
Queridos amigos fonoaudiólogos, 

 Estamos felizes em saber que nossa rede de fonoaudiólogos 

está se unindo cada vez mais em prol de duas grandes causas: a ex-

celência profissional na área da voz e a promoção da saúde vocal no 

Brasil.  

 Nossa gestão (2014-2016) tem uma característica muito forte 

que é estreitar o relacionamento entre os nossos pares. No início da 

nossa gestão, éramos apenas oito. Agora já estamos com um grupo 

de 47, incluindo coordenação geral, coordenadores dos comitês, se-

cretaria, articulação nacional, regional e comissão de eventos.  

 Nossa visão é inclusiva e agregadora. Nosso grupo inclui fono-

audiólogos de todos os estados do país, mesmo havendo um territó-

rio brasileiro tão grande! Você encontrará neste boletim um pouco do 

que estamos fazendo e planejando para o decorrer deste ano. Nós 

somos o Departamento de Voz da Sociedade Brasileira de Fonoaudio-

logia... venha fazer parte deste time!    

  Marcia Menezes e Carolina Anhoque 

COORDENADORA e VICE-COORDENDORA DO DEPTO DE VOZ DA SBFa 
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NOTA DE ESCLARECIMENTO SOBRE A CAMPANHA DA VOZ 

UNIFICADA: SBFA E ABORL 

 Na última edição do Boletim Amigos da Voz divulgamos que a Campanha da Voz 2016 

seria unificada entre a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia (SBFa), Sistema de Conselhos 

Regionais e Federal de Fonoaudiologia e a Academia Brasileira de Otorrinolaringologia 

(ABORL).  

 Tudo estava acertado até que se levantou uma importante questão: a unificação da 

marca. Nós, fonoaudiólogos, sempre tivemos a marca dos “Amigos da Voz” com referência 

nacional nas Campanhas da Voz. Porém, a logomarca internacional é a do coração.  Em reu-

nião com a ABORL, em agosto de 2015, tínhamos levantado esta questão e a solução seria 

utilizarmos as duas marcas no material da campanha de 2016. No entanto, entre janeiro e 

fevereiro de 2016, a posição da ABORL, representada, neste assunto, pelo Dr. Gustavo Korn 

(coordenador da campanha da voz pela Academia Brasileira de Laringologia e Voz da A-

BORL) foi de que para que houvesse a campanha unificada, a logomarca oficial, estampada 

na frente das camisetas dos padrinhos de campanha e nos folders, deveria ser apenas a do 

coração. A logomarca dos Amigos da Voz ficaria no verso da camiseta e do folder, juntamen-

te com as assinaturas das Sociedades (de Fonoaudiologia e Otorrinolaringologia) e do Siste-

ma de Conselhos de Fonoaudiologia.  

 Diante deste posicionamento, foi feita uma discussão entre os membros do Departa-

mento de Voz da SBFa (gestão atual e gestões passadas) e as opiniões foram divergentes 

quando a unificação ou não da campanha no formato proposto pela ABORL. Desta forma, 

nós da atual gestão, consideramos que não seria prudente realizar a campanha unificada 

este ano. O que mantivemos foi a união entre todos os fonoaudiólogos do país (SBFa, CFFa 

e CREFONOs), com material padronizado, e mantendo o logo dos Amigos da Voz em evidên-

cia, além de também incluir o logo do coração.  

 Além disso, ficou decidido que tanto o Departamento de Voz da SBFa quanto a Aca-

demia Brasileira de Laringologia e Voz da ABORL incentivará atividades em “parceria” OTOR-

RINO-FONO, com cada profissional representando a sua sociedade científica.  

 Ao longo deste ano abriremos outras discussões para decidirmos como ficará a unifi-

cação da marca para as futuras “Campanhas da Voz”. Para este ano, nós, fonoaudiólogos, 

utilizaremos como mensagem: “Minha voz, minha identidade”.   



 Os articuladores regionais do departamento de voz (um em cada estado) estarão à dispo-

sição para tirar dúvidas, incentivar e realizar ações em comemoração ao Dia Mundial da Voz. Os 

CREFONOs receberão uma cota de folders e cartazes impressos para serem distribuídos nas a-

ções. Entre em contato com o CREFONO de sua região para maiores informações. 

 Os materiais oficiais da campanha, já estão disponíveis, em versão digital, no si-

te: www.campanhadavoz.com.br 

 Com certeza a Campanha da Voz 2016 será um sucesso. Contamos com a participação de 

todos vocês!!!! 

 Texto escrito por Marcia Menezes   

COORDENADORA DO DEPTO DE VOZ DA SBFa 

 

 Sinônimo de sucesso, a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia aposta novamente em pro-

fissionais da voz que representam muito bem a Campanha da Voz e a Marca Amigos da Voz.  

 Este ano os apresentadores do programa “Hoje em Dia” foram os escolhidos. São eles: 

Cesar Filho, Ticiane Pinheiro, Ana Hickman e Renata Alves. Os quatro aceitaram prontamente o 

convite e receberam o apoio e o incentivo do Departamento de Comunicação da TV Record.   

 

 

 

 

 

1) Cesar Filho é jornalista, radialista, ator e apresentador.  

2) Ana Hickman é modelo, apresentadora e empresária. 

3) Ticiane Pinheiro é modelo, jornalista, atriz e empresária. 

4) Renata Alves é jornalista, repórter, apresentadora e empresária.  
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 O “Programa Hoje em Dia” possui este formato com os quatro apresentadores há um ano. 

Ele tem quadros relacionados à orientação e prevenção da saúde toda semana com grande audi-

ência em todo o país, mantendo a liderança em diversos momentos das manhãs.  

