
Prezado amigo fonoaudiólogo,  

 

É com grande prazer que estamos lançando o primeiro boletim do Depto de Voz da SBFA, 

gestão 2014 – 2016. Este será o nosso veículo de comunicação trimestral com todos vocês. Nosso 

objetivo é contar como estão os trabalhos que o Depto de Voz vem realizando (cursos, eventos, cam-

panha da voz, pareceres, iniciativas, bastidores do congresso, teses e dissertações defendidas na área, 

sessão tira dúvidas, etc). Haverá também um espaço para que você, leitor, possa se manifestar. Este 

boletim será uma publicação apenas virtual e ficará disponível no site da SBFa, além de ser dispara-

do para todos vocês (sócios da SBFa) via e-mail. 

Nesta primeira edição vocês encontrarão um breve balanço da Campanha da Voz 2014, os 

vencedores do Prêmio Melhor Campanha da Voz 2014 e um convite para que todos realizem eventos 

em prol ao Dia Mundial da Voz – 2015. Conhecerão os finalistas do Destaque em Voz 2014, os e-

ventos que os membros do Departamento de Voz participaram.  O Comitê de Fononcologia, contará 

como foi o Encontro Norte-Nordeste de Cabeça e Pescoço 2014, e a importante parceria que a SBFa 

tem feito com a Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço. 

Divulgaremos os resultados do questionário de satisfação que os fonoaudiólogos responderam 

durante o Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia 2014, no que se refere às atividades organizadas 

pelo Depto de Voz – SBFa. Os resultados foram positivos e nos guiarão para a estruturação da grade 

do congresso deste ano. 

Os resumos das dissertações e teses defendidas até março de 2015, também estarão nesta pri-

meira edição do Boletim Amigos da Voz. 

Nosso objetivo é estar mais próximo da comunidade fonoaudiológica que atua na área de voz! 

Que nosso contato seja eficaz e duradouro. Boa leitura e esperamos vocês na próxima edição! 

      

     Marcia Menezes e Carolina Anhoque 

Veja como estamos estruturados: 
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 O evento, promovido pelo LABORVOX, aconteceu no dia 7 de novembro de 2014 e trouxe contri-

buições nas áreas de saúde do trabalho e saúde ocupacional.  

 Foram discutidos assuntos como perícias, afastamentos, desgaste mental e estresse pós-traumático 

(com influência negativa na atuação de alguns profissionais como delegados, repórteres, policiais, médicos 

e enfermeiros).  

 Com foco interdisciplinar, foram discutidos, ainda, os desafios e as práticas em Saúde do Trabalha-

dor nas áreas de Fonoaudiologia, Psicologia e Fisioterapia. Estiveram presentes profissionais de diversas 

especialidades e o Departamento de Voz da SBFa foi representado pela fonoaudióloga Dra.Vanessa Pedro-

sa.   

RETROSPECTIVA 2014 

Homenagem de reconhecimento à Dra Mara Behlau  

senvolvimento de programas de ensi-

no, serviços administrativos ou pres-

tação de serviços a indivíduos com 

distúrbios da comunicação. 

Vale ressaltar que há um lon-

go processo para este importante re-

conhecimento e o profissional premi-

ado   deve  ter  sua  candidatura    

proposta/patrocinada por seus pares 

em uma documentação extensa e mi-

nuciosamente preparada.  

Em 2014, pela primeira vez 

na história da ASHA, o Brasil foi in-

dicado e contemplado com duas dis-

tinções.  

Mara Behlau, um grande e-

xemplo para a Fonoaudiologia brasi-

leira, merece nosso aplauso e nossa 

admiração, e nos impulsiona a conti-

nuarmos lutando pelo desenvolvi-

mento da área de Voz no nosso país, 

clínica e cientificamente.  

Durante o 22º Congresso Bra-

sileiro de Fonoaudiologia, o Departa-

mento de Voz e a diretoria da SBFa, 

prestou sua homenagem à Dra Mara 

Behlau, que foi premiada, no dia    

21/11/2014, nos Estados  Unidos, pela 

American Speech-Language and Hea-

ring Association – ASHA, a maior 

sociedade de Fonoaudiologia do mun-

do.  

