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III ENCONTRO NACIONAL DO DEPARTAMENTO DE VOZ DA SBF a 
 

EXERCÍCIO PROFISSIONAL NA ÁREA DE VOZ 
 
 
 A amplitude da área de voz leva o fonoaudiólogo a enfrentar desafios que vão desde 
o aprimoramento de uma voz saudável, para fins profissionais específicos, até à busca de 
uma fonação substitutiva, em virtude de uma laringectomia total. O exercício profissional é 
respaldado pelos avanços científicos, mas pode também, ele mesmo, direcionar novos 
campos de estudo e investigação, contribuindo na reformulação de planos de ação das 
entidades profissionais e científicas da Fonoaudiologia.  
 
 No Brasil, temos 33.000 fonoaudiólogos registrados no Conselho Federal de 
Fonoaudiologia (CFFa), sendo 4522 especialistas (14%), uma estimativa de 1200 mestres 
(3,6%)  e 504 doutores (1,5%). Dos especialistas, mais de 800 (19%) estão na área de voz, 
atuando em uma ou mais subáreas: voz clínica, voz profissional e fononcologia. As 
particularidades do atendimento na área de voz legitimam uma discussão detalhada sobre o 
exercício profissional deste especialista.  
 
 Em um momento mundial no qual a porcentagem de trabalhadores braçais reduz e a 
de colaboradores que utilizam a comunicação oral aumenta, a atuação fonoaudiológica tem 
grande relevância e o especialista em voz tem papel garantido neste cenário. 
 
 O objetivo deste III Encontro Nacional do Departamento de Voz da SBFa é discutir, 
por dois dias, as diversas facetas da área de voz, mostrando a riqueza de soluções práticas 
encontradas por colegas reconhecidamente bem sucedidos em sua atuação profissional, 
com um total de 42 temas. Além disso, contamos com um tema especial sobre carreira, a 
fim de oferecer ao fonoaudiólogo indicadores importantes para uma análise crítica de seu 
desenvolvimento profissional. 
 
 Deixamos registrado nosso reconhecimento pelo trabalho sistematizado e incansável 
da Diretoria da SBFa, que apoiou este evento. Agradecemos de modo particular à Diretoria 
do Departamento de Voz pelo apoio inconteste de seus membros, secretários, articuladores 
regionais e voluntários, por todos os esforços na seleção dos colegas convidados, 
elaboração dos temas, organização e moderação das mesas de discussão. Expressamos 
nossa maior consideração aos colegas das diferentes regiões do Brasil, que se mobilizaram 
para fazer deste encontro um momento único de compartilhamento e reflexão. Registramos 
ainda um particular apreço ao colaborador do Departamento, Fgo Felipe Moreti, pela 
coordenação da grade de apresentadores, com profissionalismo, presteza e atenção. A 
todos, a certeza de que trabalhar em equipe é uma honra e um privilégio!  
 
 Os resumos apresentados nesses anais compõem as principais informações 
veiculadas no encontro e seguramente formam um registro importante do momento em que 
vivemos. 
 
 Que o orgulho da trajetória percorrida seja o impulso para enfrentar novos desafios! 
 
 
 
 Dra Mara Behlau e Dra Juliana Algodoal 
 Diretoria Executiva do Departamento de Voz da SBFa  
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PROGRAMAÇÃO E ÍNDICE 
 
 
Sexta-feira, dia 26 de junho 
 
 
8:00h às 8:30h – Abertura da secretaria e entrega d e material 
 
8:30h às 9:00h – Abertura do evento: boas vindas e informações gerais 
 

Apresentação Especial - 9:00h às 10:30h  
 
Moderadora: Mara Behlau        Secretária: Deborah Feijó 
 

Especial.  Assumindo a direção da carreira Roberto Affonso 
Santos 5 

 
10:30h às 11:00h – Intervalo para café 
 

Bloco 1 – 11:00h às 12:30h  
 

Moderadora: Ana Cristina Côrtes Gama    Secretária: Ana Elisa Moreira-Ferreira 
 

1. Limites e possibilidades da avaliação perceptivo-auditiva nas disfonias: relato 
de dificuldades na avaliação de pacientes neurológicos Aline Wolf  6 

2. Como identificar os limites e possibilidades da análise acústica da voz  Zuleica Camargo  7 
3. Voz esofágica e cognição Katia Nemr  8 
4. Fonoterapia em voz traqueoesofágica  Lílian Aguiar-Ricz  9 
5. Como fazer a gestão de programa de saúde vocal em empresas e telesserviços  Sandra Oliveira  10 
6. Como fazer a gestão de programa de saúde vocal em instituições de ensino  Maria Lúcia Dragone  11 

 
12:30 às 14:00h – Almoço 
 

Bloco 2 – 14:00h às 15:30h  
 

Moderadora: Iára Bittante de Oliveira    Secretária: Maria Aparecida Stier 
 

7. Como lidar com os protocolos de reabilitação? Adriane Medeiros 13 
8. Raciocínio clínico na disfonia por tensão muscular Rosiane Yamasaki 14 
9. Como eu uso a eletrolaringe e a prótese pneumática na reabilitação do 
laringectomizado Marina Lang Fouquet 15 

10. Como eu trato distúrbios de voz associados à disfagia em fononcologia Maria Inês Gonçalves  16 

11. Pronto atendimento em centrais de telesserviços Ana Elisa Moreira-
Ferreira  17 

12. A competência comunicativa no trabalho com profissionais do telejornalismo  Deborah Feijó 18 
 
15:30h às 16:00h – Intervalo para café 
 

Bloco 3 – 16:00h às 17:30h  
 

Moderadora: Glaucya Madazio     Secretário: Leonardo Wanderley Lopes 
 

13. O que é essencial na disfonia infantil Letícia Caldas 19 
14. Processamento auditivo na terapia de voz Luciana Vianello 20 
15. Como eu trato a fonoarticulação após cirurgia da base do crânio Luciana Prodomo 21 
16. Como eu lido com as questões emocionais em fononcologia Maria Elza Dorfman  23 
17. A criança cantora/artista e seus problemas Elisabeth Amin 24 
18. Desafios no trabalho com cantores com lesões benignas Suely Master 25 

 
17h30h às 18:00h - Discussão final com os gestores do Departamento de Voz da SBFa 
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Sábado, dia 27 de junho 
 
 
8:30h às 9:00h – Abertura da secretaria 
 

Bloco 4 – 9:00h às 10:30h  
 

Moderadora: Ingrid Gielow            Secretária: Maria Lucia Torres 
 

19. O que fazer na presbifonia Alcione Brasolotto 25 
20. Como eu avalio as disartrias Marina Padovani 26 
21. Como eu trato laringectomia parcial horizontal Débora Queija 28 
22. Como eu trato laringectomia parcial vertical  Simone Claudino 29 
23. Efeitos de um treinamento específico de expressividade vocal em radialistas Maria Cristina Borrego 30 
24. Estratégias para trabalhar com teleoperadores em grupo  Viviane Barrichelo 31 

 
10:30h às 11:00h – Intervalo para café 
 

Bloco 5 – 11:00h às 12:30h  
 

Moderadora: Anna Alice Almeida     Secretária: Carolina Fiorin Anhoque 
 

25. Tratamento fonoaudiológico nas paralisias de prega vocal Fabrício Peixoto  32 
26. Movimento paradoxal de prega vocal: avaliação e conduta Sabrina Cukier Blaj  33 
27. Como eu trato fonoarticulação após cirurgia de cavidade oral Anna Karinne Bandeira  34 
28. Como eu trato a fonoarticulação após radioquimioterapia em tumores 
laríngeos Juliana Portas  35 

29. Trabalho vocal com atores: textualidade Lucia Gayotto  36 
30. As especificidades do trabalho com a voz de dubladores Thais Raize   37 

 
12:30 às 14:00h – Almoço 
 

Bloco 6 – 14:00h às 15:30h  
 

Moderadora: Irene de Pedro Netto     Secretária: Maria Elza Dorfman 
 

31. Como atuar na disfonia da muda Patricia Balata  38 
32. Como usar os protocolos de qualidade de vida na rotina clínica vocal Gisele Oliveira  40 
33. Como eu trato disfonia após tireoidectomia com e sem alteração de 
mobilidade laríngea  Lica Arakawa-Sugueno 41 

34. Reabilitação vocal com válvula de fala em pacientes com câncer de cabeça e 
pescoço 

Monica Caiafa Bretas 42 

35. Voz e comunicação nas palestras/oficinas de orientação para professores Fabiana Zambon  43 
36. Como atuar na readaptação do professor: vantagens e desvantagens do 
afastamento da função Susana Giannini 44 

 
15:30h às 16:00h – Intervalo para café 
 

Bloco 7 – 16:00h às 17:30h  
 

Moderadora: Juliana Algodoal     Secretário: Eduardo Magalhães 
 

37. Distonia laríngea: avaliação e conduta Miriam Moraes  45 
38. Como diferenciar a disfonia psicogênica de disfonia por simulação Renata Azevedo  46 
39. Como eu trato pastosidade e nasalidade em cabeça e pescoço Laélia Vicente  47 

40. Como utilizo a avaliação acústica após cirurgia de cabeça e pescoço Elisabete Carrara-de 
Angelis  48 

41. Atuação in loco com cantores populares Marta Andrada e Silva  49 
42. A competência comunicativa no trabalho com políticos Maria Lucia Torres 49 

 
17h30h às 18:00h - Discussão final e fechamento do evento  
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RESUMOS 
 
 

TEMA  ESPECIAL 
 
ASSUMINDO A DIREÇÃO DA CARREIRA  
 
Palestrante: Roberto Affonso Santos, consultor 
E-mail:  roberto@atelie-rh.com.br 
Instituição:  Ateliê RH: Desenvolvimento Humano e Organizacional 
 
Resumo: O tema Carreira é abordado dentro do contexto geral de desenvolvimento e 
crescimento pessoal, porém é dado um foco especial sobre o mundo organizacional e 
empresarial. Partindo da definição de Carreira, apresenta-se uma visão histórica de como as 
mudanças econômicas e sociológicas afetaram significativamente as relações de trabalho. 
Conceitos como estabilidade no emprego e plano de carreira vem mudando para idéias de 
empregabilidade, multifuncionalidade em que o emprego tradicional está mudando para 
projetos e trabalhos. Dentro deste contexto histórico, discute-se a mudança crucial no 
mundo de gestão e desenvolvimento de carreira. Definindo o termo em sua origem 
etimológica como “caminho estreito” e comentando sobre o fim do Plano de Carreira definido 
externamente pelas organizações, preconiza que as pessoas devem “assumir a direção de 
sua carreira” numa postura proativa e consciente, destacando como cada um prepara seu 
veículo para percorrê-la. Baseado em mais de 30 anos de experiência em Recursos 
Humanos e mais de 5 anos de textos e respostas a consultas sobre Gestão Pessoal e 
Carreira, no site www.vyaestelar.com.br, alguns dos dilemas mais constantes que tratam de 
três momentos cruciais das carreiras são apresentados: por onde começo?, as crises de 
meio de carreira e o momento de parar (ou mudar de foco). Tratando destas “encruzilhadas 
de carreira” propõe convites à reflexão ao invés de simples respostas prontas para aqueles 
marcos nas estradas de cada individuo, em que as dimensões do tempo reais, biológicas e 
psicológicas têm papel importante. Como saída da encruzilhada, sugere-se um roteiro 
simples de plano de carreira em que cada um se coloca no banco do motorista e define seu 
mapa a partir do destino que pretende alcançar. O elemento mais central dessa proposta é a 
importância do autoconhecimento. Conhecer o “veículo” que vai pegar a estrada pode definir 
como será a jornada e os recursos que serão necessários para abastecê-lo continuamente, 
a fim de se chegar a destinos, sempre revistos e estendidos. Dentro deste vasto campo 
filosófico e psicológico, destaca-se o autoconhecimento sobre competências em seus quatro 
domínios: intrapessoal, interpessoal, técnicas / negócios e liderança e para seu exercício 
eficaz, a importância do conhecimento sobre tendências de personalidade. São ainda 
apresentados alguns conceitos e instrumentos da Hogan Assessment Systems 
(representada no Brasil pela Ateliê RH) sobre o “lado sombra da personalidade” e como eles 
podem ser fatores de descarrilamento de carreiras profissionais, em particular de pessoas 
em cargos de liderança. Finalmente, para a saída das encruzilhadas de carreira, evitando-se 
os desastres pelo caminho, oferece-se um “kit anti-descarrilamento” em que o foco central é 
o autodesenvolvimento contínuo. 
 
