desempenho  2,65 0,1100 1,85 0,0186 23,62 0,65 0,4255 1,10 0,2990 

Medida Pós estresse 0  2,65 0,1099 2,52 0,0010 23,62 3,79 0,0575 0,86 0,3588 

Medida Pós estresse 1 1,31 0,2586 3,35 0,0000 23,62 0,18 0,6698 2,93 0,0937 

F= F-test/teste; *P-valor ≤0,05 diferença significativa entre os dois tratamentos conforme a análise de variância ANOVA 2x2 para modelos de estudos cross-over. 
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Pode-se observar na Tabela 8, das 13 medidas acústicas da voz avaliadas, 

foi observado para análise intrassujeitos não houve diferenças no efeito do 

tratamento com OT durante TSCP. No entanto, observou-se diferença para três 

medidas: Amplitude - taxa de intensidade do tremor sinalizando uma diferença entre 

a MA-MB, com redução dos valores quando administrado o placebo e para o jitter 

percentual e variação da F0 entre a MB-MI, com aumento dos valores, no entanto, 

ressalta-se que na fase MI e MB não tinha sido realizada administração das 

substâncias. Quanto ao efeito de período evidenciado para as medidas acústicas de 

perturbação da amplitude e frequência, estes foram mínimos e sem relevância para 

este estudo. 

Quanto à análise interssujeitos para as 13 medidas acústicas da voz, foi 

observado efeito de sequência para duas variáveis correspondentes às medidas de 

tremor vocal. O efeito carry over foi identificado para algumas variáveis referentes as 

medidas de perturbação da amplitude e medidas de ruído, sendo que a medida de 

separabilidade determinou que 23,62% do efeito do tratamento  com OT foi estimado 

independentemente do efeito carry-over. 



 

 

Tabela 8 -  Efeito da ocitocina nas nedidas acústicas da voz da emissão prolongada da vogal /a/ em frequência e intensidade habituais, 

utilizando o software Multi-Dimensional Voice Program Advanced (MDVP-Advanced), em função das  diferenças  entre as 

fases do Teste de Simulação de Canto em Público. 

 
 

Variável 
Interssujeitos Medida de 

separabilidade  
% 

Intrassujeitos 
   Efeito sequência Resíduo/Carry-Over   Efeito ocitocina Efeito Período 

 F p-valor 
 

F p-valor F p-valor F p-valor 

Media da Frequência fundamental          

MB ─ MI 0,78 0,3807 0,88 0,6678 23,6237 0,43 0,5164 1,54 0,2202 

MA ─ MB 0,24 0,6273 1,39 0,1297 23,6237 0,00 0,9968 1,83 0,1829 

MD ─ MA 0,78 0,3817 1,42 0,1149 23,6237 0,64 0,4279 0,09 0,7623 

MPe0 ─ MD 0,00 0,9718 1,36 0,1488 23,6237 1,28 0,2641 0,27 0,6030 

MPe1 ─ MPe0 0,48 0,4907 1,45 0,1029 23,6237 0,23 0,6303 0,13 0,7188 

F0- frequência do tremor 

MB ─ MI 0,62 0,4336 0,64 0,9054 23,6237 0,61 0,4429 0,61 0,4411 

MA ─ MB 4,77 0,0351 1,74 0,0711 23,6237 2,07 0,1619 0,03 0,8721 

MD ─ MA 0,52 0,4740 1,37 0,1764 23,6237 2,11 0,1557 2,23 0,1449 

MPe0 ─ MD 0,54 0,4666 0,68 0,8838 23,6237 0,30 0,5853 0,00 0,9928 

MPe1 ─ MPe0 0,99 0,3256 0,56 0,9529 23,62370 0,36 0,5550 0,31 0,5816 

Amplitude da frequência do tremor            

MB ─ MI 3,56 0,0701 1,19 0,3021 23,6237 0,23 0,6345 3.05 0,0924 

MA ─ MB 6,72 0,0130 0,68 0,8739 23,6237 0,40 0,5323 1,20 0,2833 

MD ─ MA 1,16 0,2872 0,83 0,6847 23,6237 0,91 0,3551 1,94 0,1858 

MPe0 ─ MD 0,32 0,5782 0,69 0,7830 23,6237 0,20 0,6686 1,71 0,2319 

MPe1 ─ MPe0 0,89 0,3523 0,74 0,7361 23,6237 1,34 0,2908 3,34 0,1175 

F0- taxa da intensidade do tremor          

MB ─ MI 3,16 0,0821 1,15 0,3238 23,6237 2,43    0,1265 0,61 0,4387 

MA ─ MB 6,72 0,0130 0,68 0,8739 23,6237 0,40 0,5323 1,20 0,2833 
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Variável  

Interssujeitos Medida de 

separabilidade % 

Intrassujeitos  
Efeito sequência Resíduo/Carry-Over Efeito ocitocina Efeito Período 

F p-valor 
 

F p-valor F p-valor F p-valor 

MD ─ MA 0,00 0,9663 0,75 0,8363 23,6237 0,02 0,8957 2,19 0,1272 

MPe0 ─ MD 0,15 0,7045 0,57 0,9651 23,6237 1,62 0,2109 1,06 0,3109 

MPe1 ─ MPe0 0,01 0,9211 0,95 0,5742 23,6237 0,10 0,7563 1,36 0,2522 

Amplitude- taxa da intensidade do tremor          

MB ─ MI 6,34 0,0159 1,08 0,4215 23,6237 0,59 0,4500 0,04 0,8435 

MA ─ MB 0,88 0,3525 1,12 0,3912 23,6237 5,22 0,0310* 2,44 0,1307 

MD ─ MA 0,08 0,7726 0,53 0,9392 23,6237 0,86 0,3691 0,25 0,6273 

MPe0 ─ MD 3,18 0,0839 0,54 0,8900 23,6237 0,43 0,5351 0,12 0,7421 

MPe1 ─ MPe0 1,25 0,2731 4,09 0,0609 23,6237 0,84   0,4014     1,21 0,3206 

Jitter %          

MB ─ MI 0,28 0,5998 0,87 0,6803 23,6237 4,08 0,0491* 0,49 0,4873 

MA ─ MB 0,42 0,5195 0,75 0,8401 23,6237 1,41 0,2405 0,86 0,3583 

MD ─ MA 0,17 0,6806 0,93 0,6002 23,6237 0,79 0,3797 4,19 0,0462 

MPe0 ─ MD 0,00 0,99 0,69 0,8949 23,6237 0,32 0,5734 1,17 0,2845 

MPe1 ─ MPe0 1,00 0,3219 0,75 0,8383 23,6237 1,05 0,3099 1,85 0,1804 

Nível do quociente de perturbação do pitch          

MB ─ MI 0,31 0,5811 1,03 0,4586 23,6237 3,24 0,5811 1,03 0,4586 

MA ─ MB 0,06 0,8107 0,97 0,5476 23,6237 0,59 0,4474 1,48    0,2292 

MD ─ MA 0,03 0,8641 0,70 0,8902 23,6237 0,99 0,3243 5,95 0,0186 

MPe0 ─ MD 0,43 0,5162 0,68 0,9048 23,6237 0,13 0,7184 0,24 0,6274 

MPe1 ─ MPe0 0,65 0,4238 0,84 0,7224 23,6237 0,72 0,4019 0,19 0,6624 

Variação f0          

MB ─ MI 0,37 0,54 1,06 0,4258 23,6237 6,65 0,0131* 0,18 0,6713 

MA ─ MB 0,11 0,7383 1,33 0,1635 23,6237 1,87 0,1775 3,13 0,008 
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Variável  

Interssujeitos Medida de 

separabilidade % 

Intrassujeito  
Efeito sequência Resíduo/Carry-Over Efeito tratamento Efeito Período 

F p-valor F p-valor F p-valor F p-valor 
 

MD ─ MA 0,32 0,5748 0,96 0,5548 23,6237 0,79 0,3781 6,71 0,0127 

MPe0 ─ MD 0,48 0,4920 0,89 0,6490 23,6237 0,11 0,7451 1,31 0,2590 

MPe1 ─MPe0 4,10 0,0485 1,68 0,0388 23,6237 0,06 0,8101 0,63 0,4300 

Shimmer %          

MB ─ MI 1,72 0,1960 0,75 0,8329 23,6237 2,22 0,1427 0,39 0,5356 

MA ─ MB 0,69 0,4102 0,91 0,5272 23,6237 1,67 0,20 0,90 0,3477 

MD ─ MA 1,26 0,2681 0,98 0,5286 23,6237 1,22 0,2743 1,25 0,2691 

MPe0 ─ MD 1,23 0,2721 1,50 0,000 23,6237 0,03 0,8571 0,76 0,3885 

MPe1 ─MPe0 4,74 0,0343 0,70 0,8851 23,6237 1,28 0,26 3,12 0,0837 

Quociente de perturbação da amplitude                 

MB ─ MI 1,52 0,2289 0,99 0,5120 23,6237 1,49 0,2289 0,10 0,7530 

MA ─ MB 0,42 0,5184 1,02 0,4699 23,6237 0,82 0,3703 0,67 0,4187 

MD ─ MA 0,01 0,9259 1,11 0,3591 23,6237 0,09 0,7627 0,85 0,3623 

MPe0 ─ MD 0,48 0,4916 1,64 0,0457 23,6237 0,02 0,8861 0,18 0,6712 

MPe1 ─MPe0 5,99 0,0181 2,07 0,0069 23,6237 0,48 0,4930 3,93 0,0534 

Proporção harmônico-ruído          

MB ─ MI O,02 0,8817 1,64 0,0463  23,6237 0,06 0,8028 0,20 0,6550 

MA ─ MB 2,90 0,0953 3,15 0,0001 23,6237 0,20 0,6550 1,44 0,2354 

MD ─ MA 0,01 0,9144 0,89 0,6525 23,6237 0,01 0,974 0,46 0,0464 

MPe0 ─ MD 0,17 0,6784 0,68 0,9033 23,6237 0,19 0,6650 5,68 0,0212 

MPe1 ─MPe0 0,40 0,5320 0,59 0,9627 23,6237 1,49 0,2287 0,01 0,9240 

Taxa de turbulência vocal          

MB ─ MI 0,31 0,5790 1,33 0,1665 23,6237 0,01 0,9151 1,58 0,2150 
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Variável 

