
 E 2015 acabou! Finalizamos o ano com nosso quarto boletim de 2015. Estamos muito 

felizes com os resultados obtidos. E agora um novo ano se inicia!  

 Este será nosso terceiro ano na gestão do Departamento de Voz da SBFa. O começo de 

um novo ano representa a esperança renovada, o desejo de sonhos realizados, uma oportuni-

dade para novas possibilidades, para fazermos melhor e sermos também melhores. Para nós, 

isso significa que temos, novamente, a chance e responsabilidade de refletirmos sobre nossas 

ações, dar continuidade ao que vem dando certo e pensarmos em novos desafios que agre-

guem valor à área de voz dentro da Fonoaudiologia. 

 Nessa perspectiva, sabemos que temos muito trabalho pela frente: Campanha de Voz, 

Congresso Brasileiro, boletins, cursos virtuais, encontros presenciais e muitas ações que englo-

bam todas as frentes de atuação na área de voz. Sabemos também que nosso país enfrenta 

um momento bastante delicado, contudo acreditamos que juntos podemos encontrar cami-

nhos, soluções e inspirações para nos apoiarmos e fortalecermos. 

 Vamos nos inspirar, vamos nos empenhar e contem com o Departamento de Voz como 

auxiliador e facilitador para oferecer a vocês, nossos pares, apoio e suporte científico para nos-

sas atuações e fortalecimento da nossa área e profissão. Desejamos a todos um feliz 2016, 

com muita vontade, energia e atos de inspirar e sermos inspirados.  

        

Mensagem de início de ano do Depto de Voz escrito por  

Michelle Guimarães e Marília Sampaio 
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AVALIAÇÃO DO XXIII CONGRESSO BRASILEIRO e IX 

CONGRESSO INTERNACIONAL DE FONOAUDIOLOGIA 2015 

  Os congressistas 

responderam um questionário 

de satisfação durante as seis 

mesas do Departamento de Voz 

que aconteceram no XXIII Con-

gresso Brasileiro e IX Congresso 

Internacional de Fonoaudiologia 

de 2015.  

 Foram distribuídos, aleatoriamente, 140 questionários que com o objetivo 

de avaliar os moderadores e palestrantes quanto ao conteúdo, dinamismo, di-

dática, material apresentado, avaliação geral e sugestões. Os resultados indica-

ram que os participantes, na sua maioria, avaliaram as atividades positivamen-

te em todos os aspectos solicitados. Numa escala de 0 a 10, sendo 0 muito ru-

im e 10 muito bom, a nota mais baixa dada foi de 8,3 e a mais alta de 9,9.  

 Disfonia infantil, farmacologia e voz, neurociência na voz cantada, promo-

ção de saúde na voz teatral, práticas terapêuticas nas disfonias, qualidade vo-

cal nos laringectomizados parciais e totais foram alguns dos temas sugeridos 

para o próximo congresso . 

 Agradecemos os congressistas pela avaliação das atividades e sugestões 

que serão consideradas para o próximo Congresso. Parabenizamos os modera-

dores e palestrantes pela excelência no desenvolvimento das atividades!  

 Esperamos todos os fonoaudiólogos no XXIV Congresso Brasileiro de Fo-

noaudiologia, de 20 a 22 de outubro, em São Paulo. Programe-se! 

 

Texto escrito por 

Ana Paula Dassie Leite e Adriane Mesquita de Medeiros 

Coord. e Vice-coordenadora do Comitê de Voz Clínica 

  



Queridos amigos fonoaudiólogos de todo o Brasil, estamos na contagem re-

gressiva para a Campanha da Voz 2016. Este ano com uma novidade... Fonoaudió-

logos (representados pela Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, Conselhos Fede-

ral e Regionais de Fonoaudiologia) e  Otorrinolaringologistas (representados pela 

Academia Brasileira de Laringologia e Voz  da SBORL) estarão unidos em prol da 

saúde vocal do Brasil por meio da Campanha da Voz Unificada. 

Desta forma, em todo material da campanha 

haverá tanto a logomarca do Dia Mundial da Voz 

quanto a logomarca dos Amigos da Voz.  

Você poderá acessar o cartaz e folder informa-

tivo pelo site oficial www.campanhadavoz.com.br (figura abaixo) sendo que a impres-

são destes ficará sob responsabilidade de um patrocinador local, o qual terá como 

contrapartida a divulgação da sua marca nos materiais de divulgação aos quais pa-

trocinou.  
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CAMPANHA DA VOZ 2016... CONTAGEM REGRESSIA.  

VOCÊ JÁ PLANEJOU A SUA? 