Referências 
1. The Lifetime Career Manager . New Strategies for a New Era. Autores: James C. Cabrera 
e Charles F. Albrecht, Adams Publishing, 1995. 
2. Reavaliando sua Carreira . Redirecionar, Recomeçar ou Parar. Um guia pratico para o 
bom encaminhamento de sua carreira nos diferentes estágios da vida. Autor Bob Critchley, 
Editora Campus / Elsevier, 2006. 
3. Assuma a Direção de sua Carreira. Autores: Jair Moggi e Daniel Burhard, Negocio 
Editora, 2003.  
4. Por que os executivos falham? Os 11 Pecados que podem evitar sua ascensão e como 
evitá-los. Autores: Peter Cairo e David Dotlich, Editora Elsevier, 2004. 
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5. Personality and the Fate of Oganizations. Autor: Robert Hogan, Lawrence Erlbaum 
Associates, Inc, 2007  
6. Site da Consultoria Ateliê RH: Desenvolvimento Humano e Organizacional, 
www.atelie.rh.com.br e blog http://blog.atelie.rh.com.br: 
- Encruzilhadas de Carreira 
- A Crise de Meio de Carreira 
- Série: Os 11 Descarriladores de Carreira 
7. Site www.vyaestelar.com.br, coluna Gestão Pessoal: 
- Plano de Carreira – esqueça você não vai ter um! 
- Talento: os dois lados da mesma moeda 
8. Site www.vyaestelar.com.br, coluna Cyber Carreira: 
- Aproximadamente 80 consultas de leitores com respostas de Roberto Santos entre 2005 e 
2009. 
 
 

BLOCO 1 
 
 

Tema 1 
 

LIMITES E POSSIBILIDADES DA AVALIAÇÃO PERCEPTIVO-AUDITIVA NAS DISFONIAS: 
RELATO DE DIFICULDADES NA AVALIAÇÃO DE PACIENTES NEUROLÓGICOS 
 
Palestrante: Aline Epiphanio Wolf 
E-mail:  aline.wolf@utp.br 
Instituição:  Universidade Tuiuti do Paraná – UTP 
 
Resumo: A Percepção auditiva é amplamente utilizada para avaliação e pesquisa na área 
de voz. Tem caráter subjetivo, assim como qualquer exame que dependa de julgamentos 
pessoais, como ocorre, até mesmo, nas avaliações que envolvem a interpretação de 
imagens. A produção da voz é multidimensional e depende de características 
anatomofuncionais, psicológicas, educacionais e sociais, portanto não é possível sua 
caracterização através de parâmetros mensuráveis exclusivos. A possibilidade de utilização 
de critérios múltiplos, como a avaliação perceptiva auditiva (APA), a avaliação acústica, as 
medidas fisiológicas, o uso de imagens, somados recentemente a questões relativas à 
autopercepção, possibilitam melhor caracterização vocal. A APA é parte importante dos 
parâmetros que devem ser analisados no estudo da voz, apesar de valorizar particularmente 
o aspecto subjetivo da avaliação, apoiado na sensibilidade, treinamento e competência do 
ouvinte. Os avanços tecnológicos e as pesquisas na área de saúde tendem a aprimorar os 
critérios de exatidão e reprodutibilidade das análises intra e inter sujeito para que exista 
avanço no conhecimento. A proposta subjetiva de APA, se não somada a outros critérios, se 
não realizada por profissionais nivelados em treinamento, conhecimento e experiência, pode 
constituir fator de distorção nos resultados das pesquisas. O estudo de parâmetros 
acústicos da voz apresenta um limitador referente a análises de vozes alteradas, uma vez 
que é ideal para desvios leves da normalidade. A APA permite a análise de vozes alteradas 
a partir de diferentes protocolos para treinamento. Quando nos deparamos com alterações 
neurológicas da voz a dificuldade de padronização da conduta dos avaliadores se mostra 
importante, particularmente em duas situações que serão aqui discutidas: I - avaliação de 
fala espontânea de pacientes com alterações neurológicas variadas (disfonia espasmódica, 
tremor vocal, doença de Parkinson, distonia oromandibular) realizada por grupo de 
fonoaudiólogos, especialistas em voz, participantes do Grupo de Reciclagem e Atualização 
Clínica Científica do Centro de Estudos da Voz, utilizando o CAPE-V. Não houve 
concordância de critérios. As alterações de prosódia e falta de precisão de movimento 
muscular não foram registrados pelos fonoaudiólogos, sem experiência com pacientes 
neurológicos, no item “outros” do protocolo; II - avaliação de fala espontânea de 35 
pacientes com ataxia espinocerebelar tipo 3 - Machado Joseph, com a participação de três 
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fonoaudiólogos experientes com pacientes neurológicos e repetição de 5 casos escolhidos 
aleatoriamente para aumento da confiabilidade intra-avaliadores. Usou-se protocolo 
específico para avaliação neurológica da comunicação e escala de quatro pontos para cada 
critério (0,1,2,3). Não foi feito um treinamento específico para o protocolo e não foi possível 
estabelecer graus de alteração, detectando-se apenas ausência ou presença.  
 
Referências  
1. American Speech-Language-Hearing Association: consensus auditory-perceptual 
evaluation of voice (CAPE-V). Available at: http://www.asha.org/ about/membership-
certification/divs/div_3.htm.  
2. Bunton K, Kent RD, Duffy JR, Rosenbek JC, Kent JF. Listener agreement for auditory-
perceptual ratings of dysarthria. J Speech Lang Hear Res. Dec;50(6):1481-95, 2007. 
3. Daryush D. Mehta and Robert E. Hillman, Voice assessment: updates on perceptual, 
acoustic, aerodynamic, and endoscopic imaging methods, Current Opinion in Otolaryngology 
& Head and Neck Surgery 2008, 16:211–215 
4. Karnell MP, Melton SD, Childes JM, Coleman TC, Dailey SA, Hoffman HT.. Reliability of 
clinician-based (GRBAS and CAPE-V) and patient-based (V-RQOL and IPVI) documentation 
of voice disorders. J Voice. 2007 Sep;21(5):576-90.  
5. Oates J. Auditory-perceptual evaluation of disordered voice quality: pros, cons and future 
directions Folia Phoniatr Logop. 2009;61(1):49-56.  
 
 

Tema 2 
 
COMO IDENTIFICAR OS LIMITES E POSSIBILIDADES DA ANÁLISE ACÚSTICA DA VOZ 
 
Palestrante: Zuleica Antonia de Camargo 
E-mail:  zcamargo@pucsp.br 
Instituições:  Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP / Instituto CEFAC 
 
Resumo: O estudo do sinal vocal ganhou novo impulso com a possibilidade de enfoque de 
seus desdobramentos acústicos, perceptivos e fisiológicos. Tal delineamento pode ajudar o 
fonoaudiólogo a compreender a importância da análise acústica no cenário atual, bem como 
apontar as perspectivas de atuação neste campo. A incorporação de recursos instrumentais, 
especialmente da análise acústica, representou uma nova perspectiva na compreensão dos 
ajustes subjacentes da produção da voz com e sem alterações. Retomando a influência da 
espectrografia sonora, cabe destacar que apesar das investigações puramente acústicas 
(produção, propagação e recepção sonora) terem longa tradição, estando presentes 
inclusive em descrições de filósofos gregos, esse ramo de estudos aplicado à fala foi 
negligenciado até a década de 60 do século XX. A invenção do espectrógrafo sonoro 
favoreceu uma nova e interessante incursão no campo de produção e percepção de sons 
produzidos pelo aparelho fonador humano. Na seqüência de tal evolução, registraram-se 
propostas de teorias e modelos, que passaram a representar a grande possibilidade de 
respaldo para as análises, muito dos quais se caracterizando como referências até o 
presente momento. Em nosso meio, a disponibilidade de softwares de análise acústica 
representou uma oportunidade recente de ampliação de sua aplicação. De forma positiva, 
tais recursos permitiram a exploração da singularidade das manifestações sonoras, ao 
favorecerem a reflexão sobre a ocorrência de ajustes diferenciados no ato da produção do 
sinal de fala e do sinal vocal para manifestações que, numa visão tradicional, seriam muito 
semelhantes. Tal orientação permitiu o levantamento dos aspectos subjacentes à geração 
do sinal sonoro ao impacto desse sinal na esfera da percepção.  Essa utilização da 
tecnologia de forma positiva contrapõe-se à incorporação da tecnologia sem a devida 
fundamentação teórica do campo das Ciências da Fala. A não consideração desses 
aspectos favoreceu o desenvolvimento de abordagens limitadas do campo das alterações 
das várias esferas da fala, inclusive de uma de suas propriedades, a qualidade vocal. Na 
maior parte dos estudos, a fala/voz alterada tem como base a referência ao conceito ideal 
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de normalidade, sendo descrita a partir de evoluções em escalas lineares de alteração. Com 
o advento da análise acústica, tais abordagens foram reforçadas por uma verdadeira 
proliferação de medidas e índices acústicos voltados à detecção de irregularidades e 
tentativas de comparação a duvidosos critérios de normalidade, os quais deveriam ser 
cuidadosamente aplicados ao contexto clínico. O aprofundamento deste nível de 
conhecimento propicia ao fonoaudiólogo a atuação ampliada ao contexto terapêutico 
(avaliação e tratamento dos distúrbios da fala), assessoria em comunicação e 
expressividade de fala (voz falada e voz cantada), desenvolvimento de recursos 
tecnológicos voltados aos distúrbios de comunicação (sistemas de síntese e 
reconhecimento de fala para comunicação alternativa) e nas interfaces de comunicações 
(sistemas de telefonia, comunicação virtual, localização por satélite, sistemas de auto-
atendimento, dentre outros). Desta forma, a integração das esferas da produção e da 
percepção do sinal de fala e de voz brinda o fonoaudiólogo com sua inserção no campo das 
Ciências da Fala, o que pode, inclusive, sinalizar desenvolvimento e colaboração no campo 
de Tecnologias de Fala. 
 
Referências 
1. Camargo Z, Tsuji DH, Madureira S. Analysis of dysphonic voices based on the 
interpretation of acoustic, physiological and perceptual data. In: Sixth International Seminar 
on Speech Production, 2003. Sidney. Proceedings of Sixth International Seminar on Speech 
Production, 2003, p31-36. 
2. Grecio FN, Gama-Rossi AJ, Madureira S, Camargo Z. Modelos teóricos de produção e 
percepção da fala como um modelo dinâmico. Revista CEFAC, v. 8, n. 2, p. 244-247, 2006. 
3. Johnson K. Acoustic and auditory phonetics. 2. ed. Malden: Blackwell, 2003. 182p.  
4. Salomão GL. Relationship between perceived vocal registers and glottal flow parameters 
In: Fourth International Conference on Speech Prosody, 2008. Campinas. Speech Prosody 
Proceedings, 2008, p. 49-52.  
5. Vieira MN, Mcinnes FG, Jack MA. Robust f0 and jitter estimation in pathological voices. In: 
4th International Conference on Spoken Language Processing; 1996 p.745-8. 
 
 

Tema 3 
 

VOZ ESOFÁGICA E COGNIÇÃO 
 
Palestrante: Katia Nemr 
E-mail:  knemr@usp.br 
Instituição:  Universidade de São Paulo – USP 
 
Resumo: O desafio da aprendizagem da voz esofágica tem sido amplamente pesquisado 
ao longo dos anos, sendo esta alternativa de adaptação vocal para o laringectomizado ainda 
predominante em nosso país. Isso se deve ao custo elevado e aos necessários cuidados 
com a prótese traqueo-esofágica, aspectos que muitas vezes inviabilizam sua colocação e 
as trocas periódicas (Staffieri, 2006). A literatura aponta uma alta variabilidade de insucesso 
terapêutico no desenvolvimento da voz esofágica, fato que justifica o desenvolvimento de 
estudos para que caminhos facilitadores deste aprendizado sejam apontados. O 
desenvolvimento da voz esofágica compreende vários aspectos que devem ser 
considerados, com como condições clínicas, condições anatomo-funcionais do segmento 
faringo-esofágico, ausência de metástase, recidiva e segunda lesão, atendimento 
fonoaudiológico pré-cirúrgico, nível de escolaridade, e cognição (Nemr, 1992, 2000, Nemr e 
Ramozzi-Chiarottino, 2002). Considerando que o paciente esteja em boas condições 
clínicas, sem queixa ou sinais clínicos de disfagia e com o segmento faringo-esofágicos sem 
alterações, a cognição mostra-se como uma das variáveis relevantes no aprendizado da voz 
esofágica.  A abordagem fundamentada na Epistemologia Genética de Jean Piaget mostrou-
se efetiva no aprendizado de pacientes considerados fracassos terapêuticos absolutos. Esta 
abordagem tem por base o estímulo da compreensão da nova condição anatomo-funcional 
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da respiração e da produção da voz pela resignificação corporal; esse processo deve ser 
realizado por meio do uso de imagens dinâmicas repetidas até que o paciente compreenda 
o novo mecanismo e emita o som esofágico. Consideramos o período de 10 sessões como 
uma média para a emissão do som esofágico. Caso esta emissão não ocorra neste período, 
deve-se encaminhar o paciente para pesquisa das condições do segmento faringo-
esofágico, independente de ausência de queixa de disfagia. Contudo, nesta  abordagem 
considera-se que fazer o som esofágico não significa que o paciente compreendeu o 
processo. Assim, alguns laringectomizados emitem o som mas não desenvolvem a voz 
fluente. A emissão da fala fluente dependerá das mesmas condições e em média segue-se 
por um período médio de seis meses de fonoterapia com o mesmo uso de imagens 
dinâmicas, repetição das informações, e treino fora da sessão várias vezes por dia em 
curtas durações. Este programa tem se mostrado efetivo na adaptação vocal do 
laringectomizado apontando um dos caminhos facilitadores para o desenvolvimento da voz 
esofágica. 
 
