
Queridos amigos da voz, 

 

Estamos fechando este trimestre com um sentimento de esperança. De-

pois de um ano inteiro com tantas incertezas políticas, crise econômica, 

escândalos, dificuldades financeiras na vida dos brasileiros e em particular, 

na vida profissional de muitos dos nossos colegas fonoaudiólogos, esta-

mos “realmente” acreditando em dias melhores. Nosso XXIV Congresso 

chegou e trabalhamos bastante para que ele seja um sucesso. Montamos 

as mesas com temas interessantes e atuais na nossa área, convidamos 

profissionais renomados e com embasamento científico nacional e interna-

cional, teremos as premiações do Destaque em Voz e da Melhor Campa-

nha da Voz. Este é o evento científico mais importante da Fonoaudiologia 

Brasileira. É lá que temos a oportunidade de saber o que está sendo estu-

dado na nossa área de voz e nas outras especialidades, ver as tendências, 

as pesquisas e seus autores, sem falar, do prazer imenso de nos encon-

trarmos com nossos pares. É com este entusiasmo que esperamos que 

todos iniciem o próximo trimestre. Com esperança e muito trabalho conti-

nuaremos nos dedicando para que o Departamento de Voz contribua para 

uma atuação fonoaudiológica de qualidade na área de voz no Brasil.                                                   

Texto escrito por Marcia Menezes e Carolina Anhoque 

              COORDENADORA e VICE-COORDENADORA DO DEPARTAMENTO DE VOZ DA SBFa. 
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E VEM AÍ NOSSA 24ª EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE FONOAUDIOLOGIA! 

 Nos dias 20, 21 e 22 de Outubro de 2016, São Paulo receberá fonoaudiólogos de todos 

Brasil para atualização científica nas diversas áreas e especialidades da Fonoaudiologia. 

 A Equipe do Departamento de Voz elaborou a grade científica pensando nas atualidades 

em diagnóstico e intervenção vocal. As mesas e sessões científicas foram planejadas para aten-

der as expectativas dos acadêmicos e profissionais da área. 

 Temas como perícia criminal, gestão do processo terapêutico, disfonia infantil, cuidados 

paliativos, uso de tecnologia em voz, discussão de casos clínicos e voz profissional falada e can-

tada serão abordados. 

 Nos dias do congresso, a sala de voz estará focada na cultura de valorização de bons es-

tudos, dos pesquisadores e da ciência fonoaudiológica! 

Participem! 

Texto escrito por Carolina Anhoque 

VICE-COORDENADORA DO DEPARTAMENTO DE VOZ DA SBFa. 

 

  



11 DE AGOSTO – DIA MUNICIPAL DO LARINGECTOMIZADO TOTAL EM SP 
 

No dia 15 de setembro de 2015 foi instituída em São Paulo a Lei municipal 16.266, que inclui o Dia 

Municipal do Laringectomizado Total a ser comemorado anualmente no dia 11 de agosto. A data escolhida 

representa uma homenagem ao Sr. José Cruz laringectomizado e atuante em favor do aumento na quali-

dade de vida desta comunidade no cenário nacional. 

 Segundo o Instituo Nacional do Câncer (INCA), o câncer de laringe ocupa a oitava posição entre 

os cânceres mais incidentes, em homens no Brasil, sendo ajustado para a sexta posição no Nordeste e 

sétima no Sul do país. A instituição do Dia Municipal do Laringectomizado Total é um marco para o desen-

volvimento de ações de promoção/prevenção em saúde, de detecção precoce do câncer de laringe ou que 

impulsionem avanços no seu tratamento. Além disso, proporciona maior visibilidade para as necessidades 

dos indivíduos laringectomizados totais no que diz respeito à reabilitação, garantia à saúde integral da 

pessoa com deficiência (com estomia), autonomia e reintegração à vida social e laboral. 

 Este ano o Dia Municipal do Laringectomizado Total não foi veiculado apenas pelos paulistas, mas 

também recebeu o apoio de instituições do Rio de Janeiro, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Amazônia e 

cidades do Interior de São Paulo. Diversos grupos politicamente e socialmente engajados difundiram nas 

redes sociais ações desenvolvidas na sua região, textos sobre a prevenção do câncer e depoimentos, des-

tacando-se o “Encontro Técnico Sobre o Laringectomizado Total” organizado pelo INCA-RJ, o qual teve 

grande repercussão na comunidade local. A laringectomia total traz uma série de modificações funcionais, 

dentre elas o comprometimento da comunicação oral pela ausência da laringe, que restringe a autonomia 

e compromete a autoimagem do indivíduo. Grande parte da população com câncer de cabeça e pescoço 

depende da assistência do Sistema único de Saúde (SUS), e muitos possuem dificuldades de acesso ao 

diagnóstico e a tratamento nos centros de atenção especializada, necessitando deslocamento para outras 

cidades e estados em busca da cura. A reabilitação da comunicação por meio da voz esofágica ainda é o 

método mais acessível, contudo com altos índices de insucesso. A laringe eletrônica, apesar de não estar 

na tabela de Procedimentos de Manutenção de Órtese, Prótese e Meios Auxiliares de Locomoção (OPM) 

do SUS, é um dispositivo fornecido por centros de reabilitação do SUS ou pelo INSS em alguns estados e 

municípios, porém a voz robótica possui certo grau de rejeição social. A inserção da prótese traqueoesofá-

gica já está inserida na tabela OPM do SUS, no entanto a frequência desse procedimento tem evoluído 

lentamente no Brasil. 

