
MENSAGEM INICIAL 

Queridos amigos da voz, este boletim marca o fim da gestão do Departamento de Voz 

(2014-2016). Nestes 3 anos de trabalho, este time dedicou parte da sua vida para os colegas 

que atuam na área de voz, por intermédio das funções na Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia 

(SBFa). Esta tarefa, de extrema responsabilidade, considerando a tradição de alto nível deste de-

partamento, nos dava “energia” para administrar o tempo entre as atividades profissionais, estu-

dos e vida familiar.  

Estamos fechando este ciclo com a sensação de que fizemos o máximo que pudemos nas 

condições que tínhamos. Nossas salas nos congressos sempre estavam cheias, as mesas sempre 

muito bem avaliadas, os trabalhos científicos apresentados foram cuidadosamente avaliados e 

merecidamente premiados, os destaques na área de voz foram carinhosamente homenageados, 

os eventos on-line e presenciais focados na solicitação dos nossos pares, a edição e publicação 

dos boletins, as campanhas da voz continuaram a todo vapor. Além disso, conseguimos firmar a 

parceria entre SBFa e Sistema de Conselhos e desta forma unir toda a fonoaudiologia no dia 16 

de abril para comemorar o Dia Mundial da Voz, estreitamos as relações entre fonoaudiólogos e 

otorrinolaringologistas tanto no que diz respeito à Campanha da Voz quanto em relação à reto-

mada das discussões sobre a voz profissional, ampliamos a nossa rede de articulação nacional e 

mantivemos em alta o orgulho de fazer parte deste departamento chamado Voz.  

A nova gestão da SBFa assume os trabalhos em março de 2017. Aos colegas que assumi-

rão este departamento, desejamos muito sucesso e oferecemos todo o nosso apoio.  

 Continuaremos trabalhando, agora nos bastidores, para o 

crescimento da área de voz em todo o Brasil.  

 

Texto escrito por Márcia Menezes e Carolina Anhoque 

COORDENADORA E VICE-COORDENADORA DO DEPARTAMENTO DE VOZ DA 

SBFa. 
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  VENCEDORES DA CAMPANHA DA VOZ 2016 

 

Em 2016, o tema da Campanha da Voz “Minha voz, Minha identidade” teve um grande 

sucesso ! Além dos tradicionais materiais disponíveis no site da SBFa., como o vídeo dos garotos 

propagandas, layout das camiseta, folders e cartazes,  criamos também a “Identidade vocal”, 

em alusão ao documento de R.G., onde que as pessoas inseriam sua foto acima da frase “sou 

amigo da minha voz”. As carteiras de identidade movimentaram as redes sociais durante todo o 

mês de abril. 

Quanto à premiação das melhores Campanhas da Voz de 2016, após a avaliação criteriosa 

de 10 juízes e votação dos sócios pelo site da SBFa., os vencedores foram anunciados na reunião 

festiva do Departamento de Voz durante XXIV Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia, em São 

Paulo. São eles: 

Categoria Instituição de Ensino: 1º lugar:  Campanha da Voz FOB/USP 2016 -  Faculdade de 

Odontologia de Bauru – FOB/USP. Responsáveis: Maria Aparecida M. P. Machado e Lidia Cristina 

da Silva Telles; 2º lugar:  Campanha “Ecoar nossa voz, mostrar nossa identidade” - Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB). Responsáveis: Maria Fabiana Bonfim de Lima-Silva e Anna Alice Al-

meida; 3º lugar: Campanha “Voz: penso no que faço, no que fiz e no que vou fazer” – Humani-

zaVoz. Responsáveis: Andréa Gomes de Oliveira Aguiar e Wendel Simplício Pereira 

Categoria Serviços de Saúde: 1º lugar: Campanha “SEJA AMIGO DA SUA VOZ”  - LIGA DE 

ATENÇÃO À SAUDE VOCAL DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE. Responsáveis: Ana Sula-

mita de Oliveira e Sandra Maria Alencastro de Oliveira; 2º lugar: Campanha “Minha Voz, Minha 

Identidade” - Belo Horizonte e Congonhas e Minas Gerais. Responsáveis: Juscelina Kubitscheck 

de Oliveira Santos e Ana Carolina Xavier Sampaio. 