Referências 
1. Nemr NK. A Outra voz – estudo dos fatores determinantes da reabilitação vocal do 
laringectomizado. (Dissertação – Mestrado). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 
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Tema 4 
 

FONOTERAPIA EM VOZ TRAQUEOESOFÁGICA 
 
Palestrante: Lílian Neto Aguiar-Ricz 
E-mail:  liricz@fmrp.usp.br 
Instituição:  Universidade de São Paulo - Ribeirão Preto – USP-RP 
 
Resumo: O desenvolvimento efetivo da comunicação em laringectomizados ainda é o maior 
desafio e possibilita a reorganização social e econômica1. Blom (2000) descreveu que os 
fatores de sucesso do tratamento cirúrgico não podem apenas dar atenção à taxa de 
sobrevida. O sucesso está diretamente relacionado à rápida e efetiva reabilitação da voz e 
da fala, a fim de evitar prejuízos sociais e econômicos, em decorrência da cirurgia. Depois 
do advento da prótese, a fala traqueoesofágica, em função da rápida reabilitação e efetivo 
desempenho da qualidade da voz, tem sido o método de reabilitação mais aceito pelos 
especialistas e laringectomizados. Entretanto, apesar do progresso com a proficiência da 
voz e da fala do laringectomizado, nem todos adquirem ou apresentam fonação 
traqueoesofágica satisfatória1,2. A reabilitação destes indivíduos começa com adequada 
avaliação clínica, da comunicação e do conhecimento a respeito dos aspectos cirúrgicos. Os 
meios diagnósticos colaboraram para esclarecer os fatores impeditivos da aquisição da voz 
alaríngea, favorecendo o conhecimento e o prognóstico para o desenvolvimento da fonação 
no laringectomizado total e a indicação mais precisa do método de comunicação, sem que 
haja investimento a longo prazo em um determinado método que não se aplica aquele 
indivíduo. O programa terapêutico para a fonação traqueoeosfágica inicia após a colocação 
da prótese primária ou secundária, com os cuidados de higiene oral e do orifício interno e 
externo da prótese e posteriormente, o treino da fonação por meio da emissão da vogal “a”. 
Recomenda-se que após a primeira emissão seja treinado sistematicamente a produção das 
vogais prolongadas aumentando o tempo máximo de fonação e na sequência, treinar a 
coordenação pneumofonoarticulatória, o tipo respiratório, a qualidade da fonação, a 
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flexibilidade articulatória e a prosódia. Para o treino, orienta-se a oclusão do estoma com a 
emissão da vogal no tempo máximo de fonação, e posteriormente, contagens de números, 
automatismo, monossílabos, dissílabos, trissílabos, sentenças e fala espontânea. Além dos 
parâmetros utilizados com o propósito de contribuir na condução do processo terapêutico, 
destaca-se a importância que deve ser atribuída a aceitabilidade da voz do paciente, 
discernindo o foco clínico da satisfação do paciente, especialmente por este desejar 
essencialmente o restabelecimento funcional da sua comunicação. Entretanto, há 
necessidade de associarmos a avaliação e o planejamento terapêutico no laringectomizado 
e para o laringectomizado, considerando o fato de o indivíduo conseguir se comunicar 
novamente e se responde as suas necessidades, devendo-se considerar a comunicação 
adaptada à condição emocional, pessoal e profissional. Diante do laringectomizado com 
prótese traqueoesofágica recomenda-se a terapia hierarquizada para o estabelecimento do 
sistema fonatório no trato digestivo. Para fonação traqueoesofágica, o comportamento do 
esôfago deve ser diferenciado, com destreza na movimentação das áreas esofágicas, 
permitindo a nobre função da voz3 e a abertura e fechamento da transição faringoesofágica 
devem ocorrer, provavelmente, em função da pressão do ar, que também promove na 
região da faringe a vibração da mucosa, produzindo e diferenciando a fonação 
traqueoesofágica no laringectomizado4,5. Com esse programa clínico é possível instalar a 
fonação e fala funcional traqueoesofágica adaptadas as condições: emocional, social e 
profissional do laringectomizado. 
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of the cricopharyngeal segment during esophageal phonation in laryngectomized patients. J 
Voice 2007;21:248-256. 
4. Van Weissenbruch R, Kunnen M, van Cawenberge PB, Albers FWJ, Sulter AM. 
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Tema 5 
 
COMO FAZER A GESTÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE VOCAL EM EMPRESAS E 
TELESSERVIÇOS 
 
Palestrante: Sandra M R Pereira de Oliveira 
E-mail:  sandra@linguagemdireta.com.br 
Instituição:  Linguagem Direta Fonoaudiologia 
 
Resumo: Realizar a gestão de programas de saúde vocal seja em empresas em geral, em 
centrais de atendimento ou mesmo para profissionais individualmente, mas in company, 
exigem um conhecimento específico da área de administração e de Fonoaudiologia. É 
fundamental sabermos qual a expectativa de quem nos contrata, o que denominamos 
demanda. Esta é sentida desde o primeiro contato com a instituição, isto é, como chegaram 
até nós, porque nos procuraram e o que desejam. Na etapa seguinte aprofundamos a 
investigação acerca da demanda onde levantamos as necessidades para elaborar uma 
proposta. No início do trabalho, após o contrato ser estabelecido, bem como as expectativas 
de ambas as partes sobre as atividades a serem desenvolvidas, realizamos o diagnóstico. 
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Este tem início já no estabelecimento da demanda e é adequado e adaptado em cada 
contato que fazemos com a empresa. Temos arquivado todos os documentos em arquivo 
digital e também impressos, extremamente necessários para comprovar todo o trabalho 
desenvolvido. Todos os documentos, desde o princípio, devem ser datados e assinados 
pelo colaborador e fonoaudiólogo. O diagnóstico é feito por meio de protocolos sempre 
customizados para aquela empresa de acordo com suas necessidades. Essas são 
identificadas através de reuniões, visitas ao local, entrevistas com os líderes e observação 
do trabalho, entre outros - em telesserviços por meio de monitorias e os outros geralmente 
de observação in loco. Traçados os objetivos registramos os resultados do diagnóstico. Em 
geral colocamos em arquivos do Excel os resultados encontrados em questionários, 
monitorias, entrevistas e/ou observações traçando assim o perfil comunicativo daquele 
grupo. Definir objetivos e a melhor ação para alcançá-los é o planejamento, este define onde 
queremos chegar, o que deve ser feito, quando, como e em que seqüência. Determinamos 
quais serão nossos indicadores que são elementos de gestão e são válidos quando temos 
um objetivo. Eles serão norteadores para análise e avaliação da evolução do processo, além 
de identificar a necessidade de uma interferência em uma variável mais específica. Temos 
que ter claro o que estamos medindo e como mostrar nossos resultados. Eles podem ser: 
número de afastamentos em voz, número de queixas no ambulatório, alterações 
fonoaudiológicas encontradas na primeira avaliação, número de pessoas em treinamento, 
adesão às orientações e outros. Combinamos com quem nos contrata um prazo e uma 
periodicidade para apresentarmos os resultados que, geralmente, são apresentados em 
forma de relatórios. Assim, podemos mostrar a evolução do programa e definir as 
estratégias longitudinalmente. Os relatórios devem conter gráficos com os resultados, 
acompanhados por explicação para que a empresa facilmente visualize os dados. Em nossa 
empresa, minha sócia e eu, temos reunião semanal para atualizarmos os dados sobre as 
empresas. Dividimos entre nós a responsabilidade por cada empresa, dessa forma a 
responsável tem reunião com a equipe que trabalha em cada empresa para determinar a 
sequência do trabalho, desenvolvendo materiais específicos, como protocolos, tabelas e 
próximas ações. 
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Tema 6 
 

COMO FAZER A GESTÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE VOCAL EM INSTITUIÇÕES DE 
ENSINO 
 
Palestrante: Maria Lúcia Suzigan Dragone  
E-mail:  mldragone@uol.com.br 
Instituição:  Centro Universitário de Araraquara – UNIARA 
 
Resumo: Programas de Saúde Vocal Ocupacional pressupõem ações de reflexões sobre a 
interferência da voz no trabalho, de modificações nos processos de comunicação utilizados 
pelos participantes, de questionamentos sobre a falta de conhecimento profissional sobre o 
assunto, sobre a necessidade de tratamento na presença de distúrbio vocal e sobre as 
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questões de saúde ocupacional, mesmo que não declaradamente abordadas. Ou seja, 
nenhuma proposta passa em paralelo ao sistema existente, mas, remexe questões ainda 
pouco visualizadas e gera demandas de problemas pouco comentados. Assim, é útil que o 
autor dos programas voltados para Instituições de Ensino tenha uma mínima compreensão 
das especificidades envolvidas na organização, no ambiente das escolas e no trabalho 
docente. Vale destacar, entre estas especificidades para ações em instituições escolares, a 
relevância de que pequenas modificações em qualquer das dimensões do Sistema de 
Ensino interferem em todo processo, mesmo porque o foco das ações de Saúde Vocal é o 
professor – figura central do ensinar-aprender, responsável pela tarefa de mediação da 
relação entre o aluno-matéria de estudo. Frequentemente, pergunta-se como a cultura 
escolar ainda não privilegia, na formação básica dos professores, aspectos relacionados à 
comunicação oral e cuidados vocais para tentar minimizar a presença de distúrbios vocais? 
Este fato pode ser esclarecido com o entendimento da dificuldade ainda presente na 
construção da identidade profissional do professor, muito prejudicada por reestruturações 
consecutivas das formas de organização do trabalho e de gestão escolar e pela 
precarização ao trabalho docente (OLIVEIRA, 2004), obrigando a formação ampla e com 
vertentes infindáveis, sem espaço para a percepção da voz como um dos elementos vitais 
no trabalho docente. A gestão de Programas de Saúde Vocal em Instituições de Ensino 
precisa respeitar este contexto profissional para ter chance de efetividade. Para a 
elaboração Programas de Saúde existem recomendações práticas em Segurança e Saúde 
do Trabalho (ICSCA, 2001) a serem observadas: identificação de fatores de risco, 
estabelecimento de metas quantificáveis, implantação do programa, avaliação dos efeitos, 
redimensionamento e continuidade. No caso de programas direcionados à Saúde Vocal em 
Instituições de Ensino a parceria com gestores e com representantes dos professores torna-
se vital desde as primeiras etapas. É inconcebível a construção de ações sem atender as 
especificidades de cada instituição, principalmente num sistema como o educativo, no qual 
as interferências externas são inúmeras e na maioria das vezes pontuais e sem 
continuidade. Há inúmeros objetivos a serem trabalhados nestes programas e uma gama 
enorme de estratégias, algumas descritas na literatura como oficinas, cursos, vivências, 
grupo focais (GRILLO, LIMA, FERREIRA, 2000; SILVÉRIO et al, 2008; SIMÕES-ZENARI, 
LATORRE, 2008), no entanto, nenhuma terá valor sem o envolvimento dos participantes. O 
professor não é um profissional designado a cumprir metas e gerar produtividade, é um 
profissional cujo objeto de trabalho é o desenvolvimento de seres humanos, e como tal deve 
ser abordado. Trocas de conhecimento, respeito à diversidade deste trabalho, valorização 
do conhecimento já existente, dos valores presentes são fundamentais para o sucesso de 
ações de capacitação e de promoção/prevenção de saúde vocal. 
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BLOCO 2 
 

Tema 7 
 
COMO LIDAR COM OS PROTOCOLOS DE REABILITAÇÃO? 
 
