
Prezados fonoaudiólogos,  

 

É com grande satisfação que lançamos a segunda edição do Boletim “Amigos 

da Voz”. 

Nesta edição vocês terão a comemoração do dia da voz na Câmara Municipal 

em São Paulo,  a devolutiva dos resultados das campanhas de voz cadastradas no site 

World Voice Day, além da presença dos Brasileiros na The Voice Foundation. 

Saberão como foi o evento Voz, Arte e Expressividade que aconteceu no dia 20 

de junho de 2015, e as diretrizes para enviar as Campanhas da Voz para premiação no 

XXIII Congresso Brasileiro e IX Congresso Internacional de Fonoaudiologia. Além 

disso temos os resumos de teses e dissertações defendidas na área de voz e nossos fu-

turos eventos. 

 

Boa leitura a todos!      

     Marcia Menezes e Carolina Anhoque 
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 O Depto de Voz da SBFa realizou no dia 16 de abril de 2015 ações na Câmara  Municipal de São 

Paulo em comemoração ao Dia Mundial da Voz.   

 A partir das  15:00h membros do  Departamento de Voz estiveram de plantão no saguão de entrada  

da  câmara dando orientações de cuidados vocais, tirando dúvidas sobre voz e  realizando triagem vocal. 

Na sequência, houve uma sessão solene na sala  Sérgio Vieira de Mello, com a presença da Dra. Irene Mar-

chesan (Presidente  da SBFa), Dra. Mara Behlau (Coordenadora do Comitê de Voz Internacional –  IALP), 

Dra. Ana Elisa Moreira (representando a Dra. Thelma Costa –  presidente do Conselho Regional de Fono-

audiologia 2 ° Região) e a Dra.  Marcia Menezes (Coordenadora do Depto de Voz da SBFa). Foi realizada 

uma abertura oficial, seguida de uma apresentação sobre a  campanha da Voz no  Brasil e no Mundo; a Im-

portância da Campanha para a comunidade científica;  o  Panorama da Voz no Mundo e a apresentação do  

Projeto de Lei instituindo  o   Dia Municipal da Voz em São Paulo. Este projeto de Lei foi apresentado e  

protocolado na Câmara Municipal de SP pelo Vereador Netinho de Paula. 

 Às 19:00 foi realizada apresentação musical da Família Menegon (Paulo e  Cris   Menegon) o qual 

contribuiu para o Concerto Mundial da Voz (uma ação  simbólica em que neste mesmo dia e horário, outras 

tan tas  apresentações   mus icais  foram real izadas  ao  redor  do  mundo) . 

O Departamento de Voz da SBFa Comemora o 

 Dia Mundial da Voz na Câmara Municipal de São Paulo 
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Ver. Netinho de Paula recebeu das mãos da Dra. 

Marcia Menezes (coord. do Depto de Voz da 

SBFa) a camiseta oficial da Campanha da Voz 

com a logomarca Amigos da Voz. 

Fga Marina Englert (Comissão de eventos do Depto de Voz); Fga. Dra. Vanessa 

Pedrosa (Vice-coord. do Comitê de Voz Profissional); Fga. Me. Maysa Ubrig 

(Secretária do Depto de Voz); Ver. Netinho de Paula; Fga. Dra. Marcia Menezes 

(Coord. Do Depto de Voz); Fga. Dra. Irene Marchesan (Presidente da SBFa); Fga. 

Bruna Rocha (Comissão de eventos do Depto de Voz); e Fga. Me. Ana Elisa 

Moreira Ferreira (Tesoureira da SBFa). 

Fga. Dra. Irene Marchesan (Presidente da SBFa); Fga. Me. Ana Elisa 

Moreira Ferreira (Tesoureira da SBFa e representante neste evento da 

Fga Dra. Thelma Costa presidente do CRFa 2° Região); Fga. Dra. 

Marcia Menezes (Coord. Do Depto de Voz). 

