
Prezados fonoaudiólogos,  

 

 Nesta edição do Boletim ―Amigos da Voz‖ seguindo a tendência mundial de cursos 

à distância (EAD) você poderá conferir como foi o 1º Curso Virtual proporcionado pelo 

Departamento de Voz da SBFa.  

 Em primeira mão, apresentamos os finalistas para o Prêmio Melhor campanha da 

Voz 2015 que será votado ainda pelos associados no site da SBFa e premiado no 23º 

congresso Brasileiro de Fonoaudiologia (Salvador-BA). Ainda, apresentamos as colegas 

finalistas para receber o nosso reconhecimento e o prêmio de Destaque em Voz.  

 Nesta edição, sensibilizamos os fonoaudiólogos a realizarem um movimento parla-

mentar para aprovação de leis municipais ou estaduais em prol da saúde vocal.  

 Apresentamos ainda a participação do Departamento de Voz no Congresso de Ca-

beça e Pescoço, a premiação de um trabalho científico e o resumo de uma tese recente-

mente defendida. 

   Boa leitura! 

 

Coordenação e Vice-coordenação  

Departamento de Voz da SBFa 

Equipe: 
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CURSO VIRTUAL— ATUAÇÃO 
FONOAUDIOLÓGICA EM NOVELAS E 

PROGRAMAS ARTÍSTICOS: TRABALHO COM 
COMUNICAÇÃO, EXPRESSIVIDADE E SOTAQUE. 

  

 O curso foi ministrado no dia 1 de julho online.  

 A possibilidade de se ministrar cursos online tem aproximado a prática fo-

noaudiológica de todos as regiões brasileiras, permitindo uma melhor troca e  

equilíbrio da qualidade da prática clínica.  

 A plataforma utilizada pelo curso é de fácil acesso e muito prática.  

 Este curso teve boa quantidade de participantes aproximando a Sociedade 

Brasileira de Fonoaudiologia de seus associados. Muitos participantes fizeram 

perguntas e também contribuíram com sua experiência nessa área.   

 O curso abordou assuntos que ajudaram a contextualizar a televisão atual 

e as práticas fonoaudiológicas.  

 No curso foram compartilhados estratégias e exercícios para trabalho com 

aprimoramento da comunicação com esses profissionais de televisão: repórte-

res, apresentadores de telejornal, apresentadores de entretenimento, atores de 

novelas e séries.   

 Aguardamos vocês no próximo curso online.  

 

Vanessa Pedrosa 
Fga. PhD em Ciências pela UNIFESP 
Especialização em Voz. Área de atuação: comunicação profissional e Mídias Soci-

ais.  



No dia 07 de julho de 2015, a Dra. Marcia Menezes (coordenadora do Depto 

de Voz da SBFa) e o Dr. Gustavo Korn (diretor da Academia Brasileira de Laringolo-

gia e Voz) assinaram uma carta de intenções, firmando o interesse de ambos os la-

dos (Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia e Associação Brasileira de Otorrinola-

ringologia e Cirurgia Cérvico  Facial) para a realização de uma Campanha da Voz 

Unificada em 2016.   

A Campanha da Voz é um evento que acontece anualmente em comemora-

ção ao Dia Mundial da Voz, dia 16 de abril.  Em 2016, acontecerá a 18° edição da 

Campanha Nacional da Voz. Celebrada desde 2003 no Brasil e reconhecida interna-

cionalmente, as ações em comemoração à Campanha da Voz são tradição tanto da 

Otorrinolaringologia quanto da Fonoaudiologia brasileira. Há 15 anos, no Brasil, as 

campanhas realizadas por fonoaudiólogos e otorrinolaringologistas acontecem se-

paradamente.  O objetivo de realizar uma única campanha da voz é de unir forças 

em prol da saúde vocal do Brasil, além de reforçar a importância da atuação inter-

disciplinar nos casos de voz (Fono / ORL). 

No dia 14 de agosto de 2015, durante o Congresso da Fundação de Otorrino-

laringologia do HCFMUSP, foi realizada uma reunião com membros das duas socie-

dades científicas em questão e foi formada uma comissão, com representantes das 

duas sociedades, com o objetivo de gerir as ações necessárias para a realização da 

Campanha da Voz Unificada, incluindo a definição de materiais de divulgação 

(folders e cartazes), sugestão de ações conjuntas (Fonoaudiólogos e Otorrinolarin-

gologistas) e lista de recomendações para que estas ações aconteçam. 

               A Campanha da Voz unificada 

2016 será uma experiência que pretende 

refletir um modelo saudável de parceria e 

respeito entre as duas grandes áreas da 

saúde que atuam na área da voz: Fono-

audiologia e Otorrinolaringologia.  