Palestrante: Adriane Mesquita de Medeiros  
E-mail:  adrianemmedeiros@hotmail.com 
Instituição:  Centro Universitário de Belo Horizonte – Uni-BH 
 
Resumo: O protocolo de reabilitação é uma recomendação sistematicamente desenvolvida 
com o objetivo de prestar a atenção apropriada à saúde em relação a uma determinada 
condição ou patologia, realizada de modo a determinar, normalizar, padronizar ou regular 
procedimento1. Algumas vantagens no uso de protocolos de reabilitação são: 1) aproxima a 
teoria e a prática baseada em evidências; 2) facilita a adesão ao tratamento; 3) melhora da 
qualidade do atendimento por assegurar a homogeneidade de condutas sabidamente 
benéficas; 3) contribui na organização sistêmica dos serviços, como um meio para se 
alcançar a racionalização dos recursos, instrumentalizar os profissionais na tomada de 
decisão, mantendo ou melhorando sua qualidade2. Existem dados na literatura nacional e 
internacional, em diversas áreas da saúde, sugerindo que o desenvolvimento de protocolos 
e rotinas assistenciais melhora desfechos. Poucos estudos avaliam os benefícios advindos 
do tratamento para a reabilitação das disfonia. A maioria das evidências científicas na área 
da reabilitação vocal, atualmente, é direcionada para a intervenção nas disfonias funcionais 
ou prevenção de disfonia em adultos. As diversas técnicas de tratamento disponíveis para 
pacientes com disfonia recaem em duas categorias principais: 1) direta: focaliza na 
produção vocal (ex: bocejo-suspiro, fonação com canudo); 2) indireta: visa à eliminação dos 
fatores que contribuem para manter o problema vocal (abordagem educacional, treinamento 
auditivo e programas de bem estar vocal). É freqüente a combinação das duas categorias e, 
em alguns casos, outra intervenção (tratamento assistido: laringoscopia flexível transnasal)3. 
O diagnóstico de disfonia funcional não revela quais aspectos da produção vocal (pitch, 
loudness, entonação, ressonância e/ou outros) precisam ser modificados. O fonoaudiólogo 
deve avaliar o paciente e escolher os objetivos e as técnicas específicas para aquele caso3. 
Os indicadores primários da eficácia da intervenção são a auto-avaliação de desvantagem 
vocal, sintomas vocais e qualidade de vida relacionada à voz. Os indicadores secundários 
são as avaliações perceptivo-auditiva, acústica e laríngea. Todos os indicadores devem ser 
aplicados pré e pós-fonoterapia3. Futuros estudos sobre reabilitação de disfonias precisam 
melhorar a qualidade metodológica para contribuir na formulação de protocolos bem 
sucedidos. É necessário solidificar as evidências com um maior número de estudos que 
descrevem em detalhes a sistemática de desenvolvimento de protocolos e como foi 
conduzido o monitoramento das condutas2,3. Também é importante levar em consideração 
os fatores individuais que facilitam e dificultam a reabilitação. Na aplicação de protocolos de 
reabilitação para disfonia são encontrados alguns fatores interferentes como: motivação do 
paciente em participar da terapia, aptidão para a execução das técnicas vocais, inteligência 
para entender o que é proposto durante a terapia, execução de exercícios em casa e 
participação da família4. O desafio das próximas décadas é manter a prática clínica do dia a 
dia no mesmo compasso do avanço científico. Os protocolos de reabilitação são apenas um 
dos instrumentos para alcançar este objetivo, mas devemos ser criativos para desenvolver 
ou adaptar outras estratégias que mais se adaptem a prática local. Os protocolos precisam 
ser constantemente aperfeiçoados para melhorar a qualidade das práticas clínicas. 
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Tema 8 
 
RACIOCÍNIO CLÍNICO NA DISFONIA POR TENSÃO MUSCULAR 
 
Palestrante: Rosiane Yamasaki 
E-mail:  r.yamasaki@uol.com.br 
Instituição:  Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP 
 
Resumo: A disfonia por tensão muscular (DTM) é caracterizada pela tensão excessiva da 
musculatura intrínseca e extrínseca da laringe.(1) O esforço fonatório pode ser observado em 
todo o trato vocal e envolver modificações no tamanho e na forma dos ressonadores. Os 
termos sinônimos encontrados na literatura para a DTM são: disfonia hiperfuncional, disfonia 
por mau uso muscular, disfonia hipercinética, disfonia por tensão musculoesquelética e 
disfonia por laringe isométrica. Este tipo de disfonia ocorre predominantemente em 
mulheres, sendo muitas vezes de instalação lenta e progressiva. Os pacientes com DTM 
podem apresentar afonia, soprosidade, rouquidão ou pitch excessivamente agudo. As 
queixas mais comuns são de alteração da qualidade vocal, fadiga, tensão, dor durante ou 
após o uso da voz, perda de voz, sensação de globus e diminuição da extensão vocal.(2) 
Embora o desequilíbrio da atividade da musculatura laríngea seja a provável  causa da 
DTM, a origem dessa atividade ainda não foi totalmente esclarecida. A causa tem sido 
atribuída a uma variedade de fatores, como mau uso do mecanismo vocal, adaptações 
aprendidas após infecção do trato respiratório superior, tônus faringolaríngeo aumentado 
secundário ao refluxo laringofaríngeo, mecanismos compensatórios decorrentes de 
insuficiência glótica, alteração da mucosa das pregas vocais e fatores psicológicos e/ou de 
personalidade que tendem a induzir à tensão elevada na região laríngea.(3) A DTM pode ser 
dividida em DTM primária e secundária. Na DTM primária, a disfonia ocorre na ausência de 
alterações estruturais. No exame laringológico pode-se observar constrição glótica e 
supraglótica, mobilidade das pregas vocais preservada e existência de comportamentos 
típicos, como o alongamento excessivo das pregas vocais. Já na DTM secundária, a 
disfonia ocorre na presença de lesões laríngeas como uma resposta compensatória a uma 
etiologia primária. À laringoscopia, pode-se observar constrição glótica ou supraglótica e 
presença de lesões como nódulos, edemas e pólipos.(4) Os sinais clínicos da DTM são: 
elevação da laringe e do osso hióide, constrição do trato vocal, dor em resposta à pressão 
na região da laringe e melhora da voz após redução da tensão.(5) Assim, os princípios 
básicos da terapia de voz para o tratamento da disfonia hiperfuncional são: 1. A tensão da 
musculatura intrínseca e extrínseca da laringe é responsável pela alteração vocal; 2. 
Quando massageada, a musculatura relaxa e torna-se menos dolorida. 3. A posição da 
laringe baixa no pescoço permite uma fonação mais equilibrada.(5) As técnicas de bocejo-
suspiro, terapia de ressonância, biofeedback visual e eletromiográfico, relaxamento 
progressivo e massagem circunlaríngea tem como objetivos a redução do desequilíbrio da 
tensão muscular. Aronson propõe a massagem circunlaríngea como um método direto para 
a redução da tensão laríngea que, quando devidamente aplicada, alonga o tecido muscular 
e a fáscia, promove a circulação laríngea com remoção dos resíduos metabólicos, relaxa a 
musculatura tensa e reduz a dor e o desconforto associado com o espasmo muscular.(5) A 
emissão de sons facilitadores como sons nasais em escala descendente e a técnica do /b/ 
prolongado também podem ser efetivas no tratamento desses pacientes. Os sinais de 
melhora vocal são tipicamente observados durante a primeira sessão de terapia.(3)  
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COMO EU USO A ELETROLARINGE E A PRÓTESE PNEUMÁTICA NA REABILITAÇÃO 
DO LARINGECTOMIZADO 
 
Palestrante: Marina Lang Fouquet 
E-mail:  marinalfouquet@uol.com.br 
Instituição:  Santa Casa de São Paulo 
 
Resumo: Após a laringectomia total, é possível reabilitar a comunicação oral com a voz 
esofágica, a voz traqueoesofágica (prótese vocal) ou com próteses vibratórias, eletrônicas 
ou pneumáticas. No Brasil temos mais acesso às próteses vibratórias eletrônicas, também 
denominadas laringe artificial, vibrador laríngeo, eletrolaringe ou laringe eletrônica (LE). É 
um aparelho cilíndrico, com pilhas ou baterias em seu interior e uma membrana vibrátil em 
uma das extremidades. A região da membrana deve ser encostada no pescoço ou 
bochecha do paciente e, ao acionar o aparelho, esta membrana vibra, emitindo um som 
contínuo que é propagado pelos tecidos. O paciente então articula os sons da fala. A 
qualidade da voz é metálica e robótica, o que causa muitas vezes desagrado e rejeição. 
Entretanto, ela oferece vantagens como facilidade no aprendizado e manuseio, possibilidade 
de comunicação no pós-operatório imediato, falar ao telefone sem dificuldades ou servir 
como forma alternativa de comunicação para o paciente que já utiliza voz esofágica ou 
traqueoesofágica. Ao iniciar o treino com a LE, é necessário que o fonoaudiólogo encoste a 
membrana em várias regiões do pescoço ou das bochechas, enquanto solicita que o 
paciente articule os números, a fim de definir qual região apresenta a melhor condição de 
propagação do som. Quando possível, o paciente deve aprender a manusear o aparelho 
com sua mão não preferencial, para que mantenha a mão preferencial livre enquanto se 
comunica com a LE. No início é interessante solicitar a emissão de automatismos para 
treinar os aspectos mais importantes para uma boa comunicação com a LE: ligar e desligá-
la no momento certo, ligando-a somente no início das frases e desligando-a em pausas 
naturais do discurso e no final das frases; encostar completamente a membrana na pele, 
pois quando isto não ocorre há um aumento significativo do ruído do aparelho, mascarando 
a fala; melhorar a clareza articulatória, o que é essencial para a inteligibilidade da 
comunicação com a LE. A seguir, aperfeiçoar a comunicação, trabalhando a modulação da 
fala com frases interrogativas e afirmativas, utilizando os botões de freqüência quando a LE 
possui este controle. Quando não, deve-se pressionar o aparelho com mais força contra a 
pele, elevar o aparelho levemente no pescoço ou tencionar a faringe no momento que o 
paciente deseja modular para agudo. A prótese intra-oral pneumática é um tubo com um 
adaptador de traqueostoma em uma das extremidades e uma palheta em seu interior, que 
vibra com a passagem do ar. Na outra extremidade acopla-se um tubo flexível que é 
inserido na boca. O paciente utiliza o ar que vem do tubo, articula e produz a fala. Com esta 
prótese é importante treinar o completo acoplamento do aparelho no traqueostoma após a 
inspiração, treinar a expiração gradual para permitir a emissão de uma frase completa e 
adaptar o tubo na boca em uma região que interfira pouco na articulação. Na nossa 
experiência, o melhor ponto é perto da comissura labial, no vestíbulo, na frente dos dentes. 
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COMO EU TRATO DISTÚRBIOS DE VOZ ASSOCIADOS À DISFAGIA EM 
FONONCOLOGIA 
 
Palestrante: Maria Inês Rebelo Gonçalves 
E-mail:  mariainesrg@gmail.com 
Instituição:  Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP 
 
Resumo: Distúrbios de voz e disfagia são comuns em pacientes portadores de tumores de 
câncer de cabeça e pescoço. Em alguns casos a disfonia e/ou a disfagia estão presentes 
antes mesmo do diagnóstico, como sintomas da doença. Alterações vocais de grau 
moderado a severo podem ocorrer após ressecções laríngeas, seguidas de diferentes graus 
de disfagia; tais alterações podem ser transitórias ou permanentes, dependendo da 
localização do tumor, sua ressecção e tipo de reconstrução. Geralmente as laringectomias 
parciais apresentam melhor prognóstico, com melhora acentuada da disfagia a partir da 
melhora da disfonia. Podem ser empregadas técnicas de empuxo, vibração, ressonância e 
manobras posturais durante a deglutição, especialmente de líquidos finos. Laringectomia 
horizontal supraglótica, cricohioidopexia e cricohioidoepiglotopexia apresentam quadro de 
disfagia importante, com prognóstico muitas vezes reservado, dependendo principalmente 
de aspectos cirúrgicos. Na laringectomia supraglótica a disfonia, se presente, deve-se ao 
esforço para tentar minimizar a aspiração traqueal; os dois outros quadros geralmente 
apresentam disfonia e disfagia intensos, com aspiração por vezes silente e prognóstico de 
reabilitação bastante reservado. Orientações quanto a volume e consistência dos alimentos, 
manobras posturais e de proteção de vias aéreas e técnicas de empuxo e firmeza glótica 
podem ser utilizadas. Em casos de laringectomias totais, dificuldades de produção vocal e 
disfagia também podem ocorrer, por motivos cirúrgicos, recidivas e/ou efeitos da 
radioterapia. Ressecções de cavidade oral, tais como glossectomias, cirurgias retromolares, 
bucofaringectomias podem causar alterações vocais, principalmente com alterações de 
ressonância, as quais apresentam bons resultados com técnicas de sobrearticulação e 
colocação de fonemas. Disfagias de diversos graus podem ocorrer, sendo utilizadas 
manobras facilitadoras da deglutição, orientações quanto a volume e consistências mais 
adequadas e desenvolvimento de compensações com estruturas remanescentes. 
Tireoidectomias podem ocasionar paralisia de pregas vocais, com comprometimento motor 
e/ou sensitivo; melhor prognóstico é comumente observado em paralisias unilaterais 
mediana e paramediana, e bilateral paramediana. Nas unilaterais paramedianas podem ser 
utilizadas técnicas de empuxo, dependendo do caso, além de manobras posturais durante a 
deglutição. Parotidectomais podem causar paralisia facial, com alterações de ressonância, 
fala imprecisa e alterações pricipalmente na fase oral da deglutição. Manobras posturais, 
sobrearticulação e técnicas específicas de motricidade orofacial dependendo se houve ou 
não ressecção de nervo ditam o prognóstico de reabilitação fonoaudiológica. É importante 
ressaltar as alterações vocais e de deglutição em casos de tumores do sistema nervoso 
central, inclusive na infância. O prognóstico depende do tipo de tumor, sua localização, 
tratamentos realizados e seqüelas, que também podem ser transitórias ou permanentes. 
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São comuns alterações endocrinológicas, com comprometimento da freqüência fundamental 
da voz e ausência de muda vocal. A radioterapia pode causar um impacto importante na voz 
e na deglutição, com prejuízos de graus variados e, em muitos casos, irreversíveis. 
Devemos considerar também alterações de fala, frequentes nas ressecções de cavidade 
oral, parotidectomias e tumores do sistema nervoso central. Técnicas de sobrearticulação, 
colocação de fonemas, ritmo e velocidade de fala podem ser utilizadas. A reabilitação deve 
considerar as limitações impostas pelo tumor e seus tratamentos, além das limitações de 
cada paciente.  
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PRONTO ATENDIMENTO EM CENTRAIS DE TELESSERVIÇOS 
 