Para 2016, no Brasil, estimam-se 6.360 casos novos de câncer da laringe em homens e 990 em 

mulheres (INCA). O Dia Municipal do Laringectomizado Total, juntamente com o dia mundial sem tabaco 

(31 de maio), dia nacional de combate ao fumo (29 de agosto), dia mundial da voz (9 de abril) vem forta-

lecer as ações para reduzir o consumo de álcool e tabaco e valorizar a saúde do corpo e da voz através de 

ações educativas, de atenção à saúde, de medidas legislativas e econômicas. Os interessados em instituir 

esta data comemorativa em sua região poderão acessar o passo a passo através do email 

voz@sbfa.org.br                                                                                 Texto escrito por Marilia Sampaio  

VICE-COORDENADORA DO COMITÊ DE FONONCOLOGIA DO DEPTO DE VOZ DA SBFa. Página 3 
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 Este ano tive a oportunidade de participar, pela primeira vez, do 30th World Congress of 

the International of Logopedics and Phoniatrics (IALP), que ocorreu no período de 21 a 25 de a-

gosto em Dublin, Irlanda. A IALP é uma organização mundial não-política e não-governamental 

de profissionais e cientistas, fundada em 1924 por Emil Froeschels para fomentar, inicialmente, a 

colaboração de profissionais interessados nos distúrbios da comunicação humana em todo o 

mundo. Atualmente, a IALP agrega profissionais e cientistas de diversas localidades mundiais que 

atuam na área da comunicação, voz, fala, linguagem, abrangendo também outras áreas de 

estudo da Fonoaudiologia, como audiologia e deglutição. 

 Participar de um evento internacional deste porte foi uma experiência enriquecedora como 

profissional e como pessoa. Fiquei admirada, e confesso que bastante à vontade, com a 

atmosfera acolhedora e hospitaleira dos organizadores, palestrantes e participantes. Além disso, 

como brasileira, fiquei orgulhosa da representatividade da nossa Fonoaudiologia em um evento 

de tamanha proporção mundial. Dos 12 comitês científicos da IALP, tivemos respresentatividade 

brasileira em 5 deles na gestão 2013-2016: Comitê de Voz, representado pela Dra Mara Behlau 

e Dra Glaucya Madazio; Comitê de Linguagem Infantil, representado pela Dra Leonor Scliar 

Cabral; Comitê de Educação para Fonoaudiólogos, representado pela Dra Haydee Fizsbein 

Wetzer e Dra Fernanda Dreux Miranda Fernandes - que também faz parte do board da 

Associação; Comitê de Fluência representado pela Dra Claudia Regina Furquim de Andrade; e 

Comitê de Audiologia, representado pela Dra Renata Mota Mamede de Carvalho. 

 Por atuar com Voz e Fononcologia, eu tive a curiosidade e oportunidade de assistir 

apresentações de diferentes Comitês e prestigiei workshops motivadores e discussões científicas 

bastante interessantes e reflexivas. Entre os workshops na área de voz, destaco: 

1. O  workshop sobre Fonação em Tubo de Ressonância imerso na água, ministrado pela Profa. 

Susanna Simberg, da Abo Akademi University - Finlândia. Alguns participantes se voluntariaram e 

realizaram diversos exercícios. Foi possível compreender na prática e perceptivo-auditivamente 

os resultados obtidos pelo grupo de pesquisa liderado pela Profa. Simberg, por meio de 

eletroglotografia, registro da pressão oral e exames de imagens.  

2. O workshop de Terapia Breve Intensiva (TBI) ministrado pela equipe do Centro de Estudos da 

Voz (CEV), Dra Mara Behlau, Dra Glaucia Madazio, Dra Ingrid Gielow e Fga. Me. Claudia Pacheco. 

As palestrantes fizeram  um  comparativo  entre  a  TBI  no Brasil e nos Estados Unidos, levaram  

30th WORLD CONGRESS OF IALP 
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casos mostrando a evolução de pacientes com diferentes diagnósticos laríngeos pré e pós-TBI. A 

sala ficou lotada e muitos participantes tiveram que assistir em pé, mostrando o entusiasmo de 

profissionais de diversas partes do mundo em compreender como esta terapia é realizada no 

Brasil e seus resultados clínicos. Parabéns à equipe do CEV pelo excelente workshop ministrado! 

O Comitê de Voz da IALP apresentou duas brilhantes palestras: 

1. Medicolegal aspects of voice disorder: ministrada pelo Prof. Philippe DeJonckere, da Bélgica, 

em conjunto com Giovanna Cantarella (Itália) e Debbie Phyland (Austrália), em que foi discutido 

o reconhecimento de uma desordem vocal como uma doença ocupacional, a necessidade de se 

avaliar a severidade da doença, a incapacidade laboral e o prognóstico funcional, e o tratamento 

e possíveis ações preventivas para essa categoria de profissionais. 

