
Queridos amigos fonoaudiólogos, 

  

 Estamos fechando mais um semestre de trabalho e o segundo boletim deste 

ano. O grande evento do Departamento de Voz no primeiro semestre é a Campanha 

da Voz. Felizmente, conseguimos uma vitória: realizar uma campanha unificada entre 

o CFFa. e os CREFONOS e a SBFa. O resultado certamente vocês viram nas suas 

cidades e nas redes sociais. Ainda com poucos recursos financeiros e com uma crise 

política e financeira no país, conseguimos mostrar o nosso trabalho em todo o territó-

rio nacional. Agora estamos trabalhando no incentivo para que os coordenadores de 

campanhas se inscrevam ao Prêmio Melhor Campanha da Voz, cujas regras e prazos 

estão disponíveis no site www.campanhadavoz.com.br   

Nosso próximo grande evento é o Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia, 

que este ano será em São Paulo. Montamos uma grade com grandes nomes da Fo-

noaudiologia Brasileira na área de Voz, com temas atuais e interessantes.  

Apesar das boas notícias, tivemos o nosso momento de luto com o faleci-

mento da colega Gisele Oliveira. Foi uma grande perda para nós enquanto amigos e 

fonoaudiólogos, pois sabemos o quanto ela contribuiu para este departamento e para 

o crescimento científico da área de voz, em âmbito nacional e internacional. Registra-

mos, nesta edição do Boletim Amigos da Voz, a nossa homenagem a você, Gisele! 

 

 Texto escrito por Marcia Menezes e Carolina Anhoque 

COORDENADORA E VICE-COORDENADORA DO DEPARTAMENTO DE VOZ DA SBFa. 

 

Abr/Jun 2016 Volume 2, Edição 2 

Boletim  

“Amigos da Voz”   

Departamento de Voz 

SBFa - Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia 

NESTA EDIÇÃO 

Balanço da campanha da voz 

2016 
2 

Projeto de lei em Bauru-SP 4 

Homenagem à Dra. Mara na 
The Voice Foundation 

5 

Campanha “julho verde” 6 

Programação científica do 

XXIV Congresso Brasileiro de 
Fonoaudiologia já esta no ar 

7 

Prêmio melhor campanha da 
voz 

8 

I Meeting do Departamento 
de Voz 

9 

Nota: Gisele Oliveira 10 

Teses e dissertações defendi-
das entre abril e junho de 
2016 

11 

Eventos 14 

http://www.campanhadavoz.com.br


Página 2 

Boletim “Amigos da Voz”   

BALANÇO DA CAMPANHA DA VOZ 2016  

 

No ano de 2016, com a ampliação do número de Articuladores Regionais do Departa-

mento de Voz da SBFa, percebemos uma grande abrangência nas campanhas em todo o Brasil. 

Nesta matéria temos um apanhado das ações realizadas em todo o Brasil, segundo os articula-

dores regionais.  

Os meios de divulgação das ações das campanhas vêm crescendo cada vez mais e a-

brangendo também as redes sociais pessoais e as criadas exclusivamente para as campanhas. 

Dentre as ações foram realizadas palestras para crianças, professores, professores de 

canto e teleoperadores. Os locais destas palestras foram escolas e creches, Estratégias de Saú-

de da Família, igrejas, hospitais e clínicas-escolas de fonoaudiologia. Ocorreram também mini-

cursos, oficinas, mesas redondas e contação de histórias temáticas para crianças.  

Houve também stand com orientações a população em shopping, entrevistas em rádios 

e TV, matérias em mídias escritas (impressas e internet), sessão solene nas câmaras legislati-

vas em comemoração o Dia Mundial da Voz e a laringe gigante. Muitas cidades aproveitaram 

seus pontos turísticos para realizar ações.  