 

Imagem 1 — Participantes da reunião realizada no Congresso da FORL 2015, os otorrinolaringologistas Gus-

tavo Korn, Antonio Lobo, Luciano Neves e Domingos Tsuji, e as fonoaudiólogas Marcia Menezes e Maysa Ubrig. 
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FINALISTAS DA CAMPANHA DA VOZ 2015 

 

As campanhas em comemoração ao dia 

Mundial da Voz ocorreram por todo o Brasil 

no mês de abril.  

O Departamento de Voz da SBFa tem 

como tradição incentivar e prestigiar todas as 

ações realizadas, com o prêmio Melhor Cam-

panha da Voz. Esse ano tivemos 16 campa-

nhas inscritas e aprovadas, de acordo com as 

normas do edital.  

As campanhas submetidas concorrem 

em três categorias: Instituição de Ensino, 

Serviços de Saúde e Empresa. O material en-

viado passa por avaliação de 10 juízes: coordenador do ano (indicado pelo De-

partamento), um representante de cada comitê do Departamento de Voz e pe-

los articuladores regionais. Veja os finalistas!  

 

 Categoria Instituição de Ensino: CAMPANHA DA VOZ FOB/USP 

2015 (responsáveis: Kelly Cristina Alves Silvério e Alcione Ghedini 

Brasolotto), SEJA AMIGO DA SUA VOZ: CAMPANHA MUNICIPAL DO 

DIA MUNDIAL DA VOZ EM JOÃO PESSOA – PB (responsável: Anna A-

lice Almeida) e Campanha SEMANA DA VOZ 2015 - SALVADOR - SEJA 

AMIGO DE SUA VOZ (responsáveis: Rafael Cabral de Souza e Maria 

Lúcia Vaz Masson).  

 

 Categoria Serviços de Saúde: Campanha SEJA AMIGO DA SUA 

VOZ da Liga de Atenção à Saúde Vocal da Região Metropolitana do 

Recife (responsáveis: Maria Carolina Netto de Mendonça Paes e Ubi-

rajane Cristina Oliveira da Silva), campanha SEJA AMIGO DA SUA 

VOZ - "VOZ E AUDIÇÃO: CUIDAR DE UM É CUIDAR DO OU-

TRO" (responsável: Maria Angela dos Santos Ueda Russo Martins) e 



campanha VOZ É SAÚDE (responsável: Bárbara Mafra Neves Arantes). 

 

 Categoria Empresa: campanha DIA MUNDIAL DA VOZ 2015: A COMU-

NICAÇÃO NO TRABALHO (responsáveis: Simone V. Dornelles e Chenia 

Martinez), campanha FALANDO DE VOZES: CAMPANHA NACIONAL DE 

VOZ 2015 (responsáveis: Wendel S. Pereira e Tatiana S. Barcellos) e 

campanha SUA VOZ É SEU INSTRUMENTO DE TRABALHO: SEJA AMIGO 

DA SUA VOZ! (responsáveis: Ana Cristina W. Mahl e Claudia Santos). 

 

O material de todas as campanhas (resumos e apresentações) estão disponí-

veis no site www.campanhadavoz.com.br para votação dos sócios até dia 17/09. 

Parabéns a todos os finalistas e não deixem de votar !!! Vamos conhecer em Salva-

dor – Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia os grandes campeões! Esperamos vo-

cês e até breve!                     

 

Maysa Ubrig – Secretaria Geral do Depto de Voz 

 

XXIII Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia 

 

As inscrições online foram prorrogadas para o dia 20/09/2015. Após esta data, só 

serão feitas no local do congresso, a partir das 07h00 do dia 14/10/2015. 
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 O Departamento de voz da SBFa apresenta as Fonoaudiólogas indicadas para 

destaque em voz do ano de 2015.  Reconhecer os pares pela atuação científica e 

clínica na área de voz é valorizar a área, os profissionais e as ações que repercu-

tem na formação do aluno, na atuação do fonoaudiólogo assistencial e nos pacien-

tes.  

 Confira o porquê da indicação das nossas colegas. Vote pelo site 

www.sbfa.org.br.  Participe! 

 
 Ana Cristina Côrtes Gama 

Experiência clínica e científica na área de voz 
 

 
Alcione Ghedini Brasolotto 

 Dedicação à docência e à pesquisa 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

Nair Katia Nemr  

Livre-docente na área de voz.  