 

http://www.campanhadavoz.com.br
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEv7eBnMbKAhVFbR4KHemSB4QQjRwIBw&url=http://vozdebrasilia.blogspot.com/2011/04/os-grandes-amigos-da-voz-em-brasilia.html&bvm=bv.112454388,d.eWE&psig=AFQjCNFgnLjV8L9l
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 Você fonoaudiólogo, juntamente com um otorrinolaringologista, ou mesmo de 

forma individual, poderá ser coordenador de campanha realizando uma ou várias 

ações em comemoração ao Dia Mundial da Voz (16 de Abril). No site 

www.campanhadavoz.com.br tem um Manual de sugestões e condutas para 

realização da Campanha da Voz.  

 Não importa o tamanho da sua campanha... participe, realize, comemore e 

não deixe de registrar seu evento no site www.world-voice-day.org  

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

Contamos com a sua participação!!! 

 

Texto escrito por Marcia Menezes 

 COORDENADORA DO DEPTO DE VOZ DA SBFa 
 

 

Assim que você tiver o seu evento confirmado, registre-o aqui para que o mundo 

inteiro possa conhecer o seu trabalho!!! 

http://www.campanhadavoz.com.br
http://www.world-voice-day.org
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 Foi emocionante! No último dia do Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia 

(16/10/2015), em Salvador/BA, durante a reunião anual do Depto de Voz, nós do 

Depto de Voz recebemos, num envelope fechado o resultado final das votações re-

alizadas nos site da SBFa.  

 As três indicadas para destaque do ano, Dra. Alcione Ghedini Brasolotto, Dra. 

Ana Cristina Côrtez Gama e Dra. Katia Nemr estavam no palco da sala de voz rece-

bendo uma homenagem do departamento de voz, em reconhecimento aos excelen-

tes trabalhos realizados por estas colegas que contribuem tanto para a Fonoaudio-

logia na área de voz. Terminadas as homenagens... Hora de abrir o envelope! O 

suspense pairava no ar. E o destaque do ano (2015) em Voz foi... Dra. Alcione G. 

Brasolotto!!!  

 Os membros do Depto de Voz, presentearam a ganhadora do ano com o tra-

dicional colar com o logo dos Amigos da Voz (veja foto acima). Parabéns às três in-

dicadas e em especial a Dra. Alcione por mais esta conquista!!!! 

         Texto escrito por Marcia Menezes 

 COORDENADORA DO DEPTO DE VOZ DA SBFa 

DESTAQUE EM VOZ  2015 



  
No nosso último Congresso de Fonoaudiologia, realizado em outubro de 2015 

em Salvador, tivemos a tradicional premiação das melhores Campanhas de Voz do 

ano! Esse grande momento, em que os organizadores e colaboradores de campa-

nhas são prestigiados na reunião oficial do Departamento de Voz, é sempre de 

muita expectativa! As Campanhas de Voz são realizadas ao longo do mês de abril, 

pelo Dia Mundial da Voz – 16 de abril e são submetidas posteriormente à análise 

de toda uma equipe de juízes. As melhores campanhas com maiores notas em di-

versos critérios são os grandes vencedores! Veja abaixo, os três primeiros lugares 

de cada categoria:  

 SERVIÇOS DE SAÚDE (Imagem 1) 

1 lugar: Campanha ―Seja amigo da sua voz‖ - Liga de Atenção à Saúde Vocal da 

Região Metropolitana do Recife - PE. Responsáveis: Maria Carolina Netto de Men-

donça Paes e Ubirajane Cristina Oliveira da Silva  

2 lugar: Campanha ―Seja amigo da sua voz - Voz e Audição: Cuidar de um é cuidar 

do outro”. Hospital Beneficiência Portuguesa de São Paulo – SP Responsável:  Maria 

Angela Ueda Martins  

3 lugar: Campanha Seja amigo da sua voz: Voz é Saúde! – Cidade de Ponta Grossa 

– PR Responsável: Bárbara Mafra Neves Arantes. 

 

 INSTITUIÇÃO DE ENSINO (Imagem 2) 

1 lugar: Campanha Seja amigo da sua voz: Campanha municipal do dia mundial da 

voz em João Pessoa – PB Responsáveis: Anna Alice Almeida e Maria Fabiana Bon-

fim de Lima-Silva 

2 lugar: Campanha da Voz FOB / USP 2015 -  Faculdade de Odontologia de Bauru – 

FOB / USP Responsáveis: Kelly Cristina Alves Silvério e Alcione Ghedini Brasolotto 

PREMIAÇÃO DAS MELHORES CAMPANHAS DA VOZ DE 2015 
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3 lugar: Campanha  ―Semana da Voz 2015 - Salvador - Seja Amigo de sua Voz‖ – 

Instituições de ensino superior da grande Salvador e secretaria de educação do es-

tado da Bahia. Responsáveis: Rafael Cabral de Souza e Maria Lúcia Vaz Masson. 