Interssujeitos 
 

Intrassujeitos 

Efeito sequência Resíduo/Carry-Over Medida de 
separabilidade % 

Efeito ocitocina Efeito Período 

F p-valor F p-valor F p-valor F p-valor 

MA ─ MB 3,54 0,0658 1,61 0,0528 23,6237 0,00 0,9991 0,68 0,4140 

MD ─ MA 2,31 0,1352 1,26 0,2148 23,6237 0,07 0,7989 0,62 0,4333 

MPe0 ─ MD 0,05 0,8187 0,95 0,5713 23,6237 2,94 0,0931 1,99 0,1647 

MPe1 ─MPe0 0,58 0,4515 2,25 0,0031 23,6237 0,03 0,8566 5,36 0,0250 

Taxa de soprosidade          

MB ─ MI 5,99 0,0181 2,07 0,0069 23,6237 0,48 0,4930 3,93 0,0534 

MA ─ MB O,02 0,8817 1,64 0,0463  23,6237 0,06 0,8028 0,20 0,6550 

MD ─ MA 2,90 0,0953 3,15 0,0001 23,6237 0,20 0,6550 1,44 0,2354 

MPe0 ─ MD 0,01 0,9144 0,89 0,6525 23,6237 0,01 0,974 0,46 0,0464 

MPe1 ─MPe0 0,17 0,6784 0,68 0,9033 23,6237 0,19 0,6650 5,68 0,0212 

F= F-test/teste; MI= Medida Inicial; MB= Medida Basal; MA= Média Antecipatória; MD= Medida de desempenho; MPe0= Média Pós-estresse 0; MPe1= Medida Pós- estresse 1;  

*P-valor ≤0,05 diferença significativa entre os dois tratamentos conforme a análise de variância ANOVA 2x2 para modelos de estudos cross-over. 
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A APM pode induzir emoções negativas e estresse fisiológico ou patológico 

podendo comprometer o desempenho do músico e até sua carreira profissional. 

Evidências científicas na literatura sobre tratamentos eficazes em cantores para 

APM que envolvam, tanto a percepção subjetiva do indivíduo como a qualidade 

vocal durante a performance, são reduzidas. Burin e Osório (2016) complementam 

que muitos estudos, além de apresentar nível de evidência limitado, demonstram 

outros impactos negativos, como a presença de reações adversas de 

medicamentos, especialmente no caso de uso de ß-bloqueadores (Gates; Montalbo, 

1987; Berens; Ostrosky,1988). 

Outra consideração que deve ser apontada é a baixa confiabilidade, por 

apresentarem restrito número amostral (Burin e Osório,2016). No entanto, é evidente 

que este público precisa de recursos terapêuticos para administrar o estresse e 

conviver com diferentes sintomas psiquiátricos que impactam na performance 

musical desses profissionais e que são inerentes à performance.  

Para o desenvolvimento deste estudo, considerou-se o uso da OT, por tratar-

se de um potencial ansiolítico, de rápida ação, e por não apresentar reações 

adversas, o que seria promissor para o tratamento da APM em cantores. 

Selecionou-se, por conveniência, 50 cantores profissionais, observando-se que o 

perfil clínico é similar ao encontrado no estudo de prevalência da APM e indicadores 

psicopatológicos em um grupo de músicos brasileiros, realizado por Barbar, Crippa e 

Osório (2014a). Além disso, atentou-se para a homogeneidade dos grupos quanto 

as variáveis de estudo.  

Os cantores profissionais representam um grupo diferenciado entre os 

músicos, em razão de seu instrumento de trabalho ser a voz, e isso os tornam mais 

suscetíveis à presença de mudanças comportamentais, fisiológicas e psicológicas. 

Assim, cantores desenvolvem uma série de apreensões em relação à sua saúde 

vocal e incapacidade de cantar satisfatoriamente, o que causa preocupações, como 

de não atingir uma performance de alto nível que cumpra com as expectativas 

pessoais e do público (Sandgren, 2002, 2009). Essa preocupação e tais condições 

levam evidentemente à sobrecarga emocional.  

Em relação à qualidade vocal, nenhum dos cantores relatou presença de 

alterações vocais. No entanto, na avaliação perceptiva-auditiva da voz identificou-se 
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presença de rouquidão e soprosidade de grau discreto na maioria dos cantores, 

observando-se que à qualidade vocal para ambos os grupos houve uma 

homogeneidade. Muitas vezes a presença de rouquidão ou soprosidade não gera 

impacto na performance musical do cantor, pois, provavelmente, existe ganho 

musical com a voz alterada. É possível que ele não leve em consideração a 

longevidade da carreira e o cuidado com a voz, mas apenas a performance artística 

naquele momento, especialmente se tais alterações fazem parte do seu estilo 

musical.  

Em relação ao delineamento metodológico, o TSCP, utilizado no presente 

estudo, foi uma adaptação quanto à tarefa realizada no Teste de Simulação de Fala 

em Público, proposto por McNair et al. (1982), adaptado para o português por 

Guimarães, Zuardi e Graeff (1987), para indução de ansiedade durante uma 

situação experimental, sendo o discurso a tarefa alvo desse teste e foi utilizando por 

Oliveira et al. (2012) na avaliação do efeito da ocitocina intranasal em indivíduos 

saudáveis seguindo o teste de simulação de fala em público. Contudo, no presente 

estudo, trocou-se o discurso pela interpretação de uma música, mantendo-se no 

TSCP o tempo da tarefa e a sequência de avaliação. Tal adaptação foi realizada em 

razão da aproximação real de uma performance musical dos cantores. Em um 

estudo realizado por Reschke-Hernandez et al. (2017), conduzido posteriormente ao 

início dessa pesquisa, foi comparado o teste de simulação em público utilizando 

duas tarefas (discurso e canto) nelas foram evidenciadas níveis semelhantes de 

estresse, baseados no princípio da avaliação de ameaça social.  

A utilização da OT para ansiedade na performance musical foi apoiada nos 

resultados positivos de estudos prévios que evidenciaram que a OT favoreceu 

alterações comportamentais e cognitivas tais como: aumento da confiança social 

(Kosfeld et al., 2005; Mikolajczak et al., 2010), promoção da autoconfiança 

(Heinrichs et al., 2003; Cardoso et al., 2012), favorecimento no reconhecimento 

emocional nas expressões faciais (Domes et al., 2007a), melhora no 

compartilhamento de emoções com outras pessoas (Lane et al., 2013) e cooperação 

interpessoal (Arueti et al., 2013). Além disso, a OT produz efeito ansiolítico na 

presença de estresse em situação de desempenho de fala em público (Heinrichs et 
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al., 2003; Guastella et al., 2009; Quirin; Kuhl; Düsing, 2011; Alvares et al., 2012; 

Oliveira et al., 2012).  

Outro aspecto importante referente ao uso da OT, de acordo com a literatura, 

é que ela não causa reações adversas nos indivíduos durante a sua administração 

aguda (Guastella et al., 2013; MacDonald et al., 2011; Okamoto et al., 2016), sendo 

demonstrada a eficácia de seu uso. No entanto, segundo MacDonald et al. (2011), 

foram identificados alguns eventos adversos de rara ocorrência, tais como dor de 

cabeça, náuseas e dermatite alérgica, com prevalência <1/10000 casos. Todos os 

aspectos mencionados justificam a escolha da OT, neste estudo, em cantores 

durante APM no TSCP, a fim de reduzir os sintomas cognitivos apresentados 

durante uma performance musical e nenhum estudo havia avaliado as reações 

adversas na voz, sendo este o primeiro estudo que avalia este aspecto de grande 

importância para os cantores.  

No presente estudo, observou-se na autoavaliação de desempenho (SSPS-E-

D), que houve efeito ansiolítico quando a OT foi administrada nas fases: MD, MPe0 

e MPe1, nas variáveis somatória total e negativa. Tal resultado é distinto do 

encontrado por Oliveira et al. (2012), em um estudo randomizado com 28 homens 

saudáveis, que realizaram administração de 24UI de OT ou placebo, utilizaram para 

análise do desfecho o mesmo instrumento, uma vez que os autores não observaram 

diferença a longo do teste de simulação de fala em público com relação a OT e o 

placebo. Foram encontradas divergências nos achados que podem ter ocorrido em 

função das características da amostra, levando em consideração que, no presente 

estudo, participaram cantores profissionais; e a realização de uma performance 

musical de boa qualidade pode representar sucesso e ascensão no âmbito 

profissional, ou seja, o uso do SSPS-E-D pode se tornar mais sensível na percepção 

do desempenho em profissionais da voz. Além disso, este estudo não usou como 

critério de exclusão a presença de indivíduos com sintomas de ansiedade, 

indicadores de depressão, transtorno mental e APM, o que difere do estudo de 

Oliveira et al. (2012), que sugeriu que a OT poderia ser sensível em indivíduos que 

apresentam algum traço de ansiedade, ou mesmo APM. Desse modo, futuras 

pesquisas poderão enfocar a avaliação da administração da OT como estratégia de 
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tratamento, podendo ser administrada em curto, médio e longo prazo em indivíduos 

com APM. 

Os resultados do presente estudo confirmam os achados  do ensaio clínico 

randomizado duplo-cego controlado por placebo realizado por Guastella et al. 

(2009), que utilizaram 24U de OT ou placebo em 25 indivíduos com transtorno de 

ansiedade social, demonstrando que quando administrada a OT, os indivíduos 

referiram autoavaliação positiva do desempenho da fala em público; além disso, eles 

também obtiveram melhor autorrepresentação mental, o que sugere que a OT 

facilita a adaptação e precisão do desempenho nas tarefas de fala de indivíduos 

com ansiedade. Portanto, o estudo demonstrou que a OT promove a cognição 

positiva quando o indivíduo é exposto a uma situação de ameaça social, sendo 

argumentado por Guastella et al. (2009) que esses resultados estão baseados no 

modelo biocognitivo. Estes resultados também foram corroborados por um estudo 

randomizado, duplo-cego controlado com placebo, realizado por Alvares et al. 