Mara recebeu dois prêmios: o 

primeiro foi o Fellowship of the Asso-

ciation, um dos mais disputados, em 

que um membro da associação é reco-

nhecido por sua excepcional contribu-

ição à disciplina das Ciências e Dis-

túrbios da Comunicação e pelo desta-

que entre seus pares.  

O segundo, Certificate of Re-

cognition for Outstanding Contributi-

ons in International Achievement, 

premia profissionais com reconheci-

mento nas áreas de educação interna-

cional, publicações e pesquisas, de-
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Ações com o apoio do Departamento de VOZ da SBFa 

1) XXII Seminário de Voz e Seminário de Clínica e Pesquisa da PUC-SP  

Dra Mara Behlau, durante a 

solenidade de homenagem no 

Congresso de Fonoaudiologia. 

Dra Mara Behlau recebendo 

homenagem da presidente da 

SBFa, Dra Irene Marchesan. 



Em parceria com 

a Sociedade Brasileira 

de Cabeça e Pescoço 

(SBCCP) , a  SBFa., por 

meio dos Departamen-

tos de Disfagia e Voz, 

apoiou a segunda edição 

da Jornada Norte-

Nordeste de Fonoaudio-

logia em Cirurgia de 

Cabeça e Pescoço, reali-

zada nos dias 26 e 27 de 

setembro de 2014, na 

cidade de Belém. Os 

comitês de Disfagia 

Mecânica e Fononcolo-

gia foram responsáveis 

pela organização do e-

vento e representados 

pelos fonoaudiólogos 

Leandro Pernambuco, 

Lica Arakawa-

Sugueno e Michelle 

Guimarães.  

O evento agre-

gou profissionais e 

estudantes de Fonoau-

diologia das regiões 

Norte e Nordeste e, 

ainda, profissionais 

das regiões Sul e Su-

deste.  

Entre os temas 

abordados, ressaltou-

se a reabilitação fono-

audiológica com enfo-

que na comunicação 

oral e deglutição de pacientes 

submetidos a diferentes tipos 

de cirurgias de cabeça e pes-

coço, atuação fonoaudiológica 

nas paralisias de prega vocal e 

nas paralisias faciais periféri-

cas, assim como eletroestimu-

lação e bandagem aplicadas à 

Fonoaudiologia. Em 2015, 

estas discussões continuarão 

acontecendo no X Congresso 

Brasileiro de Fonoaudiologia 

em Cirurgia de Cabeça e Pes-

coço, que acontecerá conco-

mitantemente ao XXV Con-

gresso Brasileiro de Cirurgia 

de Cabeça e Pescoço, entre 8 a 

11 de setembro, no Centro de 

Convenções de Natal (RN). 

2) Jornada Norte e Nordeste de Cirurgia de Cabeça e Pescoço 2014 

3) Premiação por atuação em Programa de Saúde Vocal 

incluindo a prática de a-

quecimento e desaqueci-

mento. Também são rea-

lizadas avaliações pré-

admissionais e periódicas 

e encaminhamentos espe-

cializados aos professores 

do município.  

 O Departamento 

de Voz da SBFa parabe-

niza as fonoaudiólogas 

pela iniciativa e reconhe-

ce o importante trabalho 

que vêm desenvolvendo 

em benefício da popula-

ção! 

Faça você também: 

 Se você tem in-

teresse em desenvolver 

um programa seme-

lhante em sua cidade, 

entre em contato conos-

co, as profissionais es-

tão dispostas a oferecer 

maiores detalhes de co-

mo alcançar êxito numa 

ação como esta.  

 

 As fonoaudiólo-

gas Ana Carolina Xavi-

er Sampaio e Alessan-

dra Maria Machado de 

Souza receberam, em 

dezembro de 2014, mo-

ção de aplauso pela Câ-

mara Municipal da ci-

dade de Congonhas-

MG, pelo desenvolvi-

mento do programa de 

Saúde Vocal na cidade 

desde o ano de 2010.  

 No programa, 

os professores recebem 

treinamentos e orienta-

ções em saúde vocal, 
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Representantes da SBFa na Jor-

nada Norte e Nordeste de cirurgia 

de Cabeça  Pescoço em 2014. 