 As três apresentadoras, Ticiane Pinheiro, Ana Hickman e Renata Alves já fazem acompa-

nhamento com fonoaudiólogo há muitos anos na emissora.  Os quatro apresentadores conhecem 

a importância do trabalho fonoaudiológico na comunicação e na prevenção de problemas vocais. 

Todos eles já desenvolveram diversas estratégias para manter a saúde da voz e postam frequen-

temente em suas redes sociais os exercícios que fazem diariamente para aquecer a voz e traba-

lhar a comunicação.  

 Assim, a escolha dos garotos-propaganda 2016 reforça a imagem dos “Amigos da Voz”. O 

Departamento de Voz da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia agradece a disposição dos apre-

sentadores. Estaremos muito bem representados e agradecemos à Rede Record pelo apoio.  

 

 

 

 

 

 

 É claro que, como não pude deixar de “tietar”, pedi para tirar uma com eles!  

 

Texto escrito por Vanessa Pedrosa   

VICE-COORDENADORA DO COMITÊ DE VOZ PROFISSIONAL DO DEPARTAMENTO DE VOZ DA SBFa . 
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 Tripla satisfação!!! Participar das comemorações dos 35 anos do Centro de Estudos da Voz 

(CEV) com a Dra. Mara Behlau; estar perto de um dos grandes ídolos na área da voz, o Vocolo-

gista Ingo Titze; e ainda poder entregar a ele a nossa camiseta oficial da Campanha da Voz 

2016.  Emoção indescritível!   

 Isso aconteceu no Simpósio Internacional do CEV, no dia 12 de março, no anfiteatro do 

Colégio Arquidiocesano em São Paulo. O evento foi ótimo! A plateia estava diversificada, com-

posta por fonoaudiólogos, professores de canto, cantores e engenheiros acústicos.   

 O conteúdo apresentado ao logo do dia, sobre a vocologia humana e animal, foi de altíssi-

mo nível. Os aspectos da vibração dos tecidos na vocalização, o uso dos exercícios de trato vocal 

semiocluído no treinamento da voz e uma explanação sobre o futuro da habilitação da voz foram 

os temas abordados. Para nós, do Departamento de Voz da SBFa, poder presentear publicamen-

te o Prof. Titze com a camiseta dos “Amigos da Voz” foi um momento especial.  

 Obrigada professor pelos ensinamentos e pela receptividade em relação à nossa campa-

nha! Obrigada Dra Mara Behlau pela oportunidade! Obrigada membros do Departamento de Voz 

que estavam presentes no evento e vibraram junto comigo por este momento! Obrigada a todos 

os amigos da voz que acreditam na nossa campanha e dedicam um tempo de suas vidas para 

promover a saúde vocal em todo o Brasil. É isso aí! Mais um amigo da voz... agora, internacional!    

 

Texto escrito por Marcia Menezes   

COORDENADORA DO DEPTO DE VOZ DA SBFa 

 

PROFESSOR INGO TITZE RECEBE A CAMISETA DA CAMPANHA DA VOZ 

Dra. Marcia Menezes (coord. do Depto de Voz da SBFa), 

Prof. Ingo Titze é Distinguished Professor of Speech     

Science and Voice da University of Iowa Foundation, nos 

Estados Unidos e Dra. Mara Behlau (Diretora do CEV que 

promoveu o evento)  



Conforme antecipamos no boletim anterior, no carnaval deste ano contamos com a parti-

cipação ativa de colegas no sambódromo e em blocos de rua. No ano passado, as Fgas. Thays 

Vaiano e Flávia Badaró (que também tem formação em Fisioterapia) criaram, registraram e pa-

tentearam a marca Atletas da Voz, por considerarem que a abordagem com cantores de alta per-

formance vai além da execução de exercícios vocais.  

Segundo Thays Vaiano, a junção das abordagens fonoaudiológicas e fisioterapêuticas pro-

porciona que o trabalho vocal considere a produção da voz não somente como fonte glótica e 

ressonância, mas como uma função que exige, principalmente em cantores, um trabalho corporal 

específico. Além das duas especialidades, o “Atletas da Voz” conta com a participação ativa de 

um médico otorrinolaringologista e uma nutricionista, o que proporciona um melhor rendimento 

corporal e vocal aos cantores. Neste carnaval, o “Atletas da Voz” ficou responsável por 44 vozes 

entre escolas de samba de São Paulo, Rio de Janeiro e blocos de carnaval de São Luis do Parai-

tinga. Como a abordagem do trabalho é em longo prazo, os puxadores de samba e blocos de 

carnaval já voltaram às atividades com as especialistas. 

Com a finalidade de reconhecer e agradecer o trabalho desenvolvido pelas fonoaudiólo-

gas, a escola Águia de Ouro, de São Paulo, convidou 20 fonoaudiólogas especialistas em voz pa-

ra fazerem o “coro das Marias”, representando a voz da mulher brasileira ao cantarem na aveni-

da o samba enredo juntamente com os puxadores de samba. De acordo com a Fga. Maysa U-

brig, secretária do Departamento de Voz, que fez parte do coro, a experiência, além de fantásti-

ca, foi incrivelmente emocionante e enriquecedora. Parabenizamos as fonoaudiólogas pelo traba-

lho exemplar e desejamos longos carnavais ao “Atleta da Voz”!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Texto escrito por Michelle Guimarães  

CORDENADORA DO COMITÊ DE FONONCOLOGIA DO DEPARTAMENTO DE VOZ DA SBFa 

CARNAVAL 2016 TEM ATUAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA E CORO DE 

FONOAUDIÓLOGAS ESPECIALISTAS EM VOZ 
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As especialistas 
em voz que for-
maram o “Coro 

das Marias”, can-
tando bonito no 
sambódromo 
paulistano.  