DESTAQUE EM VOZ 2015 
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Instituir o Dia dos Cuidados com a Voz, no dia 16 do mês de abril de cada a-

no, a exemplo do Dia Mundial da Voz, é uma das estratégias da Sociedade Brasilei-

ra de Fonoaudiologia (SBFa) para motivar os fonoaudiólogos de todo o Brasil a se 

envolverem com a ―saúde vocal‖, transformando as comemorações do Dia Mundial 

da Voz em uma grande Campanha Nacional da Voz. 

A aprovação da lei favorece, entre outras ações, a divulgação em escolas e 

órgãos públicos, com materiais gráficos educativos, tais como, folders, cartazes, 

panfletos e outros que facilitam aos fonoaudiólogos a organização das campanhas 

em suas cidades. 

A campanha da voz atinge um grande número de pessoas, e promove a 

conscientização da população sobre a importância da voz para a promoção da saú-

de, bem como para identificar sinais e sintomas que favoreçam o diagnóstico pre-

coce de doenças, como o câncer de laringe, que podem comprometer a qualidade 

de vida e a própria sobrevida dos indivíduos.  

 

Por que transformar o Dia da Voz em Lei Municipal?  

 

1. Para garantir que a campanha aconteça anualmente, beneficiando a saúde 

vocal do município;  

2. Incentivar órgãos públicos a aderirem à campanha;  

3. Sensibilizar os municípios quanto aos cuidados da voz de forma contínua e 

itinerante, mesmo fora do período de campanha; 

 4. Incluir no orçamento do município os gastos com a Campanha da Voz;  

5. Facilitar que os fonoaudiólogos que estão alocados em diferentes departa-

mentos e serviços da prefeitura possam participar da campanha da voz. 

Para maiores informações consulte o MANUAL PARA APRESENTAR PROPOSTA 

DE LEI MUNICIPAL PARA O DIA DA VOZ presente em  http://www.sbfa.org.br/

campanhadavoz/manual.pdf  e apresente você também esta proposta em sua cida-

de.  

A saúde da população agradece! 
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 O Departamento de Voz da SBFa em mais um ano de gestão integradora tra-

balhou intensamente na elaboração da grade científica do 23º Congresso Brasileiro 

de Fonoaudiologia que acontecerá em Salvador-BA.  

Várias reuniões e contatos entres os pares se consolidaram numa 

"tempestade de ideias" para chegarmos em uma programação atraente, inovadora 

e que atendesse aos anseios do público presente no congresso.  Esperamos que 

todos aproveitem e mergulhem nas sessões científicas em busca de atualização e 

discussão técnica da área de voz nos cenários de prática clínica e científica.  

Importantes nomes estarão nos presenteando com momentos de imersão na 

área. Confira a programação em http://www.sbfa.org.br/fono2015/pdf/

programacao.pdf 

Contamos com sua presença.  

Equipe do Departamento de Voz - SBFa 

 

 

 

 

 

 

 
 O comitê de Fononcologia do Departamento de 

Voz da SBFa Fga Dra Michelle Ferreira Guimarães—ES 

e Fga Dra Marilia Sampaio Carneiro-BA participaram 

como membros da comissão 

científica do evento, junto com  

o comitê de Disfagia Mecânica. 

 

Programação da Grade de Voz no  

XXIII Congresso Brasileiro e IX 

Congresso Internacional de 

Fonoaudiologia 2015 
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XXV Congresso Brasileiro de 
Cirurgia de Cabeça e Pescoço e X 

Congresso Brasileiro de 
Fonoaudiologia em Cirurgia de 

Cabeça e Pescoço  



Imagem à esquerda: 

Rosiane Yamasaki re-

cebendo o prêmio pela 

Pesquisa Pertubation 

Measures on the    

D e g r e e s  o f            

N a t u r a l m e s s  o f      

Synthesized  Vowels, 

de autoria de Rosiane 

Yamasaki com a coau-

toria de Arlindo Neto Montagnoli, Jorge Vicente Lopes da Silva, Emi Zuiki Murano, Mara Behlau, Eloísa Maria Santia-

go Gebrim, Adriana Haschiya, Domingos Hiroshi Tsuji, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo no 

14o Congresso da Fundação Otorrinolaringologia.  

 

Segundo Rosiane Yamasaki, a voz sintetizada tem sido de grande aplicabilidade nos dife-

rentes sistemas operacionais, como em dicionários digitais, jogos eletrônicos e na telefonia. Na 

produção da voz sintetizada, prima-se não apenas pela inteligibilidade de fala mas também pela 

naturalidade da emissão. Uma das formas de se obter emissões naturais é adicionar medidas de 

perturbação em curto prazo, presentes na voz humana, ao pulso glotal, como o jitter e o shim-

mer. Embora essas duas medidas de perturbação tenham sido amplamente estudadas, ainda não 

se conhece o impacto de cada uma delas na qualidade da voz sintetizada. Dessa forma, realiza-

mos um estudo que verificou a influência das medidas de jitter e shimmer no grau de naturalida-

de de vogais sintetizadas.  