Desenvolvimento 

do programa de 

Saúde Vocal 

recebe moção de 

aplausos na 

Câmara Municipal 

da cidade de 

Congonhas-MG. 



Premiação do destaque em voz 2014 no 22º Congresso de Fonoaudiologia 
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 O Departamento de Voz da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia - SBFa 

em 2014 premiou três categorias de Campanhas de Voz realizadas em comemora-

ção  ao  Dia  Mundial da Voz, durante o 22º Congresso Brasileiro de  Fonoaudiolo-

gia.   

 É com muita alegria que parabenizamos os VENCEDORES DO PRÊMIO 

MELHOR CAMPANHA DA VOZ 2014, que concorreram com inúmeros outros 

grupos.  

dos moderadores de mesa e 

dos palestrantes foi avalia-

da como ótima, boa, regu-

lar e ruim, e foi atribuída a 

nota  de 0 a 10 para a ses-

são como um todo.  

A média geral das 

sessões foi de 9,07 pontos, 

o que consideramos um 

excelente resultado de qua-

lidade das apresentações. 

As avaliações individuais 

serão entregues a cada mo-

derador e palestrante, para 

que tenham acesso ao jul-

gamento do seu desempe-

No 22º Congresso 

Brasileiro de Fonoaudiolo-

gia da SBFa, realizado de 

08 a 11 de outubro de 2014 

em Joiville-SC, o Departa-

mento de Voz avaliou os 

palestrantes e moderadores 

das salas onde aconteciam 

as sessões do Departamen-

to de Voz. 

Por amostragem, 

foram distribuídos dez 

questionários de avaliação 

em cada sessão, para pro-

fissionais e estudantes.  

A performance  

nho. 

Estes resultados 

estão nos guiando na estru-

turação da grade do Con-

gresso de 2015 para que 

possamos manter a mesma 

qualidade das apresenta-

ções.   

Finalizando, agra-

decemos a cada moderador 

e palestrante, e contamos 

com todos vocês no nosso 

23º Congresso de Fonoaudi-

ologia em Salvador-BA. 

Premiação da Campanha da Voz  no 22º Congresso de Fonoaudiologia—2014 

Resultados do questionário de satisfação  

do 22º Congresso de Fonoaudiologia 
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Liga de atenção vocal de Recife 

“A média geral das 

sessões foi de 9,07 

pontos, o que consi-

deramos um excelen-

te resultado de quali-

dade das apresenta-

ções”.  

SERVIÇOS DE SAÚDE 

1º LUGAR 

LIGA DE ATENÇÃO 

VOCAL DE RECIFE  - 

PE 

Patrícia M. M. Balata 

Ana Maria B. Araújo 

2º LUGAR 

GUARULHOS – SP 

Edmar V. C. Júnior 

Carine C. Ferreira 

3º LUGAR 

CREFONO 6 

MG, ES, MT, MS 

Claudia G. Ligocki 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

1º LUGAR 

FOB-USP BAURU - SP 

Kelly C. A. Silvério 

Alcione G. Brasolotto 
 

2º LUGAR 

HUMANIZAVOZ UFF – RJ 

Andréa G. O. Aguiar 

 

3º LUGAR 

FGU - SC 

Julya Macedo 

EMPRESAS 
1º LUGAR 
SESI – SP 

Marina T. Ribeiro 

 
2º LUGAR 
DELL – RS 

Ana Cristina W. M. 
C. Santos 

 
3º LUGAR 

NÚCLEO ASSISTEN-

CIAL CAMINHOS 

PARA JESUS - BH 
Graziela Z. Andrade 

  

 Em 2015, vamos completar 14 anos de Premiação de Melhor Campanha 

da Voz! O nível e a abrangência das Campanhas crescem a cada ano.  

 Participe também desta comemoração e inscreva a sua Campanha de 2015.  

Consulte o portal da SBFa (http://www.sbfa.org.br/campanhadavoz) e veja o edital 

de inscrição para concorrer ao Prêmio de Melhor Campanha da Voz de 2015. 