 

 EMPRESA (Imagem 3) 

1 lugar: Campanha ―Falando de vozes: campanha nacional de voz 2015‖ 

 Academia de Música Augusto Caldas Rio de Janeiro – RJ Responsáveis: Wendel S. 

Pereira e Tatiana S.Barcellos 

2 lugar: Campanha ―Sua Voz é Seu Intrumento de Trabalho: Seja Amigo da Sua 

Voz!”- Dell Computadores do Brasil - Eldorado do Sul/RS Responsáveis: Ana Cristina 

Winck Mahl, Claudia Santos, Indira Valente Reyes e Mariana Nader Fossa 

3 lugar: Campanha ―Dia Mundial da Voz 2015: A Comunicação no Trabalho‖ - CRE-

FONO 7 - Conselho Regional de Fonoaudiologia e REDEFONO – Rede de Apoio ao 

CREFONO 7 - Call Center do Grupo RBS Responsáveis: Simone Marques Vianna 

Dornelles, Chenia Martinez, Fga. Simone Meneghetti e Rosane Mosmann 

 Agradecemos as 15 campanhas participantes de 2015 e esperamos contar 

com sua campanha no ano de 2016!Divulgue suas ações e sua campanha por meio 

do concurso de melhor Campanha da Voz. Precisamos fortalecer cada vez mais a 

fonoaudiologia e divulgarmos o nosso trabalho aos colegas de profissão e ao públi-

co em geral.                                                              

Texto escrito por  Maysa Ubrig 

SECRETÁRIA GERAL DO DEPTO DE VOZ DA SBFa 
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NOTA DE CARNAVAL!!! 

 

 Como não iniciarmos o ano com as energias renovadas sabendo que 20 

fonoaudiólogas Especialistas em Voz, no carnaval, farão “o coro das Marias”, 

para representar a voz da mulher brasileira na Escola de Samba Águia de Ou-

ro, do estado de São Paulo?  

 Esse convite, que partiu do intérprete oficial da escola, é um reconheci-

mento ao trabalho de condicionamento vocal que a Fga. Thays Vaiano vem de-

senvolvendo há 7 anos. O reconhecimento ao trabalho de um colega especia-

lista em voz é um reconhecimento à Fonoaudiologia. A Fga Maysa Ubrig, secre-

tária do Departamento de Voz da SBFa representará o departamento neste co-

ro.  

 Muito além de animador, é inspirador. Falaremos mais sobre este assunto 

no próximo Boletim! Aguardem!!!  

Texto escrito por 

Michelle Guimarães, Marília Sampaio e Marcia Menezes 

NO PRÓXIMO BOLETIM JAN/MAR 2016 TRAREMOS OS TRABALHOS 
DE VOZ PREMIADOS NO CONGRESSO DE 2015. 
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Título da tese: Fadiga vocal em professores e sua relação com a fadiga geral ao 

longo de um ano letivo  

 

Autor(a): Fabiana Zambon – fabiana@sinprosp.org.br 

Orientador(a): Mara Behlau 

Instituição: Programa de Pós-graduação em Distúrbios da Comunicação Humana 

(Fonoaudiologia) – Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) 

Data da defesa: Dezembro de 2015 

 

RESUMO 

Objetivo: Compreender a fadiga vocal de professores com o uso da voz ao longo de um ano. 

Métodos: 1. Tradução e adaptação cultural do Vocal Fatigue Index–VFI ao português brasilei-

ro;  2.  Investigação da fadiga vocal ao longo de um ano em 102 professores, 48 com e 54 sem 

queixa vocal. Quatro momentos de avaliação: primeira semana de fevereiro (A1), última semana 

de junho (A2), primeira semana de agosto (A3) e primeira semana de dezembro (A4). Procedi-

mentos: questionário de identificação e caracterização pessoal e do trabalho, autoavaliação vo-

cal, gravação de vogal sustentada para análise perceptivo-auditiva, Lista de Sinais e Sintomas de 

Voz, Índice de Fadiga Vocal-IFV e Questionário de Fadiga Chalder. Resultados: Professores ti-

veram melhor autoavaliação vocal e redução nos sinais e sintomas vocais na A3. As vozes apre-

sentaram desvio leve a moderado, sem mudanças no ano. Não houve diferença na sensação de 

fadiga vocal entre as avaliações. A fadiga geral variou durante o ano, com escores de baixo va-

lor. Professores com queixa vocal apresentaram maior fadiga vocal e geral no primeiro semestre. 