Palestrante: Ana Elisa Moreira-Ferreira 
E-mail:  ana@univoz.com.br 
Instituição:  UNIVOZ 
 
Resumo: O pronto atendimento é considerado a sentinela da atenção básica à saúde em 
níveis primários de atenção (Dornas, Ferreira, 2003). O primeiro cuidado adotado deve ser a 
observação da complexidade do caso e a averiguação se a unidade tem condição de fazer 
um procedimento em nível primário (procedimentos simplificados de baixa complexidade); 
secundário (procedimentos de maior complexidade em ambulatórios de especialidades) e 
terciário (procedimentos de média a grande complexidade em centros médicos). O pronto 
atendimento fonoaudiológico em centrais de telesserviços é um “acolhimento presencial e 
imediato dos teleoperadores em atuação, mantendo um processo de escuta atento às 
queixas vocais e com orientações bem específicas, atuando de modo rápido em casos 
disfonia aguda ou crônica agudizada e presença de sinais e sintomas 
relacionados”.(Moreira-Ferreira e Dragone, 2008). Seu objetivo principal é a redução do 
risco de se trabalhar com um desconforto vocal ou da possibilidade de ocorrer piora do 
quadro vocal disfônico com conseqüente perda de dias de atuação. Em nossa realidade, por 
se tratar de um procedimento realizado dentro das centrais, como parte integrante do 
Programa de Saúde Vocal (PSV), deve-se manter a atenção para o atendimento primário, 
encaminhando aos ambulatórios aqueles que necessitam de procedimentos médicos. A 
procura pelo fonoaudiólogo acontece de modo voluntário (necessidade do operador) ou 
compulsório (necessidade identificada pelos supervisores ou pelo fonoaudiólogo do PSV). O 
pronto atendimento exige um plantão fonoaudiológico na central, que pode ser minimizado 
pelo pronto atendimento por telefone, também eficiente (Adam e Michael, 2007). Os motivos 
do pronto atendimento ocorrem diante do surgimento ou agravamento das alterações da 
qualidade vocal e/ou presença de sintomas à fonação que incomodam, dificultam ou 
impossibilitam sua atuação. Neste momento o fonoaudiólogo deve atuar atendendo duas 
necessidades de igual importância para um PSV: (1) manter o conforto vocal e redução de 
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risco para a saúde vocal do operador e (2) reduzir o absenteísmo e presentismo por 
problemas de voz para a empresa. A meta é possibilitar a permanência no trabalho sem 
restrição excessiva da atividade profissional, com conforto vocal e sem riscos. Para esse 
equilíbrio o fonoaudiólogo deve diferenciar queixas relacionadas à demanda vocal ou à 
disfonia por tensão muscular, quando os operadores se beneficiariam das orientações e 
exercícios vocais e/ou repouso parcial (função de menor uso vocal) ou total (dispensa do 
trabalho), daquelas relacionadas aos aspectos de alterações de vias aéreas superiores ou 
quadros inflamatórios, necessitando também do apoio do ambulatório. Dados da queixa 
atual e de uma triagem sobre a qualidade vocal são relacionados aos dados do prontuário 
do operador participante do PSV (avaliação vocal e histórico do acompanhamento). Além 
disso, é importante utilizar-se das provas terapêuticas para observar o impacto na qualidade 
vocal e na redução dos sintomas presentes, determinando a conduta: permanência no 
trabalho assistida e/ou redução do uso vocal, encaminhamento ao ambulatório para 
dispensa ou conduta medicamentosa e/ou exames complementares. Em 64% dos casos 
(Moreira-Ferreira e Dragone, 2008) a conduta fonoaudiológica é positiva, mantendo o 
operador atuando, sendo que desses apenas 8% apresenta piora da voz necessitando rever 
a conduta.  
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A COMPETÊNCIA COMUNICATIVA NO TRABALHO COM PROFISSIONAIS DO 
TELEJORNALISMO 
 
Palestrante: Deborah Feijó 
E-mail:  debfeijo@terra.com.br 
Instituição:  Centro de Estudos da Voz – CEV 
 
Resumo: As primeiras publicações relacionadas ao trabalho fonoaudiológico com 
telejornalistas valorizavam as habilidades especificamente de vídeo destes profissionais. 
Nos preocupávamos principalmente com os produtos finais de comunicação, como as temas 
e as narrações. Qualidade vocal, intensidade, pitch, articulação, ressonância e outros 
parâmetros de avaliação como inflexões e ênfases foram estudados e avaliados. Nos 
últimos anos, com o aparecimento de novas mídias em uma velocidade acelerada, os 
telejornalistas passam a lidar com novas formas de comunicação como, por exemplo, os 
chats na Internet, as vídeoconferências e as comunicações por webcams. Além disso, a 
própria evolução da comunicação, onde a espontaneidade e a autenticidade surgem como 
uma possibilidade e uma necessidade, torna necessário o desenvolvimento de recursos de 
comunicação mais eficientes. Em uma situação de narração, ou leitura, os conteúdos são 
definidos a priori e podem ser refeitos. Este tipo de comunicação também permite uma 
repetição de modelos que muitas vezes se distanciam do próprio indivíduo. De uma certa 
forma, a espontaneidade versus uma narração pré-determinada, revela os recursos e as 
competências do telejornalista. O envolvimento do repórter de televisão, acontece desde a 
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produção da matéria, apurando os fatos, e prossegue na edição e na narração da notícia. 
Neste processo, o repórter realiza contatos telefônicos, participa de reuniões de pauta, 
entrevista pessoas, comunica-se com a equipe, escreve textos, narra textos, e muitas vezes, 
faz participações ao vivo. Estas diversas situações de comunicação, que acontecem entre 
emissores e receptores distintos, exigem uma grande flexibilidade e facilidade de adaptação. 
Neste contexto, o telejornalista precisa de uma forte base de conhecimento sobre os 
assuntos que irá abordar em suas matérias. A “apuração” dos fatos também necessita de 
um conhecimento técnico que o permite definir o que é “notícia”. O uso da comunicação com 
maior naturalidade, para este profissional será sempre reforçada com o conteúdo 
jornalístico, que trará credibilidade à notícia e ao telejornalista. O resultado do trabalho em 
televisão é sempre o produto de um trabalho em equipe. A boa qualidade de uma matéria 
“no ar” depende de diversos profissionais, que trabalham na busca da informação e da 
melhor forma para contar uma história ao telespectador através da imagem e do texto. 
Todas as situações de comunicação a que o jornalista está exposto necessitam serem 
eficientes para que um telejornal tenha a melhor qualidade possível em termos de forma e 
conteúdo. Isto implica que o desenvolvimento da competência comunicativa em situações 
variadas é absolutamente necessário para cada telejornalista. Este profissional necessita de 
auto-percepção, qualidade e parâmetros vocais equilibrados, articulação clara e acima de 
tudo, intenção comunicativa e emoção adequadas ao conteúdo a ao telejornal.  
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O QUE É ESSENCIAL NA DISFONIA INFANTIL 
 
Palestrante: Letícia Caldas Teixeira 
E-mail:  lcaldas4@gmail.com 
Instituição:  Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG 
 