As fonoaudiólogas Bruna Rocha e Juliana Portas tiraram 

dúvidas sobre os cuidados com a voz e realizaram triagem 



 Neste ano, 620 ações em comemoração 

ao Dia Mundial da Voz foram registradas no site 

do World Voice Day (world‐voice-day.org) com 

a participação de 56 países.  Parabéns a todos os 

brasileiros que participaram e fizeram a divulga-

ção internacional da ação comemorativa. O Bra-

sil foi o país com o maior número de registros, 

totalizando 78 ações! Outros países de destaque 

foram Rússia (61), Suécia (52), Espanha (42) e 

EUA (38). A proposta de promover  uma ativi-

dade musical no dia 16 de abril em diversas ci-

dades do mundo contou com 74 participações. 

No site você pode conhecer todas as ações reali-

zadas, além de outros materiais. 

World Voice Day - 2015 
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O Brasil foi o país com o 

maior número de registros, 

totalizando 78 ações!  



Tradicionalmente, ao redor do início de 
junho, ocorre o mais importante evento mundi-
al na  área de voz, o simpósio da The Voice 
Foundation - TVF, na Filadélfia, Estados Uni-
dos. No presente ano, o 44th TVF Symposium 
sediou também o 12th International              
Association of Phonosurgery – IAP, em uma 
reunião com seis dias de pura atualização clí-
nica e científica.  

Os simpósios de 2015 destacaram-se 
pela preocupação com a qualidade das infor-
mações conferidas ao paciente, pela necessi-
dade de se optar por condutas conservativas, 
pela superioridade dos resultados quando se 
oferece tratamento em equipe, pelo cuidado 
em relação à exposição nas mídias sociais e 
pela entrada definitiva do canto comercial con-
temporâneo na grade de discussão da TVF, já 
que apenas 4,5% do mercado responde pelo 
canto clássico.  

 
Destaco 10 pontos fortes, que foram 

muito comentados nas sessões científicas:  

1. A evolução da engenharia tecidual, 

com as diferentes possibilidades de reparação 

de defeitos nas pregas vocais por meio de te-

rapia celular, scaffolding (plataformas para im-

plante celular) ou fatores de crescimento.  

2. O uso de equipamentos a laser     

Optical Coherence Tomograph – OCT, para 

exploração detalhada de pregas vocais, per-

mitindo avaliação de mucosa e lesões por 

contato, com versão para uso clínico em bre-

ve.  

3. A possibilidade de conhecer a contri-

buição particular da prega vocal direita e da 

esquerda na qualidade vocal, por análise visu-

al do fonovibrograma, com futura aplicação 

para diagnóstico automático de lesões larín-

geas.  

4. O reforço sobre a importância de ati-

tude conservativa no atendimento de canto-

res, com conduta cirúrgica a ser usada so-

mente em casos de absoluta necessidade; 

além disso, o paciente deve ser liberado para 

uso profissional da voz somente após dois 

meses da intervenção, com a normalização 

da análise laringoestroboscópica.  

5. Diversos detalhes sobre questões de 

confidencialidade da identidade de pacientes, 

além de uso de voz e imagens de laringe em 

eventos científicos e nas mídias sociais.  

6. Um importante estudo clínico rando-

mizado sobre repouso vocal pós-microcirurgia 

de laringe, comprovando que repouso absolu-

to de três dias e fonoterapia por 6 semanas 

oferece melhores resultados do que apenas 

repouso, ou repouso por 7 dias com fonotera-

pia subsequente.  

7. A confirmação do efeito positivo da 
fonoterapia para idosos, desde que trabalhan-
do diretamente com a voz, com o uso de no-
vos métodos de reabilitação, como o        
Phonation Resistance Training Exercises – 
PhORTE, que contempla os princípios da fisi-
ologia do exercício.  

 
8. Uma rica análise visual das adapta-

ções do trato vocal em SCAN 3D, desenvolvi-
das por ventríloquos da elite profissional, com 
identificação de duas técnicas diversas de a-
justes para causar a ilusão auditiva da voz, 
saindo do boneco. 