Categoria Empresas: 1º lugar:  CAMPANHA NACIONAL DA VOZ 2016: MINHA VOZ, MINHA I-

DENTIDADE – SOROCABA. Responsáveis: Diana Melissa Faria e Karen Stramm; 2º lugar: Campa-

nha “Minha Voz, Minha Vida” - Book Toy Responsáveis: Gabriela Fernandes Vieira Silva e Gabrie-

la Lima Ricci; 3 lugar: Campanha “Ouvir e falar é uma arte. E uma questão de saúde” - ATENTO 

BRASIL. Responsável: Rita Gonçalo Santos 

 Todos os participantes e vencedores receberam certificado durante a solenidade de premi-

ação! Parabenizamos a todos por suas iniciativas e belíssimas campanhas!!! Nos vemos na cam-

panha de 2017 que começa logo, logo! 
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 Todos os participantes e vencedores receberam certificado durante a solenidade de premiação! 

Parabenizamos a todos por suas iniciativas e belíssimas campanhas!!! Nos vemos na campanha 

de 2017 que começa logo, logo! 

 

Texto escrito por Maysa Ubrig 

SECRETÁRIA GERAL DO DEPARTAMENTO DE VOZ DA SBFa. 

 

 

 

 

 

 

FINALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE FONOAUDIÓLOGOS INTERESSADOS  

EM PARTICIPAR DE PESQUISAS MULTICÊNTRICAS 

 

O Comitê de Voz Clínica está finalizando a coleta de dados que pretende fazer um levanta-

mento de fonoaudiólogos interessados em participar de pesquisas multicêntricas na área de voz.  

Ao final da organização dos dados, uma planilha completa será disponibilizada para todos 

os participantes a fim de facilitar o contato entre os profissionais para possíveis parcerias.  Caso 

você ainda não tenha recebido e-mail ou visualizado o link do questionário nas redes sociais, e 

tenha interesse em participar, contate nos pelos e-mails pauladassie@hotmail.com ou adrianem-

medeiros@hotmail.com, que teremos o prazer de enviá-lo! 

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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PREMIAÇÃO DOS TRABALHOS NO XXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE                        

FONOAUDIOLOGIA DE 2016 

 O Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia da SBFa premia os trabalhos com mérito científi-

co e de inovação apresentados pelos participantes em cada uma das áreas da Fonoaudiologia. 

Em 2016, durante o XXIV Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia 39 trabalhos foram apresenta-

dos na seção de Prêmios, na área de Voz. Desses, 12 foram premiados. Nesse boletim, traze-

mos uma síntese dos trabalhos premiados.  

 A auto-regulação como preditora da disfonia: este trabalho determinou o ponto de 

corte do Questionário Reduzido de Auto-Regulação (QRAR) e investigou a influência da auto-

regulação sobre possibilidade de desenvolvimento de disfonia. O estudo concluiu que a capacida-

de de auto-regulação, especificamente quanto ao estabelecimento de objetivos e controle de im-

pulsos, pode ser preditora de ter ou não disfonia. Autores: Anna Alice Almeida, Mara Behlau. 

 Acurácia da combinação de medidas acústicas tradicionais e formânticas na a-

valiação da qualidade vocal: investigar a acurácia das medidas acústicas tradicionais 

(frequência fundamental, jitter, shimmer e GNE) e formânticas, isoladas e combinadas, na discri-

minação da intensidade do desvio vocal e da qualidade vocal predominante em pacientes disfôni-

cos. Conclui-se que a medida acústica GNE, de forma isolada, mostrou-se a única capaz de dis-

criminar a intensidade do desvio vocal e a qualidade vocal predominante. Houve um ganho no 

desempenho da classificação com a combinação das medidas acústicas tradicionais e formânti-

cas, tanto para a discriminação da intensidade do desvio vocal quanto da qualidade vocal predo-

minante. Autores: Leonardo Wanderley Lopes, Jônatas do Nascimento Alves, Maria Fabiana 

Bonfim de Lima-Silva, Leandro de Araújo Pernambuco, Vinícius Jefferson Dias Vieira.    

 Acurácia das medidas acústicas tradicionais e formânticas na discriminação de 

vozes saudáveis e desviadas: esta pesquisa teve por objetivo investigar a acurácia das medi-

das acústicas tradicionais e formânticas isoladas e combinadas, na discriminação de vozes saudá-

veis e desviadas. Os autores concluíram que, de forma isolada, apenas a medida acústica GNE 

apresenta desempenho satisfatório (≥70%) para diferenciar indivíduos com e sem desvio da 

qualidade vocal. De modo geral, a utilização de medidas combinadas melhora o desempenho do 

classificador. No entanto, a combinação de medidas acústicas tradicionais e formânticas não gera 

um desempenho superior ao encontrado quando apenas as medidas tradicionais (shimmer e 

GNE) foram combinadas entre si. Autores: Deyverson da Silva Evangelista, Anna Alice Almeida, 

Priscila Oliveira Costa Silva. Fernanda Pereira França, Vinícius Jefferson Dias Vieira e Leonardo 
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 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 disfônicas. Observou-se que a TENS e a TML podem ser utilizadas no trata-

mento vocal de mulheres com disfonia funcional ou organofuncional e podem ser considerados 

recursos terapêuticos importantes 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 Al-

ves Silverio. 