Quanto às apresentações artísticas, foram realizadas apresentação de coral, peças de 

teatro, show de talentos, talk show, exibição de filme temático da campanha  em painéis distri-

buídos pelas cidades, mostra artística em fonoaudiologia e apresentações artísticas executadas 

por alunos dos cursos de graduação em fonoaudiologia.  

O diferencial do ano de 2016 foi o espaço para fotos na identidade gigante, bem como 

as modificações das fotos dos perfis sociais. Os materiais distribuídos foram, em geral, folhetos 

sobre cuidados com a voz, água e maça.  

Assim como nos demais anos, as instituições que conseguiam absorver a demanda gera-

da pela campanha, também realizaram triagens vocais e exames de laringoscopia, em parceria 

entre fonoaudiologia e otorrinolaringologia.  

Muitos foram os envolvidos nas ações, destacamos entre eles os Conselhos Regionais de 

Fonoaudiologia. 

  



    

 Novamente houve incentivo aos cadastros das ações no site do World Voice Day e sabe-

mos que além das cadastradas ocorreram muito mais ações em todo o Brasil. Novamente alcan-

çamos o primeiro lugar em número de ações cadastradas, com 160 ações do total de 736 cadas-

tradas em todo o mundo. Agradecemos de modo especial a todos os fonoaudiólogos participan-

tes e aos articuladores regionais do Departamento de Voz da SBFa.  Desejamos que a cada ano 

as ações se multipliquem e promovam cada vez mais a saúde da nossa voz.  

   

 
 

Imagem do site http://world-voice-day.org/events-2016/                      

                                                           

Texto escrito por Eliane Cristina Pereira 

Articuladora Nacional do Departamento de Voz da SBFa . 
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O projeto é resultado das Campanhas da Voz que vêm sendo desenvolvidas pelo Departa-

mento de Fonoaudiologia da FOB-USP desde o ano de 2001, sob coordenação da Profª. Dra. Ma-

ria Aparecida Miranda de Paula Machado da FOB-USP. 

O principal objetivo do referido projeto é promover ações que visem à conscientização da 

população Bauruense quanto à importância da saúde vocal em suas várias dimensões, e sugere 

o dia 16 de abril, Dia Mundial da Voz, para a comemoração.  

A Profª. Dra. Maria Aparecida Miranda de Paula Machado destacou a importância da im-

plementação da lei, afirmando que “Poder contar com o apoio do poder público de Bauru para 

expandir a Campanha da Voz, aproximando-nos de grande parte da população, será um grande 

e honroso desafio de promoção da saúde vocal”. 

O projeto de lei segue agora para aprovação na Câmara dos Vereadores do município de 

Bauru (SP) e tem a previsão de entrar em vigor já no próximo ano. 

 

             Texto escrito por Vanessa Veis Ribeiro e Rebeca Liaschi Floro  

ARTICULADORA REGIONAL E ARTICULADORA ESTUDANTIL DO DEPARTAMENTO DE VOZ DA SBFa. 

PROJETO DE LEI EM BAURU-SP 

 

No dia 23 de junho de 2016 foi realiza-

da uma Audiência Pública no Plenário da Casa 

de Leis “Dr. Ulysses Guimarães” para aprecia-

ção do Projeto de Lei que institui o “Dia Mu-

nicipal dos Cuidados com a Voz no Muni-

cípio de Bauru”, cuja proposta inicial foi a-

presentada ao Exmo. Prefeito Sr. Rodrigo A-

gostinho Mendonça no dia 13 de abril  de 

2016, como parte das ações da Semana da 

Voz desenvolvidas pelo Departamento de Fo-

noaudiologia da Faculdade de Odontologia de 

Bauru da Universidade de São Paulo (FOB-

USP). 
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Desde 1981 a organização do Simpósio Anual da The Voice 

Foundation homenageia um profissional renomado da área de Voz 

na Conferência G. Paul Moore.  Esse ano, a grande estrela foi a 

Dra. Mara Behlau, a primeira brasileira a ganhar esse 

reconhecimento.  