 A SBFa premia, anualmente, durante o Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia, os traba-

lhos com mérito científico e de inovação apresentados pelos participantes em cada uma das á-

reas da Fonoaudiologia. Em 2015, durante o XXIII Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia e IX 

Congresso Internacional de Fonoaudiologia 28 trabalhos foram apresentados na seção de Prê-

mios, na área de Voz. Desses, sete foram premiados: 

 Acurácia das medidas de entropia e energia da transformada wavelet na avalia-

ção de vozes infantis: este trabalho investigou a acurácia das medidas de energia e entropia 

dos coeficientes de detalhe da transformada wavelet, isoladas e combinadas, na avaliação da in-

tensidade do desvio vocal e na classificação de vozes infantis saudáveis, rugosas e soprosas. O 

estudo concluiu que as medidas de energia e entropia dos coeficientes de detalhe da transforma-

da wavelet, quando utilizadas de forma combinada, apresentam excelente acurácia na discrimi-

nação entre vozes infantis saudáveis e alteradas, na classificação da intensidade do desvio vocal 

e da qualidade vocal predominante. De modo geral, a combinação do nível de energia nas altas 

frequências e da entropia nas baixas frequências melhora a classificação dos sinais, tanto em ter-

mos da intensidade do desvio quando da qualidade vocal predominante. Autores: Mikaelle Oli-

veira Santos, Leonardo Wanderley Lopes, Silvana Luciene Do Nascimento Cunha Costa, Suzete 

Élida Nóbrega Correia. 

 

Avaliação comportamental da voz traqueoesofágica em homens e mulheres frente ao 

uso prolongado: este estudo teve como objetivo analisar comparativamente a voz traqueoeso-

fágica antes e após o uso prolongado da voz, em função da variável sexo e quanto aos parâme-

tros acústicos, intensidade vocal, perceptivo-auditiva e auto-avaliação de sinais e sintomas decor-

rentes do uso prolongado da voz. Conclui-se que apesar de não haver diferença no tempo de e-

xecução da prova de uso prolongado da voz, há diferença no comportamento vocal, como obser-

vado no tipo de sinal sonoro, manifestações dos sinais e sintomas e na qualidade vocal pré e pós

-prova. Autores: Ariane Damasceno Pellicani, Lilian Neto Aguiar Ricz.  

 

Comportamento de autorregulação e sintomas vocais: esta pesquisa teve por objetivo ve-

rificar se pessoas com sintomas vocais têm um comportamento de autorregulação diferente das 

sem sintomas vocais, bem como avaliar a existência de relação entre os sintomas vocais e autor-

regulação. Os autores chegaram à conclusão de que pessoas com sintomas vocais têm um com- 
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comportamento de autorregulação reduzido em comparação com as que não têm sintomas vo-

cais. Há uma correlação negativa significante entre os domínios da escala de sintomas vocais 

com o controle de impulsos e estabelecimento de objetivos, ou seja, quanto maior o número de 

sintomas vocais, menor o controle de impulsos e estabelecimento de objetivos. Autores: Anna 

Alice Figueiredo De Almeida, Mara Behlau. 

Efeito imediato da TENS e da terapia manual laríngea na qualidade vocal de mulheres 

disfônicas: o estudo teve por objetivo comparar o efeito imediato da TENS (Estimulação Elétrica 

Nervosa Transcutânea) e da Terapia Manual Laríngea (TML) na qualidade vocal de mulheres dis-

fônicas. Observou-se que a TENS e a TML podem ser utilizadas no tratamento vocal de mulheres 

com disfonia funcional ou organofuncional e podem ser considerados recursos terapêuticos im-

portantes que melhoram a qualidade vocal. Porém, a TML é a técnica mais recomendada ao se 

almejar mudanças na qualidade vocal em apenas uma única sessão, uma vez que os resultados 

encontrados se apresentaram melhores do que a TENS. Autores: Mariana De Cássia Macedo, 

Larissa Thaís Donalonso Siqueira, José Eduardo Vendramini, Amanda Gabriela Oliveira, Alcione 

Ghedini Brasolotto, Rinaldo Roberto De Jesus Guirro, Kelly Cristina Alves Silverio. 

 

Efeitos da terapia manual laríngea e TENS na diadococinesia laríngea de mulheres 

disfônicas: estudo clínico: o objetivo deste estudo foi verificar os efeitos da terapia manual 

laríngea (TML) e da estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS) na diadococinesia laríngea 

de mulheres disfônicas. Concluiu-se que há maior regularidade de movimentos diadococinéticos 

das pregas vocais após TML em mulheres disfônicas. Autores: Larissa Thaís Donalonso Siqueira, 

Kelly Cristina Alves Silverio, Alcione Ghedini Brasolotto, Rinaldo Roberto De Jesus Guirro, Mara     

Behlau 

 

Erro de identificação perceptiva de vozes humanas e sintetizadas: este estudo teve por 

objetivo verificar a habilidade de discriminação de uma vogal sintetizada quanto à sua natureza 

de produção e verificar ocorrência de erros nessa identificação. Observou-se uma boa qualidade 

das vozes sintetizadas, viabilizando seu uso tanto para treinamento auditivo como para estímulos 

âncoras em pesquisas científicas. O grupo de fonoaudiólogos especialistas em Voz apresentou 

menos erro, sugerindo que o treinamento auditivo auxilia na tarefa de análise vocal. Vozes hu-

manas com desvio moderados a intensos e vozes sintetizadas com desvio leves causaram maior 



Página 9 

Boletim “Amigos da Voz”   

confusão perceptiva. Autores: Marina Taborda Englert, Glaucya Madazio, Ingrid Gielow, Jorge 

Lucero, Mara Behlau.  