(2012), que avaliaram 48 indivíduos saudáveis, nos quais foram administradas 24U 

de OT ou placebo, evidenciando que a OT modificou a autoavaliação negativa após 

estresse social, assim como mostrou redução específica quanto à crença de 

cognição negativa em performance da fala em público. Concluiu-se que as 

mudanças na crença da cognição negativa dependem da variabilidade entre os 

indivíduos e o traço de ansiedade, sendo demonstrado que a OT reduz, de forma 

seletiva, a cognição negativa pós-evento em indivíduos com ansiedade de alto nível, 

sem simultaneamente afetar a atenção na informação social emocional. Esse fato 

pode explicar os resultados obtidos no presente estudo com os cantores 

profissionais com relação à redução da cognição negativa nas fases MD, MPe0 e 

MPe1, bem como a importância quanto à OT na APM. Desse modo, estes 

resultados, em futuras pesquisas, deverão ser correlacionados com a qualidade da 

performance musical nos cantores. Em estudos realizados com cantores, no 

tratamento da APM, que avaliaram o uso de ß-bloqueadores, são reduzidas as 

evidências, sendo observadas mudanças positivas na performance musical, porém 

com aumento do nervosismo (James et al.,1977; Pearson; Simpson, 1978; Gates e 

Montalbo, 1987). Assim, como referido por Gates et al., (1985), uma alta dosagem 

desses medicamentos pode diminuir a qualidade da performance.  
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Quanto aos indicadores de humor avaliados pela escala VAMS, os resultados 

revelaram que não houve mudanças para os quatro fatores analisados: ansiedade, 

prejuízo cognitivo, sedação e desconforto entre a administração da OT e o placebo; 

podendo ser comparados aos de Oliveira et al. (2012), que também não observaram 

diferenças intergrupos antes, durante e após avaliação do humor para os fatores de 

prejuízo cognitivo e desconforto. Entretanto, houve uma similaridade entre ambos 

estudos com redução da pontuação na MA quando comparado com a MB durante o 

uso da OT diferente do placebo. Oliveira et al. (2012) sugere que a OT facilita a 

habituação na ansiedade antecipatória, a qual poderia trazer uma vantagem para os 

cantores durante a preparação de uma apresentação, podendo favorecer a 

performance musical.  

Os resultados do presente estudo também foram similares aos de Alvares et 

al. (2012) em uma pesquisa com estudantes universitários saudáveis sem nenhum 

sintoma de ansiedade ou depressão. Os quais realizaram o teste de fala em público 

com OT ou placebo, nesse estudo foram avaliados indicadores de humor e 

ansiedade por meio de uma escala visual analógica, procedimento similar ao 

realizado neste trabalho com o uso da Escala VAMS, observando-se que não houve 

mudança nos indicadores de humor entre o placebo e a OT ao longo da tarefa de 

fala em público nos indivíduos saudáveis, assim como nos cantores neste estudo. 

Porém observou-se um aumento dos escores relacionados a ansiedade quando foi 

informado para os participantes que deveriam realizar uma tarefa de fala e ocorreu 

uma redução dos escores após finalizado o discurso. Tal resultado também foi 

observado no presente estudo nos cantores indiferente da administração da OT ou 

do placebo na MPe0  e MPe1, sendo justificado por  Alvares et al. (2012) que 

indiferente da substância administrada, a tarefa de fala induziu a um estresse 

subjetivo por parte dos participantes, achado também encontrado por Oliveira et al. 

(2012).   

Porém, ocorreram diferenças entre os resultados encontrados no presente 

estudo e os do estudo duplo-cego, controlado por placebo, pioneiro no uso da OT 

para mensurar seu efeito na ansiedade durante as tarefas de fala público, realizado 

por Heinrichs et al. (2003), no qual 37 indivíduos saudáveis receberam 24U de OT 

ou placebo, sendo que um grupo realizou a tarefa de fala um público, com suporte 
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social e o outro não. Os indicadores de humor foram avaliados por meio da escala 

de Likert, sendo que o estado de ansiedade e os resultados indicaram que o grupo 

que não teve suporte social e recebeu o placebo apresentou redução na sensação 

de tranquilidade e aumento da ansiedade durante a situação de estresse. Contudo, 

os indivíduos que receberam OT e suporte social apresentaram aumento na 

sensação de tranquilidade e redução da ansiedade. Essas divergências podem ser 

em função da metodologia de estudo, tendo em consideração que além da OT 

houve suporte social, fato que para os cantores, talvez, poderia trazer vantagens, 

quanto a importância do público, e ainda mais com a sua aprovação durante a 

performance musical.  

Quanto à autopercepção auditiva e tátil-cinestésica, esta é tão importante que 

a maioria dos cantores profissionais utiliza um dispositivo chamado in-ear que 

permite o retorno auditivo em tempo real durante a performance. Além disso, o 

cantor deve desenvolver acuidade quanto à percepção do esforço vocal, 

instabilidade, tensão excessiva e incoordenação pneumofonoarticulatória para o 

canto. Tais fatores são importantes para o ajuste da voz do cantor, devido ao 

gerenciamento de sua carreira artística, que é dado a partir da condição de sua 

saúde vocal e/ou incapacidade de cantar por alterações vocais (Sandgren, 2009). 

Diante disso, no presente estudo não foram observadas diferenças entre a OT e o 

placebo, sugerindo a não interferência da OT na condição de autopercepção do 

cantor profissional, favorecendo o uso da OT como meio para alcançar o efeito 

ansiolítico durante o canto, sem que haja prejuízo ou reações adversas para a voz, 

pois o cantor profissional depende dessa percepção para manter ou ajustar a 

qualidade da voz durante cada uma de suas performances. 

Outro achado relevante para este estudo foi a tendência dos cantores em 

autorrelatar maior intensidade nos sinais e sintomas de percepção tátil-cinestésica e 

vocais no início da sessão, fase em que ainda não havia sido administrada a OT ou 

o placebo, nem executado algum tipo de tarefa, com tendência à redução desses 

valores após 40 minutos da aplicação da OT ou Placebo na MA. Isso sugere 

insegurança do cantor com relação à sua voz e como isso pode se relacionar com a 

ansiedade, em geral, e a pressão de se sentirem avaliados. No entanto, é preciso 

avaliar com cautela os sinais e sintomas vocais em cantores, já que pela importância 
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da voz como instrumento de trabalho e devido ao refinamento vocal quando 

realizada uma performance musical, esse fato pode os tornam suscetíveis à menor 

queixa vocal, como relatado por Sandgren (2009). Em ocasiões cantores podem 

supervalorizar os sintomas somáticos (rouquidão, presença de secreção laríngea, 

hidratação laríngea reduzida, quebras de sonoridade, entre outros) e isso pode os 

levar a pensamentos negativos, como a incapacidade de executar a sua 

performance musical com alto nível; dando, assim, maior ênfase aos sintomas 

cognitivos do que aos somáticos (Kenny; Osborne, 2006). Na literatura, não foram 

encontrados relatos quanto à autopercepção da voz durante performance musical e 

às estratégias de tratamento para APM.  

No presente estudo foi considerada para a análise das medidas acústicas da 

voz, a emissão prolongada da vogal /a/ em frequência e intensidade vocal habituais, 

tendo como critério conhecer o efeito ansiolítico do tratamento com a OT na 

qualidade vocal. Para isso foi necessário obter, da forma mais natural possível, em 

cada uma das emissões, uma produção vocal sem interferências ou adaptações da 

fisiologia laríngea, em virtude dos diferentes estilos musicais dos participantes, o que 

poderia mascarar os reais achados do estudo, não permitindo determinar o efeito da 

OT nas medidas acústicas da voz. Deste modo, foram avaliadas 13 medidas 

acústicas da voz, sendo uma das mais importantes a F0, pela sua relevância em 

estudos clínicos para a mensuração e sua relação com o estresse e a ansiedade 

(Goberman; Hughes; Haydock, 2011; Dietrich; Abbott, 2012; Weeks et al., 2012; 

Galili; Amir; Gilboa-Schechtman, 2013). 

No presente estudo observou-se a média da F0, e os resultados sugeriram 

que não houve mudanças entre a administração da OT e do placebo, mantendo-se 

os valores dos participantes similares entre as duas substâncias, durante a MD, 

MPe0 e MPe1. Nessa variável evidenciou-se o efeito ansiogênico produzido pelo 

TSCP ao longo do tempo entre a MI e a MD, com tendência ao aumento dos 

valores, tanto com a OT quanto com o placebo. Tal aumento da F0 é resultado do 

efeito ansiogênico, produzido pelo estresse, também observado nos indicadores de 

humor e não pelo fato dessas medidas serem coletadas durante e após a 

performance musical, em virtude da música interpretada, levando em consideração 

os diferentes estilos musicais entre os cantores e a extensão vocal de cada uma das 
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músicas. Além disso, os valores da MA tanto para OT como para o placebo, após 

aquecimento vocal, foram similares as MI e MB. 

Esse aumento nos valores da média da F0
 nos cantores, tanto com a OT 

quanto com o placebo, pode estar associado a sintomas somáticos ou fisiológicos, 

tais como rigidez e tensão nos músculos do corpo, presentes na APM em músicos 

(Spanh et al., 2010), fato que também poder ser observado na musculatura 

intrínseca e extrínseca da laringe, causando aumento da tensão das pregas vocais; 

provocando, assim, incremento do número de ciclos glóticos por segundo e, 

consequentemente, o acréscimo nos valores da F0 na MD e MPe0, notando-se que 

após o intervalo de 20 minutos, os valores da F0 retornaram ao valores próximos da 

MB, tanto para a OT como para o placebo, sendo que esse comportamento também 

foi observado nos indicadores de humor.  

A tensão das pregas vocais, refletida no aumento da F0, causada pela APM, 

pode influenciar ou não a performance musical, e esse fato pode ser regulado pela 

experiência do cantor e o controle durante a fonação, podendo ocasionar, aos 

menos experientes ou com maior grau de APM, quebras da voz na passagem das 

notas graves para as agudas.  

Larrouy-Maestri e Morsomme (2014) pesquisaram o efeito do estresse na 

precisão da voz cantada em 31 estudantes, identificando que existe relação entre a 

precisão das notas cantadas e as manifestações psicológicas do estresse, porém 

esse fato depende do desafio da música a ser cantada. 