2. International perspectives in voice disorders: ministrada pela Prof. Mara Behlau em conjunto 

com Estella Ma (Hong Kong), Ofer Amir (Israel) e Antoinette am Zehnhoff-Dinnesen (Alemanha), 

em que foram abordados o gerenciamento das desordens vocais e as características dos 

fonoaudiólogos que tratam os distúrbios da voz em diferentes países. Desta forma, foi possível 

reconhecer as semelhanças e diferenças do trabalho de fonoaudiólogos que atuam na área de 

voz nos diferentes países estudados.   

 Destaco também, em especial, as sessões de temas livres e pôsteres, que foram 

absolutamente estimulantes. O Brasil apresentou 2 temas livres na área de voz e 74 pôsteres em 

geral, sendo 13 na área de voz, conforme as tabelas. 

 Usualmente, nos congressos da IALP, a Associação concede uma homenagem a alguns de 

seus membros que têm se destacado na Fonoaudiologia, elegendo-os como membros de honra. 

Este ano, em Dublin, nossa querida Dra Mara Behlau foi homenageada e tornou-se Honored 

Member da IALP. Receber essa nomeação é a maior homenagem que a IALP faz a seus mem-

bros. Parabéns Dra Mara por mais essa conquista que nos enche, ainda mais, de orgulho por to-

da a sua dedicação, seu trabalho e amor pela área de voz!  

 O próximo congresso da IALP será em Taiwan, em 2019, e fica aqui o meu convite para 

que fonoaudiólogos brasileiros se programem para vivenciar essa experiência única. Vale muito a 

pena! 
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Tabela 1. Pôsteres apresentados na área de voz – IALP 2016. 
 

Título Autores Instituição 

Vocal fatigue in teachers and its relation to gen-

eral fatigue throughout the school year. 

Fabiana Zambon1,2,3, Felipe Moreti1,2, 

Mara Behlau1,2 

UNIFESP1, CEV2, SINPRO-SP3 

  

Vocal health and hygiene questionnaire - VVHQ: 

Development, validation, and cutoff value. 

Felipe Moreti1,2, Fabiana Zambon1,2, Mara 

Behlau1,2 

  

UNIFESP1, CEV-SP2 

  

Vocal tract discomfort in teachers after a day of 

work. 

Mara Behlau, Amanda Amaral, Fabiana 

Zambon, Felipe Moreti 

CEV-SP 

Factors associated with attrition in randomized 

controlled trials of vocal Rehabilitation: System-

atic review and meta-analysis. 

  

Tais de Campos Moreira1, Camila Dalbos-

co Gadenz1, Dirce Maria Copabianco2,3, 

Luciana Rizzieri Figueiró1, João Ricardo 

Vissoci2, Maristela Ferigolo1, Helena M. 

T. Barros1, Mauriceia Cassol1, Ricardo 

Pietrobon2 

Universidade Federal de Ciências 

da Saúde de Porto Alegre 

(UFCSPA)1, Duke University2, 

UNIFESP3 

  

Prevalence of vocal tract discomfort in the Flem-

ish population without self-perceived voice disor-

ders. 

  

Anke Luyten2, Laura Bruneel1, Iris 
Meerschman1, Evelien D´haeseleer1, Mara 
Behlau3, Camille Coffe1, Kristiane Van 
Lierde1,4 

Ghent University1, Fontys Para-

medische Hogeschool2, UNI-

FESP3, University of Petroria4 

  

Immediate increase vocal load self-assessment in 

music theater singers in Brazil. 

Claudia Pacheco1,2, Mara Behlau1,2 

  

UNIFESP1, CEV-SP2 

  

Speech therapy improves voice quality and help to 

reduce anxiety and depression symptoms in dys-

phonia patients. 

Mauriceia Cassol1, Chenia Martinez2 

  

UFCSPA1, UFRGS2 

  

The possible role of self-regulation aspects in the 

development of voice problems. 
Anna Alice Almeida1,2, Mara Behlau2,3 

  

UFPB1, UNIFESP2, CEV-SP3 

  

The efficacy of voice therapy in patients with 

muscle tension dysphonia. 

Isadora de Oliveira Lemos, Gabriela da 
Cunha Pereira, Mauriceia Cassol 

UFCSPA 

  

The influence of communication on the auton-

omy of laryngectomized patients. 

Vera Beatris Martins 

  

ISCMPA, UFCSPA 

  

Vocal Symptoms and body pain in policemen in 

telephone and face-to-face customer services. 

Glaucya Madazio, Heloisa Soares, Felipe 

Moreti, Mara Behlau 

  

CEV-SP 

Effect of transcutaneous electrical nerve stimula-

tion and laryngeal manual therapy in the larynx 

of disphonic women: clinical trial. 

Kelly Silvério1, Larissa Siqueira1, Christi-

ano Carneiro2, Alcione Brasolotto1, Rinal-

do Guirro3 

  

USP-Bauru1, Hospital de Reabili-

tação de Anomalias Craniofaciais 

- USP Bauru2, USP-Ribeirão 

Preto3 

The Chancelle of male-to-female voice: Trans-

gender Self-perception of Voice Handicap in 

comparison to Naïve Listerner´s Assessment of 

Gender. 