 Acurácia das medidas de análise acústica na avaliação de pacientes com dife-

rentes diagnósticos laríngeos: o objetivo deste trabalho foi investigar a acurácia das medidas 

acústicas tradicionais isoladas e combinadas na discriminação de pacientes com diferentes diag-

nósticos laríngeos. As medidas acústicas isoladas não apresentam desempenho aceitável para 

discriminar pacientes com e sem alteração laríngea, embora demostrem desempenho aceitável 

na classificação de diferentes condições laríngeas. As medidas acústicas combinadas promovem 

discreta melhora no desempenho do classificador, com discriminação aceitável da presença/

ausência de alteração laríngea, assim como entre as diferentes condições laríngeas. Autores: 

Leonardo Wanderley Lopes, Layssa Batista Simões, Jocélio Delfino da Silva, Deyverson da Silva 

Evangelista, Ana Celiane da Nóbrega e Ugulino, Priscila Oliveira Costa Silva, Vinícius Jefferson Di-

as Vieira. 

 Desempenho das Medidas de Recorrência na Discriminação de Pacientes com e 

sem Distúrbio de Voz: este estudo teve por objetivo analisar a acurácia das MQR’s na discrimi-

nação de pacientes com e sem distúrbio de voz, utilizando como padrão de referência o exame 

visual laríngeo e a avaliação perceptivo-auditiva.  Isoladamente, as MQR’s relacionadas à forma-

ção de linhas diagonias apresentam desempenho aceitável (≤70%) na classificação de pacientes 

com e sem distúrbio de voz. A combinação das MQR’s melhora a discriminação entre os grupos 

estudados, obtendo um bom desempenho (>80%) e um maior equilíbrio entre os valores de 

sensibilidade e especificidade. Autores: Leonardo Wanderley Lopes, Vinícius Jefferson Dias Viei-

ra, Mara Behlau.  
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 Erro perceptivo de vozes humanas e sintetizadas: o objetivo deste estudo foi verifi-

car a qualidade de vozes sintetizadas por meio da habilidade de fonoaudiólogos e leigos em dis-

criminar vozes humanas e produzidas pelo sintetizador VoiceSim, com tipo e grau de desvio vari-

ados. Concluiu-se que o sintetizador se mostrou bom, pois produziu vozes com caraterísticas 

muito similares às de pacientes disfônicos, confundindo todos os grupos de ouvintes. FV teve 

melhor habilidade em identificar corretamente a natureza das vozes provavelmente por ser o 

grupo dos especialistas. O sintetizador mostrou-se mais natural para simular o desvio vocal de 

soprosidade e simulou bem os tipos de desvios vocais femininos. No entanto, para a voz masculi-

na, será necessário ajustar a simulação de soprosidade e tensão, que foram identificados como 

rugosidade. Autores: Marina  Englert,  Gláucia  Madazio, Indrid Gielow,  Jorge  Lucero,  Mara 

Behlau. 

 Medicamentos e efeitos relacionados à voz: o objetivo deste estudo foi identificar os 

medicamentos utilizados por pacientes com disfonia, descrever os sintomas vocais autorreferidos 

na investigação inicial, analisar os possíveis efeitos diretos e indiretos sobre a fonação de fárma-

cos utilizados pelos mesmos e correlacionar os efeitos adversos diretos e indiretos aos sintomas 

vocais. Observou-se que os sintomas vocais mais frequentemente autorreferidos pelos pacientes 

com disfonias de diferentes etiologias e que estiveram presentes em mais da metade da amostra 

foram garganta seca, rouquidão, falhas/quebra na voz, fadiga vocal, pigarro e voz fraca. O resse-

camento da garganta, e em menor grau a falta de ar para falar, foram mais frequentes entre os 

pacientes que utilizam medicamento com princípios ativos que geram efeitos adversos diretos na 

voz. Estes sintomas devem ser considerados, uma vez que na maioria dos casos a descontinuida-

de do uso do medicamento pode não ser possível, com repercussões no sucesso terapêutico e na 

qualidade de vida do paciente.   Autores:  Ariana Di Carlo Silva, Márcia Simões-Zenari,  Kátia 

Nemr. 