 

Sinais e sintomas de vias aerodigestivas superiores, voz e qualidade de vida pré-

tireoidectomia: o objetivo deste estudo foi descrever os sinais e sintomas de vias aerodigesti-

vas superiores, a voz e a qualidade de vida pré-tireoidectomia. Concluiu-se que existem distintos 

perfis de sujeitos pré tireoidectomia, que podem interferir nos achados pós tireoidectomia. Os 

sinais, sintomas e alterações de voz e deglutição pré tireoidectomia encontrados apresentam 

maior impacto quando associados a alterações laringológicas relacionados ao refluxo gastro-

esofágico e diagnóstico de lesão benigna. Há desvantagem na qualidade de vida em voz, mesmo 

que mínima nos pacientes. Pacientes com queixas recentes apresentam maior impacto emocional 

e queixas mais antigas, maiores alterações físicas. Autores: Danyelle Sardinha De Oliveira, Ca-

mila Barbosa Barcelos, Irene De Pedro Netto, Luciana Dall'agnol Siqueira, Aline Nogueira Gonçal-

ves, Renata Vieira Guedes, Neyller Patriota Cavalcante Montoni, Joao Goncalves Filho, Elisabete 

Carrara-De Angelis. 

 

   Texto escrito por Leonardo Lopes   

COORDENADOR DO COMITÊ DE VOZ PROFISSIONAL DO DEPTO DE VOZ DA SBFa 

Com o objetivo de estreitar o relacionamento entre o Departamento de Voz e os fonoaudi-

ólogos de todo o Brasil, a nossa gestão (2014 – 2016) vem trabalhando com o desafio de ampliar 

a rede de articuladores do departamento de voz. O articulador, como o próprio nome diz, precisa 

“articular”. A ideia é que ele nos ajude a entender as necessidades regionais da atuação fonoau-

diológica na área de voz e esteja mais próximo dos fonoaudiólogos locais, sócios e não sócios, 

mostrando o trabalho feito pelo departamento, tirando dúvidas sobre campanhas, ações, atua-

ções e agregando mais conhecimento na área de voz. 

Para isso, as coordenadoras do departamento Marcia Menezes e Carolina Anhoque, a arti-

culadora nacional Eliane Cristina Pereira, a secretária geral Maysa Ubrig e os membros dos comi- 

REUNIÕES VIRTUAIS COM ARTICULADORES REGIONAIS DO DEPARTA-

MENTO DE VOZ DA SBFa:  

PELO MENOS UM ARTICULADOR EM CADA ESTADO BRASILEIRO!  
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tês de fononcologia, voz profissional e voz clínica, realizaram reuniões virtuais com os seus 

articuladores regionais. Foram realizados quatro encontros durante o mês de fevereiro de 2016, 

que tiveram o objetivo de aproximar todo o departamento dos Articuladores Regionais. 

Nas reuniões, falou-se sobre a importância dos articuladores fazerem contatos com as uni-

versidades, instituições de modo geral e incentivarem a realização das Campanhas da Voz. O 

contato com os fonoaudiólogos das prefeituras também é bastante importante. A ideia é que os 

articuladores também possam responder às dúvidas dos profissionais, além de realizarem entre-

vistas na mídia, representando o Departamento de Voz da SBFa. em suas regiões. 

As Campanhas da Voz de 2016 podem ser feitas na semana anterior ou na semana se-

guinte ao Dia Mundial da Voz, já que dia 16 de abril será no sábado. Todos os materiais de cam-

panha confeccionados precisam possuir a logomarca do CREFONO regional e federal. O material 

padronizado para o ano de 2016 está disponível no site da SBFa. 

As reuniões foram importantes para recebermos sugestões, uma delas sobre atualizarmos 

os materiais da Campanha da Voz periodicamente nas redes sociais, assim como, termos um arti-

culador por estado, sendo esta a meta do Departamento de voz para o ano de 2016. 

Passados os preparativos e a Campanha da Voz, nossa prioridade nesse momento, envol-

verá a elaboração de um “mapa” das regiões, fazendo um levantamento do número de especia-

listas em voz e suas atividades, por meio de visitas, para conhecermos o panorama nacional. O 

Departamento de Voz organizará um material para os articuladores fazerem este registro.  

Também é muito importante que cada região lute pela aprovação da lei Municipal da Voz 

e os articuladores podem incentivar essa ação e auxiliar os fonoaudiólogo(a)s de suas regiões.  

As discussões do Departamento de Voz com os articuladores regionais devem ser passa-

das aos articuladores estudantis, sendo esta mais uma de suas funções. Estes foram os principais 

assuntos abordados nas reuniões com os articuladores regionais de fevereiro de 2016.  

Orgulhamo-nos muito dessa equipe, que já vinha nos auxiliando bastante nos anos anteri-

ores e que nos auxiliará, ainda mais em 2016, com as novas metas estipuladas para o decorrer 

deste ano. Veja como estamos distribuídos pelo Brasil, na página seguinte: 

 

Texto escrito por Eliane Cristina Pereira e Maysa Ubrig  

ARTICULADORA NACIONAL E SECRETÁRIA GERAL DO DEPTO DE VOZ DA SBFa 
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REGIÃO Estado ARTICULADOR REGIONAL 