Jeanne Gabriele Schimdt1, Barbara Niegia 
Garcia de Goulart1, Maria Elza Kazumi 
Yamaguti Dorfman2, Gabriel Kuhl2, Lau-
ren Medeiros Paniagua2 

UFRGS1, Hospital das Clínicas de 

Porto Alegre2 
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Tabela 2. Temas-livre apresentados na área de voz – IALP 2016. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dra Glaucya Madazio, Dra Michelle Guimarães, Fga Me Claudia Pacheco e Dra Mara Behlau com a Dra Debbie Ph-

yland, da Austrália, eleita presidente do Comitê de Voz da IALP para a gestão 2017-2020;  Dra Mara Behlau sendo 

homenageada com a nomeação de Honoured Member da IALP. 

 

Texto escrito por Michelle Ferreira Guimarães  

COORDENADORA DO COMITÊ DE FONONCOLOGIA DO DEPARTAMENTO DE VOZ DA SBFa. 

 

 

Título Autores Instituição 

Vocal self-assessment instruments for patients 

with behavioral and organic dysphonia - simi-

larity and complementary information for the 

clinician. 

Mara Behlau1,2 , Fabiana Zambon1,2,3, 
Felipe Moreti1,2,3, Gisele Oliveira1, Euro 
Couto Jr1. 
  

UNIFESP1, CEV-SP2,  SINPRO-

SP3 

  

Speech auditory brainstem responses in tuneless 

and tuned people. 

Ingrid Gielow1, Milaine Dominique 
Sanfins2, Francine Barbosa Honório1, 
Glaucya Madazio1, Mara Behlau1,2 

CEV-SP1, UNICAMP2, 

UNIFESP3 

  

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.  



Página 8 

Boletim “Amigos da Voz”   

 Aconteceu no mês de agosto, de 18 a 20/08/16,  o 15º Congresso da Fundação Otor-

rinolaringologia da USP, na cidade de Campos do Jordão, em São Paulo. Tradicionalmente o 

congresso possui uma grade científica de Otorrinolaringologia e Fonoaudiologia, e esse ano con-

tou com mais de 3.000 congressistas inscritos. Dos inscritos, 1.060 fonoaudiólogo(a)s participa-

ram dos três dias intensos de Congresso, nas 46 mesas (painéis ou mesas redondas) destinadas 

à área de Fonoaudiologia - audiologia e fonoterapia. 

 Na programação científica ocorreram oito mesas destinadas à área de voz, com aulas ricas 

e discussões de casos em diversos temas: Disfonia por tensão muscular; reabilitação da voz e 

fala nos transtornos neurológicos; preparação vocal em profissionais da voz; neurociência e com-

petência comunicativa; falando sobre exercícios vocais, bioengenharia e a clínica vocal; workshop 

de voz e canto, e reabilitação / condutas na fononcologia. 

 O Departamento de Voz foi representado pela Dra Márcia Menezes (coordenadora do Dep-

to) e pela Fga Ms. Maysa Ubrig (secretária geral do Depto) que tiveram participações como pa-

lestrantes e coordenadoras de mesas. 

 Outros grandes nomes da Fonoaudiologia e da Voz também estiveram presentes na pro-

gramação! 

 Na premiação de melhores trabalhos científicos em fonoaudiologia, os três primeiros luga-

res ficaram com trabalhos excelentes na área de voz! Parabenizamos a Dra Kelly Silvério e sua 

equipe da FOB-USP, o Dr Felipe Moretti e Fabiana Zambon, juntamente com a Dra Mara Behlau, 

do Centro de estudos da voz - CEV, pelos prêmios tão merecidos! 

 

Texto escrito por Maysa Ubrig 

SECRETÁRIA DO DEPARTAMENTO DE VOZ DA SBFa. 

 

 

 

 

FONOAUDIOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOGIA: 15º CONGRESSO DA FUNDAÇÃO  

OTORRINOLARINGOLOGIA — USP 
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DISTÚRBIO DE VOZ RELACIONADO AO TRABALHO – RETOMANDO AS ATIVIDADES 

 

 No dia 19/08/2016, no 15° Congresso da Fundação de Otorrinolaringologia, em Campos 

do Jordão, houve uma breve reunião entre os representantes do Departamento de Voz da SBFa 

(Dra. Márcia Menezes), da Academia Brasileira de Laringologia e Voz (Dr. Gustavo Korn), do Con-

selho Federal de Fonoaudiologia (Fgas. Thelma Costa e Silvia Ramos), juntamente com a Dra. 