A expectativa por essa homenagem era tão grande que a 

equipe da The Voice Foundation precisou disponibilizar cadeiras 

extras. Com a sala cheia e os ouvidos atentos, a Dra. Mara 

discursou sobre a influência das publicações do Journal of Voice 

em seu raciocínio e prática terapêutica, citando as 50 mais 

relevantes, depois de muito esforço para filtrá-las. Nessa trajetória 

de 30 anos de Journal of Voice, pudemos relembrar os artigos e 

pesquisas mais importantes, percebendo os impactos que elas 

geraram para nortear o desenvolvimento de novos estudos e 

formar a área de voz como conhecemos hoje.  

Além de falar sobre a influência que a The Voice Foundation teve em sua vida profissional, 

a Dra. Mara destacou a importância da instituição na sua vida pessoal. Sua palestra mostrou 

mais do que seu conhecimento em fonoaudiologia; mostrou o seu amor pela fonoaudiologia e 

como esse amor fez com que ela se desenvolvesse e inspirasse tantos outros que passaram por 

seu caminho. Ao mostrar fotos de professores, médicos e amigos, ela comoveu a todos e fez 

com que cada um dos presentes tivesse o sentimento de gratidão. Nós, alguns dos inspirados 

pela Dra. Mara, nos sentimos honrados de fazer parte dessa história e poder acompanhar de 

perto uma pessoa tão motivadora e tão apaixonada pelo que faz.  

Obrigado por ser um exemplo para a Fonoaudiologia, Dra. Mara!  

  

  

HOMENAGEM À DRA. MARA NA THE VOICE FOUNDATION  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Robert Sataloff entregando certificado 

de reconhecimento e gratidão à Dra. Mara 

Delegação brasileira prestigiando a Dra. Mara 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto escrito por Bruna Rocha e Marina Englert 

SECRETÁRIAS DO DEPARTAMENTO DE VOZ DA SBFa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ideia de se criar a campanha Julho Verde aconteceu depois que o dia 27 de julho foi 

instituído como o Dia Mundial do Câncer de Cabeça e Pescoço. A data foi definida no congresso 

mundial da especialidade, realizado em 2014, pela Federação Internacional das Sociedades On-

cológicas de Cabeça e Pescoço.  

Julho está aí! Sendo assim, o Comitê de Fononcologia do Departamento de Voz da SBFa 

convida todos os fonoaudiólogos a aderirem e participarem dessa importante campanha! 

Texto escrito por Michelle Guimarães 
COORDENADORA DO COMITÊ DE FONONCOLOGIA DO DEPARTAMENTO DE VOZ DA SBFa. 
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A organização precisou disponibilizar cadeiras extras para a palestra 

 CAMPANHA “JULHO VERDE”         

 

 

Desde o ano passado, no mês de julho, a Sociedade 

Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço (SBCCP) promo-

ve a Campanha Nacional de Prevenção do Câncer de 

Cabeça e Pescoço, denominada "Julho Verde".  

A campanha tem como objetivo conscientizar a po-

pulação para os principais fatores de risco da doença: o ci-

garro e o álcool. Tais fatores, quando consumidos de forma 

associada, multiplicam em até 20 vezes a possibilidade de 

uma pessoa saudável desenvolver algum tipo de câncer de 

cabeça e pescoço. 

Fonte: http://www.sbccp.org.br/?p=2317) 



 Preparem-se! O próximo Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia ocorrerá durante três di-

as, de 20 a 22 de outubro, no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo. O Departamento 

de Voz da SBFa. convidou especialistas e professores de diversas regiões do Brasil para comparti-

lhar com os participantes temas sobre os avanços no diagnóstico e intervenção em Fonoaudiolo-

gia na área da Voz.  