Campanha da FOB-USP 

Campanha do SESI– SP 

http://www.sbfa.org.br/campanhadavoz


Em 2014, conta-

mos com uma participa-

ção expressiva de colegas 

que se uniram para a co-

memoração do “Dia 

Mundial da Voz”!  

As ações abrange-

ram entrevistas em veícu-

los de grande imprensa e 

especializadas, distribui-

ção de jornais em estações 

de Metrô e de outros ma-

teriais educativos em di-

versas instituições, pales-

tras, atividades de entrete-

nimento e uma imensa 

interação nas Redes Soci-

ais, dentre outras, que  

atingiram milhões de pes-

soas. 

A nossa 15ª edição 

da Campanha da Voz está 

se aproximando e é com 

imensa satisfação que o 

Departamento de Voz  

apoia a realização em todo 

o Brasil. A garota propa-

ganda deste ano é a atriz e 

cantora Alessandra Maes-

trini! 

Pedimos para que 

todos os fonoaudiólogos, 

juntamente com suas equi-

pes, 

em seus serviços, realizem ações 

em comemoração ao Dia Mundial 

da Voz no dia 16 de abril. Sugeri-

mos que, dentre outras atividades, 

haja neste dia, às 19:30, uma ativi-

dade musical (como apresentação 

de coral ou solo), a qual será uma 

corrente que estará acontecendo 

no mundo todo, neste mesmo dia, 

neste mesmo horário, em diversos 

países. 

Para divulgação internacio-

nal, registre as atividades da sua 

campanha no site do World Voice 

Day (http://world‐voice‐day.org/

form‐for‐your‐wvd‐event/).  

Além disso, envie sua pro-

gramação com a data para o nosso 

e-mail (voz@sbfa.org.br), para 

que possamos divulgá-la no site 

www.campanhadavoz.com.br.  

Consulte o portal da SBFa 

(http://www.sbfa.org.br/

campanhadavoz) e veja as dicas e 

modelos de materiais disponíveis.  

Independentemente do ta-

manho da campanha, sua partici-

pação é fundamental para 

que a Saúde Vocal do Brasil ecoe 

por todo o mundo.  

Participe e ajude o Brasil a 

se tornar, cada vez mais, Amigo 

da Voz! 

Campanha da Voz 
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Atriz e cantora Alessandra Maestrini - garota propaganda 

da Campanha da Voz da SBFa de 2015  

world-voice-day.org 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fday.org%2Fform&h=cAQH61gu5&enc=AZMCOQUA3iyF7HnjEXYnY1F2_EpKnzZi09MxZwgmP1NLDQluUsij4ehqFyW7GTWvMqcJM7DjgygX5vO5vw9iy-sNYgowkWXPFjM-gc0UmbkNJNdHiyW0cNYPKgdFHbieb_p2ZXxg0P3KyXGZSxVaPu9fVPcYywSmGqM3AA70D4JMZA&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fday.org%2Fform&h=cAQH61gu5&enc=AZMCOQUA3iyF7HnjEXYnY1F2_EpKnzZi09MxZwgmP1NLDQluUsij4ehqFyW7GTWvMqcJM7DjgygX5vO5vw9iy-sNYgowkWXPFjM-gc0UmbkNJNdHiyW0cNYPKgdFHbieb_p2ZXxg0P3KyXGZSxVaPu9fVPcYywSmGqM3AA70D4JMZA&s=1
mailto:voz@sbfa.org.br
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.campanhadavoz.com.br%2F&h=aAQGyLbP3&enc=AZMZU3gZ224KTYbXFbPwY9f_lMch0HwKn6F9P7P1jXsAYPV2MccU8pklMhxXEo9qwPf8dCCEoME68P82hvViMSM6V5_de9mm5z0m8npGU-3Gus8tHOteL4Cg2saKzXVG0UV1DaLmQWJuAMeY_VdXdOw7iRHzR92H9T0AAHqZ7NXk


Título da dissertação: ESTÁGIOS MOTIVACIONAIS E SUA CORRELAÇÃO COM SINTO-

MAS DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO EM PACIENTES COM DISFONIA 

 

Autor(a): Carmen Vanessa Coelho Costa 
Orientador(a): Profa. Dra. Dagma Venturini Marques Abramides 
Instituição: Programa de Pós-graduação em Fonoaudiologia da Faculdade de Odontologia de Bauru – Univer-
sidade de São Paulo 
Data da defesa: 25/02/2015 
 