  
9. Um reposicionamento sobre o mode-

lo de aquecimento vocal, com a introdução de 
exercícios de fadiga e resistência para se ga-
rantir a ativação ideal do sistema, com a cate-
gorização do que é treino de habilidades vo-
cais e o que é aquecimento propriamente dito. 

TVF – por Mara Behlau  
Brasileiros e a The Voice Foundation 2015 
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 10. A necessidade de uma série de me-
didas imediatas para favorecer análise acústica 
em diversos laboratórios no mundo, tais como: 
uniformização na notação acústica, criação de 
um banco de sinais estacionários e não esta-
cionários para verificação da qualidade dos sis-
temas de análise empregados e avaliação dos 
equipamentos de baixo custo, disponíveis co-
mercialmente e utilizados para uso clínico e 
científico na análise da voz e do ruído.  

 
A participação do Brasil, neste ano, con-

tou com a presença de quase 20 fonoaudiólo-
gos, dois deles radicados nos EUA.  Vejam a 
riqueza de temas das apresentações dos bra-
sileiros:  

 

 Behlau M, Zambom F, Moreti F, Var-
gas ACT. - Efficiency and cutoff values of the 
voice activity and participation profile – VAPP 
for Non-Teachers and Teachers  

 

 Brasolotto AG, Berretin-Felix, Silverio 
KCA, Siqueira LTD, Godo JF. - Vocal Charac-
teristics related to aging and stroke  

 

 Dassie-Leite AP, Behlau M, Lacerda 
Filho L. - Vocal Evaluation of children with con-
genital Hypothyroidism 

 

 Englert M, Madazio G, Gielow I, 
Lucero J, Behlau M. - Perceptual Error Identifi-
cation of human and Synthesized Voices  

 

 Gonçalves AN, Pellizon ACA, Mello 
CAL, Barcelos CB, Guedes RL, Siqueira LD, 
Silva SC, Angelis EC. - The Multidimensional 
efficacy of voice rehabilitation in patients 
treated with radiotherapy for advanced head 
and neck cancer  

 

 Naleso KS, Mourão LF, Constantini 
AC. - Effect on acoustic parameters after eight 
voice therapy sessions using a flexible reso-
nance tube in patients with functional dyspho-
nia  

 

 Oliveira DS, Barcelos CB, Netto IP, 

Siqueira LD, Gonçalves NA, Montoni N,  
Angelis EC. - Voice-related quality of life 
and symptoms of the upper aerodigestive 
tract in pre-Thyroidectomy patients  

 

 Rosa M, Behlau M. - Mapping of 
vocal risk in choir amateur § Ryabov R, 
Sapozhnikov M, Wohl S, Trachtenberg M, 
Oliveira G. - Vocal Characteristics of Rus-
sian-English Bilinguals: Preliminary Findings  

 

 Silverio KCA, Siqueira LTD, Behlau 
M, Oliveira AG, Carneiro C, Guirro RJ,   
Brasolotto AG. - Effect of TENS and laryn-
geal manual therapy in the larynx of       
dysphonic Women: Clinical Trial  

 

 Teles LCS, Gonçalves MF, Narece 
IL. - Effectiveness of vocal health work-
shops for teachers  

 

 Vieira VP, Moreira-Ferreira AE. - 
Proposed Self-assessment protocols for 
professional speaking voice As queridíssi-
mas colegas radicadas nos EUA, Gisele  
Oliveira (professora da Touro College, Nova 
Iorque) e Maria Claudia Franca (professora 
da Southern Illinois University,                
Carbondalle), também apresentaram seus 
estudos.  

 

 Oliveira G, Fava G. Coping    
Strategies in Voice disorders  

 

 Oliveira G, Davidson A, Holczer R, 
Kaplan S, Paretzky A. The use of glottal fry 
in spontaneous speech of Young and mid-
dle-aged American Women 

 

  Housman M, Stork Kira, Franca 
MC. Vocal and Lifestyle Habits of music ma-
jors  

 

 Smith E, Franca MC. A survey of 
voice usage among religious ministers  
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A Fonoaudiologia brasileira fez bonito. Fiquei muito orgulhosa desses colegas que 
honram, dignificam e contribuem para a evolução de nossa ciência.  