No primeiro dia serão abordados os temas “Perícia criminal e a Fonoaudiologia”, a 

“Atuação fonoaudiológica na disfonia infantil” e “Intervenção no linfoedema laríngeo pós-cirurgia 

de cabeça e pescoço”. No dia seguinte, após a reunião do Departamento de Voz, ocorrerá o 

“Como eu faço: Gestão do processo terapêutico nas disfonias comportamentais”. Também have-

rá o “Estudo de caso sobre diagnóstico em Voz Cantada” e “Estudo de caso sobre intervenção 

em Fononcologia”. Para finalizar nosso evento, no terceiro dia teremos os Simpósios “Atualidades 

na terapia de voz”, “Voz profissional falada nos meios de comunicação – rádio e TV” e “Cuidados 

paliativos para pacientes com câncer de cabeça e pescoço”. 

 Durante todo o evento você poderá, ainda, conhecer os trabalhos científicos desenvolvi-

dos pelos fonoaudiólogos e demais profissionais da saúde nas sessões de pôsteres e prêmios. 

Todas as informações do Congresso estão disponíveis no site www.sbfa.org.br/fono2016. Aguar-

damos vocês! 

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. 
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BRASILEIRO DE FONOAUDIOLOGIA JÁ ESTÁ NO AR 
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 Desde 1999, o dia 16 de abril é marcado 

por uma série de ações que trazem a “Voz” para o 

centro das atenções, celebrando-a e disseminando 

entre a população informações sobre este podero-

so instrumento da comunicação humana. Ao longo 

dos anos, as “Campanhas da Voz” ganharam uma 

dimensão bem mais abrangente, alcançando dife-

rentes públicos e considerando os indivíduos em 

todas as faixas do ciclo vital, com e sem uso pro-

fissional da voz.  

 No ano de 2002, por uma iniciativa do De-

partamento de Voz da Sociedade Brasileira de Fo-

noaudiologia, as Campanhas da Voz realizadas em 

todo o país passaram a ser celebradas durante o 

Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia, com a criação do “Prêmio de Melhor Campanha da 

Voz”. Este ano, comemoraremos a 15ª edição do Prêmio e esperamos contar com uma participa-

ção expressiva de todos aqueles que se dedicaram às ações do Dia Mundial da Voz. 

Atualmente, existem três categorias de premiação (Instituição de ensino, Empresa e Serviços de 

Saúde) para as Campanhas, que são avaliadas por uma comissão julgadora. As três melhores 

Campanhas em cada categoria serão premiadas durante o XXIV Congresso Brasileiro de Fonoau-

diologia, em São Paulo, entre os dias 20 e 22 de outubro deste ano. 

O prazo para submissão das Campanhas será até o dia 24/07/2016. Maiores informações sobre o 

edital podem ser acessadas no endereço eletrônico www.sbfa.org.br/campanhadavoz . Participe 

e compartilhe a sua experiência para todo o Brasil. 

Texto escrito por Leonardo Lopes e Vanessa Vieira 

COORDENADOR E VICE-COORDENADORA DO COMITÊ DE VOZ PROFISSIONAL DO DEPARTAMENTO DE VOZ DA 

SBFa. 

PRÊMIO DE MELHOR CAMPANHA DA VOZ 

http://www.sbfa.org.br/campanhadavoz
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No dia 30 de junho de 2016 aconteceu o I Meeting do Departamento de Voz da Sociedade 

Brasileira de Fonoaudiologia - SBFa, com os atuais e com os ex-gestores do Departamento de 

Voz. Nosso objetivo principal foi tratar de assuntos que mereciam consulta aos pares que já esti-

veram à frente das ações do Departamento de Voz com grande competência. 

Numa linha do tempo, observamos que o Departamento de Voz é marcado pelo pioneiris-

mo nas atividades e pelo comprometimento na busca por marcar as gestões com evidências que 

fortaleçam a área no Brasil e no exterior.  