Léslie Piccolotto Ferreira, para retomada das discussões sobre estratégias para o reconhecimento 

do Distúrbio de Voz Relacionado ao Trabalho (DVRT). Este tema vem sendo discutido há quase 

20 anos, e no ano de 2012, após reuniões realizadas no Ministério da Saúde, com representantes 

do Comitê Brasileiro Multidisciplinar de Voz Ocupacional (órgão interdisciplinar composto por 

membros pela Academia Brasileira de Laringologia e Voz (ABLV), Associação Brasileira de Otorri-

nolaringologia e Cirurgia Cérvico- Facial (ABORL-CCF), Associação Nacional de Medicina do Tra-

balho (ANAMT), Departamento de Voz da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia (SBFa) e Con-

selho Federal de Fonoaudiologia (CFFa), um documento foi redigido e colocado em consulta pú-

blica. Por questões políticas, tal documento não foi reconhecido. No presente ano, a Divisão de 

Vigilância em Saúde do Trabalhador (DVST), do Centro de Vigilância Sanitária (CVS) sugeriu que 

a retomada desse processo possa acontecer pela via do estabelecimento de uma Ficha de Notifi-

cação do DVRT. Assim, a Dra. Léslie solicitou esta reunião e sugeriu a elaboração da referida fi-

cha e apoio de cada uma das entidades de classe supracitadas, por meio de carta. O próximo 

passo será a retomada das discussões para estabelecimento de um consenso quanto à avaliação 

médica e fonoaudiológica dos trabalhadores com distúrbios de voz. 

 

Texto escrito por Marcia Menezes 

COORDENADORA DO DEPARTAMENTO DE VOZ DA SBFa. 

e  Léslie Piccolotto Ferreira 

 PROFESSORA TITULAR DA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 



PRÊMIO DE MELHOR CAMPANHA DA VOZ 2016 

O Departamento de Voz da SBFa agradece a todos os participantes que enviaram as ações 

da Campanha da Voz realizadas esse ano para concorrer ao prêmio de “Melhor Campanha da 

Voz”. Recebemos a inscrição de 15 Campanhas sendo dez na categoria instituições de ensino, 

três na categoria empresas, e duas na categoria serviços de saúde. 

As campanhas finalistas para cada uma das três categorias foram: 

Durante a cerimônia de entrega do prêmio que ocorrerá no próximo Congresso Brasileiro 

de Fonoaudiologia, vamos conhecer as campanhas vencedoras de cada categoria. Contamos com 

sua presença! 

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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DEPARTAMENTO DE VOZ FAZ LEVANTAMENTO DE FONOAUDIÓLOGOS INTERESSA-

DOS EM PARTICIPAR DE PESQUISAS MULTICÊNTRICAS 

 

O Comitê de Voz Clínica, com o apoio dos Comitês de Voz Profissional e Fononcologia e da 

Coordenação Geral do Departamento de Voz da SBfa., desenvolveu um questionário para levan-

tamento de fonoaudiólogos interessados em participar de pesquisas multicêntricas na área de 

voz. A ideia da proposta é colocar os fonoaudiólogos brasileiros atuantes na área em uma grande 

rede de contatos, a fim de facilitar as parcerias de pesquisas nas diversas regiões do país.  

Convidamos a todos os interessados a preencherem o instrumento que tem sido ampla-

mente divulgado nas redes sociais e enviado por e-mail. Podem participar todos os interessados 

por fazer pesquisas na área, mesmo que não estejam vinculados à instituição de ensino superior 

ou serviço de saúde, uma vez que, além de instituição proponente, pode-se atuar como institui-

ção coparticipante ou profissional assistente (membro da equipe). 

Ao final da coleta de dados, uma planilha completa será disponibilizada para todos os par-

ticipantes. Na planilha teremos as seguintes informações: dados de identificação e contatos dos 

interessados, informações sobre os temas de interesse, populações de fácil acesso e principais 

atuações na área de voz. Assim, será possível fazer um rastreamento no grupo antes de contatar 

os profissionais para possíveis parcerias.  Caso você não tenha recebido e-mail ou visualizado o 

link do questionário nas redes sociais, contate-nos pelo e-mail voz@sbfa.org.br que teremos o 

prazer de enviá-lo! 

Esperamos, com esta proposta, contribuir para o fortalecimento de linhas e de grupos de 

pesquisa e, consequentemente, de evidências científicas na área de voz e de publicações de bra-

sileiros em importantes periódicos nacionais e internacionais. 

 

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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VISITAS DOS ARTICULADORES E MEMBROS DO DEPTO DE VOZ AOS FONOAUDIÓ-

LOGOS DE TODO BRASIL 

 

Assim como foi combinado nas reuniões virtuais do Departamento de Voz com os articu-

ladores regionais, no início do ano de 2016, a ação dos meses de setembro e outubro será a-

gendar e realizar as "Visitas aos fonoaudiólogos" em todo o Brasil. A linha norteadora será uma 

aula em Power Point, disponibilizada pela coordenação do Departamento de Voz. Cada visi-

ta terá um formulário com dados sobre a data da visita, nome da instituição visitada, número 

de pessoas, etc. 