 
Agora recomeça o processo para o evento, o 45th TVF Symposium, que ocorrerá 

de 1º a 6 de junho de 2016. As submissões já estão abertas e serão aceitas até 31 de ou-
tubro. Quanto à IAP, essa sociedade nascida como International Association of           
Phonosurgeons, que mudou seu nome para International Association of Phonosurgery, a 
fim de acomodar com maior propriedade fonoaudiólogos, cientistas vocais e outros inte-
ressando, foi decidido que o próximo simpósio será na Índia, em Gurgaon (20 minutos de 
Nova Deli), de 17 a 19 de fevereiro de 2017.  

 
Mara Behlau  

Diretora do CEV  
Advisory Board da TVF  
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Foto 1 – Prof. Sataloff com Deborah 

Feijó e Mara Behlau 

Foto 2 – Prof. Jean Abitbol com 

Danyellë Sardinha, Aline Gonçalves, 

Bruna Rocha, Mara Behlau, Marina 

Englert e Deborah Feijó  



 No sábado dia 20 de junho, o Departamento de Voz da SBFa e o Instituto de Artes da UNESP, com 

apoio da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, promoveram um evento inédito: o curso “Voz, Arte e 

Expressividade”. O curso foi um grande sucesso, com reconhecidos palestrantes fonoaudiólogos, atores, 

cantores, diretores e locutores. 

 A manhã começou com uma palestra do fonoaudiólogo e cantor Juvenal de Moura que falou sobre 

os diferentes ajustes do trato vocal para voz falada e cantada. Em seguida tivemos uma palestra em conjun-

to com a fonoaudióloga e atriz Clara Rocha e o locutor de rádio Anselmo Brandi, que com exemplos práti-

cos e participação do auditório, mostraram a preparação vocal do radialista. Após o almoço, a atriz Camila 

Ferrazzano apresentou um monólogo, “(Des)prezados”, sobre o qual o ator e diretor Lee Taylor comentou a 

preparação vocal da atriz. O também diretor e ator Manual Fabricio fez um contraponto dessa específica 

preparação vocal com a preparação de atores para uma peça de Samuel Beckett. Para finalizar o dia, tive-

mos a palestra das fonoaudiólogas Laura Melamed e Suely Master sobre o treinamento auditivo nos atores. 

 O dia foi de muito aprendizado, estudo e prática. Mais eventos como esse estão por vir e contamos 

com a participação de todos para que continuem a ser de grande sucesso. 

“Voz,Arte e Expressividade” 
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À esquerda a fga e atriz Clara Rocha e o locutor de rádio Anselmo Brandi que falaram sobre a preparação vocal do 
radialista. Ao centro o diretor Manuel Fabrício que falou sobre a preparação vocal no teatro contemporâneo e as fgas 
Laura Melamed e Suely Master em sua apresentação sobre as relações entre a percepção auditiva e a expressão oral 
no processo criativo de atores e atrizes. À direita o fgo Juvenal de Moura em sua aula sobre trato vocal e seus diferen-
tes ajustes na voz falada e cantada e a atriz Camila Ferrazzano e o diretor Lee Taylor comentando sobre a preparação 
vocal da atriz em seu monólogo. 
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Campanha da Voz 2015 

As inscrições para o Prêmio Melhor Campanha da Voz 2015  

ainda estão abertas! 
  

Pretendemos ter o maior número de campanhas inscritas da História. Por isso, inscreveram 

suas campanhas e divulguem amplamente para seus colegas para que todos se inscrevam. 

Todas as campanhas inscritas receberão certificado. 

 

As inscrições serão somente pelo site da SBFa, maiores informações em: 

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

Prêmio Melhor Campanha da Voz  

Edital para participar do Prêmio Melhor Campanha da Voz – 2015 

Prazo para envio: 20 de Julho de 2015. 

Participe. O Brasil quer conhecer o seu trabalho! 