 Prevalência e fatores associados à alteração vocal em idosos institucionalizados 

com capacidade cognitiva preservada: o objetivo deste estudo foi determinar a prevalência 

e os fatores associados à alteração vocal (AV) em idosos institucionalizados com capacidade cog-

nitiva preservada. Observou-se que a AV em idosos institucionalizados com capacidade cognitiva 

preservada foi de aproximadamente 40% e está associada a aspectos psicossociais, de estilo de 

vida, saúde geral e incapacidade comunicativa.  Autores: Leandro Pernambuco, Albert Spelt, 

Kênio Costa de Lima. 
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 Proposta de periodização do treinamento vocal com vibração de língua em mu-

lheres vocalmente saudáveis: o objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da Proposta de Peri-

odização do Treinamento Vocal (PPTV) com técnica de vibração sonorizada de língua na qualida-

de vocal de mulheres sem queixas vocais e com vozes saudáveis. Concluiu-se que o treinamento 

vocal utilizando o princípio da sobrecarga, com intensidade e intervalo controlados, levou à adap-

tação do sistema vocal em relação à instabilidade, ou seja, mantiveram-se os resultados positivos 

obtidos com o treino. Autores: Daniel Pestana da Silva, Vanessa Veis Ribeiro, Larissa Thaís Do-

nalonso Siqueira, Jhonatan da Silva Vitor, Alcione Brasolotto, Kelly Silvério. 

 Relação entre as medidas acústicas e de autoavaliação em pacientes com dis-

túrbios da voz: o objetivo deste estudo foi verificar se existe relação entre as medidas acústicas 

e de autoavaliação em pacientes com distúrbios da voz. Observou-se que  há correlação entre os 

escores da ESV e as medidas acústicas. Pacientes com problema de voz autorreferido na ESV a-

presentam maiores desvios nas medidas acústicas, principalmente, no jitter. Não há correlação 

entre os escores do IDV e as medidas acústicas e nem diferenças nas médias dessas medidas 

entre pacientes com e sem problema de voz, detectados a partir dos pontos de corte do IDV. 

Autores: Leonardo Wanderley Lopes, Jocélio Delfino da Silva, Layssa Batista Simões, Deyverson 

da Silva Evangelista, Anna Alice Figueiredo de Almeida, Maria Fabiana Bonfim de Lima-Silva. 

 Trato vocal de mulheres disfônicas pré e pós exercício de fonação em tubo: es-

tudo por IRM: o objetivo deste estudo foi Verificar os ajustes do trato vocal pré e pós-exercício 

de fonação em tubo de silicone (EFTS) em mulheres disfônicas com nódulos vocais e em mulhe-

res não-disfônicas, em postura de repouso e em fonação, por imagens de RM. . Observou-se que 

o grupo de mulheres disfônicas apresentou ajustes glóticos e supraglóticos distintos do grupo 

controle. O EFTS promoveu estratégias corretivas no grupo de mulheres disfônicas, como a redu-

ção da constrição ântero-posterior do vestíbulo laríngeo e a modificação da configuração dos arti-

culadores do TV.  Autores: Rosiane Yamasaki, Emi Murano, Eloisa Gebrim, Arlindo Montagnoli, 

Adriana Hachiya, Mara Behlau, Domingos Tsuji 

 Validação e valor de corte do protocolo Evaluation of the Ability to Sing Easily – 

EASE para o Português Brasileiro: o objetivo deste estudo foi validar o protocolo EASE para 

o português brasileiro, obtendo-se a versão culturalmente adaptada, medidas de validade, confi-

abilidade e sensibilidade desta validação para o idioma em questão e identificar características 
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eficiência e valor de corte no escore total e subescalas que separa os indivíduos com risco para 

alteração vocal dos indivíduos sem risco. O EASE-BR mostrou ser um instrumento de autoavalia-

ção vocal válido, confiável e sensível para identificar cantores com risco para alteração vocal, 

sendo o valor de corte de 6,5 pontos no escore total. Autores: Bruna Rocha, Felipe Moreti, Eli-

zabeth Amin, Gláucia Madazio, Mara Behlau. 