Para esta ação, cada articulador ou membro do Departamento de Voz deverá entrar em 

contato com instituições, associações, universidades ou grupos independentes de fonoaudiólo-

gos de sua região e marcar pelo menos uma visita. O público alvo são fonoaudiólogos gradua-

dos ou estudantes de fonoaudiologia (de preferência dos últimos semestres da graduação), só-

cios ou não da SBFa.  O objetivo é estreitar a relação entre o Departamento de Voz e 

os fonoaudiólogos de todo o Brasil. Será esclarecido sobre o que é e como funciona a SBFa, o 

Departamento de Voz, ações, trabalhos, campanhas, a diferença entre sociedade, conselhos, 

sindicatos e associações, além de escutar os colegas sobre como o Departamento pode colabo-

rar com a melhor atuação fonoaudiológica na área de voz no Brasil. 

As visitas terão duração de uma hora, e terão a apresentação e uma roda de conversa 

entre o representante do Departamento de Voz  e os fonoaudiólogos  visitados. Contamos 

com  toda a equipe do Departamento de Voz da SBFa para que o fechamento da nossa gestão 

(2014-2016) seja com chave de ouro. 

Texto escrito por Eliane Cristina Pereira 

ARTICULADORA NACIONAL DO DEPARTAMENTO  

DE VOZ DA SBFa.  
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A PARTICIPAÇÃO DO FONOAUDIÓLOGO NAS OLIMPÍADAS  

 

A participação do fonoaudiólogo junto aos jornalistas esportivos, narradores e comentaristas é in-

tensa e começa meses antes do evento. Sabemos que hoje existem fonoaudiólogos especializados nesse 

tipo de trabalho em diversas emissoras de televisão e rádio no Brasil. 

A demanda vocal dos profissionais que participarão das transmissões dos jogos é intensa e dura 

muitas horas ao longo de um dia. Durante o evento eles irão falar muito, sofrer variações emocionais, co-

mer mal, dormir pouco e trabalhar intensamente. Por isso, o trabalho fonoaudiológico começa com ante-

cedência preparando os profissionais para a demanda que serão submetidos e também para que eles sai-

bam o que fazer caso tenham alguma alteração vocal durante o evento.   

Ao longo dos anos percebi que quando interferimos com antecedência, os profissionais apresen-

tam pouco ou nenhum problema durante uma transmissão desse porte. Uma Olimpíada dura 15 dias e 

uma Copa do Mundo dura 30 dias, com desgaste físico, emocional e vocal. 

Os jornalistas e narradores são profissionais da voz com algum conhecimento sobre seu uso, mas 

nem sempre tomam os cuidados necessários. Já os comentaristas são, em sua maioria, ex atletas que não 

possuem conhecimento do uso vocal e da fala profissional. O trabalho com todos abrange cuidados com a 

voz, conscientização sobre os cuidados vocais durante o evento, treino de fala, expressividade, treino de 

uma linguagem adequada ao esporte e ao canal, entre outros tipos de habilidades.  

  Ao longo desses anos pude acompanhar em conjunto com a emissora grandes eventos esportivos 

(Olimpíadas Londres 2012 e Rio 2016, Copa do mundo na África do Sul 2010 e no Brasil em 2014), três 

Pan Americanos (Rio 2007, Guadalajara 2011, Toronto 2015) e uma Olimpíada de inverno (Vancouver 

2010). A preparação dos profissionais envolveu um trabalho minucioso e estratégico de diversos aspectos.  

Durante os eventos fora do Brasil mantenho uma constante comunicação com os profissionais, o-

ferecendo devolutivas do desempenho, fazendo exercícios quando necessário e ajudando a tomar deci-

sões relacionadas ao uso vocal e à fala e acompanhando as transmissões ao vivo.  

No Brasil, os últimos 2 grandes eventos, Copa do Mundo e Olimpíadas eu pude trabalhar in loco, 

participando da rotina dos profissionais e posso afirmar que é uma emoção muito grande poder viver de 

perto toda a cobertura, em um trabalho realizado em conjunto e com a colaboração de uma equipe muito 

grande de profissionais.  

 

Texto escrito por Vanessa Pedrosa 

VICE-COORDENADORA DO COMITÊ DE VOZ PROFISSIONAL DO DEPARTAMENTO DE VOZ DA SBFa. 
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PERSPECTIVAS INTERNACIONAIS SOBRE O FONOAUDIÓLOGO 

ESPECIALISTA EM VOZ 

 

 No recente congresso da Internacional Association of Logopedics and Phoniatrics – IALP, 

ocorrido em Dublin, em agosto do presente ano, o Comitê de Voz da associação apresentou uma 

mesa redonda sobre a atuação do fonoaudiólogo especialista em voz em diversos países do mun-

do. 

O comitê, na gestão de 2013-2016, contou com a participação dos seguintes colegas: na 

coordenação, Mara Behlau, fonoaudióloga, membro pelo Brasil;  Glaucya Madazio, fonoaudiólo-

ga, membro também pelo Brasil; Janet Baker e Debbra Phylland, fonoaudiólogas, membros pela 

Austrália; Estella Ma, fonoaudióloga, membro por Hong Kong; Ofer Amir, fonoaudiólogo, membro 

por Israel; Eeva Sala, fonoaudióloga, membro pela Finlândia; e Xu Wen, médica otorrinolaringo-

logista, membro pela China; além dos consultores Thomas Murry, fonoaudiólogo, pelos Estados 

Unidos, e Philippe Dejonckere, médico foniatra e otorrinolaringologista, pela Bélgica. 