Faremos uma belíssima sessão de premiação no 23º Congresso Brasileiro de 

Fonoaudiologia – Salvador – BA 

 

 

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


Título da tese: Campanhas de Voz no Brasil: análise na perspectiva da promoção de saúde e 

prevenção de doenças. 

Autor(a): Rodrigo Dornelas - rodrigodornela@uol.com.br            

Orientador(a): Profa. Dra. Leslie Piccolotto Ferreira 

Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

 
RESUMO 
 

INTRODUÇÃO: as Campanhas de Voz fazem parte de ações coletivas e aproximam fonoaudiólogos às estratégias 

e políticas públicas de saúde. OBJETIVO: analisar as Campanhas de Voz incentivadas pela Sociedade Brasileira de 

Fonoaudiologia (SBFa), na perspectiva da promoção de saúde e prevenção de doenças. A pesquisa foi dividida em 

três estudos com enfoque no entendimento do processo de construção e elaboração das Campanhas de Voz no 

contexto de campanhas em saúde, promoção de saúde e prevenção de doenças. O primeiro estudo teve como ob-

jetivo retomar o percurso histórico da Campanha de Voz e apresentar o que atualmente é proposto; o segundo ana-

lisou as reportagens televisionadas em 2013 sobre o Dia Mundial da Voz; e o terceiro identificou nas Campanhas 

premiadas entre 2005 à 2013 os pressupostos envolvidos nas práticas de Educação em Saúde. MÉTODO: o primei-

ro estudo foi realizado por meio de um levantamento do histórico da Campanha de Voz no Brasil, contemplando os 

principais desafios nesse percurso cronológico. No segundo estudo foram analisadas por meio da técnica de Análi-

se Documental - AD as reportagens transmitidas pela emissora Globo® sobre Campanha de Voz. Para verificar a 

associação entre as variáveis independentes (região, turno da programação, profissional entrevistado, duração da 

entrevista e multiprofissionalidade) à variável desfecho (enfoque da entrevista: cuidados gerais ou doença) foi utili-

zado o teste Exato de Fisher. Para o terceiro estudo, utilizou-se o banco de dados da SBFa das Campanhas de Voz 

premiadas, sendo um total de 20 Campanhas em oito anos. Os resultados foram categorizados quanto às atividades 

que envolvem o fazer e o diálogo, que envolvem o diálogo, em que prevalece a voz do profissional, de total domínio 

do profissional e comunicação à distância. Para análise, utilizou-se a técnica de AD e análise descritiva por meio de 

frequências absolutas e relativas, medidas de tendência central e dispersão. Para análise de tendência foram cons-

truídos diagramas de dispersão entre o total de campanhas e os anos avaliados. Os resultados foram organizados 

em uma matriz, com registro dos elementos dialógicos e unidirecional. RESULTADOS: No primeiro estudo conside-

ra-se a importância de que as esferas públicas se apropriem do tema e possam garantir a execução das ações e 

que a Campanha se torne uma prática cotidiana permanente. No segundo estudo verificou-se que todas as regiões 

do Brasil foram contempladas com reportagens. O fonoaudiólogo foi o profissional que tratou do tema na maioria 

dessas reportagens e o enfoque das entrevistas não foram na sua maioria de uma mesma natureza, de promoção 

ou de prevenção ao distúrbio de voz. No terceiro estudo observa-se que nas Campanhas de Voz, a distribuição de 

material é a ação mais usual. No decorrer dos anos percebe-se uma tendência de se realizar ações unidirecionais 

quando comparada as ações dialógicas. CONCLUSÃO: As Campanhas de Voz representam um marco na mobiliza-

ção dos fonoaudiólogos que passaram a ter o tema como objeto de uma ação que se pretende educativa. Assim, é 

importante que este processo aconteça de forma acessível à população e que os participantes sintam-se contem-

plados no que se refere às diversas possibilidades de se exercer o cuidado, refletidas em sua qualidade de vida. 