O aumento da F0 tem sido descrito em pesquisas relacionadas às tarefas que 

envolvem a fala em público. Quando comparadas as medidas basais com as 

medidas durante a ansiedade de desempenho, observou-se similitude entre os 

estudos com relação ao aumento dos valores da F0 (Goberman; Hughes; Haydock, 

2011; Dietrich; Abbott, 2012; Weeks et al., 2012; Galili; Amir; Gilboa-Schechtman, 

2013; Bermudez et al;.2013). Esse fenômeno também foi reconhecido em 

pesquisas, nas quais os participantes não realizavam tarefas de desempenho em 

público, mas eram submetidos a tarefas que geravam alto nível de estresse (Fuller; 

Horii; Conner, 1992; Mendoza; Carballo, 1999, Bermudez et al., 2013). O aumento 

da F0 em situação de estresse foi explicado por Dietrich e Abbott (2012) como 

associação com a rigidez muscular, especialmente no músculo tiroaritenoideo, bem 
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como com o aumento da frequência cardíaca, broncodilatação e pressão arterial 

sanguínea, mediados pelo sistema nervoso simpático. Essa compensação da 

musculatura intrínseca da laringe e o aumento da frequência cardíaca estão 

baseados no princípio neurofisiológico, por apresentarem a mesma inervação, mas 

não trazem confiabilidade nos resultados, em virtude do método utilizado e a 

pequena amostra pesquisada. Diante disso, na continuidade deste estudo, poderia 

ser utilizado o formante do cantor como medida específica para análise do canto. 

Quanto ao uso de fármacos para redução da ansiedade e a relação com a 

voz, um estudo duplo-cego, controlado por placebo, desenvolvido por Giddens et al. 

(2010) mensurou o efeito do uso de β-bloqueadores (propranolol) com 12 indivíduos 

saudáveis, associado à tarefa de esforço (test cold pressor) induzindo o indivíduo a 

estresse e sua relação com as medidas acústicas na voz. Observou-se aumento da 

F0 em mulheres durante o uso do placebo em comparação com o propranolol quanto 

foram expostas a tarefa de esforço, achado que diferiu do presente estudo, no qual 

não houve diferenças entre OT e placebo. Isso pode ser justificado em razão da 

amostra e o tipo de tarefa realizada, sendo que neste estudo foi realizada uma 

atividade específica com o uso da voz em cantores, o qual requer um estudo mais 

detalhado.  

As medidas de perturbação da frequência (jitter percentual, variação da 

frequência e nível do quociente de perturbação do pitch) e as de perturbação da 

amplitude (Shimmer percentual e nível do quociente de perturbação da amplitude) 

são consideradas de curto prazo e representam a variabilidade ciclo a ciclo. No 

presente estudo observou-se apenas tendência, em ambos os grupos, ao aumento 

desses valores na MI, quando comparados com os valores de normalidade, 

conforme os dados fornecidos pelo software MDVP-Advanced, o que pode estar 

associado à presença discreta de rouquidão e soprosidade nos cantores.  

Foram observadas, ainda, neste estudo, diferenças estatisticamente 

significativas para as medidas de perturbação da frequência e da amplitude na fase 

MB, momento em que os cantores ainda não estavam sob o efeito de nenhuma 

substância. Este resultado pode ser atribuído à ansiedade previa ao se exporem a 

algo desconhecido; favorecendo, assim, o efeito ansiogênico. Provavelmente, o 

cantor, na fase MB, estava preocupado com a exposição à substância e com as 
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provas a que seria submetido. Fang, Treadway e Hofmann. (2017) pesquisaram o 

uso de OT e placebo em 52 indivíduos com transtorno de ansiedade social, 

objetivando determinar o efeito da OT relacionada à recompensa e motivação, 

revelando que o uso do spray nasal, indiferente da substância (OT ou placebo), 

levou pequena percentagem dos participantes a relatar eventos adversos, como 

ansiedade, inquietação, sedação e sensação de boca seca. Em pesquisas 

realizadas em situação simulada de estresse, observou-se que o jitter apresentou 

excelente confiabilidade e validade como indicador de ansiedade (Fuller; Horii; 

Conner, 1992).  

Na MA verificou-se uma tendência: os valores apresentados durante 

administração de OT foram, frequentemente, menores quando administrado o 

placebo, o que pode indicar o efeito do aquecimento vocal que favoreceria a 

regularidade e periodicidade na vibração das pregas vocais. Por tanto, essas 

diferenças podem não ter sido evidenciadas em função da amostra utilizada. 

Já na comparação entre OT, na MD, MPe0 e MPe1, períodos nos quais a OT 

teria alcançado o efeito do tratamento, não houve mudanças entre a OT e o placebo 

para as medidas de perturbação da frequência e da amplitude. Isso demonstra um 

efeito positivo e sugere que a OT não desencadeia nenhuma reação adversa que 

possa comprometer a regularidade da periodicidade da vibração das pregas vocais 

para os cantores e tampouco a sua performance musical.  

Entretanto, Giddens et al. (2010) identificaram o aumento do jitter após o uso 

de β-bloqueador (propranolol) na realização da tarefa de esforço, assim, os autores 

alertaram que o incremento do jitter durante o uso de β-bloqueador (propranolol) 

pode ser contraproducente na administração em cantores e profissionais da voz, 

visto que o jitter contribui para presença de ruído na voz, sendo necessários mais 

estudos.  

As medidas acústicas da voz relacionadas ao ruído (proporção harmônico-

ruído, taxa de turbulência da voz e taxa de soprosidade) encontram-se relacionadas 

à periodicidade na vibração e cooptação glótica das pregas vocais. Observou-se 

discreto aumento na MI das três medidas, quando comparado com os valores de 

normalidade propostos pelo software MDVP - Advanced. Essas diferenças são 

justificadas pela presença de soprosidade e rugosidade discreta dos cantores, 
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mensurada no início da pesquisa por meio da escala GIRBAS. Neste estudo não 

foram observadas mudanças na MD, MPe0 e MPe1, mantendo valores próximos 

entre a OT e o placebo, achado considerado como efeito positivo, levando em conta 

a importância da periodicidade e cooptação das pregas vocais durante o canto, 

quanto ao bom desempenho na qualidade vocal, percebida pela plateia.  

Mendoza e Carballo (1999) observaram mudanças nas medidas de ruído 

(proporção harmônico-ruído, taxa de turbulência da voz e taxa de soprosidade) 

quando comparadas com as medidas basais na execução das tarefas indutoras do 

estresse. Na literatura não há relatos referentes a essas medidas acústicas da voz, 

relacionados ao uso de fármacos para o tratamento da ansiedade. 

As medidas avaliadas relacionadas ao tremor vocal (F0- frequência do tremor, 

amplitude da frequência do tremor, F0- taxa da intensidade do tremor e amplitude-

taxa da intensidade do tremor) revelaram informações sobre a variação na 

regularidade e estabilidade na vibração das pregas vocais; que, frequentemente, 

estão associadas a variações no nível da atividade muscular ou do controle dos 

músculos laríngeos. No entanto, essas medidas acústicas apresentam limitação 

para análise, considerando que aquelas medidas abaixo do umbral de zero, não 

foram calculadas pelo software MDVP-Advanced. Diante disso, pode-se inferir que 

houve diferença no efeito do tratamento com a OT para a medida de amplitude da 

frequência do tremor, com redução dos valores quando comparados com o placebo. 

Para as outras medidas, não foram observadas diferenças, mantendo-se similares 

os valores entre as substâncias. As medidas de tremor vocal permitiram observar o 

efeito ansiogênico causado pelo teste de simulação de canto em público, 

relacionado com os sintomas fisiológicos causados pela APM, que podem levar o 

músico a apresentar tremor no corpo (Spahn et al. 2010), como também nos 

músculos laríngeos. 

Em uma pesquisa realizada Mendoza e Carballo (1999) com indivíduos 

submetidos a diferentes tarefas de alto estresse, evidenciou-se redução nos valores 

da medida da amplitude da frequência do tremor em situações de alto estresse. 

Contudo, no presente estudo os resultados foram diferentes: ocorreu o aumento nos 

valores durante a performance musical, sendo esse o momento de maior estresse 

quando administrado o placebo e de redução dos valores com a OT. Portanto, serão 
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necessárias mais pesquisas que permitam avaliar com maior precisão os parâmetros 

relacionados ao tremor vocal em situação de ansiedade com amostras mais 

expressivas e métodos confiáveis, ou com ferramentas menos invasivas, como a 

electroglotografia, método que permite obter informações sobre o comportamento 

vibratório das pregas vocais.  

Assim, a avaliação em cantores permitiu determinar o efeito ansiolítico da OT 

na auto avaliação do desempenho em público, com redução da cognição negativa 

dos cantores e ansiedade antecipatória a performance musical, o que sugere 

controle nos sintomas cognitivos desencadeados pela APM, bem como a 

oportunidade de estabelecer que a OT não desencadeia reações adversas nas 

medidas acústicas vocais e de auto percepção do indivíduo quanto aos sinais e 

sintomas vocais.  

Contudo, algumas limitações precisam ser destacadas: a primeira delas diz 

respeito à composição amostral, pois ainda que tenha sido realizada ampla 

divulgação da pesquisa, a participação de cantores eruditos não foi a esperada, 

tendo melhor aceitação entre os cantores populares. Além disso, este estudo 

demonstrou o efeito da OT na APM em cantores, no entanto serão necessárias 

novas pesquisas que permitam conhecer o efeito da OT em cantoras.   

Nota-se também a necessidade de se desenvolverem pesquisas de campo, 

em que os cantores realizem administração da OT de forma regular, em uma 

situação real de performance musical, para que outros fatores sejam observados, 

como a reação do público, o desempenho do cantor quando acompanhado de 

instrumentos musicais, dentre outros. Tais estudos poderiam culminar na indicação 

médica para o uso da OT na presença de APM desses profissionais. 

Em futuros estudos é necessário realizar a validação do questionário de auto 

avaliação perceptivo-auditivo e tátil-cinestésica da voz, que permita avaliar com 

maior sensibilidade e confiabilidade os sinais e sintomas a curto prazo.  

A proposta experimental realizada para avaliar o efeito imediato da ocitocina 

na APM de cantores profissionais é relevante, necessitando ser ampliada, mas à 

princípio, traz informações que impelem a novas experiências para propor o uso da 

OT para este grupo de artistas, visto que evidentemente, a OT parece não interferir 

na performance do cantor. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Conclusões 



Conclusões 134 

 

Após análise dos resultados, concluiu-se que:  

 

 Na autoavaliação do desempenho em público (Escala SSPS-E-D), na 

somatória total e negativa, foi evidenciado o efeito ansiolítico da OT 

durante  o TSCP, com avaliação menos negativa em comparação com o 

placebo. Não foram observados efeitos de  sequencia e período para esta 

escala.   