 Estima-se que haja 350 mil fonoaudiólogos no mundo, sendo 68% concentrados na Amé-

rica. Os Estados Unidos têm o maior contingente, com um quadro de 187 mil membros da ASHA, 

seguidos pelo Brasil, que tem 38 mil profissionais registrados no Conselho Federal de Fonoaudio-

logia – CFFa. O terceiro lugar ficou para o Japão, que apesar de ter um curso muito recente, já 

conta com 27 mil profissionais. 

Juntamente com o Dr. Thomas Murry, produzi um questionário, com 18 perguntas, explo-

rando aspectos da formação acadêmica, reconhecimento oficial da especialidade, locais de traba-

lho, prestação de serviços e tipos de casos atendidos. Os membros do comitê de voz enviaram o 

questionário aos seus contatos internacionais e obtiveram 485 respostas, provenientes de 34 paí-

ses. Infelizmente, o número de formulários incompletos foi muito grande. Contudo, alguns dados 

são muito interessantes e merecem ser compartilhados, especialmente os seguintes: 

 - A formação superior para a profissão de fonoaudiólogo existe em 28 dos 34 países cujos 

profissionais responderam ao levantamento, embora a duração do curso varie de 2 a 4 anos. A 

especialidade em voz só existe em 11 países, dentre os quais o Brasil se destaca como pioneiro. 

- A carga horária dedicada à área de voz no programa de graduação é muito reduzida. Em 

geral, a formação do especialista em voz é vista como mais adequada para os programas de pós-
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graduação. Observa-se, em alguns países desenvolvidos, tendência a se considerar o mestrado 

como o nível mínimo para o atendimento na área de voz. 

 - A maior parte dos países pesquisados tem menos de 100 fonoaudiólogos especialistas 

em voz. Apenas seis países contam com mais de 500 especialistas: Alemanha, Bélgica, Brasil, Es-

tados Unidos, Finlândia e Países Baixos. 

 - Em 27 países, a maior parte dos seguros de saúde e convênios médicos cobre os atendi-

mentos fonoaudiológicos na área de voz, embora nem sempre com valores considerados adequa-

do.   

 - Mais de 90% dos respondentes têm como principal local de trabalho as clínicas e os hos-

pitais. Uma expressiva porcentagem de 40%, oferece seus serviços também em teatros, rádios e 

estações de televisão. Uma tendência que parece ter aumentado é a do atendimento dentro do 

mundo das organizações, referido por 25% dos respondentes. 

 - A maioria dos casos atendidos são de adultos, seguidos por profissionais da voz, crianças 

e, finalmente, com câncer de cabeça e pescoço. Esse último grupo apareceu somente em três 

países, o que parece indicar que tal segmento esteja migrando para uma especialidade indepen-

dente, por apresentar características únicas e demandas de outra natureza. 

 - 80% dos fonoaudiólogos respondentes inicia o atendimento na área apenas após diag-

nóstico médico, seja ele feito por otorrinolaringologista, foniatra, neurologista, psiquiatra, entre 

outros. Já as intervenções feitas sobre voz normal e aprimoramento da comunicação oral são 

mais independentes da avaliação médica, o que permite concluir que as perspectivas estética e 

de competência comunicativa são diversas daquela encontrada na clínica. 

 - Respondentes de 9 países relataram atender adultos para reabilitação vocal sem dados 

de exame de laringe, o que sobe para 15 países quando se trata de atendimento pediátrico. Em-

bora a disfonia infantil seja essencialmente comportamental e benigna, um acompanhamento 

médico é essencial pois além de nódulos vocais e cistos, casos de papilomatose laríngea e parali-

sia de prega vocal são observados nas crianças. 

 - Os fonoaudiólogos respondentes mostraram-se atentos quanto aos aspectos da diversi-

dade cultural e étnica, marcadamente os relacionados à idade e gênero; expressão de sexualida-

de; tradição, religião, mitos e crenças; dieta, estilo de vida e hábitos de higiene vocal; comporta-

mentos articulatórios específicos, padrões de ressonância e uso de frequência e intensidade vo-

cais; influência da língua na manifestação da disfonia; e sotaque na competência comunicativa. 
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 - Além do termo especialista em voz, em 25 dos países apareceu também a designação de 

coaching e coach vocal, embora não seja clara qual formação acadêmica requerida para tanto. 

Muitos fonoaudiólogos que trabalham no apoio de cantores ou para desenvolvimento de técnicas 

para falar em público têm usado essa denominação para indicar a função específica relacionada 

às regras da performance vocal. 

 - Em 24 países, os fonoaudiólogos trabalham em consultórios ou clínicas médicas, como 

parte da equipe de saúde; contudo, clínicas exclusivamente de fonoaudiólogos foram menciona-

das em metade dos países participantes. 

 - Quanto à contribuição fonoaudiológica ao diagnóstico médico, 15 dos países reconhece-

ram a participação do fonoaudiólogo na interpretação do exame estroboscópico e de outras ava-

liações, principalmente as relacionadas à função vocal. 