 

Resumos de dissertações e teses defendidas em 2015 
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Título da dissertação: Estratégias respiratórias e seus efeitos na qualidade da voz cantada: um 

estudo acústico e perceptivo 

Autor(a): Maria Lúcia C. Waldow – malumalu11@hotmail.com 

Orientador(a): Zuleica Camargo  

Instituição:  Programa de Pós Graduação em Línguística Aplicada e Estudos da Linguagem da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) 

 

RESUMO 

A qualidade vocal constitui um elemento fundamental da expressão do canto. Estratégias respiratórias utilizadas 

durante a produção da voz cantada podem promover inúmeras mobilizações pneumofonoarticulatórias e, desta for-

ma, demonstram-se relevantes para a função vocal como um todo e para a produção e variação da qualidade vocal. 

O objetivo desta pesquisa foi o de investigar os efeitos de estratégias respiratórias na qualidade da voz cantada, em 

indivíduos saudáveis e sem treinamento profissional. Participaram do estudo quatro sopranos com idades entre 25 e 

35 anos. Os procedimentos de coleta foram realizados por meio da avaliação da estratégia respiratória utilizada pe-

los sujeitos, realizada por juiz credenciado no método GDS (Godelieve Dennys-Struyf – Method), e registro de a-

mostras em formato de áudio. O corpus foi composto por um trecho de canção e uma vocalização, realizadas a par-

tir das estratégias respiratórias clavicular e costodiafragmática abdominal, em forte e fraca intensidades. As amos-

tras de áudio foram submetidas à análise perceptivo-auditiva (julgamentos de similaridade, afinação, agradabilidade, 

intensidade e tensão), por juízes com experiência na área de canto, e à análise acústica (medidas de f0, intensida-

de, declínio espectral e espectro de longo termo, extraídas a partir do script ExpressionEvaluator no software PRA-

AT). Os dados foram analisados por meio de análise estatística de natureza multivariada. O projeto foi aprovado 

pelo Comitê de Ética e Pesquisa da PUC-SP sob o número de 782.680. Os resultados indicaram a diferenciação 

das medidas acústicas para as estratégias respiratórias, especialmente em termos da média e do desviopadrão de 

declínio espectral. Na etapa perceptiva, estas diferenças acústicas, produzidas a partir de cada estratégia respirató-

ria, foram detectadas pelos juízes. Correlações entre as esferas acústica e perceptiva foram demonstradas na análi-

se integrada, destacando-se a influência da estratégia respiratória no julgamento da agradabilidade da voz e do pa-

drão de afinação, assim como a relação entre as medidas relativas à tensão laríngea (média e desvio-padrão de 

declínio espectral) e a percepção das diferenças de qualidade vocal.  
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Resumos de dissertações e teses defendidas em 2015 



Título da dissertação: Análise vocal dos tempos de execução do exercício de fonação 

com canudo em crianças disfônicas 

Autor(a): Lorena de Almeida Ramos – lorenaramos17@hotmail.com 

Orientador(a): Ana Cristina Côrtes Gama 

Instituição: Programa de Pós-graduação em Ciências Fonoaudiológicas, Universidade Federal 

de Minas Gerais - UFMG / Belo Horizonte (MG), Brasil.  

 

RESUMO 

 

A fonoterapia é o tratamento preconizado para alterações vocais em crianças, uma vez que interrompe a 

atividade lesiva e promove o equilíbrio das condições anátomo-fisiológicas do indivíduo. Compreender de forma  

abrangente os efeitos de cada técnica utilizada no treinamento vocal possibilita que a eficácia e o tempo de trata-

mento sejam aprimorados e promovam bem-estar físico, funcional, emocional e social. Assim, o presente estudo 

teve o objetivo de revisar, de forma integrativa, a qualidade da voz, a prevalência de lesões de prega vocal, os efei-

tos da fonoterapia e o resultado da aplicação de diferentes técnicas vocais na população pediátrica, além de verifi-

car se o tempo de execução do exercício de Fonação com Canudo interfere nas respostas perceptivo-auditivas e 

acústicas da voz em crianças disfônicas. São apresentados dois artigos. O primeiro é uma revisão integrativa da 

literatura com levantamento de artigos realizado nas bases de dados Medline, LILACS, IBECS, PubMed e ISI Web 

of Science por meio dos descritores “Distúrbios da Voz”, “Disfonia”, “Rouquidão”, “Treinamento da Voz”, “Qualidade 

da Voz”, “Acústica da Fala”, “Voz”, “Fonação”, "Pregas Vocais”, “Pediatria”, “criança”, “pré-escolar” e suas combina-