Resumo: A maior parte dos estudos epidemiológicos referem uma prevalência entre 6 e 
9% de disfonias e problemas articulatórios na infância (Blomm & Rood,1981) e em 
média, a grande maioria das crianças disfônicas apresenta nódulos vocais (Melo et al, 
2001). Contudo estudos recentes apontam que, com o advento tecnológico das 
videolaringoscopias, as lesões estruturais mínimas, têm sido também diagnosticadas em 
crianças, de forma mais significativa, do que outrora. Tal achado impõe à clínica uma 
avaliação pormenorizada e multidisciplinar no tratamento das disfonias infantis (Martins e 
Trindade, 2003). A passividade clínica na crença da recuperação das disfonias infantis, de 
forma espontânea, ou a visão dos transtornos vocais infantis, como transitórios, cedem lugar 
a um diagnóstico mais apurado e impelem um tratamento multidisciplinar acurado. Entre as 
causas da disfonia infantil estão hábitos de vida inadequados, fatores físicos e psicológicos, 
estrutura da personalidade, inadaptação fônica, fatores alérgicos e os fatores ambientais, os 
quais afetam o comportamento da comunicação e fazem com que muitas crianças tenham 
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dificuldade em expressar-se satisfatoriamente. Quando se pensa o que é essencial nas 
disfonias infantis, considera-se que o desenvolvimento da voz acontece simultâneo ao 
desenvolvimento orgânico e psicológico do indivíduo. A voz é marcada por estes aspectos 
biológicos, psicológicos, culturais e socioeducacionais e carregará consigo todos estes 
elementos ao longo da vida do falante (Behlau, 2001). Assim qualquer alteração vocal 
infantil deve primar pelo diagnóstico otorrinolaringológico completo, não limitado apenas à 
laringe, e juntamente incluir a avaliação fonoaudiológica com anamnese detalhada, seguida 
das avaliações perceptivo-auditiva e acústica da voz. A fonoterapia segue as mesmas 
abordagens terapêuticas de um adulto, porém as estratégias devem ser diversificadas para 
atingir a mudança do comportamento vocal infantil. Pais e/ou responsáveis são esclarecidos 
e conscientizados sobre o motivo da alteração vocal e orientados a como programar 
medidas ambientais para minimizar abusos vocais no dia a dia da criança. O terapeuta deve 
contemplar as características próprias da comunicação infantil e adaptar-se ao estágio de 
desenvolvimento cognitivo lingüístico, social e emocional da criança e não necessariamente 
a idade cronológica da mesma. (Hersan & Behlau, 2000). É possível sensibilizar a criança 
em relação à alteração vocal quando se lança mão de atividades que a envolvam no fazer e 
descobrir. O uso de estórias é oportuno, e existem na literatura fonoaudiológica brasileira, 
várias propostas a disposição do terapeuta. O fonoaudiólogo pode também levar a criança a 
desenvolver sua própria história com ênfase no porquê, ela desenvolveu um problema vocal. 
Isto ajuda a criança a ver as conseqüências de seus atos e como ela pode alcançar 
mudanças para usar melhor a voz. Na terapia vocal infantil, a criança estima pesos e 
medidas, sobre se suas atitudes são boas ou não para a sua voz. Ajuda-se a criança 
nomear as atitudes ligadas aos abusos vocais, no lugar de punir estes abusos. Formas 
atrativas de explorar as técnicas vocais fonoaudiológicas auxiliam a criança a mudar o seu 
uso vocal. Nesse caminho a fonoaudiologia pode avançar em direção a maior adesão de 
crianças ao tratamento de voz e na projeção de melhores resultados. 
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Resumo: A atuação fonoaudiológica na reabilitação vocal aborda elementos específicos 
quando se trata dos casos que envolvem a disfonia infantil. O adoecimento vocal nesse 
grupo etário é resultante de uma multiplicidade etiológica, no qual estão envolvidos além de 
um comportamento vocal de risco, fatores anátomo-fisiológicos, sócio-emocionais e/ou 
ambientais.  Tais aspectos devem ser considerados no desenvolvimento terapêutico 
baseado na fundamentação da abordagem cognitiva. Dentre os objetivos elegíveis no 
planejamento da terapia da disfonia infantil, deve-se considerar o treinamento auditivo, já 
que o controle da qualidade vocal depende da capacidade do monitoramento auditivo. A 
audição é um dos sentidos de percepção sonora do mundo e da própria voz. Conta-se com 
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a integridade do sistema auditivo periférico e central para as funções de 
detecção/codificação do estímulo físico e sua organização/interpretação. Mediante perda 
auditiva, há mudança dos parâmetros vocais conforme o tipo e o grau de perda, podendo 
impactar na inteligibilidade de fala, com limitação da emissão sob o campo da prosódia, 
como a variação da modulação, freqüência, intensidade, pausa, dentre outros. Já desordens 
no processamento auditivo central interferem na comunicação das crianças de um modo 
global e podem apresentar alterações em determinadas habilidades auditivas como atenção 
seletiva, detecção do som, sensação sonora, discriminação, localização sonora, 
reconhecimento, compreensão e memória. Os quadros de adoecimento vocal na infância se 
associam ás desordens do processamento auditivo central em situações específicas já 
apresentadas pela literatura. As características principais nesses casos são a presença de 
qualidade vocal desviada, diagnóstico otorrinolaringológico de nódulos vocais, 
comportamentos de desatenção e agitação motora e quando as crianças se encontram em 
tratamento fonoaudiológico pode-se verificar limitação no sucesso da intervenção 
terapêutica. A partir desse pressuposto, é necessário que os procedimentos avaliativos do 
quadro de disfonia infantil incluam a avaliação do processamento auditivo central e 
posteriormente, na identificação de prejuízo gnósico-auditivo, seja estabelecida conduta 
terapêutica afim. O treinamento auditivo na terapia vocal deve enfatizar as habilidades de 
memória, discriminação e seqüência auditiva com estímulo sonoro mono e binaural, com e 
sem ruído auditivo. Ao utilizar o material sonoro, podem ser trabalhadas certas oposições: 
forte ou fraco; curto ou longo; grave ou agudo, dentre outros. Nessa seqüência, vários 
registros de vozes devem ser empregados a fim de trabalhar a atenção e a discriminação 
auditiva. O arquivo do material sonoro utilizado deve conter o registro da voz da criança, 
bem como dos familiares. Mediante a vivência de intensiva experiência auditiva, dá-se 
enfoque ao novo padrão de ajuste vocal desejado. Tais procedimentos respondem ao 
desenvolvimento do monitoramento auditivo necessário, e o recurso do feedback auditivo 
torna-se uma ferramenta real na terapia da criança com disfonia infantil. As mudanças no 
padrão habitual da voz podem ser percebidas mesmo antes do desenvolvimento da terapia 
vocal propriamente dita na utilização dos métodos, técnicas e exercícios vocais. Todavia, 
ressalta-se a importância da terapia vocal de base filosófica eclética a fim de sedimentar a 
mudança do comportamento vocal da criança. 
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Resumo: A região da base do crânio caracteriza-se por uma complexa superfície óssea na 
qual o cérebro “repousa” e aonde se localizam importantes vasos sanguíneos e vários 
nervos cranianos. Anatomicamente é dividida em 3 regiões: fossa anterior, fossa média e 
fossa posterior. O principal risco da cirurgia relaciona-se às possíveis lesões dos nervos 
cranianos inferiores, do cérebro e dos tecidos moles do trato aéreo digestivo superior, 
causando prejuízos na fala e na deglutição. Para se melhor compreender a relação entre a 
cirurgia da base do crânio e suas seqüelas, faz necessário o conhecimento da 
neurofisiologia nos nervos cranianos, especialmente aqueles relacionados às funções de 
deglutição e fala. Especificamente com relação a fonoarticulação, lesões do nervo trigêmio 
acarretam em alterações da sensibilidade da face e alteração motora dos músculos 
mastigatórios, que podem comprometer a abertura bucal, prejudicando a amplitude e a 
precisão articulatória, acarretando em uma voz pastosa e com pouca projeção. Lesões do 
nervo facial levam a paralisia facial periférica, com prejuízo da mobilidade de uma das 
hemifaces. Nesta situação, articulação encontra-se imprecisa, com escape de ar durante a 
emissão de vários fonemas, especialmente dos bilabiais e lábio-dentais. Lesões do nervo 
glossofaríngeo parecem afetar em maior grau a deglutição. Entretanto, alterações da 
sensibilidade geral da língua e da faringe, assim como da mobilidade do músculo constritor 
superior da faringe e estilofaríngeo acarretam em prejuízos da articulação e alterações 
vocais, com a hipernasalidade. As paralisias laríngeas são as principais seqüelas das lesões 
do nervo vago. Podem estar isoladas, no caso das lesões do nervo laríngeo inferior, com 
fechamento incompleto da glote, levando a uma voz rugosa, soprosa, fraca, em diferentes 
graus. Nas lesões do laríngeo superior o fechamento laríngeo está, aparentemente, 
completo e o sintoma principal relaciona-se à dificuldade de variação de freqüência vocal. 
As lesões altas do vago, que prejudicam a função dos seus 3 ramos, levam a 
hipernasalidade, voz soprosa e fraca, com dificuldades de variação tanto da freqüência 
como da intensidade vocal. A avaliação clínica e exames complementares – análise acústica 
e espectrográfica, avaliação laringológica e videofluoroscópica – devem ser consideradas no 
diagnóstico fonoaudiológico. A reabilitação vocal e articulatória deve englobar um programa 
de orientações e intervenções comportamentais, não-comportamentais, técnicas de 
intervenção e compensação. A seleção de tais técnicas deve priorizar o trabalho com 
múltiplas funções, otimizando a reabilitação. Exercícios isométricos e isotônicos das 
estruturas orofaciais são realizados a fim de maximizar a função articulatória. Para a 
melhora da competência glótica utilizam-se exercícios de empuxo associados à emissão de 
plosivos ou fricativos sonoros e vibrantes que também aumentam a amplitude de vibração 
glótica. Pode também ser necessário desativar as compensações indesejáveis, como o 
falsete paralítico ou a constrição mediana, antes da execução destas técnicas. A 
sobrearticulação, leitura somente de vogais, emissão alternada de fonemas fricativos surdos 
e sonoros, direcionamento do fluxo aéreo para boca, aumentam a oralidade e mascaram a 
hipernasalidade. Outras modalidades de tratamento, como as intervenções protéticas e as 
cirúrgicas devem ser também consideradas na reabilitação da fonoarticulação. 
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COMO EU LIDO COM AS QUESTÕES EMOCIONAIS EM FONONCOLOGIA 
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Instituição:  Hospital de Clinicas de Porto Alegre 
 
Resumo: O diagnóstico de câncer é uma realidade muito dura de ser aceita. O tratamento 
exige uma reorganização total do individuo e do ambiente em que vive. A compreensão 
desta nova condição pode transformar o sofrimento em experiência de vida (BEHLAU et al, 
1999). O diagnóstico e o tratamento evocam um alto nível de ansiedade e incerteza. Alguns 
criam um vácuo social e as primeiras fontes de suporte pessoal são comumente os 
membros da família. Depressão e ansiedade foram consideradas menores em pacientes do 
que em seus familiares. Por isso, é importante apoiar os membros da família (DEITOS, 
GASPARY, 1997). O paciente passa por momentos difíceis desde a suspeita e o diagnóstico 
até sua reintegração social (BEHLAU et al, 1999). Kübler-Ross (1969) descreve, em cinco 
fases, o processo pelo qual as pessoas passam para lidar com a dor, tragédia, diagnóstico 
de doença terminal, perda ou catástrofe. São conhecidas como “Os Cinco Estágios do Luto”: 
Negação e Isolamento, Cólera (Raiva), Negociação, Depressão e Aceitação. Segundo Doyle 
(1994), após o diagnóstico, o paciente pode desenvolver qualidades que desconhecia 
possuir e esta experiência pode ser de grande valor. O profissional da saúde 
(fonoaudiólogo) tem como tarefa decodificar, decifrar e perceber o significado da mensagem 
que o paciente envia, para após estabelecer um plano de cuidados adequado e coerente 
com suas necessidades. Somente pela comunicação efetiva e humanizada poderá ajudá-lo 
a conceituar seus problemas e enfrentá-los, visualizando sua participação no tratamento, 
além de auxiliá-lo a encontrar novos padrões de comportamento. Para isso, é necessário 
estabelecer um vínculo de confiança, com base em um comportamento empático: olhar 
direto; inclinação do tórax para frente;  meneios positivos de cabeça; atender o paciente em 
sua dimensão biopsicossocial espiritual e cultural; conhecer a si próprio, suas características 
e necessidades; ser sensível às necessidades do outro; acreditar na capacidade de relato 
das pessoas; reconhecer sintomas de ansiedade em si e no outro;  observar o seu próprio 
não-verbal; usar palavras e a voz cuidadosamente; reconhecer as diferenças e tratar como 
gostaria de ser tratado.  É preciso estar atento à linguagem corporal do paciente e aprender 
a distinguir, em cada contexto, quais são os sentimentos dele. (SILVA, 1996). Participar de 
grupos de apoio com aqueles que estão vivendo a mesma situação ajuda a entender o 
problema. Juntos, todos compartilham suas experiências e trocam idéias para vencer a 
sensação de impotência em relação à doença. Traçar metas para o futuro dá um novo 
alento à vida e aos cuidados a que se está sendo submetido. Para lidar com as questões 
emocionais em fononcologia é necessário adquirir conhecimentos, desenvolver habilidades 
e ter atitudes que auxiliem o paciente a resignificar a sua vida após uma doença mutiladora. 
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Tema 17 
 

A CRIANÇA CANTORA/ARTISTA E SEUS PROBLEMAS 
 
Palestrante: Elisabeth Amin 
E-mail:  bethamin_voz@yahoo.com.br 
Instituição:  Centro de Estudos da Voz – CEV / CORALUSP 
 
Resumo: As crianças que estão em evidência na mídia possuem talentos artísticos e dom 
de expressá-los cantando ou atuando. Têm também uma capacidade aguçada de 
percepção de aspectos do mundo adulto e traduzem isto, imitando padrões de expressão de 
artistas famosos. São miniaturas de “Zezé”, ”Ivete”, “Xororó”, e tantos outros. A indústria do 
entretenimento tem como principal produto à exploração da imagem do artista. Em geral as 
“crianças artistas” vêm de famílias que não são do meio artístico e que, portanto, não 
conhecem o “modus operandi” deste sistema, sendo incapazes de proteger seus filhos dos 
aspectos nocivos deste universo. A criança é, muitas vezes exposta a situações de abuso 
sem que a família se dê conta disto. Com o avanço tecnológico, até mesmo situações 
corriqueiras da vida de uma criança comum podem ser expostas para milhões de 
internautas de todas as partes do mundo.  Nosso dever como terapeutas é em primeiro 
lugar garantir a integridade dos pacientes que estão em fase de desenvolvimento, sejam 
eles artistas ou não, orientando as famílias quanto às suas necessidades e seus direitos. 
Devemos também orientá-las sobre a necessidade de nutrir o talento de seus filhos de 
forma responsável, para que no futuro, escolhendo continuar na carreira artística, tenham as 
ferramentas necessárias para se realizarem na profissão. É comum vermos crianças que 
estiveram por muito tempo em evidência, perderem seus encantos para a mídia e para os 
telespectadores ao entrarem para a vida adulta e assim, acabarem desaparecendo das telas 
da TV. No trabalho com a Voz Cantada, é necessário investir no canto sem esforço. Em 
geral a criança cantora, para conseguir padrões de canto similares ao do cantor adulto, 
principalmente em relação ao volume, utiliza-se do uso predominante do mecanismo do TA 
(“voz de peito”). Este mecanismo se usado de maneira isolada e constante é bastante 
abusivo para a laringe. O ideal para crianças, até 12 ou 13 anos, é a estimulação do uso do 
mecanismo do CT (“voz de cabeça”) que é menos abusivo e promove, para o futuro, um 
desenvolvimento harmônico dos mecanismos laríngeos e da voz cantada. No início deste 
trabalho, contudo, o volume vocal pode ficar reduzido, a voz delgada e ligeiramente soprosa, 
o que para os pequenos imitadores, não é a opção desejada, por isso, um acompanhamento 
constante se faz necessário. Estas crianças também possuem vícios no canto, derivados da 
imitação que, se não vistos e orientados a tempo, comprometem também o seu 
desenvolvimento artístico. O artista tem uma grande capacidade de percepção do mundo e 
é na vivência de experiências diversas que desenvolve sua forma particular de expressá-la, 
buscando a singularidade e saindo do “lugar comum”. Para isto precisa viver, precisa ser 
estimulado de todas as maneiras e de preferência não ser explorado de forma a perder seu 
interesse pela arte. Atendo a uma adolescente que foi uma artista mirim muito promissora, 
que aos dezoito anos se diz cansada: “Quero trabalhar numa loja...”. Uma pena, pois é uma 
das pessoas mais talentosas que conheci nesta prática. 
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DESAFIOS NO TRABALHO COM CANTORES COM LESÕES BENIGNAS 
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Resumo: Mais que um instrumento, o aparelho fonador possibilita a existência de múltiplas 
melodias e palavras num contexto - poético - onde “se por um lado, o som faz sentido, por 
outro, o sentido faz o som” (Albano 2001); e é essa possibilidade que marca as diferentes 
interpretações. Cantores populares, líricos e coralistas fazem parte de uma classe de 
artistas que podem ter problemas vocais, as chamadas disodias (Perelló, 1975). Segundo 
White e Diggory (1994), quando estamos diante de um cantor com alterações vocais e 
laríngeas, “o primeiro aspecto a ser considerado na avaliação, entretanto, é sempre a voz 
falada: se a voz falada é clara e a voz cantada não, o problema deve ser a técnica de canto. 
Quando as duas vozes estão alteradas, podemos suspeitar de problemas orgânicos”. As 
principais lesões benignas de laringe que acometem os cantores são edemas, 
espessamentos e nódulos bilaterais que produzem sintomas percebidos na laringoscopia – 
por exemplo, a fenda triangular médio posterior –, sintomas auditivos e sensoriais. As 
queixas e sintomas sensoriais, dor, ardência, sensação que a voz raspa, pigarro constante, 
fadiga e necessidade de aquecimento prolongado, costumam se confundir. Os sintomas 
auditivos referem-se à qualidade da voz - voz sem brilho -, presença de ar na voz na região 
de agudos, dificuldade em alcançar notas agudas, quebras na passagem de registros, 
dificuldade em cantar em pianíssimos e fortíssimos. O erro de técnica mais comum no canto 
é o excesso de tensão muscular da língua, do queixo e laringe, além de suporte abdominal 
inadequado e um volume inspiratório inadequado (Sataloff e Spiegel, 1991). E na rotina 
clínica, o grande desafio no trabalho com cantores tem sido, principalmente, lidar com essa 
tensão que permeia a produção da voz. Citamos aqui a laringe como exemplo dessa 
abordagem: a laringe pode estar tensa “em si mesma” pela contração excessiva de mm 
intrínsecos ou estar “presa” pela contração excessiva dos mm. extrínsecos infra e supra-
hióideos ou, ainda as duas situações ocorrendo ao mesmo tempo (Morrison, 1997). Na fala, 
espera-se que a laringe movimente-se suavemente para cima e para baixo conforme a vogal 
e a entonação; no canto, especialmente o lírico, espera-se que a laringe mantenha um 
posicionamento mais baixo no pescoço - esse ajuste motor determinaria uma certa 
configuração tridimensional do trato vocal que, de acordo com Sundberg (1989), favorecer a 
projeção da voz, projeção essa traduzida pelo “formante do cantor” nos espectros de som de 
vozes masculinas. Assim, avaliamos as tensões laríngeas considerando pontos de tensão 
que chamamos de primários e secundários (Master e Biase, 1999). Como primários temos o 
espaço tireóideo e cricotireóideo e como secundários, os músculos que formam a língua, os 
mm. masseter e o pterigóideo interno, os músculos que atuam na movimentação do palato 
mole e dos lábios, além de toda a musculatura acessória da respiração. A técnica de 
reabilitação que usamos comumente tem sido a manipulação digital da laringe que, a 
despeito de dados estatísticos e sim de observação, tem produzido benefícios por restaurar 
um equilíbrio muscular satisfatório e resolver as disodias. 
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Instituição:  Universidade de São Paulo - Bauru – USP-Bauru 
 