As ex-gestoras Anna Alice Almeida, Glaucya Madazio, Ingrid Gielow, Juliana Algodoal, Ma-

ra Behlau, Leslie Piccolotto Ferreira e Susana Giannini participaram do Meeting que foi conduzido 

pela gestão atual, Marcia Menezes (coordenadora) e Carolina Anhoque (vice-coordenadora), Ma-

rina Englert e Bruna Rocha (comissão de eventos) levantando os pontos a serem discutidos so-

bre a Campanha da Voz Unificada para 2017, regulamentação do uso do logomarca Amigos da 

Voz e sobre o próximo Encontro do Departamento de Voz. 

Numa ampla discussão pontuando os pros e contras sobre a intenção de unificar a Cam-

panha da Voz entre SBFa e com a Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia foi realizada forte 

ressalva pelos ex-gestores de que as evidências conquistadas na trajetória da Campanha da Voz 

no Brasil sejam garantidas e preservadas. 

A logomarca Amigos da Voz está registrada e não pode ser alterada, com direito de uso 

em materiais e campanhas pelos sócios da SBFa. Ainda, foi discutido sobre a Chancela e o Selo 

Amigos da Voz, devidamente instituído pelo Departamento de Voz em gestões anteriores e man-

tido na gestão atual. 

Por fim, foi destacado o interesse da gestão atual em dar continuidade ao Encontro do 

Departamento de Voz, realizando a 4a edição do evento. O ponto principal em concordância en-

tre os gestores foi de que evento seja desenhado numa lógica de congregar fonoaudiólogos inte-

ressados na área de voz, agregar novos associados para SBFa e não concorrer diretamente com 

o Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia. 

Estar com os ex-gestores foi um momento de troca de experiência que norteia continua-

damente o horizonte traçado pela gestão atual. Ouvir os pares e aprender com o trabalho em 

equipe certamente é condição para o sucesso. 

Texto escrito por Carolina Anhoque 

VICE-COORDENADORA DO DEPARTAMENTO DE VOZ DA SBFa. 

I MEETING DO DEPARTAMENTO DE VOZ 
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 NOTA 

 

É com imenso pesar que o Departamento de Voz comunica que em 01/07 fará 3 meses 

que perdemos a querida Gisele Oliveira. Conhecida como Gi pela maioria de nós, ela se desta-

cou na área de voz rapidamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formada em Fonoaudiologia pela UNIFESP e mestre e doutora em Distúrbios da Comuni-

cação Humana pela mesma instituição, ela foi por anos fonoaudióloga sócia, professora e colabo-

radora do Centro de Estudos da Voz. Foi membro do corpo editorial do Journal of Voice, pesqui-

sadora vinculada à Universidade Federal de São Paulo e parecerista da Revista da Sociedade Bra-

sileira de Fonoaudiologia/CoDAs.  

Em 2011, Gisele fez pós-doutorado na Universidade de Wisconsin-Madison (EUA), na área 

de Engenharia Biomédica. Nos últimos anos estava morando em Nova Iorque, onde era professo-

ra assistente na Touro College.  

Gisele deixa saudade, lembrança do seu lindo sorriso, o seu exemplo de profissional dedi-

cada, de carisma e brilhantismo com humildade singular. Ela nos deixou valiosas contribuições 

científicas publicadas no Brasil e no mundo, assim como o Gisele Oliveira Awards, iniciativa de 

seu marido junto com a The Voice Foundation, para homenagear e destacar trabalhos acadêmi-

cos em âmbito de graduação em Fonoaudiologia nos Congressos da The Voice Foundation.  

Expressamos nossos sinceros sentimentos ao seu marido Gaetano Fava, familiares e ami-

gos.  