RESUMO 
A participação ativa do paciente em reabilitação vocal é um dos fatores principais para resultados eficazes, o 
que denota a importância em estudar os aspectos motivacionais e a influência dos estados de ansiedade e 
depressão. O Modelo Transteórico dos Estágios de Mudança (MTT) mostra-se na abordagem clínica como um 
modelo que estuda a motivação do indivíduo para modificação de determinados comportamentos. Na busca 
de maiores esclarecimentos quanto à motivação do paciente, este estudo se propôs a identificar os estágios 
motivacionais e verificar a correlação entre estes estágios e os níveis de sintomas de ansiedade e depressão 
em pacientes com disfonia. Participaram 41 indivíduos, na faixa etária entre 18 e 55 anos, com disfonias fun-
cionais ou organofuncionais. Todos responderam a escala University of Rhode Island Change Assessment 
(URICA) adaptada para voz denominada URICA-Voz para identificação dos estágios motivacionais, o inventá-
rio IDATE traço e estado para ansiedade e o inventário de autoavaliação de Beck para depressão (BDI). A 
maioria dos participantes 30 (73,17%) situa-se no estágio de contemplação, sete (17%) no de ação, 4 (9%) no 
de pré-contemplação e nenhum dos participantes estavam em manutenção. Encontrou-se correlação significa-
tiva entre a média de pontos do estágio de contemplação da escala URICA-Voz e a média obtida nos inventá-
rios IDATE–T (p=0,002) e IDATE-E (p=0,028). Diante dos dados encontrados configura-se a importância de 
incluir o MTT ao protocolo clínico na área de Voz para maior esclarecimento sobre a interferência da baixa 
motivação e sua relação com sintomas de ansiedade e depressão em pacientes com disfonia. 
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Resumos de dissertações e teses defendidas em 2015 

Título da dissertação: AVALIAÇÃO DO EFEITO DA ELETROESTIMULAÇÃO EM MULHE-

RES COM NÓDULOS VOCAIS 

 
Autor(a): Juscelina Kubitscheck de Oliveira Santos 
Orientador(a): Ana Cristina Côrtes Gama 
Coorientadoras: Kelly Cristina Alves Silvério / Neide Fátima Cordeiro Oliveira 
Instituição: Programa: Pós Graduação em Ciências Fonoaudiológicas da Universidade Federal de Minas Ge-
rais /UFMG – Faculdade de Medicina 
Data da defesa: 09/03/2015 

 
RESUMO 
O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS) e comparar 
com o uso da TENS associado à técnica de sons vibrantes em mulheres com nódulos vocais. Foram avalia-
dos: parâmetros acústicos, configuração laríngea, análise perceptivo-auditiva da voz e sensações relatadas 
antes e após o uso da TENS. Foram incluídas no estudo 60 mulheres na faixa etária de 18 a 55 anos. As 
participantes foram divididas em três grupos: experimental 1: submetidas ao uso da eletroestimulação, grupo 
experimental 2: eletroestimulação associada à técnica de vibração de língua e grupo controle: eletroestimu-
lação, porém o aparelho encontrou-se desligado. O tempo de aplicação da eletroestimulação foi de 20 minu-
tos. Os parâmetros acústicos avaliados foram frequência fundamental, jitter e shimmer da vogal sustentada /
Ɛ/. Na autoavaliação de desconforto fonatório as participantes assinalaram o grau de esforço fonatório o nos 
momentos pré e após uso da TENS. Com os resultados do experimento pôde-se concluir que a TENS apli-
cada de forma isolada ou associada à técnica de vibração de língua produz efeitos imediatos positivos nas 
avaliações perceptivo-auditiva, laríngea e na autoavaliação de desconforto fonatório, auxiliando no fecha-
mento glótico e na melhora do conforto fonatório de mulheres com nódulos vocais. Quando a TENS é asso-
ciada à técnica de vibração de língua há também melhora do parâmetro rugosidade da voz. Estudos futuros 
testando outras correntes elétricas terapêuticas e diferentes tempos de aplicação do estímulo serão impor-
tantes para um maior conhecimento sobre os benefícios desta técnica na clínica fonoaudiológica. 