Na mesa foi apresentada, ainda, a conclusão de uma discussão dos membros do comitê 

de voz sobre três aspectos em particular: quais os principais tópicos que merecem estudos cientí-

ficos; como atrair a nova geração de fonoaudiólogos para a área de voz; e como o profissional 

deve lidar com a exposição de dados de pacientes ou clientes nas mídias sociais. 

Quanto aos principais tópicos para estudos científicos, foram destacados: pesquisas com a 

colaboração de profissionais das área de  biociência, neurociência e ciências médicas; estudos 

multicêntricos sobre a epidemiologia dos distúrbios vocais; análise da distribuição mundial das 

lesões laríngeas; efetividade e eficiência dos tratamentos vocais; aspectos psicoemocionais vo-

cais; padronização de testes de avaliação e melhoria nas medidas de qualidade de vida; e  ne-

cessidade de se produzir dados normativos sobre laringe e voz, incluindo aspectos funcionais. 

A respeito da necessidade de se atrair novos colegas para a especialidade de voz, foi nota-

da uma aparente correlação entre um menor interesse pela área nos países onde ela já está es-

tabilizada. As sugestões para aumentar o interesse dos jovens fonoaudiólogos pela especializa-

ção em voz foram: a maior divulgação dos pré-requisitos necessários para o desenvolvimento 

desse tipo de profissional; a disseminação dos progressos científicos da área de voz nos progra-

mas de graduação; e, acima de tudo, a produção de evidências científicas de alto nível.  

Finalmente, quanto ao problema da exposição de dados de pacientes ou clientes nas mí-

dias sociais (tais como imagens de atendimentos, fotos de shows, aplicação de exercícios, divul-

gação de métodos não comprovados, depoimentos e declarações), a exemplo do FaceBook, Ins-
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tagram, YouTube, dentre outros, não há posição mundial de consenso. Alguns países têm nor-

mas rígidas e orientam que não seja feito nenhum tipo de divulgação, seja o paciente uma cele-

bridade ou não. Outros apresentam certa flexibilidade, desde que o paciente consinta a publica-

ção. Um terceiro grupo de países acredita que tais exposições são uma oportunidade de divulga-

ção de conhecimento na área e possibilidade de se melhorar a prevenção dos distúrbios da voz, 

desde que isso não seja uma forma do profisional fazer propaganda de si mesmo.  

 A mesa redonda concluiu seus trabalhos com comentários valiosos dos colegas Ofer Amir, 

de Israel, Debbra Phyland, da Australia e Estela Ma, de Hong Kong, destacando aspectos especí-

ficos de suas realidades. Houve, ainda, uma apresentação especial da médica otorrinolaringolo-

gista e foniatra Antoinette am Zehnhoff-Dinnesen, coordenadora do Comitê de Foniatria da IALP, 

sobre a realidade dos foniatras no mundo. O papel da IALP, como a principal plataforma 

internacional para o compartilhamento das diversas situações no mundo, com uma possível 

definição de melhores práticas, foi reforçado no fechamento do trabalho. 

A nova gestão da IALP tomou posse no congresso e o comitê de voz passou a ser coorde-

nado pela colega australiana, Fga. Dra. Debbra Phyland.      

 O próximo congresso da IALP será em Taiwan, em agosto de 2019. 

Texto escrito por Mara Behlau 

COORDENADORA DO COMITÊ DE VOZ DA IALP, GESTÃO 2014-2016 E DIRETORA DO CEV 

 

Da esquerda para a direi-

ta: Dr. Ofer Amir, de Israel, Dra. 

Debbra Phyland, da Australia; 

Dra. Antoinette am Zehnhoff-

Dinnesen, da Alemanha – 

coordenadora do Comitê de 

Foniatria da IALP; Dra. Mara 

Behlau – coordenadora do Comitê 

de Voz da IALP;  e Dra. Estella 

Ma, de Hong Kong 
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2016)  
 

Coordenação: Marcia Menezes e Carolina Anho-

que  

Comitê de Voz Clínica: Ana Paula Dassie‐Leite e 

Adriane Mesquita de Medeiros  

Comitê de Voz Profissional: Leonardo Wanderley 

Lopes e Vanessa Pedrosa Vieira  

Comitê de Fononcologia: Michelle Guimarães e 

Marília Sampaio  

Secretária Geral: Maysa Tibério Ubrig  

Comissão de Eventos: Bruna Rainho Rocha e Ma-

rina Englert 

Articuladora Nacional: Eliane Cristina Pereira 

O DEPARTAMENTO DE VOZ DA SBFa 

convida você a realizar   uma parceri-

a... nós divulgamos o seu evento nes-

te boletim e você concede desconto 

na inscrição aos sócios da   SBFa. Ca-

so tenha interesse, envie um e-mail 

para voz@sbfa.org.br solicitando a 

ficha cadastral com as regras desta 

parceria.  

EVENTOS 

Se você deseja receber a visi-

ta do Depto de voz da SBFa 

entre em contato conosco pe-

lo e-mail: voz@sbfa.org.br  

mailto:voz@sbfa.org.br
mailto:voz@sbfa.org.br
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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  5ª Taisa Nicolai 

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  