ções. Foram incluídos artigos publicados nos anos de 2001 a 2013 nos idiomas inglês, português e espanhol, com 

texto completo disponível. O segundo artigo é um estudo de caso-controle, comparativo intrassujeitos, no qual parti-

ciparam vinte e sete crianças, entre 05 e 10 anos, com diagnóstico de nódulos ou cistos de pregas vocais. Todos os 

sujeitos da pesquisa foram incluídos no Grupo Experimental, no qual se realizou o exercício de fonação com canu-

dos, e no Grupo Controle, em que foi realizado repouso vocal absoluto. A tarefa do Grupo Controle foi realizada an-

tes da tarefa do Grupo Experimental, para não ocorrer influência nos resultados. As vogais sustentadas /a/ e /ε/ e a 

contagem de 1 a 10 foram registradas antes (m0) do e após o primeiro (m1), terceiro (m3), quinto (m5) e o sétimo 

(m7) minutos de execução dos exercícios. As gravações foram randomizadas e apresentadas a cinco fonoaudiólo-

gos, que deveriam julgar se houve modificação da qualidade vocal com base nos parâmetros da escala GRBASI. O 

avaliador com maior valor de concordância foi selecionado. Para análise acústica, a frequência fundamental (F0), 

jitter, shimmer, proporção sinal glótico/ruído excitado (GNE) e ruído foram obtidas por meio do software VoxMetria 

4.0. A revisão integrativa estabelece que os nódulos vocais são a maior causa de disfonia na infância e o comporta-

mento vocal inadequado é o principal fator causal desta alteração. A qualidade vocal característica de crianças com 

lesões de pregas vocais é soprosa e rugosa, com presença de tensão e instabilidade à fonação e consequente im-

pacto negativo na qualidade de vida. A fonoterapia é o tratamento de predileção adotado, e os resultados positivos 

dessa intervenção foram observados na qualidade vocal e de vida desses pacientes. Há deficiência de estudos que 

avaliam o efeito da fonoterapia em crianças disfônicas, bem como de pesquisas que descrevem os protocolos de 

tratamento e a quantidade e tempo de execução das técnicas vocais na população pediátrica. Este estudo permite 

concluir que após três e cinco minutos de execução do exercício de fonação com canudos há predomínio de respos-

tas vocais positivas, com redução da rugosidade e soprosidade, da medida de ruído e aumento do GNE na compa-

ração com o GC. Aos sete minutos, parece ocorrer piora do grau geral da disfonia e da rugosidade. 
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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 trabalho, ori-

entador, programa, instituição e a data da defesa. O material será disponibilizado no nosso próximo bole-

tim! Participe, divulgando sua pesquisa aos fonoaudiólogos do Brasil.  



Título da dissertação: Comparação do efeito imediato de exercícios do método Lee Silver-
man Voice Treatment® versus trato vocal semiocluído com tubos de alta resistência em 
pacientes com doença de Parkinson 
Autor(a): Renata Serrano de Andrade Pinheiro - serrano.renata@ig.com.br 
Orientador(a): Anna Alice Figueirêdo de Almeida 
Instituição: Programa de Pós-graduação em Neurociência Cognitiva e Comportamento 
 
RESUMO 

Objetivou-se comparar o efeito imediato de exercícios do Lee Silverman Voice Treatment
® 

e de trato vocal semioclu-

ído com tubos de alta resistência em parâmetros vocais de pacientes com Doença de Parkinson. A população foi 

composta por 20 pacientes, divididos em Grupo Controle positivo (GCP) baseado no método Lee Silverman Voice 