1ª REGIÃO 

Rio de Janeiro 1º Wendel  Pereira 

Rio de Janeiro 2ª Andréa Oliveira 

Rio de Janeiro 3ª Angela Garcia 

2ª REGIÃO 

São Paulo 1ª Gabriela Lima Ricci 

São Paulo 2ª Vanessa Veis Ribeiro  

São Paulo 3ª Dafne Calsoni Gomes 

Estudantil Marcela Ferraz Lopes 

Estudantil Karen Stramm 

Estudantil Rebeca Liaschi Floro Silva 

3ª REGIÃO 

Paraná 1ª Julya Macedo 

Paraná 2ª Barbara Mafra Neves Arantes 

Paraná 3ª Larissa  Thais Donalonso Siqueira 

Estudantil Patricia  Sauri Otake 

Santa Catarina Daniela Macedo dos Rios Gonçalves 

4ª REGIÃO 

Bahia 1º Rafael Cabral 

Sergipe 2º Thiago Ferreira 

Paraíba 3ª Ana Celiane Ugulino 

Alagoas 4ª Gabriela Sóstenes  

Pernambuco 5ª Maria Carolina Netto de Mendonça Paes 

Estudantil Deyverson da Silva Evangelista 

5ª REGIÃO 

Distrito Federal 1ª Maria Lucia Graziano Magalhães Torres 

Goiás 2ª Silvia Maria Ramos  

Rondonia 3ª Lidiane Tavares Pereira Batista 

Rondonia 4ª Raquel Nascimento da Silva Roriz 

Pará 5ª Marcia Salomão  

Amapá   

Amazonas   

Acre  

Roraima   

Tocantins   

6ª REGIÃO 

Minas Gerais 1ª Ana Carolina Xavier Sampaio 

Minas Gerais 2ª Juscelina Kubitscheck de Oliveira Santos 

Espirito Santo 3ª Tamiris Silva Akbart 

Espirito Santo 4ª Núbia Mendonça Duarte 

Mato Grosso    

Mato Grosso do Sul   

Estudantil 1ª Ursula Aparecida Santos Leal  

7ª REGIÃO 

Rio Grande do Sul 
1ª Cristina Moreira  

Rio Grande do Sul 
2ª Chenia Caldeira Martinez 

8ª REGIÃO 

Piaui 1ª Messia Padua Almeida Bandeira 

Maranhão 2ª Glenda Santiago Brito 

Rio Grande do Norte 3ª Juliana Fernandes Godoy 

Ceará   

NACIONAL Brasil Eliane Cristina Pereira  

ARTICULADORES REGIONAIS DO DEPTO DE VOZ DA SBFa 
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O Comitê de Voz Clínica do Departamento de Voz da SBFa está programando o envio de 

um questionário para os sócios vinculados ao Departamento para o levantamento de fonoaudió-

logos interessados em participar de PESQUISAS MULTICÊNTRICAS NA ÁREA DE VOZ. As informa-

ções referem-se a alguns dados pessoais, vínculo de trabalho, tipo de participação possível no 

âmbito da pesquisa, área de atuação em voz, linha de pesquisa de interesse e presença de ca-

dastro na Plataforma Brasil.  

Nosso objetivo é facilitar a relação entre os nossos pares no que se refere às parcerias em 

pesquisas científicas. Caso tenha interesse em participar de pesquisas multicêntricas, ou seja, de 

se vincular a outros fonoaudiólogos no desenvolvimento de pesquisas, responda o questionário 

que receberá via mailing da SBFa. Trata-se de um questionário bastante objetivo e você levará 

poucos minutos para respondê-lo.  

O resultado do levantamento será apresentado no XXIV Congresso Brasileiro de Fonoaudi-

ologia, em outubro de 2016. Nesse momento, a planilha final, alimentada com os dados de to-

dos, será compartilhada entre todos os participantes.  O envio de um e-mail com o link do ques-

tionário está previsto para o período de março a junho de 2016.  Contamos com a sua participa-

ção!   

 

Texto escrito por Ana Paula Dassie-Leite e Adriane Mesquita de Medeiros   

COORDENADORA E VICE-COORDENADORA DO COMITÊ DE VOZ CLÍNICA DO DEPARTAMENTO DE VOZ DA SBFa 

 

 

 

LEVANTAMENTO DE FONOAUDIÓLOGOS INTERESSADOS EM PARTICIPAR 

DE PESQUISAS MULTICÊNTRICAS NA ÁREA DE VOZ 
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DISSERTAÇÕES E TESES DEFENDIDAS  

Título da tese: Questionário de Saúde e Higiene Vocal – QSHV: desenvolvimento, vali-
dação e valor de corte 
 

Autor: Felipe Thiago Gomes Moreti – felipemoreti@uol.com.br  
Orientadora: Profa. Dra. Mara Behlau 
Programa: Pós-Graduação em Distúrbios da Comunicação Humana (Fonoaudiologia) 
Instituição: Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP 
 

Objetivos: Desenvolver e validar um instrumento brasileiro sobre saúde e higiene vocal. Méto-
dos: Participaram 1007 indivíduos (de 18 a 86 anos), em três estudos: 1. Levantamento de as-
pectos positivos e negativos para a voz (866 indivíduos distribuídos nas suas gerações); 2. Opini-
ão de 41 especialistas em voz, que classificaram os fatores do estudo anterior em positivos, neu-
tros ou negativos;  3. Aplicação da versão inicial do QSHV e IDV-10 em 50 indivíduos com disfo-
nia e 50 saudáveis e validação do QSHV, com verificação da eficiência, valor de corte e análise 
fatorial. Resultados: Estudo 1. 5260 respostas foram organizadas em 365 fatores. Água e maçã 
foram os positivos mais citados e fumar e gritar os negativos, com maior ocorrência nas gerações 
mais novas; Estudo 2. 45 itens dos 365 tiveram concordância inter-avaliadores acima de 0,950. 
Após organização dos itens, chegou-se à versão inicial do QSHV com 40 itens e escore total obti-
do pela soma das respostas consideradas corretas; Estudo 3. Sensibilidade: nove dos 40 itens 
não diferenciaram indivíduos disfônicos dos saudáveis, tendo sido retirados do instrumento; vali-
dade: indivíduos com disfonia autoavaliaram pior suas vozes, com menores escores no QSHV e 
maior desvantagem vocal. O QSHV não se correlacionou com a autoavaliação e desvantagem vo-
cal; confiabilidade: alto valor de consistência interna (alfa de Cronbach = 0,881) e excelente re-
produtibilidade teste-reteste (p=0,804). Indivíduos disfônicos apresentaram média de 17,84 pon-
tos e os saudáveis 29,12 (p<0,001). O valor de corte com especificidade e sensibilidade máximas  
(100%) foi de 23 pontos para o escore total. Não foi possível realizar a análise fatorial. Conclu-
sões: O QSHV, com 31 itens e escore único mostrou ser um instrumento sensível e confiável pa-
ra avaliação do nível de conhecimento em saúde e higiene vocal, comprovando que indivíduos 
com disfonia apresentam menor conhecimento em relação a estes aspectos.  
 