 

 Na autoavaliação dos indicadores de humor (Escala VAMS), para os 

quatro fatores, não foram observadas diferenças  entre  OT e o placebo. 

No entanto, houve redução da pontuação na comparação entre a MB e a 

MA para OT quando comparado com o placebo no fator ansiedade,  

demonstrando o efeito da OT. Quanto aos efeitos de período 

evidenciados, estes foram mínimos e sem relevância para este estudo, 

não houve efeito de sequência.  

 

 Na autoavaliação dos sinais e sintomas perceptivo-auditivos e tátil-

cinestésicos da voz, não se identificou nenhum efeito da OT, não 

apresentando reações adversas. Não foram observados efeitos de 

período para esta escala. 

 

 Na autoavaliação do desempenho em público, dos indicadores de humor 

e dos sinais e sintomas perceptivo-auditivos e tátil-cinestésicos da voz, 

interssujeitos, a medida de separabilidade determinou que 29,3% do 

efeito do tratamento com OT foi estimado, independentemente do efeito 

carry-over. 

 

 Nas medidas acústicas da voz, notou-se efeito da OT somente na medida 

de amplitude do tremor vocal em comparação com o placebo. Para as 

outras medidas acústicas vocais nas fases MD, MPe0 e MPe1 não houve 

diferença. Com relação aos efeitos de período evidenciados, estes foram 

mínimos e sem relevância para este estudo. Não foi identificado efeito de 
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sequência; e a medida de separabilidade determinou que 23,62% do 

efeito do tratamento com OT foi estimado, independentemente do efeito 

carry-over. 
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ANEXO - A 
 

 

COMPROVANTE DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA 
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ANEXO B 
 

 

QUESTIONÁRIO SRQ-20 
 

Nome: __________________________________________ Data:__________ 

 

O (A) SR(A). PODERIA POR FAVOR RESPONDER ÀS SEGUINTES PERGUNTAS A RESPEITO DA SUA SAÚDE:  

 

 

01- Tem dores de cabeça freqüentes?. 1- Sim 2- Não   

02- Tem falta de apetite?. 1- Sim 2- Não   

03- Dorme mal? 1- Sim 2- Não   

04- Assusta-se com facilidade?  1- Sim 2- Não   

05- Tem tremores de mão? 1- Sim 2- Não   

06- Sente-se nervoso(a), tenso(a) ou preocupado(a) 1- Sim 2- Não   

07- Tem má digestão? 1- Sim 2- Não   

08- Tem dificuldade de pensar com clareza? 1- Sim 2- Não   

09- Tem se sentido triste ultimamente? 1- Sim 2- Não   

10- Tem chorado mais do que de costume? 1- Sim 2- Não   

11- Encontra dificuldades para realizar com satisfação suas atividades diárias? 1- Sim 2- Não   

12- Tem dificuldades para  tomar decisões? 1- Sim 2- Não   

13- Tem dificuldades no serviço (seu trabalho é penoso, causa sofrimento)? 1- Sim 2- Não   

14- É incapaz de desempenhar um papel útil em sua vida? 1- Sim 2- Não   

15- Tem perdido o interesse pelas coisas? 1- Sim 2- Não   

16-Você se sente uma pessoa inútil, sem préstimo? 1- Sim 2- Não   

17-Tem tido  idéias de acabar com a vida 1- Sim 2- Não   

18- Sente-se cansado(a) o tempo todo? 1- Sim 2- Não   

19- Tem sensações desagradáveis no estômago? 1- Sim 2- Não   

20- Você se cansa com facilidade? 1- Sim 2- Não   

 

A - Total de sim   |___||___| 
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ANEXO C 
 

 

TESTE RÁPIDO DE IDENTIFICAÇÃO DO USO ABUSIVO DE ÁLCOOL (FAST) 

 

 

Nome: __________________________________________ Data:__________ 
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ANEXO D 
 

 

QUESTIONÁRIO SOBRE A SAÚDE DO PACIENTE – 9 (PHQ-9) 

 

 

Nome: __________________________________________ Data:__________ 
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ANEXO E 
 

 

ESCALA PARA AUTOAVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EM PÚBLICO (SSPS-E-D) 
 
Nome: __________________________________________ Data:__________ 

Momento:_____________________________________________________ 

 

Considere as coisas que você está pensando, sobre si mesmo, agora, nesta situação de fazer algo em público. 

Tendo em mente esta situação, até que ponto você concorda com as afirmações abaixo? Por favor, dê uma 

nota de 0 (se você discorda totalmente) a 5 (se você concorda totalmente). 

 

1. O que tenho a perder? Vale a pena tentar.      0        1        2       3       4       5        

                        

2. Sou um fracasso.      0        1        2       3       4       5        

                            
3. Esta é uma situação difícil, mas posso dar conta dela.      0        1        2       3       4       5        

                            

4. Um fracasso nesta situação seria mais uma prova de minha 
incompetência. 

     0        1        2       3       4       5        

                            

5. Mesmo que não dê certo não é o fim do mundo.      0        1        2       3       4       5        

                            

6. Posso dar conta de tudo.      0        1        2       3       4       5        

                            

7. Qualquer coisa que eu fizer vai parecer bobagem.      0        1        2       3       4       5        

                            

8. Acho que vou me dar mal de qualquer jeito.      0        1        2       3       4       5        

                            

9. Ao invés de me preocupar, eu poderia me concentrar no 
quero fazer. 

     0        1        2       3       4       5        

                            

10. Eu me sinto desajeitado e tolo, certamente eles vão notar.      0        1        2       3       4       5        

                            

 

COPYRIGHT Stefan G. Hofmann (2000) 

Tradução e adaptação para o português: Crippa JAS, Osório FL, Graeff FG, Zuardi 

AW, de Pinho M, Chaves M, Loureiro SR (2004) 
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ANEXO F 

 

 

INVENTARIO DE ANSIEDADE DE PERFORMANCE MUSICAL DE KENNY (K-

MPAI): 

 
Nome: __________________________________________ Data:__________ 
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ANEXO G 

 

 

INVENTARIO DE SAÚDE E VOZ 
 

 

1. IDENTIFICAÇÃO PESSOAL 
Nome:_______________________________________________________ Idade:_______________ 

Data de nascimento:_____/_____/_____Nacionalidade:____________________________________ 

Residência:_______________________________________n°:________CEP____________ 

Cidade:______________________Estado___________ Telefone:____________________________ 

E-mail:____________________________________________________________________________ 

Grau de Instrução:___________________Profissão:_______________________________________ 

Carga horária:_____________________ Data da triagem: _____/_____/______ 

 

2. ANTECEDENTES MÉDICOS  
 

 Sim, há 

queixas 

Alterações 

ocasionais 

Não há 

queixas 

Tipo 

Distúrbios alérgicos     

Distúrbios faríngeos     

Distúrbios nasais     

Distúrbios 

otológicos 

    

Distúrbios 

pulmonares 

    

Distúrbios gástricos     

Distúrbios 

hormonais  

    

Distúrbios vocais     

Observações:____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

TRATAMENTOS MÉDICOS ANTERIORES E ATUAIS  

 Cirúrgico (tipo):_____________________________________________________________ 

 Medicamentoso:____________________________________________________________ 

 Fonoterapia:________________________________________________________________ 

 Psicoterápico:_______________________________________________________________ 

 Outra especialidade:_______________________________________________________________ 
3. INFORMAÇÃO ESPECÍFICA  A  RESPEITO DO CANTOR: 
Tipo de canto: Profissional (     )  Amador (   ) Há quanto tempo canta? _______________________ 

Qual destas atividades você atua: 

 

(    ) Coral profissional 

 

(    ) Ópera 

 

(   ) Popular  

 

(    ) Solista  

 

(    ) Coral amador 

 

(   ) Erudito 

 

(    ) Banda 

 

(    ) Outros: ______ 

 

Realizou aulas de canto? (   ) sim (   ) não, há quanto tempo?______________________________ 

Realiza atualmente aulas de canto: () sim (   ) não (   ) 
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Número de horas que canta: Por dia: 1(  ) 2(  ) 3 (  )Por semana: Menos de 3 (  )5(  ) mais de 5(   )   

Número de apresentações: Por dia: Nenhuma (  ) 1(  ) 2(  ) 3 (  ) Por semana: Nenhuma (  ) 1(  ) 2(  ) 3 (  ) 5(  

) mais de 5 (  ) 

Número de apresentações nos últimos três meses:  Nenhuma (  ) menos de 5 (  ) ( 5 (  )  10 (  ) mais de 10 (  

) 

Quantas vezes por semana você costuma ensaiar seu repertório? ______________  Qual é a duração de 

cada ensaio?_________________  

Realiza aquecimento vocal: sim (  ) não (   )  

Como:_________________________________________________________________________ 

Realiza desaquecimento vocal: sim (   )  não (   ) 

como:_________________________________________________________________________ 

Interpreta algum instrumento musical: sim (   )  não (   ) 

Qual:______________________________________________________ 

Nome de musica de fácil execução:_________________________________________________ 

Nome de musica de difícil execução:________________________________________________ 

Nome da música que  mais gosta de cantar:___________________________________________ 

4. SAÚDE VOCAL  
Fumo: Sim (   )   Não: (   ) Tipo de cigarro:  Cigarro comum: (   ) Cigarro de palha (   ) Outros:_______ 

Quantidade por dia:_____________ Frequência: Nunca (  ) quase nunca (  ) às vezes (  ) quase sempre (  ) 

sempre (  )  

Uso de sustâncias psicoativas: Sim (   )   Não: (   ) Tipo: maconha (  )  crack (  ) cocaína (  )  ecstasy  ( )  

anfetaminas (  ) 

Frequência: Nunca (  ) quase nunca (  ) às vezes (  ) quase sempre (  ) sempre (  )  

Vive em ambiente fumante:  Sim (   )   Não: (   ) Frequência: Nunca (  ) quase nunca (  ) às vezes (  ) quase 

sempre (  ) sempre (  )  

Uso de cafeína: Sim (   )   Não (   ) Frequência: Nunca (  ) quase nunca (  ) às vezes (  ) quase sempre   (  ) 

sempre (  ) 

Uso de bebida alcoólica?  Sim (   )   Não (   ) Destilado ______Fermentado:________ Frequência: Nunca (  ) 

quase nunca (  ) às vezes (  )  quase sempre (  ) sempre (  )  