Título da dissertação: TERAPIA DE GRUPO COMO FACILITADORA DA ADESÃO DO PACI-

ENTE COM DISFONIA COMPORTAMENTAL 
 
Autor(a): Ana Karina Cascudo Alves Fahning 
Orientadores: Profa. Dra. Anna Alice Figueirêdo de Almeida e Prof. Dr. Ulisses Umbelino dos Anjos 
Instituição: Programa de Pós-Graduação em Modelos de Decisão e Saúde - Mestrado  
Data da defesa: 27/02/2015 
 
RESUMO 
A adesão ao tratamento de voz é um campo em bastante discussão, pois o abandono e resistência à mudança de 
comportamento influenciam no sucesso terapêutico. Assim, propôs-se verificar o estágio de adesão ao tratamento 
fonoaudiológico pré e pós-terapia vocal de grupo em pacientes com disfonia comportamental. Foi realizada uma 
pesquisa de intervenção. A população foi composta de 60 pacientes com disfonia comportamental, divididos em 
dois grupos: terapia de grupo (TG, n=35) e terapia tradicional individual (TI, n=25), que buscaram atendimento fo-
noaudiológico no Laboratório Integrado de Estudos da Voz (LIEV) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Foi 
aplicada a escala URICA–Voz para avaliar o estágio de adesão do paciente pré e pós terapia vocal. Utilizou-se 
análise estatística descritiva, bem como análise inferencial através dos testes Teste T de Student, Mann-Whitney, 
para comparar os momentos e grupos, além do Fisher e Qui-quadrado para verificar a associação entre variável 
adesão e idade, sexo, escolaridade e laudo otorrinolaringológico. Com relação ao estágio de adesão, os dois gru-
pos apresentaram maior percentual no estágio de contemplação, com 80% e 71,4% na TG; e 84% e 72% na TI, 
nos momentos pré e pós, respectivamente. Após a análise dos resultados, concluiu-se que não houve diferença na 
adesão de pacientes com disfonia comportamental, quando comparado o pré e pós TG e TI. Também não houve 
significância estatística na associação entre as variáveis propostas. A escala URICA-V não se mostrou sensível 
para mostrar diferenças em estudo longitudinal pós-intervenção fonoaudiológica, nem na terapia tradicional indivi-
dual e nem em grupo. 

Resumos de dissertações e teses defendidas em 2015 

Título da dissertação: ASPECTOS VOCAIS E DE QUALIDADE DE VIDA RELACIONADOS AO 

TRATAMENTO DE CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO 

 
Autor(a): Daniene Tesoni Cassavara Ribeiro  
Orientador(a): Profa Dra Alcione Ghedini Brasolotto 
Instituição: Programa de Pós-graduação em Fonoaudiologia da Faculdade de Odontologia de Bauru – Universida-
de de São Paulo 
Data da defesa: 27/02/2015 
 
RESUMO 
Com o intuito de avaliar aspectos vocais e de qualidade de vida relacionados ao tratamento de câncer de cabeça e 
pescoço não glótico, foram analisados, pré e pós-tratamento oncológico, aspectos vocais de 17 pacientes em tra-
tamento de câncer em cavidade oral, orofaringe, hipofaringe e supraglote com análise perceptivo-auditiva, acústica 
e autoavaliação por meio dos questionários de qualidade de vida da Universidade de Washington (UW-QOL) e em 
voz (QVV) e o protocolo de Condição de Produção Vocal (CPV), divididos em dois grupos tratados ou não com 
radioterapia. Na comparação pré e pós-tratamento, observou-se: pior impacto de qualidade de vida para os domí-
nios de recreação, paladar, saliva e cálculo total após radioterapia; pior impacto de qualidade de vida para o domí-
nio de mastigação após cirurgia e para o domínio dor antes deste tratamento; diminuição da média da frequência 
fundamental após a radioterapia; aumento dos valores dos parâmetros de perturbação de frequência após cirurgia. 
Na comparação entre os grupos, observou-se: piora para o grupo que realizou radioterapia quanto à maioria dos 
domínios do UW-QOL, além de maior frequência de sintoma de rouquidão e sensações de tosse com catarro, se-
creção/catarro na garganta e garganta seca. Na análise perceptivo-auditiva de comparação pré e pós-tratamento, 
57% dos casos apresentou piora vocal pós-radioterapia e 31% pós-cirurgia, sem diferenças estatisticamente signi-
ficativas. Alguns aspectos vocais e de qualidade de vida apresentaram-se alterados após o tratamento de câncer 
de cabeça e pescoço não glótico, principalmente após radioterapia. 
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 Se você defendeu sua dissertação/tese em 2015, mande um resumo de até 250 palavras para o 