Título da dissertação: Erro perceptivo-auditivo de vozes humanas e sintetizadas 
 

Autora: Marina Englert– marinaenglert@gmail.com 
Orientadora: Profa. Dra. Mara Behlau 
Coorientador: Prof. Dr Jorge Lucero 
Programa: Pós-Graduação em Distúrbios da Comunicação Humana (Fonoaudiologia) 
Instituição: Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP 
 

Objetivo: Verificar a qualidade de vozes disfônicas sintetizadas produzidas pelo sintetizador Voi-
ceSim. Métodos: Foram selecionados 36 estímulos da vogal sustentada “é”, 18 humanos e 18 
sintetizados, representativos de ambos os sexos, de qualidade vocal predominantemente rugosa, 
soprosa ou tensa. As amostras sintetizadas foram produzidas manipulando-se a perturbação de 
frequência (rugosidade), adição de ruído (soprosidade) e aumento da tensão e diminuição da se-
paração entre as pregas vocais (tensão). 269 ouvintes, divididos em três grupos; fonoaudiólogos 
especialistas em voz – FV, fonoaudiólogos clínicos gerais - FG e leigos – IL identificaram as a-
mostras (50% de repetição), como sendo humanas ou sintetizadas; os fonoaudiólogos classifica-
ram o grau de desvio e o tipo  predominante. Foram excluídos os ouvintes não consistentes; 
mantiveram-se 170 sujeitos (58 FV, 51 FG e 61 IL). Resultados: Houve 39,3% de erro de iden- 
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tificação; vozes soprosas sintetizadas geraram maior confusão perceptiva; vozes com desvio in-
tenso parecem ser mais suscetíveis a erro; vozes humanas femininas e tensas sintetizadas apre-
sentaram menor porcentagem de erros. IL apresentou maior confusão perceptivo-auditiva e FV 
identificou melhor as vozes sintetizadas. Os desvios vocais sintetizados foram melhor identifica-
dos nas vozes femininas; as vozes masculinas tiveram apenas a rugosidade corretamente identi-
ficada. FV apresentou fator de aprendizagem identificando mais corretamente as últimas vozes 
apresentadas para avaliação. Conclusão: O VoiceSim produziu vozes com caraterísticas simila-
res às de pacientes disfônicos. O sintetizador mostrou-se mais natural para simular a soprosidade 
e desvios vocais femininos; a voz masculina necessita de ajustes na simulação da soprosidade e 
tensão. FV teve melhor habilidade em identificar corretamente a natureza das vozes. 
 
Título da dissertação: Estratégias de enfrentamento na disfonia em diferentes moda-
lidades terapêuticas 
 

Autora: Larissa Nadjara Alves Almeida - larissa_nadjara@hotmail.com 
Orientadora: Profa. Dra. Anna Alice Figueirêdo de Almeida 
Programa: Pós-Graduação em Modelos de Decisão e Saúde 
Instituição: Universidade Federal da Paraíba – UFPB 
 

OBJETIVO: Verificar a efetividade das terapias de grupo e individual frente ao aumento de es-
tratégias de enfrentamento na disfonia. METODOLOGIA: Foi realizado estudo de intervenção, 
com participação de 70 sujeitos com disfonia, que procuram atendimento no Laboratório Integra-
do de Estudos da Voz (LIEV) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e foram alocados nos 
grupos: terapia de grupo (TG) e terapia individual (TI). Utilizou-se o Protocolo de Triagem Vocal 
(PTV) e o Protocolo de Estratégias de Enfrentamento na Disfonia (PEED), com seus escores Total 
(T), Foco no Problema (FP) e Foco na Emoção (FE). Foi realizada análise estatística descritiva e 
inferencial: Teste T de Student e associação Qui-quadrado, através do software R. RESULTA-
DOS: Os grupos eram homogêneos, com maioria dos participantes do sexo feminino, não profis-
sionais da voz, diagnosticados com disfonia comportamental. Os participantes de TG e TI apre-
sentaram inicialmente uma média de escores totais de 54,32 (±16,78) e 55,45 (±19,60). O trata-
mento em grupo se destacou em relação ao aumento dos escores do PEED, apresentando ganho 
total de 7,59 (±19,00), 4,21 (±7,99) de ganho no FP e de 3,64 (±13,38) no FE. Percebeu-se me-
lhora significante nos escores T (p=0,03) e FP (p=0,02), demonstrando a efetividade da TG. O 
TI não apresentou melhora significativa. Mulheres apresentaram maior ganho que os homens e 
indivíduos com disfonia comportamental obtiveram maior ganho do que os com disfonia orgâni-
ca. Na TG, o sexo influenciou no escore T (p=0,014) e o diagnóstico laríngeo no escore FE 
(p=0,038) do PEED. CONCLUSÃO: A terapia de grupo mostrou-se efetiva no aumento das es-
tratégias de enfrentamento na disfonia. O sexo e o diagnóstico laríngeo influenciaram no ganho 
em estratégias de enfrentamento pós-terapia vocal de grupo. Mulheres com disfonia comporta-
mental foram as mais beneficiadas pela terapia de grupo. 