Uso de hidratação continua laríngea: Sim (   )   Não (   ) Quantidade ingerida por dia: < 2 copos (250ml) 

por dia (   ) entre 2-4  copos por dia  > de 4 copos por dia (  ) 

Hábito de ingerir bebidas geladas: Sim ( )   Não (   )  Frequência: Nunca (  ) quase nunca (  ) às vezes (  ) 

quase sempre (  ) sempre (  ) 

Faz uso de: Ar condicionado (   ) Ventilador (  ) Frequência: Nunca (  ) quase nunca (  ) às vezes (  ) quase 

sempre (  ) sempre (  ) Apresenta mudanças na voz:_________________________________ 

Convive em ambiente ruidoso: sim(   ) Não(   ) Frequência: Nunca (  ) quase nunca (  ) às vezes (  ) quase 

sempre (  ) sempre (  ) 

Convive com pessoas surdas: sim (   )   Não (   ) 

Tipo de alimentação:________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

O que você faz para sua voz melhorar? ( Chá, gengibre,mel, própolis,spray, pastilha...):_______ 

______________________________________________________________________________ 

Quantas horas dorme  por dia: menos de 6 horas (  )   6 horas (  )  8 horas (  )mais de 8 horas ( ) Pratica 

algum esporte:  Sim (   )   Não: (   )  Qual:_______________________________ frequência : Nunca (  ) 

quase nunca (  )  

às vezes (  ) quase sempre (  ) sempre (  )  

Frequenta bares  Sim (   )   Não: (   )   frequência : Nunca (  ) quase nunca (  ) às vezes (  ) quase sempre (  ) 

sempre (  )  

Outras atividades ( reunião social, jogos, etc.)  Sim (   )   Não: (  )    
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Observações  

complementares:_______________________________________________________________ 

5. DISTÚRBIOS VOCAIS  
Tem apresentado um distúrbio vocal? Sim (   )  Não (   ) 

Quando teve início o distúrbio vocal 

______________________________________________________________________________ 

6. TRIAGEM FONOAUDIOLOGICA  - AVALIAÇÃO  DA VOZ FALADA  

Avaliação Perceptiva- Auditiva  

Escala GIRBAS:  

0 = Sem alteração  1= discreta   2 = moderada  3= severa 

G (grau geral):______ I (instabilidade)______   frequência (  )  Intensidade (  )  

 R (rugosidade)______ B (soprosidade)______ A (astenia)______ S (tensão)_______ 

Tempo Maximo Fonação: /a/ :_________  

Relação s/z:________________ 

Coordenação pneumofônica: Fala espontânea  (   )   adequada   (   ) inadequada  

                  Fala automática  (   )   adequada   (   ) inadequada 

Articulação:  (   ) travada   (   ) exagerada   (   )normal  

Ataque vocal: (   ) brusco   (   ) suave   adequado (   ) 

Tensão: Cintura escapular     Sim (   )   Não: (   )    

                Musculatura mastigatória Sim (   )   Não: (   )    

Dor a palpação: Sim (   )   Não: (   )    

Nódulos de tensão: Sim (   )   Não: (   )    

Alterações durante a fonação: Há engurgitamento de veias     Sim (   )   Não: (   )    

      Elevação de ombros            Sim (   )   Não: (   )    

      Movimentos associados            Sim (   )   Não: (   )    

Relação corpo/voz/emoção: (   ) adequada (   ) inadequada 

Uso ar de reserva: Sim (   )   Não: (   )    

Respiração: Tipo            Costo- diafragmático (   )  superior (  )    inferior (   ) 

               Modo          Nasal (   )   bucal (   )   mista (   ) 

 

 

Pesquisador Responsável:______________________________________ 
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ANEXO H 
 

 

ÍNDICE DE DESVANTAGEM PARA O CANTOR CLÁSSICO IDCC 

 

Nome_ __________________________________________ Data:__________ 
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ANEXO I 
 

 

ÍNDICE DE DESVANTAGEM PARA O CANTO MODERNO –IDCM 

 

 

Nome: __________________________________________ Data:__________ 
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ANEXO J 

ESCALA ANALÓGICA DE HUMOR - VAMS 

Nome: __________________________________________ Data:__________  

Momento: __________________________________  

INSTRUÇÕES: Avalie como você se sente agora em relação aos itens abaixo e marque cada linha 

com um traço vertical no ponto que melhor descreve seus sentimentos. O centro de cada linha indica 

como você habitualmente se encontra e as extremidades indicam o máximo de cada condição.  
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ANEXO K 
 

 

ESCALA PARA ANÁLISE DA AUTO-AVALIAÇÃO PERCEPTIVO-AUDITIVA E 

TÁTIL CINESTÉSICA DA VOZ 
 

 

 

Nome: __________________________________________ Data:__________ 

 

Momento:_________________________________________  

 

Instruções: Avalie como você se sente agora em relação aos itens abaixo e marque cada linha com 

um traço vertical no ponto que melhor descreve auditivamente a sua qualidade e as sensações tacto-

cinestésicas da voz. A extremidade esquerda indica “ausência de sensação” e a extremidade direita 

“máximo de sensação”. 

 

Agora, neste momento: 
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APÊNDICE A 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 1 
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APÊNDICE B 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 2 
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APÊNDICE C 
 

 

CARTA MODELO DE CONVITE PARA PROFESSORES E ESCOLAS DE CANTO 

 

 

 
 

FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO  

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE OFTALMOLOGIA, 

OTORRINOLARINGOLOGIA E CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO 

 
Campus Universitário – Monte Alegre 

Fone: (16) 3315-0435 
 

 

 

Ribeirão Preto, 2016 

 

Profa. Xxxxxxxxx   

Escola de Música Xxxxxxxx 

 

Prezada Profa. Xxxxxxxxx  

 

Peço a sua colaboração e apoio com a divulgação e o incentivo dos seus alunos a 

participarem da pesquisa "Ansiedade e voz cantada: parâmetros clínicos e efeitos da 

administração aguda de ocitocina em homens" aprovado pelo Comitê de Ética do HCRP 

processo no 4031/2015. 

Este trabalho tem como objetivo avaliar os parâmetros clínicos e efeitos da 

administração aguda de ocitocina na voz de homens cantores em situação de ansiedade. 

A ansiedade em cantores (MPA) pode afetar os cantores antes, durante e após a 

performance musical, independentemente do tempo de formação e de prática, e do gênero 

musical interpretado. A MPA pode se manifestar por aumento dos batimentos cardíacos, 

falta de ar, sudorese, boca seca, tremores, rigidez e expressão de palidez, perda da 

concentração e memória, interpretação errada da música, tensão, entre outros. Estes 

sintomas podem aparecer e comprometer a qualidade da performance musical. Ainda falta 

conhecimento a respeito dos efeitos da administração aguda de ocitocina em homens e sua 

influência na MPA.  

Este estudo pretende convidar homens cantores com idade entre 18 e 35 anos e que 

tenham experiência em voz cantada com o mínimo 3 (três) anos. Podem também, participar 

alunos de canto, de terceiro e quarto ano de graduação, que realizem apresentações 

musicais frequentes (≥1 por mês) ou uma prática expressiva como solista ou em dupla. 
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Os cantores participantes serão convidados e receberão o termo de consentimento 

livre e esclarecido para lerem e após aceitarem participar, serão agendadas duas datas para 

coleta. Esclareço que será oferecido ocitocina intranasal. Esta sustância poderá influenciar 

positivamente na redução dos sintomas da ansiedade na performance musical. A ocitocina 

(Syntocinon®, Novartis, Brasil) não apresenta reações adversas ou contraindicações para 

homens. Ainda, buscamos evidencias apresentadas na literatura quanto aos possíveis 

efeitos colaterais ou reações adversas, não se encontrando nenhum que ponha em risco a 

integridade física e mental do indivíduo. Segundo Mac Donald et al. (2011), o uso da 

ocitocina nasal não está associado a resultados adversos quando utilizada em doses de 18-

40 UI, por períodos curtos e em ambientes de pesquisa controlados. Segue a referência 

comentada: MacDonald E, Dadds MR, Brennan JL, Williams K, Levy F, Cauchi AJ. A review 

of safety, side-effects and subjective reactions to intranasal oxytocin in human research. 

Psychoneuroendocrinology. 2011;36(8):1114-26. 

Esta pesquisa tem como pesquisadora responsável a fonoaudióloga, pós-graduanda, 

Gleidy Vannesa Espitia Rojas, do Departamento de Oftalmologia, Otorrinolaringologia e 

Cirurgia de Cabeça e Pescoço da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

Após a sua anuência, peço a gentileza, de disponibilizar um e-mail ou contato de um 

aluno ou representante de turma dos alunos de graduação da sua instituição. 

Agradecemos eminentemente o seu apoio na divulgação entre seus alunos e 

possíveis interessados em participar deste projeto encaminhando ao correio eletrônico: 

vannesaespitia08@hotmail.com ou vannesa08er@usp.com.br  

Adjunto a esta mensagem encaminho o resumo do projeto e cartaz de divulgação. 