Texto escrito por 

Leonardo Wanderley Lopes 

COORDENADOR DO COMITÊ DE VOZ PROFISSIONAL 

 DO DEPARTAMENTO DE VOZ DA SBFa. 
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MUITA EMOÇÃO NA SESSÃO DE PREMIAÇÃO PARA DESTAQUE EM VOZ 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 A sessão de premiação aconteceu durante o XXIV Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia, 

no dia 20 de outubro de 2016, no Centro de Convenções Rebolças em São Paulo. Como todos os 

anos, o nome das três colegas indicadas ficou no site da SBFa para votação dos sócios. O resul-

tado final só revelado na hora por meio de um envelope lacrado. As fonoaudiólogas doutoras 

Gláucia Madazio, Kátia Nemr e Patrícia Balata aguardaram o resultado final de mãos dadas e o 

brilho nos olhos depois das lindas homenagens que receberam tanto do Departamento de voz 

quanto dos alunos e familiares das mesmas. Receberam músicas cantadas por alunos como uma 

forma simbólica da importância da voz na vida destas profissionais e o quanto elas se dedicaram 

para o crescimento na área. A Dr. Kátia Nemr foi a vencedora e recebeu a placa de honra ao mé-

rito. Recebeu também, dos membros do Depto de Voz (coordenação e comitês) o tradicional co-

lar com a logomarca dos Amigos da Voz. Quem vibrou com a notícia, de forma especial, foi a an-

gelical Catarina, filha da Dra. Kátia, que acompanhou toda a cerimônia com os olhos brilhando e 

leu uma linda mensagem para a mãe Destaque em Voz 2017!  

Parabéns Dra. Kátia por esse merecido título. 

 

 

 

 

Texto escrito por 

Márcia Menezes 

COORDENADORA DO DEPARTAMENTO DE VOZ DA SBFa. 
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CAMPANHA DA VOZ 2017 

 

 Fazer a Campanha da voz é sempre um enorme desafio. Exige dedicação, horas e horas 

de trabalho, força de vontade e dinheiro. Nós fonoaudiólogos sabemos o quanto a campanha da 

voz é importante para a sociedade e em consequência para a fonoaudiologia. Ela abre um canal 

importante de troca de informação e relacionamento entre a comunidade e os profissionais da 

área. 

 A Campanha da voz estimulada pela SBFa por meio do Comitê de voz é a maior feita no 

Brasil. Tem maior penetração nas cidades por todo o país e intensa participação de instituições 

privadas como empresas de teleserviços e escolas, hospitais e universidades públicas e privadas.  

Para que a Campanha da voz seja realizada, o Comitê de Voz da SBFa se uniu ao Conselho Fede-

ral de Fonoaudiologia para fortalecer a campanha e maximizar seus resultados.  

 O comitê de Voz produz material didático para ser apresentado durante a campanha, im-

prime material de divulgação, promove o concurso de melhor campanha da voz e convida uma 

pessoa famosa que seja um influenciador e tenha abrangência na mídia para ajudar na divulga-

ção com propaganda de rádio, TV e internet. 

 Os fonoaudiólogos de todo o Brasil interessados em contribuir com a campanha podem 

ajudar a promover a Campanha e sua mensagem.  

 Este ano a Campanha da Voz terá como padrinho o apresentador, ator e cantor Rodrigo 

Faro. O convite foi feito em novembro e o material de divulgação já está pronto e em breve será 

disponibilizado para iniciarmos a divulgação.  

 Escolher o Rodrigo não foi difícil. Ele é destaque na publicidade no Brasil. Em recente ma-

téria publicada no jornal Meio e Mensagem de novembro de 2016 Rodrigo Faro foi a celebridade 

que mais se destacou no mês de novembro de 2016. Segundo uma pesquisa realizada o Rodrigo 

Faro é reconhecido pelo público como tendo alto índice de conhecimento, é carismático e agrada 

o público, estando bem acima da média dos outros garotos propaganda.  

Como profissional da voz ele é um ótimo representante das mensagens da campanha e um gran-

de influenciador. Ele já fez mais de 400 campanhas publicitárias, 10 novelas, 3 discos e diversos 

programas de televisão. Hoje é apresentador da Hora do Faro na Record TV.  

 Ele e sua família são muito queridos por mim e é uma honra ele ter aceitado tão pronta-

mente o nosso convite. Estou muito agradecida.  



Nós da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia também agradecemos e temos a certeza de que 

faremos uma grande campanha em 2017. Esta, que será a última campanha da nossa gestão no 

comitê de voz e esperamos poder fechar este trabalho com chave de ouro.  

Um sonoro abraço! 

Texto escrito por 

Vanessa Pedrosa 

VICE-COORDENADORA DO COMITÊ DE VOZ PROFISSIONAL 

 DO DEPARTAMENTO DE VOZ DA SBFa. 
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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  

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  do Sul 
 5ª Taisa Nicolai  

Mato Grosso    

Estudantil 

1ª Ursula Aparecida Santos Leal  

2ª Bárbara de Faria Morais Nogueira 

3ª Bárbara Oliveira Souza  

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  
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