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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Título da dissertação: Fatores de risco vocais e emocionais em indivíduos com e sem problema de voz 

 
Autora: Denise Batista da Costa - denisecz@hotmail.com 

Orientadoras: Profa. Dra. Anna Alice Figueirêdo de Almeida e Profa. Dra. Tarciana Liberal Pereira 
Programa: Pós-Graduação em Modelos de Decisão e Saúde 

Instituição: Universidade Federal da Paraíba – UFPB 

 

OBJETIVO: verificar quais os fatores de risco promoveram maior influência para o desenvolvimento de um proble-
ma vocal. METODOLOGIA: O estudo é do tipo caso-controle. Os participantes foram divididos em dois grupos a 

partir do escore total da Escala de Sintomas Vocais (ESV) em grupo caso (GCA) e grupo controle (GCO). A coleta de 
dados foi realizada no Laboratório Integrado de Estudos da Voz (LIEV) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e 

no Ambulatório de Dermatologia do Hospital Universitário Lauro Wanderley/UFPB. Foram utilizados a ESV, o Protoco-
lo de Triagem Vocal (PTV) e Inventário de Ansiedade Traço Estado (IDATE) para a coleta de dados. Os dados foram 

analisados por meio de estatística descritiva e regressão logística. RESULTADOS: Participaram do estudo um total 

de 211 voluntários, sendo 90 do GCA e 121 do GCO. Verificou-se que a idade média para o GCA foi de 40,37 anos e 
37,43 para o GCO. A maioria dos participantes era do sexo feminino em ambos os grupos. O GCA apresentou média 

do número de fatores de risco de 11,74 e 9,37 no GCO. Maior parte do GCA apresentou classificação de Alta Ansie-
dade (58,2%) e no GCO predominou a classificação Baixa Ansiedade (54,4%). O modelo de regressão logística reve-

lou que as variáveis de maior influência para um problema vocal são esforço para falar (p<0,001), Idade (p=0,006), 

demanda vocal excessiva (p=0,03) e tosse constante (p=0,006), e tempo de serviço longo (p<0,001), sendo esse 
último considerado como fator de proteção. Acredita-se que este fato está relacionado que a amostra era composta 

na sua maioria por não profissionais da voz. CONCLUSÕES: Pessoas com mais idade, que fazem esforço para falar, 
apresentam tosse constante e demanda vocal excessiva apresentam uma maior chance de desenvolver um problema 

vocal, por outro lado quem apresenta um tempo de serviço longo apresenta menor chance. Com relação a ansieda-
de, a maioria dos participantes do GCA apresentam alta ansiedade traço e os do GCO baixa ansiedade traço. 

 

Título da dissertação: Prevalência e fatores associados aos distúrbios vocais na população de adultos 

do município de João Pessoa - PB 
 

Autor: Rafael Nóbrega Bandeira - rafaelnbd@hotmail.com 
Orientadores: Profa. Dra. Anna Alice Figueirêdo de Almeida e Prof. Dr. Hemílio Fernandes Campos Coêlho 
Programa: Pós-Graduação em Modelos de Decisão e Saúde 

Instituição: Universidade Federal da Paraíba – UFPB 
 

OBJETIVO: Estimar a prevalência dos distúrbios vocais na população de adultos do município de João Pessoa – PB, 

além de utilizar um modelo de decisão que ajude a explicar quais os fatores de risco estão mais associados. MÉTO-
DOLOGIA: O tamanho da amostra foi de 384 indivíduos, calculada através de um processo de amostragem proba-

bilística por estratificação. A coleta de dados foi realizada em 15 unidades de saúde da família e os voluntários foram 

convidados a assinar um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, responder oralmente ao Protocolo de Triagem 
Vocal adaptado e a Escala de Sintomas Vocais. Utilizou-se um modelo de decisão baseado em regressão logística 

para determinar quais fatores de risco estavam mais associados com o desfecho “problema de voz” de acordo com o 
ponto de corte do escore total da ESV. RESULTADOS: Verificou-se a prevalência de 19,8% de distúrbios da voz. A 

prevalência de queixas vocais autorreferidas é de 16,9%. Indivíduos com problema vocal possuem menor grau de 
satisfação com a própria voz em relação aos demais. Participantes com problema vocal apresentam mais sintomas 

vocais que os demais. Todos os fatores de risco foram mais frequentes em participantes com problema na voz. O 

modelo de decisão baseado em regressão logística utilizado define que os fatores de risco mais associados com o 
desfecho “problema de voz” são: ambiente estressante, equipamento inadequado, produtos irritativos, vida social 

intensa, histórico familiar de disfonia, problemas emocionais e problemas respiratórios. CONCLUSÕES: A prevalên-
cia de distúrbios vocais é de 19,8% e os fatores mais associados com o desfecho “problema de voz” são: ambiente 

estressante, equipamento inadequado, produtos irritativos, vida social intensa, histórico familiar de disfonia, proble-

mas emocionais e problemas respiratórios. 
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Título: Efeitos de uma intervenção com foco no registro vocal. 