Saudação cordial, 

Atenciosamente, 

 

Prof. Dra. Lilian Neto Aguiar Ricz   Pós-graduanda Vannesa Espitia Rojas   

mailto:vannesaespitia08@hotmail.com
mailto:vannesa08er@usp.com.br
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APENDICE D 
 

 

CARTAZ DE CONVITE DE PARTICIPAÇÃO DA PESQUISA PARA OS 

CANTORES 
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APÊNDICE E 
 

 

QUESTIONÁRIO DE INFORMAÇÕES GERAIS 

 

 

"Ansiedade e voz cantada: parâmetros clínicos e efeitos da administração 

aguda de ocitocina em homens" 

 

 

Nome:                                                                     Idade:                                       

Data: 

Telefone ou e-mail de contato:  

Há quanto tempo canta:  

Qual é o estilo musical que canta:  

Quantas apresentações realiza por semana:  

Quantas apresentações realiza por mês:  

Quais são os lugares onde são realizadas as apresentações: 

Fuma: Não (    )     Sim (    )   

Uso de sustâncias psicoativas: Sim (   )   Não: (   )  

Ingere bebidas alcoólicas?  Sim (    )   Não (   )  

 

Antecedentes Médicos: 

 
Distúrbios  Sim Alterações 

ocasionais 

Não Uso de medicamentos ou 

tratamento médico  

Alérgicos     

Faríngeos     

Nasais     

Otológicos     

Pulmonares     

Psiquiátricos      

Gástricos     

Hormonais      

Vocais     



 

 

APÊNDICE F 
 

 
Caracterização da qualidade vocal dos cantores, segundo a Escala GIRBAS para amostra (n=50) 

 

 

Variáveis 

Grupo Total GP0 GOP 

Sessão 1 Sessão 2 Sessão 1 Sessão 2 Sessão 1 Sessão 2 

N % N % N % N % N % N % 

Grau geral de alteração vocal 

Sem alteração  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Grau discreto 49 98 49 98 27 26,4 27 26,4 22 100 22 100 

Grau moderado 1 2 1 2 1 3,6 1 3,6 0 0 0 0 

Instabilidade 

Sem alteração  3 6 7 14 2 7,2 6 21,4 1 4,5 1 4,5 

Grau discreto 47 94 43 86 26 92,8 22 78,6 21 95,5 21 95,5 

Grau moderado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rugosidade              

Sem alteração 32 64 30 60 16 57,1 15 53,5 16 72,7 15 68,2 

Grau discreto 17 34 19 38 11 39,2 12 42,9 6 42,8 7 31,8 

Grau moderado 1 2 1 2 1 3,7 1 3,6 0 0 0 0 

Soprosidade 

Sem alteração  29 58 31 62 16 57,1 18 64,2 13 59 13 59 

Grau discreto 20 40 18 36 11 39,3 9 32,2 9 41 9 41 

Grau moderado 1 2 1 2 1 3,6 1 3,6 0 0 0 0 

GPO= Grupo placebo-ocitocina; GOP= Grupo ocitocina-placebo; N= Número de participantes; %= Porcentagem.  
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APÊNDICE G 
 

 
Descrição para as variáveis da Escala Analógica de Humor (VAMS) e Escala de Autoavaliação de desempenho de Fala em Público- 

Versão Estado (SSPS-E-D) em função das diferentes fases do teste de simulação de canto em público e da substância administrada. 

 

 
Variável 

 
Substância 

Fases 

MI MB MA MD MPe0 MPe1 

Escala de Autoavaliação de desempenho de Fala em Público- Versão Estado 

Somatória total  (EPM) Placebo 42.66 (0.817) 42.92 (0.881) 43.52(0.959) 42.96(0.941) 43.22 (0.951) 43.7 (0.974) 

Ocitocina 42.98 ( 0.815) 43.72 (0.853) 44.14 (0.882) 44.56(0.954) 44.52(0.915) 44.7(0.951) 

Somatória Itens negativos           

 (EPM) 

Placebo 22.42 (0.476) 22.56 (0.515) 23.02 (0.438) 22.4 (0.506) 22.72 ( 0.481) 23.06 (0.468) 

Ocitocina 22.74 (0.427) 23.28 (0.368) 23.56 (0.383) 23.68 (0.380) 23.66 (0.342) 23.84 (0.361) 

Escala Analógica de Humor (VAMS) 

Fator Ansiedade  (EPM) Placebo 120.32 (7.78) 105.44 (7.81) 116.62 (8.28) 125.22 (7.81) 117.8 (7.31) 103.34 (6.95) 

Ocitocina 129.18 (6.18) 121.22 (7.02) 115.42 (6.94) 132.96 (7.62) 121.86 (8.00) 117.1 (7.73) 

Fator Cognição  (EPM) Placebo 237.3 ( 12.01) 217.24 (14.17) 209.8 (14.07) 216.7 (15.67) 186.29 (15.54) 179.92 (15.63) 

Ocitocina 257.36 (14.17) 236.46 (14.38) 223.98 (15.15) 225.84 (16.65) 191.96 (17.08) 187.06 (16.10) 

Fator Desconforto  (EPM) Placebo 123.82 (8.56) 110.46 (9.15) 109.38 (9.07) 114.92 (9.65) 111.62 (9.03) 106.42 (9.42) 

Ocitocina 118.32 (8.42) 116.72 (8.59) 110.14 (8.86) 115 (9.56) 109.9 (9.73) 109.74 (9.74) 

Fator Sedação  (EPM) Placebo 80.32 (4.97) 63.82 (4.82) 60.96 (4.80) 55.24 (4.72) 57.72 (5.06) 63.82 (5.39) 

Ocitocina 83.34 (5.11) 76.82 (5.10) 66 (5.34) 62.5 (5.63) 62.3 (5.37) 60.84 (4.89) 

EMP= Erro padrão da média; MI= Medida Inicial; MB= Medida Basal; MA= Média Antecipatória; MD= Medida de desempenho; MPe0= Média Pós-estresse 0; MPe1= 

Medida Pós- estresse 1; SSPS-E= Escala para Autoavaliação do Desempenho em Público - Versão; VAMS= Escala Analógica de Humor; = Média. 
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APÊNDICE-H 
 

 

Descrição para as variáveis do questionário Autoavaliação Perceptivo-Auditiva e Tátil-

Cinestésica da Voz (APATCV) em função das diferentes fases do teste de simulação de 

canto em público e da substância administrada 

 

EPM = Erro padrão da média; MB= Medida Basal; MA= Média Antecipatória; MPe0= Média Pós-estresse 0; =  

Média 

 

 

 

 

 

Variável Grupo Fases 

MB MA MPe0 

Percepção tátil-cinestésica da voz   

(EPM) 

Placebo 157.78 (15.90) 114.4 (14.56) 133.44 (17.91) 

Ocitocina 161.14 (19.34) 131.22 (17.38) 137.28 (17.19) 

Percepção-auditiva da voz  (EPM) Placebo 114.76 (12.32) 85.38 (63.71) 89.4 (11.66) 

Ocitocina 96.44 (11.37) 76.8 (53.87) 80.46 (11.26) 



 

 

APÊNDICE I 
 

 

Descrição para as variáveis da análise das medidas acústicas da voz, por meio do software Multi-Dimensional Voice Program Advanced 

(MDVP-Advanced) e da intensidade vocal* por meio do software Sound Forge 11.0. Em função das diferentes fases do teste de 

simulação de canto em público e da substância administrada. 

 

 
Variável 

 
Substância 

Fases 

MI MB MA MD MPe0 MPe1 

 

Média da Frequência fundamental  (EPM) 

Placebo 134.89 (3.66) 132.11 (3.50) 135.31 (4.40) 146.39 (4.55) 144.56 (4.76) 135.05 (4.53) 

Ocitocina 133.17 (4.20) 132.67 (4.14) 135.43 (4.72) 144.39 (4.76) 145.53 (4.52) 137.39 (4.24) 

 

Média da intensidade vocal  (EPM) 

Placebo 65.52 (6.10) 65.70 (5.79) 66.16 (5.95) 68.66 (6.06) 69.75 (5.59) 67.64 (6.25) 

Ocitocina 66.103 (5.6) 66.60 (6.48) 66.27 (5.89) 69.78 (6.45) 69.94 (6.42) 67.78 (7.37) 

 

Variação da f0  (EPM) 

Placebo 1.07 (0.06) 1.34 (0.10) 1.22 (0.09) 1.14 (0.07) 1.13 (0.06) 1.1 (0.06) 

Ocitocina 1.12 (0.07) 1.05 (0.06) 1.11 (0.07) 1.12 (0.07) 1.09 (0.07) 1.07 (0.07) 

 

Jitter percentual  (EPM) 

Placebo 0.75 (0.07) 1.07 (0.13) 0.89 (0.10) 0.67 (0.05) 0.75 (0.08) 0.83 (0.08) 

Ocitocina 0.80 (0.08) 0.79 (0.09) 0.81 (0.09) 0.7 (0.09) 0.73 (0.09) 0.67 (0.08) 

 

Nível do quociente de perturbação do pitch  
(EPM) 

Placebo 0.67 (0.04) 0.83 (0.07) 0.78 (0.06) 0.7 (0.04) 0.72 (0.05) 0.69 (0.05) 

Ocitocina 0.67 (0.04) 0.68 (0.05) 0.71 (0.05) 0.7 (0.05) 0.7 (0.05) 0.62 (0.04) 

 

Shimmer percentual  (EPM) 

Placebo 3.44 (0.17) 3.86 (0.30) 3.55 (0.19) 2.92 (1,34) 3.07 (0.19) 2.98 (0.15) 

Ocitocina 3.34 (0.20) 3.28 (0.18) 3.38 (0.16) 2.98 (0.19) 3.05 (0.23) 3.3 (0.35) 

 

Quociente de perturbação da amplitude  (EPM)  

Placebo 2.89 (0.13) 3.15 (0.20) 3.01 (0.15) 2.39 (0.17) 2.38 (0.16) 2.43 (0.16) 

Ocitocina 2.83 (0.15) 2.82 (0.15) 2.88 (0.15) 2.36 (0.16) 2.37 (0.16) 2.5 (0.23) 

 

F0- frequência do tremor  (EPM) 

Placebo 4.19 (0.25) 4.69 (0.33) 4.36 (0.27) 4.19 (0.23) 4.87 (0.36) 4.56 (0.33) 

Ocitocina 4.21 (1.61) 4.09 (0.30) 4.12 (0.31) 4.63 (0.26) 4.85 (0.31) 4.31 (0.26) 

 

Amplitude da frequência do tremor  (EPM) 

Placebo 4.5 (0.28) 4.73 (0.34) 4.21 (0.24) 4.67 (0.33) 4.58 (0.41) 4.05 (0.35) 

Ocitocina 4.39 (0.34) 4.41 (0.37) 4.49 (0.32) 3.81 (0.26) 4.36 (0.30) 4.46 (0.45) 
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Variável 

 
Substância 

 

MI 

 

MB 

Fases 
 

MA 

 

MD 

 

MPe0 

 
MPe1 

 

F0- taxa da intensidade do tremor  (EPM) 

Placebo 0.31 (0.03) 0.33 (0.03) 0.38 (0.04) 0.42 (0.04) 0.39 (0.03) 0.34 (0.03) 

Ocitocina 0.33 (0.02) 0.27 (0.02) 0.34 (0.03) 0.37(0.03) 0.37 (0.04) 0.4 (0.08) 

 

Amplitude- taxa da intensidade do tremor  (EPM) 

Placebo 3.81 (0.28) 4.44 (0.37) 3.64 (0.29) 3.68 (0.34) 3.7 (0.31) 2.75 (0.33) 

Ocitocina 3.85 (2,38) 3.5 (0.34) 3.65 (0.25) 4.07 (0.45) 3.91 (0.51) 3.49 (0.33) 