Resumo: A presbifonia é caracterizada por voz rouca, fraca, instável, trêmula, soprosa, 
além de grave para mulheres e aguda para homens, que se manifesta em indivíduos idosos. 
Entretanto, os sinais do envelhecimento vocal variam muito e a auto-percepção do idoso 
sobre as modificações vocais decorrentes do envelhecimento, bem como a interferência das 
alterações vocais na qualidade de vida são também muito variadas. Alguns autores 
consideram que existe alta prevalência de problemas vocais auto-referidos por indivíduos 
idosos, o que está relacionado a um significante prejuízo na qualidade de vida1. Homens e 
mulheres na terceira idade podem se queixar de esforço e desconforto vocal, além de 
necessidade de repetir o que se fala para ser entendido, gerando aumento de ansiedade, 
depressão e frustração relacionado ao problema de voz2. Além disso, o processo de 
envelhecimento vocal gradual produz claras conseqüências na vida diária como o 
comportamento de evitar atividades sociais3. Diante desse quadro, a definição quanto a “O 
que fazer na presbifonia?” deve partir do pressuposto de que a população idosa tem 
necessidades específicas e reais, sendo que o principal enfoque na determinação de 
condutas deve ser o próprio idoso, suas queixas, suas expectativas e qualidade de vida. A 
voz do idoso pode ser deteriorada em diversos graus e o que causa queixa pode não ser 
uma característica hipofônica. Nem sempre pacientes idosos com esse quadro procuram 
tratamento vocal, assim como nem sempre se encontra o quadro típico de presbilaringe: 
arqueamento de pregas vocais, saliência de processos vocais e fenda fusiforme à fonação 
sem outras alterações associadas em paciente idoso que busca tratamento por apresentar 
queixas vocais. Os homens idosos que se queixam de mudanças na qualidade vocal, na sua 
maioria apresentam constrição supraglótica e/ou hipertrofia de pregas vestibulares, 
associada ou não a outras alterações laríngeas. Já para as mulheres idosas, a queixa 
comum que motiva a busca por tratamento é a característica de voz grave e rouca, bem 
como queixa específica quanto ao uso da voz cantada em igrejas e corais. Para homens e 
mulheres é comum a procura por acompanhamento médico e fonoaudiológico em busca de 
solução de desconfortos laringofaríngeos, em especial, a sensação de presença de 
secreção. Algumas das abordagens de tratamento para aqueles que apresentam presbifonia 
têm sido adaptadas de protocolos de tratamento para pessoas com patologias, o que leva a 
crer que há necessidade de compreensão dos mecanismos de envelhecimento para novos 
modelos de tratamento da presbifonia4. Vale ressaltar que Indivíduos presbifônicos 
submetidos a terapia vocal obtêm melhora da qualidade de vida relacionada à voz5. Assim, 
serão abordados os princípios de reabilitação vocal em pacientes idosos considerando o 
quadro típico de presbifonia e as demais características freqüentes na voz do idoso. 
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Resumo: As disartrias compreendem alterações de voz e fala originadas por disfunções 
neurológicas. A avaliação fonoaudiológica caracteriza detalhadamente o impacto do 
transtorno neurológico e pode auxiliar na classificação diagnóstica bem como delinear os 
sistemas mais prejudicados a serem reabilitados1. Alterações vocais ou de fala discretas 
podem estar presentes desde fases iniciais de doenças degenerativas e quanto antes 
detectadas, maior a probabilidade de serem completamente adaptadas.  Desta forma, faz-se 
necessário o seguimento de um protocolo de avaliação com tarefas específicas e sensíveis 
para a caracterização das disartrias. A análise clínica inclui aspectos subjetivos da avaliação 
tradicional tais como, a caracterização de qualidade vocal, com atenção para a estabilidade 
vocal, ressonância, pitch, loudness, modulação vocal. Além destes, a investigação do 
padrão articulatório, inteligibilidade2, velocidade e ritmo de fala são complementares e 
valorizados na investigação das disartrias. Dentre os aspectos objetivos, podemos incluir 
intensidade, tempos máximo fonatórios,  diadococinesia oral e laríngea3 e medidas acústicas 
de programas computadorizados para análise vocal, entre elas, a variabilidade da 
frequência fundamental e medidas de tremor. A tarefa de diadococinesia oral e laríngea, 
expressa em sílabas por segundo, tem sido recomendada para transtornos neurológicos, 
sendo uma tarefa que consiste na habilidade de realizar rápidas repetições de segmentos 
de fala, considerada teste de habilidade neurológica por refletir adequação da maturidade e 
integração neuromotora. Valores de referência para jovens e idosos sem transtornos 
neurológicos já foram estabelecidos3, bem como para as distintas disartrias. A medida da 
diadococinesia pode ser facilmente calculada, não necessitando de nenhum software 
específico. Por outro lado, o uso do laboratório de voz permite-nos a extração automática de 
algumas medidas relativas à estabilidade vocal, que também podem auxiliar na 
caracterização de transtornos motores da fala. Medidas relacionadas à estabilidade da 
freqüência fundamental, entre eles a variabilidade da mesma, expressa em semitons (Vox 
Metria, CTS Informática), o coeficiente de variação da freqüência fundamental, a magnitude 
da freqüência do tremor e magnitude da amplitude do tremor (Programa Sona Speech, Kay 
Elemetrics) mostraram diferenças significativas em seus valores quando medidas em 
sujeitos sem alterações em comparação a outros com distonia laríngea ou tremor essencial 
vocal. Ainda, medidas mais detalhadas da tessitura vocal (Programa WinPitch) também 
mostraram diferenças entre parkinsonianas e seu grupo controle 4. Finalmente, tem-se 
incorporado à prática da avaliação na área da saúde o uso de protocolos de qualidade de 
vida, com a intenção de verificarmos o impacto de qualquer transtorno sob a perspectiva do 
paciente. Alguns protocolos relacionados à voz e deglutição já foram validados e traduzidos 
e têm sido amplamente utilizados em nosso país. Recentemente, um questionário específico 
para disartrias, o “Living with dysarthria” 5 foi sugerido e tem -se mostrado bastante útil no 
real impacto de uma doença neurológica na comunicação funcional. A avaliação das 
disartrias, com o uso de tarefas e medidas específicas, incluindo a auto-avaliação de seu 
impacto pelo sujeito disártrico, pode ser um valioso instrumento no auxílio diagnóstico, na 
documentação de progressão das doenças degenerativas ou no estabelecimento de 
prioridades e necessidades a serem reabilitadas.  
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COMO EU TRATO LARINGECTOMIA PARCIAL HORIZONTAL 
 
Palestrante: Débora dos Santos Queija 
E-mail:  dqueija@uol.com.br 
Instituição:  Hospital Ana Costa – Santos 
 
Resumo: As laringectomias parciais horizontais são umas opções de tratamento para de 
tumores supraglóticos T1 e T2 e o impacto na produção vocal depende da extensão, da 
reconstrução e da natureza da cirurgia. No pós-operatório geralmente são necessários o uso 
de traqueostomia (com cuff insuflado) e sonda nasoenteral sendo que o desmame evolui 
com a redução do edema e da disfagia. A laringectomia horizontal supraglótica envolve a 
remoção das estruturas acima das pregas vocais e inclui o osso hióide, a parte superior da 
cartilagem tireóide, epiglote e pregas vestibulares podendo ser ampliada para a base da 
língua. Nas lesões que acometem uma aritenóide pode ser indicada a laringectomia 
horizontal ampliada incluindo a cartilagem aritenóide e nestes casos, há fixação da prega 
vocal remanescente na linha média. O esvaziamento cervical é usualmente indicado por se 
tratar de uma área de rica rede linfática. Nesta cirurgia o maior comprometimento se dá na 
função esfinctérica da laringe e a técnica de reconstrução empregada consiste na 
anteriorização e elevação da laringe1. O paciente geralmente não refere queixa vocal e a 
disfonia pode ser de grau discreto com características de rugosidade e tensão (relacionados 
ao edema pós-cirúrgico e hiperfunção laríngea como mecanismo compensatório à 
deglutição) ou, molhada (indício de penetração e/ou aspiração de saliva e/ou alimento), 
ressonância faríngea (pelo encurtamento do trato vocal) ou, laringofaríngea. Na análise 
computadorizada da voz pode-se observar valores aumentados de jitter, shimmer, NHR, 
APQ além de F1, F2, F3 e F42. A laringectomia supracricóidea é indicada para tumores 
transglóticos selecionados e envolve a ressecção da porção horizontal acima da cricóide e a 
manutenção de pelo menos uma das cartilagens aritenóides. A reconstrução pode realizada 
com cricohiodeopexia (CHP) que consiste na ligação da cartilagem cricóide com o osso 
hióide ou, com criicohiodeoepiglotopexia (CHEP) que preserva também a epiglote. No pós-
operatório há comprometimento da respiração, deglutição e fonação com limitação 
importante para o aspecto vocal. Alguns autores associam melhor progressão nos casos de 
reconstrução com CHEP e o número de aritenóides preservadas não tem relação o 
resultado vocal3,4. Por envolver a retirada da fonte glótica o impacto vocal é importante e a 
disfonia costuma variar de grau moderado a grave sendo caracterizada por rugosidade, 
tensão e soprosidade. Pode haver qualidade vocal rouca porém, o tempo máximo fonatório 
costuma ser reduzido e a loudness fraca comprometendo em muitos casos a inteligibilidade 
da fala e representar desvantagem vocal no aspecto orgânico4. Nas laringectomias 
horizontais ampliadas para aritenóide e LSC com CHP ou CHEP a reabilitação vocal 
consiste basicamente na aplicação de técnicas de sons vibrantes, sons fricativos sonoros, 
sons plosivos, ataques vocais, emissão em tempo máximo de fonação, modulação de 
freqüência com a oclusão da cânula de traqueostomia quando presente (para facilitar o 
movimento vertical laríngeo). Os exercícios podem ser associados ou não às técnicas de 
resistência e esforço com o objetivo de maximizar a aproximação, coaptação e vibração das 
estruturas remanescentes para eficiência fonatória5. Nas LSC a reabilitação vocal pode ser 
extremamente limitada e comprometer a comunicação.     
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COMO EU TRATO LARINGECTOMIA PARCIAL VERTICAL 
 