Autor: Ariane Moulin Pedra 
Orientador: Léslie Piccolotto Ferreira 

Programa de Estudos e Pós Graduação em Fonoaudiologia da PUC-SP 
 

Introdução: a voz é um dos elementos essenciais na preparação de atores e constitutivo do processo criativo da 

personagem. Para que o ator envolva a plateia com sua interpretação é necessário que tenha, entre outros quesitos, 
domínio de seu corpo e sua voz. Objetivo: avaliar os efeitos de uma intervenção fonoaudiológica com foco no re-

gistro vocal na voz falada de atores de teatro Método: participaram desta pesquisa 53 atores de teatro, que foram 
submetidos à intervenção com foco no registro vocal, composta por um momento preparatório e de vocalises da 

vogal [ɛ] com língua para fora e vocalise da vogal [ɒ] com uso de rolha. Para coleta de amostra de fala, os sujeitos 
foram solicitados a emitir, antes e depois da realização da intervenção, um trecho de texto teatral selecionado. Duas 

pessoas foram convidadas a sentar na plateia para contextualização da atuação do ator. O material gravado, antes e 

depois da intervenção, foi editado de forma aleatória e determinado por sorteio intra-sujeito e apresentado separa-
damente a três juízes fonoaudiólogos que fizeram a avaliação perceptivo-auditiva. O instrumento de avaliação foi 

elaborado a partir de um estudo piloto. Os dados foram analisados estatisticamente, considerando a média de cada 
parâmetro e a comparação das diferentes avaliações sobre os dois momentos (antes e depois da intervenção). Re-

sultado: houve diferença estatisticamente significativa entre os momentos antes e depois da intervenção para todas 

as variáveis, com destaque para loudness e projeção vocal que apresentaram ganho de 1 ponto. Conclusão: a in-
tervenção com foco no registro vocal proposta gerou efeitos positivos na voz do ator, e podese constituir em mais 

uma ferramenta para fonoaudiólogos trabalharem com atores, auxiliando-os no bem-estar vocal e aprimoramento de 
técnicas que os auxiliem no palco. 

Palavras-chave: voz, treinamento da voz, fonoaudiologia 
 

Título da dissertação : Locução de Gols na Copa do Mundo 2014: análise de sentidos atribuídos por in-

terlocutores. 
Autor(a): Adriana Ferreira Borges 

Orientador(a): Prof(a) Dr(a) Léslie Piccolotto Ferreira 
Programa de Pós Graduação em Fonoaudiologia PUC São Paulo 

 

Introdução: nas últimas três décadas, a Fonoaudiologia brasileira vem publicando estudos sobre a voz de locutores 
de rádio, no entanto a bibliografia é escassa quando se fala do locutor esportivo, em particular daquele que transmi-

te jogos de futebol, apesar de ser essa uma das modalidades de narração que mais exige da voz e que reflete muito 
da emoção presente no momento da locução. Objetivo: analisar os sentidos atribuídos por interlocutores a partir da 

escuta da locução radiofônica de gols durante a Copa do Mundo de 2014. Método: esta pesquisa, de natureza 

transversal, contou com a gravação da locução radiofônica de jogos em que o Brasil participou, realizada por locutor 
referência em sua área, reconhecido na região sudeste. A coleta foi efetuada nos dias e horários estabelecidos pelo 

calendário oficial dos jogos pela Federação Internacional de Futebol. A seguir os trechos referentes a locução dos 30 
gols coletados foram editados e submetidos a análise acústica por meio do software Praat, em que foi registrado o 

parâmetro de duração. Na sequencia, após convocados através de mailing, 123 sujeitos de ambos os sexos, partici-

param como juízes e avaliaram, por meio de ferramenta de pesquisa no Google Drive ®, as narrações dos gols se-
gundo seis possíveis sentidos que poderiam ser expressos pela voz, durante a locução das partidas: surpresa, medo, 

alegria, vitória, entusiasmo e raiva.  Foi realizada a análise descritiva dos dados por meio de frequências absolutas e 
relativas, medidas de tendência central (média e mediana) dispersão (desvio-padrão, mínimo e máximo). Resulta-

dos: A média de idade dos 123 juízes, foi de 32,85 anos, variando entre 22 a 61 anos e 74,0%  eram do sexo mas-
culino. A média da duração dos gols foi de 50,93 segundos, maior tempo quando a favor 59,14, quando comparado 

ao contra 43,75. A análise da correlação dos sentidos com a duração da palavra gol identificou que os sentidos ale-

gria, vitória e entusiasmo tiveram correlação forte e positiva. Para gols ocorridos no segundo tempo, o sentido sur-
presa apresentou correlação positiva e forte,  alegria, correlação moderada e positiva, e medo moderada e negativa, 

para os gols a favor, o sentido alegria também apresentou correlação forte e positiva estaticamente significativa com 
a emissão da palavra gol. Quanto aos gols contra ocorridos no segundo tempo, o sentido surpresa apresentou corre-

lação forte e positiva. Conclusão: A duração da palavra gol produzida por um mesmo locutor em diferentes jogos 

da Copa do Mundo de 2014, foi registrada em maior tempo quando marcado a favor, e possibilitou que o ouvinte 
identificasse diferentes emoções principalmente relacionadas aos sentidos de alegria, vitória, entusiasmo, surpresa e 

medo.  
Descritores: voz; percepção da fala; rádio, emoções manifestas. 
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O DEPARTAMENTO DE VOZ 

DA SBFa convida você a reali-

zar uma parceria... nós divul-

gamos o seu evento neste bo-

letim 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.  

EVENTOS 

mailto:voz@sbfa.org.br
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Campanha do Dia Mundial da Voz 2016: A identidade da Voz 
Faça a sua também: 

#minhavozminhaidentidade #amigos da voz #diamundialdavoz 
Material completo disponível em: www.campanhadavoz.com.br 