Texto escrito por Michelle Guimarães 
 

COORDENADORA DO COMITÊ DE FONONCOLOGIA DO DEPARTAMENTO DE VOZ DA SBFa. 
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Título da tese: Efetividade da TENS de baixa frequência no tratamento vocal de mulheres disfônicas 

Autora: Larissa Thaís Donalonso Siqueira - larisiqueira_4@hotmail.com 
Orientadora: Prof.ª. Dra. Kelly Cristina Alves Silvério 
Programa: Pós-Graduação em Fonoaudiologia da Faculdade de Odontologia de Bauru 
Instituição: Universidade de São Paulo - USP 

 
Objetivo: Este estudo verificou a efetividade da TENS de baixa frequência associada à terapia vocal no 
tratamento de voz em mulheres disfônicas. Metodologia: Participaram 27 mulheres com nódulos vocais, 

de 18 a 45 anos de idade, divididas de forma randomizada, em: Grupo Experimental-GE: 13 mulheres que 
receberam 12 sessões de TENS por 20 minutos, associada a 30 minutos de terapia vocal; e Grupo Contro-
le-GC: 14 mulheres que receberam 12 sessões de TENS placebo por 20 minutos, associada a 30 minutos 

de terapia vocal. As voluntárias foram avaliadas antes, imediatamente após e um mês após tratamento. 
Resultados: Observou-se que não houve modificação da qualidade vocal em ambos os grupos tratados, 
porém verificou-se na análise acústica diminuição do parâmetro acústico Índice de Fonação Suave imedia-

tamente e após um mês de tratamento, em ambos os grupos. Em relação à laringe, observou-se melhora 
do tamanho da lesão nas pregas vocais apenas no GE, imediatamente e um mês após tratamento. Não 
houve diferença significativa quanto à qualidade de vida em voz, em ambos os grupos. Houve melhora na 

autopercepção da voz em ambos os grupos, após o tratamento, assim como os sintomas vocais/laríngeos 
e de dor musculoesquelética imediatamente e um mês após tratamento. Conclusão: Concluiu-se que a 
TENS de baixa frequência associada à terapia vocal foi efetiva em relação à diminuição da lesão das pre-

gas vocais em mulheres disfônicas. A associação da TENS com a terapia vocal produziu resultados seme-
lhantes à terapia vocal, em relação à qualidade da voz, autopercepção e qualidade de vida em voz, sinto-
mas vocais e de dor.  

 
Título da tese: Aplicação de uma rede neural artificial para a avaliação da rugosidade e soprosidade vo-
cal  

Autora: Paula Belini Baravieira – paula_belini@yahoo.com.br  
Orientador: Prof. Dr. Arlindo Neto Montagnoli 
Coorientadora: Prof.ª Dra. Alcione Ghedini Brasolotto 

Programa: Pós-Graduação Interunidades em Bioengenharia EESC/FMRP/IQSC 
Instituição: Universidade de São Paulo - USP 
 

Objetivo: Validar um sistema automático utilizando redes neurais artificiais (RNA) para a avaliação de 
vozes rugosas e soprosas. Métodos: Selecionou-se 123 vozes, desde neutras até com grau intenso de 
rugosidade e/ou soprosidade, do banco de dados da Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade 
de São Paulo. Procedimentos: avaliação perceptivo-auditiva pela escala visual analógica realizada por qua-

tro juízes, extração de características do sinal de voz por meio da Transformada Wavelet Packet e dos pa-
râmetros acústicos: jitter, shimmer, amplitude da derivada, amplitude do pitch e frequência fundamental 
(F0); e validação do classificador por meio da parametrização, treino e teste da RNA. Resultados: Na a-

valiação perceptivo-auditiva encontrou-se, Coeficiente de Correlação Intraclasse (CCI) = 0,85 na concor-
dância interjuízes e de 0,87 a 0,93 nas concordâncias intrajuiz. Na avaliação soprosidade a RNA obteve 
melhor desempenho no subconjunto composto pelo jitter, amplitude do pitch e F0 (taxa de acerto = 74% 

e concordância excelente/CCI = 0,80). Na avaliação da rugosidade, o melhor subconjunto foi composto 
pela Transformada Wavelet Packet - 1 nível de resolução, jitter, shimmer, amplitude do pitch e F0 (taxa de 
acerto = 73%; concordância excelente/CCI = 0,84). Conclusão: O uso da RNA na avaliação da rugosida-

de e da soprosidade, apresentou confiabilidade excelente (CCI > 0,80), com resultados semelhantes a 
concordância interjuízes. Dessa forma, a rede neural artificial revela-se como uma metodologia promisso-
ra de avaliação vocal, tendo sua maior vantagem a objetividade na avaliação e reprodutibilidade de resul-

tados. 