 

Proporção harmônico-ruído  (EPM) 

Placebo 0.13 (0.00) 0.14 (0.00) 0.13 (0.00) 0.14 (0.00) 0.13 (0.00) 0.13 (0.00) 

Ocitocina 0.13 (0.00) 0.13 (0.00) 0.13 (0.00) 0.13 (0.00) 0.13 (0.00) 0.13 (0.00) 

 

Taxa de turbulência vocal  (EPM)  

Placebo 0.05 (0.00) 0.05 (0.00) 0.05 (0.00) 0.05 (0.00) 0.04 (0.00) 0.05 (0.00) 

Ocitocina 0.04 (0.00) 0.04 (0.00) 0.05 (0.00) 0.05 (0.00) 0.05 (0.00) 0.05 (0.00) 

 

Taxa de soprosidade  (EPM) 

Placebo 11.36 (0.95) 11.1 (0.99) 9.38 (0.88) 8.19 (0.57) 7.64 (0.54) 9.65 (0.83) 

Ocitocina 10.79 (0.91) 10.82 (0.99) 9.8 (0.92) 8.7 (0.61) 8.91 (0.68) 10 (0.81) 

EPM = Erro padrão da media; Mi= Medida Inicial; MB= Medida Basal; MA= Média Antecipatória; MD= Medida de desempenho; MPe0= Média Pós-stresse 0; MPe1= Medida Pós- estresse; 

= Média. 
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APÊNDICE J 
 

 
Descrição para as variáveis da Escala Analógica de Humor (VAMS) e Escala de Autoavaliação de desempenho de Fala em 

Público- Versão Estado (SSPS-E-D) em função das diferenças das medias entre as fases durante o Teste de Simulação de 

Canto em Público e da substância administrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPM = Erro padrão da media; Mi= Medida Inicial; MB= Medida Basal; MA= Média Antecipatória; MD= Medida de desempenho; MPe0= Média Pós-stresse 0; MPe1= 

Medida Pós- estresse; = Média. 

 

 

 

 

 
Variável 

 
Substancia  

Fases 

MI - MB MB - MA MA - MD MD - MPe0 MPe0 - MPe1 

Escala de Autoavaliação de desempenho de Fala em Público- Versão Estado 

Somatória total  (EPM) Placebo 0,26 (0.32) 0,60 (0,39) -0,56 (0,45) 0,26 (0,30) 0,48 (0.33) 

Ocitocina 0,76 (0,49) 0,42 (0,51) 0,42 (0,44)  -0,04 (0,36) 0,18 (0,30) 

Somatória Itens negativos  

 (EPM) 

Placebo 0,14(0,19) 0,46 (0,20)  -0,62(0,438) 0,32 (0,25) 0,34 (0.17) 

Ocitocina 0,54(0,26) 0,28 (0,20)  0,12 (0,383)  -0,02 (0,16) 0,18 (0.14) 

Escala Analógica de Humor (VAMS)  

Fator Ansiedade  (EPM) Placebo -14,88 (5,83) 11,18 (5,54) 8,60 (5,72)  -7,42 (4,71) -14,46 (5,48) 

Ocitocina -7,96 (5,10) -5,80 (6,17) 17,54 (4,95) -11,10 (4,04)  -4,76(4,65) 

Fator Cognição  (EPM) Placebo -20,06 (7,15) -7,44(6,73) 6,90 (7,58) 0,42 (4,89) -6,20 (6,25) 

Ocitocina -20,90 (6,02) -12,48(7,25) 1,86 (7,09) 0,02 (3,85)  - 6,86 (5,65) 

Fator Desconforto  (EPM) Placebo -13,36 (3,82) -1,08(5,31) - 5,72 (2,96)  -3,30(4.08) -5,20 (4,13) 

Ocitocina -1,60 (4,49) -6,58 (3,94)  - 3,50 (2,80) -5,10 (3,67) - 0,16 (3,23) 

Fator Sedação  (EPM) Placebo -16,50 (4,28) -2,86 (3,67) 5,54 (4.64) 2,48 (2,64) 6,10 (2,34) 

Ocitocina -6,52 (4,01) -10,82 (4,02) 4,86 (4,04) -0,12(2,49) -1,54 (2,98) 
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APÊNDICE-K 
 

 

Descrição para as variáveis do questionário Autoavaliação Perceptivo-Auditiva e 

Tátil-Cinestésica da Voz (APATCV) em função das diferenças entre as medias 

das fases durante o Teste de Simulação de Canto em Público e da substância 

administrada 

 
 

Variável 
 

Substancia 
Fases 

MA ─ MB MP01 ─ MA 

Autoavaliação Perceptivo-Auditiva e Tátil-Cinestésica da Voz 

Percepção tátil-

cinestésica da voz  

(EPM) 

Placebo 43,38(13,26) -24,34 

Ocitocina 29,92(10,59) -23,86 

Percepção auditiva da 

voz  (EPM) 

Placebo 29,38 (9,33) -25,36 

Ocitocina 19,64 (8,14) -15,98 

EPM = Erro padrão da média; MB= Medida Basal; MA= Média Antecipatória; MPe0= Média Pós-  

estresse 0; =  Média 

 
 
 



 

 

APÊNDICE L 
 

 
Descrição para as variáveis da análise das medidas acústicas da voz, por meio do software Multi-Dimensional Voice 

Program Advanced (MDVP-Advanced)  por meio do software Sound Forge 11.0. Em função das diferenças entre as  medias 

das fases durante o  Teste de Simulação de Canto em Público e da substância administrada. 

 
 

Variável 
 

Substância 
FASES 

MB-MI MA-MB MD-MA MPe0-MD MPe1-MPe0 

 

Média da Frequência fundamental  (EPM) 

Placebo -2,78 (1,65) 3,20 (2,04) 11,08(2,25) -1,83 (2,42) -9,51(2,22) 

Ocitocina - 0,50 (2,14) 2,76 (2,13) 8,95(2,20 1,15 (1,48) -8,51 (2,44) 

 

Variação da f0  (EPM) 

Placebo 0,26(0,11) -0,12 (0,09) -0,07 (0,11) -0,01(0,07) -0,03 (0.07) 

Ocitocina -0,07(0,07) 0,06 (0,07) 0,01 (0,09) -0,03 (0,07) - 0,02 (0.08) 

 

Jitter percentual  (EPM) 

Placebo 0,32 (0,12) -0,18 (0,11) -0,22 (0,09) 0,08 (0,07) 0,08 (0,09) 

 Ocitocina -0,01 (0,10) 0,02 (0,09) -0,11 (0,13) 0,04 (0,08) - 0,06 (0,07) 

 

Nível do quociente de perturbação do pitch  
(EPM) 

Placebo 0,16 (0,07) -0,05 (0,07) -0,08(0,06) 0,02(0,04) -0,03(0,05) 

Ocitocina 0,01 (0,05) 0,03 (0,05) -0,01(0,06) 0,00 (0,04) -0,09 (0,05) 

 

Shimmer percentual  (EPM) 

Placebo 0,42 (0,27) -0,31 (0,29) - 0,63 (0,16) 0,15 (0,16) -0,09 (0,23) 

Ocitocina -0,06 (0,17) 0,10 (0,17) -0,40 (0,19) 0,07 (0.19) 0,25 (0,27) 

 

Quociente de perturbação da amplitude  (EPM)  

Placebo 0,26 (0,18) -0,14 (0,21) -0,62 (0,20) -0,01 (0,14) 0,05 (0,13) 

Ocitocina -0,01 (0,13) 0,06 (0,14) -0,52 (0,15) 0,01 (0,13) 0,13 (0,18) 

 

F0- frequência do tremor  (EPM) 

Placebo 0,56 (0,42) -0,71 (0,42) -0,11 (0,32) 0,65 (0,41) 0,27(0,54) 

Ocitocina -0,12 (0,43) 0,46 (0,37) 0,59(0,34) 0,28 (0,45) 0,57(0,55) 

 

Amplitude da frequência do tremor  (EPM) 
 
 
 
 

Placebo 0,22 (0,44) -0,54(0.42) 0,63(0,41) -0,24 (0,59) -0,11 (0,64) 

Ocitocina 0,35 (0,48) 0,24 (0.47) - 0,82 (0,49) 0,66 (0,50) -0,04 (0,77) 
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Variável 

 

Substância 

 

FASES 

MB-MI MA-MB MD-MA MPe0-MD MPe1-MPe0 

 

F0- taxa da intensidade do tremor  (EPM) 

Placebo 0,02 (0,04) 0,05 (0,04) 0,05 (0.04) -0,04 ( 0.03) -0,03 (0.04) 

Ocitocina -0,07 (0,03) 0,08 (0,03) 0,03 (0.04) -0,01 (0.04) 0,03 (0.09) 

 

Amplitude- taxa da intensidade do tremor  (EPM) 

Placebo 0,84 (0,51) -1,03 (0,49) -0,11 (0,56) -0,37 (0,42) -0,83 (0,46) 

Ocitocina -0,37(0,49) 0,17 (0,45) 0,54(0,56) -0,03 (0,81) - 1,15 (0.81) 

 

Proporção harmônico-ruído  (EPM) 

Placebo 0,00 (0.00) -0,00 (0.00) -0,00 (0.00) -0,00 (0.00) -0,00 (0.00) 

Ocitocina 0,00 (0.00) -0,00 (0.00) 0,00 (0.00) 0,00 (0.00) 0,00 (0.00) 

 

Taxa de turbulência vocal  (EPM)  

Placebo -0,00 (0.00) 0,00 (0.00) -0,00 (0.00) -0,00(0.00) 0,00 (0.00) 

Ocitocina -0,00 (0.00) 0,00 (0.00) -0,00 (0.00) 0,00 (0.00) 0,00 (0.00) 

 

Taxa de soprosidade  (EPM) 

Placebo -0,26 (0,64) -1,72 (0,62) -1,18 (0,64) -0,55 (0,53) 2,01 (0,66) 

Ocitocina 0,03 (0,72) -1,02 (0,64) 1,10 (0,89) 0,21 (0,56) 1,09 (0,69) 

EPM = Erro padrão da media; Mi= Medida Inicial; MB= Medida Basal; MA= Média Antecipatória; MD= Medida de desempenho; MPe0= Média Pós-stresse 0; MPe1= 

Medida Pós- estresse; = Média. 
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