Treatment
®
 (n=10) e o Grupo Experimental (GE) na execução de exercício do trato vocal semiocluído com tubo de 

alta resistência (n=10). Os grupos tinham pacientes com a média de 64,8 anos, de ambos os sexos e todos acome-

tidos pela Doença de Parkinson. Mensurou-se aspectos cognitivos a partir do Mini Mental (MEEM) e aspectos vo-

cais por meio da avaliação perceptivo-auditiva (Escala analógica-visual-EAV dos parâmetros grau geral, rugosidade, 

soprosidade, tensão e instabilidade), análise acústica (média e Variabilidade de F0, Semitons, Jitter, Shimmer e Pro-

porção Harmônico Ruído) e autoavaliação (Questionário de Qualidade de Vida em Voz–QVV e Escala de Sintomas 

Vocais–ESV). Realizou-se análise estatística descritiva e inferencial para comparar os grupos e momentos. Na ava-

liação perceptivo-auditiva, a EAV evidenciou diminuição da DIF pós-exercícios para o grau geral e a rugosidade nos 

dois grupos; para a soprosidade e a instabilidade, houve diminuição na DIF pós-exercício nos grupos. A tensão a-

presentou aumento de valores de DIF. Na análise acústica, a diferença do efeito imediato (DIF) mostrou diminuição 

em ambos os grupos para o Jitter e Shimmer. Observou-se que os pacientes com DP possuíram comprometimento 

na sua qualidade de vida e voz e sintomas vocais, com impacto no seu dia a dia , que são decorrentes da alteração 

vocal desencadeada pela doença a qual foram atingidos. Assim, observou-se que os efeitos imediatos do exercício 

em ambos os grupos provocam benefícios semelhantes para parâmetros vocais de análise acústica e de avaliação 

perceptivo auditiva dos indivíduos com Doença de Parkinson. 

 

Título da dissertação: Avaliação neuropsicofisiológica dos níveis de ansiedade e voz pré e 
pós inalação do Citrus Aurantium L.  
Autor(a): Raynero Aquino de Araújo - raynero_aquino@hotmail.com 
Orientador(a): Anna Alice Figueirêdo de Almeida 
Instituição: Programa de Pós-graduação em Neurociência Cognitiva e Comportamento 
 
RESUMO 
Este estudo verificou o efeito ansiolítico do óleo essencial Citrus Aurantium L (CAL) nas respostas neuropsicofisioló-

gicas e vocais de estudantes universitários. A população foi composta por 22 alunos universitários, com média de 

idade de 21,2 anos. Os participantes foram divididos em grupo controle e grupo experimental (expostos a 10 ml de 

CAL), sendo avaliados por meio de parâmetros psicológicos (Self Repporting Questionaree – SRQ-20; Inventário de 

Ansiedade Traço-Estado (IDATE); Inventário Fatorial de Personalidade – IFP); fisiológicos (pressão arterial sistólica 

e diastólica; frequência cardíaca; saturação de oxigênio no sangue) e vocais (Questionário de Qualidade de Vida e 

Voz – QVV; Escala de Sintomas Vocais – ESV; Análise Perceptivo-auditiva). Ambos os grupos foram expostos ao 

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

e depois o SFP. O IDATE Estado, pressão arterial sistólica e diastólica apresentaram curva excitatória no momento 

durante a tarefa ansiogênica. Contudo, não houve diferença significante entre grupos e nem entre momentos, isto é, 

o Citrus Aurantium L. não demonstrou efeito ansiolítico nas respostas neuropsicofisiológicas. Observou-se que os 

parâmetros vocais e de fala pitch, loudness, qualidade vocal, ressonância, modulação, velocidade, incoordenação 

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

amostra apresentou nível de ansiedade traço médio, o que se levanta a possibilidade que as características dos 

voluntários, concentração da substância e possibilidade de interação por toxicidade podem justificar os resultados. 

Há necessidade de estudos com uso crônico do Citrus Aurantium L. em amostras com níveis de ansiedade médio 

ou superior. 
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