 

DISSERTAÇÕES E TESES DEFENDIDAS  

mailto:paula_belini@yahoo.com.br
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Título da tese: Efetividade do programa Terapia Vocal para Idosos nas formas convencional e intensiva 

Autora: Juliana Fernandes Godoy 
Orientadora: Profª. Dra Alcione Ghedini Brasolotto 
Programa: Pós-Graduação em Fonoaudiologia da Faculdade de Odontologia de Bauru 

Instituição: Universidade de São Paulo 
 
Introdução: A terapia vocal é a opção inicial de tratamento em casos de alterações vocais no envelheci-

mento. Existem poucas propostas de intervenção específicas para esta situação e não há clareza quanto à 
melhor frequência de aplicação das sessões terapêuticas. Objetivo: Verificar os efeitos do programa de 
Terapia Vocal para Idosos (TVI) e se há diferenças entre o tratamento no formato intensivo e convencio-

nal. Metodologia: Ensaio clínico controlado randomizado cego. Foram submetidos à 16 sessões do TVI 
27 idosos randomizados em dois grupos. O Grupo Intensivo (GI) com sessões quatro vezes semanais e o 
Grupo Convencional (GC) duas vezes. Os efeitos da terapia foram comparados em relação à qualidade de 

vida em voz (QVV), avaliação perceptivoauditiva e exame laríngeo. As avaliações foram realizadas anteri-
ormente ao início da terapia, na semana seguinte ao seu término e um mês após. Finalizaram o tratamen-
to 25 idosos, 13 do GI, 12 do GC. Resultados: Houve melhora no QVV e qualidade vocal, mas não nos 
aspectos laríngeos. Após um mês foi mantida a melhora no QVV e na maioria dos parâmetros de qualida-

de vocal. Não foram observadas diferenças entre a terapia intensiva e convencional à exceção do arquea-
mento de pregas vocais que diminuiu em 38,46% do GI e em nenhum do GC. Conclusão: O programa 
TVI traz benefício na qualidade de vida e qualidade vocal de idosos imediatamente e um mês após o tra-

tamento. A terapia no formato intensivo traz benefícios semelhantes à terapia convencional, porém o mo-
delo intensivo pode reduzir o arqueamento de pregas vocais.  
 

 
 
Título da dissertação: Ensino da avaliação perceptivoauditiva da voz por meio de um ambiente virtual 

de aprendizagem 
Autora: Millena Maria Ramalho Matta Vieira 
Orientadora: Prof.ª. Dra. Alcione Ghedini Brasolotto 

Programa: Pós-Graduação em Fonoaudiologia da Faculdade de Odontologia de Bauru 
Instituição: Universidade de São Paulo – FOB/USP 
 

Objetivo: elaborar e avaliar um curso a distância em um ambiente virtual de aprendizagem (AVA) sobre 
a avaliação perceptivoauditiva da voz. Metodologia: foram convidados a participar do curso 133 alunos 
de graduação em Fonoaudiologia de uma Universidade pública. Concordaram em participar 33 estudan-

tes. Os alunos responderam a avaliações de conteúdo nos momentos pré e pós-curso, de forma presenci-
al e a avaliações de cada módulo, no próprio site. Ao término do curso responderam a uma avaliação mo-
tivacional do AVA. Resultados: o curso foi organizado em quatro módulos principais e um adicional so-

bre curiosidades e sugestão de material complementar para estudo. Apresentou diversas ferramentas e-
ducacionais como textos, imagens, videoaulas, vídeos, áudios, atividades práticas individuais, fóruns, além 
de recursos de interatividade. O material foi antecipadamente avaliado por três especialistas de forma po-