Para tanto, desenvolvemos um programa computadorizado para produção de pulsos glo-

tais (som de barbeador elétrico) com e sem adição de jitter e de shimmer; obtivemos a impres-

são 3D de um modelo físico do trato vocal desenvolvido a partir de imagens de ressonância mag-

nética e da tecnologia de prototipagem rápida; e realizamos simulações acústicas para a obten-

ção das vogais sintetizadas. Produzimos 80 vogais sintetizadas, 20 sem adição de perturbação, 

20 somente com shimmer, 20 somente com jitter e 20 com jitter e shimmer. As vogais foram 

testadas por meio da análise perceptivoauditiva em dois experimentos. Os resultados obtidos 

mostraram que a adição das medidas de jitter e shimmer conferiu o maior grau de naturalidade 

às vogais; o jitter isolado também trouxe naturalidade às emissões, mas o shimmer isolado con-

feriu artificialidade às vogais.  

Esse estudo foi realizado no Departamento de Otorrinolaringologia da Faculdade de Medi-

cina da USP sob orientação do Dr Domingos Tsuji e teve a colaboração de diferentes centros de 

pesquisa, como a Universidade de São Carlos, o Centro de Tecnologia da Informação Renato Ar-

cher – Divisão de Tecnologias 3D, o Instituto de Radiologia do HC da FMUSP e do Centro de Es-

tudos da Voz – CEV. 

O Departamento de Voz parabeniza os autores, em especial a Rosiane Yamasaki. 
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Autor: Alessandra Regina Brito 
Titulo do Trabalho(tese): SINTOMAS VOCAIS REFERIDOS E VIDEOLARINGOSCOPIA DE DO-

CENTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. 
Programa:Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Universidade Federal de  Goiás 
Orientador: Prof. Dr. Celmo Celeno Porto 

Co-orientadora: Dra Neuza Josina Sales 
Defesa:24/04/2015 
 

Resumo: 

O objetivo deste estudo foi traçar o perfil sócio-demográfico de docentes da Educação Bási-

ca e analisar as associações dos sintomas vocais referidos com o exame de videolaringosco-

pia. Método: Estudo descritivo, transversal, com 107 professoras de sete escolas municipais 

de Goiânia, Goiás. Foram aplicados um questionário sóciodemográfico e os protocolos Índice 

de Triagem do Distúrbio de Voz (ITDV) e Perfil de Participação e Atividades Vocais (PPAV), 

incluindo exame de  videolaringoscopia. Foi realizada análise bivariada e razão de chances. 

Resultados: Observou-se predomínio de faixa etária entre 40 a 49 anos, sendo que 72(67%) 

lecionavam no Ensino Fundamental. Quanto ao tempo de trabalho, 46(43%) entre 11-20 a-

nos. Turno de trabalho, 56(52%) lecionavam um período. Houve prevalência de 82(77%) 

docentes com sintomas vocais referidos e 44(41%) com alterações de laringe. Houve dife-

rença entre os sintomas rouquidão (p=0.005), perda na voz  e quebras na voz. No exame 

de videolaringoscopia, 19(18%) docentes apresentaram sinais de refluxo laringofaringeo, 16

(15%) nódulos, 5(5%) fenda e 4(4%) pólipo de pregas vocais associados aos sintomas de 

rouquidão, perda da voz e quebra da  voz (p<0.05). Houve diferença entre os sintomas rou-

quidão, perda na voz e quebras na voz em relação aos achados laringoscópicos. Cansaço ao 

falar foi o sintoma vocal mais referido pelas docentes. Conclusão: Este estudo evidenciou 

associação dos sintomas referidos rouquidão, perda de voz e quebra da voz, com as altera-

ções laríngeas. Identificou docentes com sintomas vocais e exames alterados, bem como 

docentes sem  sintomas referidos, mas exames alterados e docentes sem sintomas e sem 

alterações na videolaringoscopia. 
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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, orientador, programa, instituição e a data da defesa.  

O material será disponibilizado no nosso próximo boletim! Participe, divulgando sua pes-

quisa aos fonoaudiólogos do Brasil.  

RESUMOS DE DISSERTAÇÕES E TESES DEFENDIDAS EM  2015 
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EVENTOS 

 O departamento de voz da SBFa convida você a realizar uma parceria... nós divulga-

mos o seu evento neste boletim e você concede desconto na inscrição aos sócios da  SBFA. 

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

as regras desta parceria.  

Articuladores Regionais 
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