Apenas o grau de desvio vocal em todas as avaliações e a fadiga mental na A3 não se correlacio-

naram com a fadiga vocal. Conclusão: Professores não percebem variações na fadiga vocal du-

rante o ano, embora apresentem mudanças na autoavaliação e sinais e sintomas vocais. A avali-

ação vocal clínica mostrou desvio de grau leve a moderado, sem mudanças no ano. Professores 

apresentam baixos escores no questionário de fadiga geral, com variações ao longo do ano. Pro-

fessores com queixa vocal apresentam maior fadiga vocal e geral no primeiro semestre de traba-

lho. A fadiga vocal se correlaciona com a autoavaliação vocal, sinais e sintomas e fadiga geral em 

todas as avaliações, com exceção do domínio fadiga mental após as férias de julho e o desvio 

vocal em todas as avaliações. 

 

 

 

DISSERTAÇÕES E TESES DEFENDIDAS 
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Título da dissertação: A efetividade da terapia fonoaudiológica de grupo para a redu-

ção da ansiedade de pacientes com disfonia  

Autor(a): Flávia Maiele Pedroza Trajano — flaviamaiele@hotmail.com 

Orientador(a): Anna Alice Figueirêdo de Almeida 

Instituição: Programa de Pós-graduação em Neurociência Cognitiva e Comportamento 

(PPGNEC) – Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

Data da defesa: Dezembro de 2015 

 

RESUMO 

OBJETIVO: Analisar os níveis de ansiedade e sintomas vocais pré e pós-terapia de grupo em 

pacientes com disfonia, bem como verificar a correlação entre sintomas vocais e níveis de ansie-

dade. MÉTODOLOGIA: O estudo foi composto por 28 pacientes submetidos à terapia de grupo, 

sendo 22 mulheres e 06 homens, com idade média de 47,4 (±12,5) anos. Foram utilizados pro-

tocolos de ansiedade e voz para coleta dos dados. O Inventário de Ansiedade Traço-Estado 

(IDATE) foi usado para mensuração do nível de ansiedade que após a coleta foram categorizados 

de acordo com a variação do valor dos escores: Baixa Ansiedade (20-40 pontos); Média Ansieda-

de (40-60 pontos); Alta Ansiedade (60-80 pontos). Além disso, utilizou-se a Escala de Sintomas 

Vocais (ESV) para avaliação dos sintomas vocais. Para tanto, uma análise estatística descritiva e 

inferencial foi realizada a partir do programa Statistical Package for Social Sciences (SPSS). RE-

SULTADOS: Metade dos sujeitos da pesquisa apresentou um nível médio de ansiedade traço pré

-terapia. Uma redução significativa da ansiedade estado foi percebida quando se comparou os 

momentos pré e pós-terapia de grupo. Houve uma redução significativa nos valores dos domínios 

do ESV-Total e ESV-Físico também quando comparado os momentos pré e pós-terapia de grupo. 

Foi constatada ainda, a existência de correlação positiva entre os níveis de ansiedade pós-terapia 

de grupo e os domínios do ESV-Total, ESV-Limitação e ESV-Emocional. CONCLUSÕES: A terapia 

fonoaudiológica de grupo foi efetiva para a redução significante da ansiedade estado e dos sinto-

mas vocais de pacientes com disfonia. Foi possível perceber a correlação positiva entre os níveis 

de ansiedade e os sintomas vocais, de maneira que, quanto maior os níveis de ansiedade, maior 

são os sintomas vocais. Observa-se ainda, que o nível de ansiedade estado pós-terapia vocal de 

grupo é influenciado pelos domínios da escala de sintomas vocais total, limitação e emocional. 

Se você defendeu sua dissertação/tese em 2016, mande um resumo de até 250 palavras 

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

e-mail, 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.  
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ATENÇÃO ARTICULADORES REGIONAIS DO 
DEPARTAMENTO DE VOZ DA SBFa 

Para começarmos o ano de 2016 em perfeita sincronia, no mês de fevereiro 
faremos reuniões virtuais entre os articuladores regionais, a Coordenação do De-

partamento de Voz e os membros dos Comitês de  Voz (Clínica, Fononcologia e Voz 
profissional) da SBFa.  

 
Assim sendo, convocamos todos os Articuladores Regionais para participa-

rem, pois pretendemos realizar um trabalho ainda mais próximo dos fonoaudiólo-

gos e da população. 
 

As reuniões com os articuladores estudantis serão realizadas pelos articulado-
res regionais, este e outros assuntos serão discutidos na reunião. Por isso, se na 

sua região os articuladores estudantis já concluíram a graduação, precisaremos de 
novos articuladores estudantis para compor nossa equipe. 

 

Confira no quadro abaixo as datas e o horário da reunião da sua região, sua 
presença é de suma importância.  

 
Contamos com vocês! 

 
Texto escrito por Eliane Cristina Pereira 

ARTICULADORA NACIONAL DO DEPTO DE VOZ DA SBFa 
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EVENTOS 

 O DEPARTAMENTO DE VOZ DA SBFA convida você a realizar uma parceria... nós divul-

gamos o seu evento neste boletim e você concede desconto na inscrição aos sócios da  SB-

FA. 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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