e-mail voz@sbfa.org.br, juntamente com os seguintes dados: nome completo do autor, título do traba-

lho, orientador, programa,  instituição e a data da defesa. O material será disponibilizado no nosso 

próximo boletim! Participe, divulgando sua pesquisa aos fonoaudiólogos do Brasil. 

mailto:voz@sbfa.org.br
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Editoras 

Eliane Cristina Pereira 

Ana Paula Dassie-Leite 
Adriane Mesquita de Medeiros 

 

 

 

ORGANIZAÇÃO 

Departamento de Voz da SBFa (gestão 2014‐2016)  

Coordenação: Marcia Menezes e Carolina Anhoque  

Comitê de Voz Clínica: Ana Paula Dassie‐Leite e Adriane 

Mesquita de Medeiros  

Comitê de Voz Profissional: Leonardo Wanderley Lopes e 

Vanessa Pedrosa Vieira  

Comitê de Fononcologia: Michelle Guimarães e Marília Sam-
paio  

Secretária Geral: Maysa Tibério Ubrig  

Comissão de Eventos: Bruna Rainho Rocha e Marina Englert 

Articuladora Nacional: Eliane Cristina Pereira 

 

EVENTOS 

 O departamento de voz da SBFa con-

vida você a realizar uma parceria... nós divul-

gamos o seu evento neste boletim e você con-

cede desconto na inscrição aos sócios da  

SBFA. Caso tenha interesse, envie um e-mail 
para voz@sbfa.org.br solicitando a ficha ca-

dastral com as regras desta parceria.  

Articuladores Regionais 

1ª Região— 1º Wendel Pereira, 2ª Andréa Oliveira e 3ª                              

        Angela Garcia 

2ª Região— 1ª Gabriela Lima Ricci , 2ª Larissa Siquei- 

        ra e 3ª Paula Belini 
3ª Região— 1ª Julya Macedo e 2ª Barbara Mafra Ne- 

        ves Arantes 

4ª Região— 1ª Roxane Irineu  e 2º Rafael Cabral 

5ª Região—1ª Maria Lucia Torres 

6ª Região—  1ª Ana Carolina Xavier Sampaio,  2ª Jus- 

         celina Kubitscheck de Oliveira  

                       Santos e 3ª Tamiris Silva Akbart 

7ª Região— 1ª Cristina Moreira  

8ª Região— 1ª Messia Padua Almeida Bandeira 

 

Articuladores estudantis: Gabriela Fernandes, Ana-

melia Rosa, Karen Stramm, Marcela Ferraz Lopes,  
Deyverson da Silva Evangelista e Ursula Aparecida 

Santos Leal  

 

Colaboradores: Carolina Ribeiro Neves, Dafne Calso-

ni Gomes e Vanessa Veis Ribeiro  

Campanha de Incentivo do Departamento de Voz

FIQUE SÓCIO DA SBFA e ganhe: 

 Desconto de 50 % em 4 cursos virtuais - 3 horas cada curso com temas super atuais

 Participação GRATUÍTA no I Encontro: Voz e Arte – que será realizado em junho de 2015

 Desconto de 30% em 2 cursos presenciais

 Desconto super especial na inscrição do 23° Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia – Salvador –

outubro de 2015

 Fortalecimento da Fonoaudiologia como Ciência na área de Voz

 Acesso livre ao ambiente restrito a sócios de materiais de apoio a atuação fonoaudiológica na área

de voz

Acesse o portal www.sbfa.org.br e associe-se. Estamos esperando você!

mailto:voz@sbfa.org.br