sitiva como uma inovadora e importante ferramenta educacional que poderá ser utilizada na formação de 
estudantes na área de voz. Nove alunos finalizaram o curso. Observou-se diferença estatisticamente signi-
ficante na média de acertos nas provas pré e pós-curso dos alunos, nas questões teóricas (p= 0,031), nas 

práticas (p=0,000) e no total (p=0,002), demonstrando que este material foi capaz de aumentar o conhe-
cimento dos estudantes a respeito de seu tema. O AVA apresentou alto índice de satisfação motivacional 
e foi avaliado como um curso impressionante. Conclusões: foi possível elaborar um AVA em formato de 
curso a distância, sobre a avaliação perceptivoauditiva da voz e que este material apresenta um importan-

te potencial de ensino e aprendizagem sobre esse tema. 
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Título da dissertação: Proposta de Periodização do Treinamento Vocal (PPTV) com técnica de vibração 

sonorizada de língua   
Autor: Daniel Pestana da Silva 
Orientadora: Prof.ª. Dra. Kelly Cristina Alves Silvério 

Programa: Pós-Graduação em Fonoaudiologia da Faculdade de Odontologia de Bauru 
Instituição: Universidade de São Paulo – FOB/USP 
 

Objetivo: avaliar o efeito da PPTV com técnica de vibração sonorizada de língua (TVSL) na qualidade vo-
cal de mulheres vocalmente saudáveis. Metodologia: Estudo prospectivo, controlado e randomizado. 
Participaram 30 mulheres de 18 a 39 anos, vocalmente saudáveis, divididas em dois grupos que recebe-

ram seis sessões de 12 minutos da TVSL, em pitch habitual: GE (15 mulheres) receberam PPTV (TVSL 
com sobrecarga controlada da intensidade vocal, intervalos controlados de execução e repouso); GC (15 
mulheres) receberam TVSL tradicional (repouso a cada três minutos). Após assinatura do termo de con-

sentimento livre e esclarecido (parecer CEP-FOB/USP:1.198.625), todas realizaram avaliações antes e a-
pós treinamento e após 30 dias: sensações na voz, laringe, respiração e articulação; mensuração da in-
tensidade vocal e medidas fonatórias; análise perceptivo-auditiva e acústica da voz. Aplicou-se testes es-
tatísticos: Sinais, ANOVA e Tukey (p<0,05). Resultados: Todas relataram sensações positivas na voz e 

na articulação. Houve aumento significante da intensidade vocal após e 30 dias após, apenas no GE. Não 
houve diferença significante nas medidas fonatórias, em ambos os grupos. A instabilidade melhorou signi-
ficantemente apenas no GE após e 30 dias após. A tensão piorou significantemente no GC, 30 dias após. 

Houve diminuição significante de jitter e variação da frequência (Vf0) apenas no GE, 30 dias após. Entre-
tanto, o GC apresentou melhora significante do índice de fonação suave após o treino, mas não 30 dias 
após. Conclusão: Conclui-se que a PPTV, com uso da TVSL melhorou a instabilidade, intensidade vocal e 

medidas acústicas (Vf0 e jitter) quando comparados ao treinamento vocal tradicional, em mulheres vocal-
mente saudáveis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se você defendeu sua dissertação/tese em 2016, mande um re-

sumo 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 pesquisa aos fonoaudiólogos do Brasil.  

DISSERTAÇÕES E TESES DEFENDIDAS  
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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 

Paraíba 6ª Deyverson da Silva Evangelista 

Alagoas 4ª Gabriela Sóstenes  

Pernambuco 5ª Maria Carolina Netto de Mendonça Paes 

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 

Se você reside nos estados onde não temos articuladores e tem afinidades com a área de voz, entre em contato co-
nosco pelo e-mail voz@sbfa.org.br  