Palestrante: Simone Aparecida Claudino da Silva 
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Instituição:  Hospital A. C. Camargo 
 
Resumo: As laringectomias parcias verticais são indicadas para os tumores glóticos T1, T2 
ou T3, sendo que o limite máximo de ressecção depende principalmente da possibilidade de 
se reconstruir a laringe residual, mantendo as funções respiratória e esfincteriana. As 
laringectomias parciais verticais abrangem desde a remoção de uma prega vocal – as 
cordectomias – até cirurgias mais ampliadas, como laringectomia frontal, frontolateral e 
hemilaringectomia. Essas cirurgias acarretam redução da coaptação glótica e a 
reconstrução cirúrgica é um dos principais fatores para a reabilitação desses pacientes. De 
uma forma geral, esses pacientes evoluem com qualidade vocal rouca, soprosa e/ou tensa, 
redução de intensidade, alteração da frequência e incoordenação pneumofonoarticulatória. 
Geralmente, quando a nova fonte vibratória é realizada com estruturas glóticas, a qualidade 
vocal tende a ser tensa, com pitch agudo e redução de loudness, com pior inteligibilidade e 
naturalidade da fala. Entretanto, as vozes produzidas por meio da vibração da supraglote 
tendem a ser roucas e aperiódicas, com pitch grave e melhor inteligibilidade e naturalidade 
da emissão.   Antes de iniciarmos a reabilitação é importante a realização de uma avaliação 
vocal que pode ser realizada subjetiva ou objetivamente.  A avaliação subjetiva da voz 
envolve a avaliação perceptivo-auditiva, a qual temos por rotina realizar por meio da escala 
GRBAS, proposta por HIRANO (1981), que caracteriza o grau da alteração (G), avaliado em 
0 e 3, a rugosidade (R), a soprosidade (B), a astenia (A) e a tensão (S). Avaliamos também 
o pitch, a loudness, as funções respiratória, ressonantal e articulatória, bem como a 
inteligibilidade e a naturalidade da emissão de fala. Na avaliação objetiva utilizamos a 
avaliação temporal, englobando avaliação do TMF e velocidade de fala. Avaliação 
aerodinâmica realizada através do espirômetro seco. E análise acústica através do 
programa CSL da Kay elemetrics, na qual diferentes valores de freqüência fundamental (f0), 
medidas de perturbação da frequência (Jitter/PPQ), medidas de pertubação da amplitude 
(shimmer/APQ) e medidas de ruído (NHR/VTI) podem ser utilizados para compreensão e 
quantificação da seqüela vocal, além disso, são de inestimável valor no controle terapêutico. 
O principal objetivo da reabilitação vocal nas laringectomias verticais e promover a 
superadução da prega vocal remanescente para obter fonação. A hidratoterapia, exercícios 
que favoreçam a coaptação glótica e vibração da mucosa devem ser orientados sempre. 
Quando não há possibilidade de reabilitarmos a produção do som (glote) devemos 
maximizar a projeção do som, como ganho de inteligibilidade da comunicação, com um 
melhor aproveitamento do trato vocal, pela maximização das funções da ressonância, e 
articulação. O programa de reabilitação vocal em nossa instituição é composto de 3 a 4 
exercícios orientados para o paciente realizar em casa de 3 a 6 vezes ao dia, sendo que o 
paciente é acompanhado de duas a três vezes por semana por um período de 2 a 3 meses, 
sendo reavaliado a cada sessão. Todos os pacientes são submetidos a avaliação 
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laringológica pré e pós-tratamento e em alguns pacientes durante o tratamento para definir 
prognóstico fonoterápico, sendo focado os limites da reabilitação em algumas cirurgias. 
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EFEITOS DE UM TREINAMENTO ESPECÍFICO DE EXPRESSIVIDADE VOCAL EM 
RADIALISTAS 
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Instituição:  Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC-SP 
 
Resumo: A voz e a fala conferem emoção e sentido à mensagem transmitida. Uma das 
estratégias utilizadas para garantir clareza e compreensão da fala é destacar palavras que 
carreguem informações importantes. O radialista, entre outros profissionais da voz, é capaz 
de manipular os recursos de ênfase para transmitir a mensagem de forma desejada. 
Objetivo: Verificar os efeitos de um treinamento específico de expressividade vocal em 
alunos de um curso de radialista. Método: Participaram do estudo sete indivíduos, sendo 4 
mulheres e 3 homens, na faixa etária de 18 a 48 anos, idade média de 33 anos, alunos do 
curso de formação de locutor radialista. Eles já tinham freqüentado metade do curso, que 
correspondia há 2 meses tendo passado por aulas de locução, fonoaudiologia e 
interpretação. Foram gravadas as leituras pré e pós-treinamento de um texto comercial 
veiculado em rádio. O treinamento fazia parte das atividades rotineiras propostas no curso, 
teve duas horas de duração e foi dividido em duas partes: exercícios de aquecimento vocal 
e leitura em voz alta do texto. A partir das leituras, os participantes debateram sobre as 
diferentes intenções do texto, as impressões transmitidas, a escolha das palavras-chaves e 
as variadas formas de enfatizá-las, tais como: variação tonal, de intensidade, de duração e 
utilização de pausas. Em seguida, cada aluno realizou várias leituras do mesmo texto 
experimentando as diferentes maneiras de destacar as palavras e/ou frases selecionadas. 
Foi realizada avaliação perceptivo-auditiva das gravações para análise dos seguintes 
parâmetros: qualidade vocal, ocorrência e forma de utilização das ênfases. Resultados: 
Foram observadas diferenças quanto à qualidade vocal, principalmente aumento da 
projeção da voz e utilização de padrão articulatório melhor definido nas gravações pós-
treinamento. Também foram observadas modulação mais rica, utilização de entoação 
adequada aos sinais de pontuação do texto, maior ocorrência e diferentes formas de 
enfatizar as palavras de acordo com as intenções da mensagem a ser transmitida. 
Conclusões: Houve diferenças observáveis na qualidade vocal e na utilização dos recursos 
prosódicos na comparação das locuções pré e pós-treinamento específico de 
expressividade vocal. Vale ressaltar a importância da escolha cuidadosa das estratégias 
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para este tipo de treinamento. Trata-se de atividades que envolvem percepção e treino 
auditivo, experimentação dos diferentes tipos de voz e de variadas formas de enfatizar as 
palavras, assim como a repetição da leitura do texto para o ajuste adequado dos recursos 
às intenções da mensagem. Cabe salientar que a escolha adequada do texto a ser utilizado 
neste tipo de atividade é fundamental para garantir o sucesso da estratégia selecionada. 
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ESTRATÉGIAS PARA TRABALHAR COM TELEOPERADORES EM GRUPO 
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Resumo: O fonoaudiólogo pode participar da equipe de formação e treinamento de um call 
center e conhecer de perto a dinâmica da comunicação empresa-cliente e suas 
necessidades. O que quer uma empresa? Uma comunicação eficaz que garanta a 
produtividade, a assertividade, à qualidade no atendimento para a fidelização de clientes. 
Por sua vez, o funcionário gosta de se sentir cuidado e apreciado (aspectos motivacionais e 
de qualidade de vida), precisa mesmo de qualidade e resistência vocal, bem como da sua 
expressão. Um treinamento de voz e comunicação colabora com esses objetivos, favorece a 
mudança de comportamento e atinge um contingente de funcionários em curto espaço de 
tempo. Normalmente, o primeiro olhar do fonoaudiólogo recai sobre as questões da saúde 
da voz, como instrumento de trabalho que ela é. Mas, mais importante parece considerar 
essa voz dentro do contexto comunicativo e suas demandas técnicas. Bem sabemos que 
essa voz determinará os sentidos do que se quer comunicar e pode, ou não, garantir o 
sucesso do contato telefônico. Deve-se, é claro, orientar a respeito dos aspectos básicos da 
saúde vocal, como ingestão de água, abusos vocais diversos (incluindo fala sob ruído), 
repouso vocal pós-expediente, entre outros. Mas essas orientações não são suficientes para 
garantir a saúde ou sucesso da comunicação. O fonoaudiólogo deve trabalhar com a técnica 
vocal necessária nos atendimentos, técnica que não se desvincula em nenhum momento da 
expressão vocal ou da expressão verbal. A partir do levantamento dos ajustes vocais mais 
usuais entre funcionários e os resultados dos contatos, sugere-se treinamentos que 
envolvam aspectos como: 1. CPFA, afinal as pausas e/ou retomadas de ar dividem sentidos, 
evitam o esforço vocal e transparecem segurança e clareza. Podem ser usadas estratégias 
como: textos que envolvam frases de diferentes tamanhos; textos em que pausas modificam 
sentidos conforme posição; textos diversos interpretativos; scripts. 2. Articulação precisa, já 
que ninguém gosta de fazer força para entender o outro. Objetivo é transmitir segurança, 
credibilidade, clareza de idéias, interesse pelo outro. Estratégias: sobrearticulação; rolha; 
trava-línguas; textos com vocabulário erudito; scripts. 3. A velocidade controlada 
normalmente se beneficia do treinamento de CPFA e articulação. 4. Melodia variada que 
revela diversas intenções, principalmente se acompanhada de ênfases. Importante 
diferenciar da monotonal, que transparece desânimo, falta de energia, fala no “piloto 
automático”, ou repetitiva  (“música encantada”) que não revela os sentidos e, portanto, não 
convence ou inspira credibilidade. Estratégias: Vocalizes de exploração e interpretação de 
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locuções, textos teatrais, propagandas, scripts. 5. Alerta-se também para o perigo da 
intensidade aumentada por dois motivos: sobrecarga do sistema fonatório e a possibilidade 
de transparecer impaciência, grosseria, irritação. Sendo assim, a psicodinâmica vocal é o 
aspecto que permeia todo o treinamento. E exercícios de aquecimento vocal? Muitas vezes 
mais vale o treinamento do “como se fala” durante as horas de trabalho do que exercícios 
isolados, distantes da técnica vocal aplicada no atendimento ao cliente. Acredita-se que o 
segredo para a saúde vocal é justamente a união da técnica à expressividade.  
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Resumo: A paralisia de prega vocal pode resultar de lesão no sistema nervoso central e 
periférico. Pode ser unilateral ou bilateral, agredir o nervo laríngeo recorrente, nervo laríngeo 
superior ou ambos (TSUJI & YOKOCHI, 1998). Uma lesão no nervo laríngeo superior a 
prega vocal fica discretamente flácida e arqueada. Já uma lesão no nervo laríngeo 
recorrente determina sintomas fonatórios ou obstrutivos, pode ser unilateral ou bilateral em 
posição de abdução ou adução. A paralisia do nervo laríngeo recorrente é a mais comum. 
Pode ser idiopática ou resultar de lesão como cirurgias de pescoço e cirurgias torácicas. 
Procedimentos neurocirúrgicos ou mesmo simples com entubação, também podem causar 
paralisia deste nervo (TSUJI & YOKOCHI, 1998). Segundo GUPTA, MANN & NAGARKAR 
(1997), a posição das pregas vocais seguinte à paralisia é atribuída a um número de fatores 
tais como função da cricotireóide, grau de fibrose da musculatura desnervada, fibrose e 
anquilose da junta cricoaritenóide, tensão do cone elástico e a reação variável do ramo 
anterior e posterior do nervo laríngeo recorrente com o laríngeo superior. Em Behlau 2005 
relata que Thompson, Negus & Bateman (1955), afirmam que a fixação da prega vocal 
paralisada pode ocorrer nas posições mediana, paramediana, intermediária, em abdução e 
em abdução forçada. As posições mais freqüentes são mediana e peramediana, em alguns 
casos em posição intermediária e raramente encontramos nas posições de abdução e 
abdução forçada. Dependendo da posição que a prega vocal fixar as alterações de voz, 
deglutição e respiração podem ser maiores ou menores e o tratamento poderá ser 
fonoaudiológico e/ou cirúrgico. O tratamento fonoaudiológico deve ser planejado de acordo 
com a queixa e com as alterações na voz e na deglutição que o paciente apresenta. Os 
exercícios fonoterápicos podem ser baseados no mecanismo de empuxo, onde o uso 
enérgico dos braços produz um fechamento reflexo esfinctério da glote e, também, induz a 
movimentos compensatórios. Tossir com esforço prolongando a fonação; bocejar e emitir / i 
/ são também facilitadores para a recuperação da voz. No entanto, exercícios de firmeza 
glótica em freqüência habitual constante e também em glissando ascendente com pressão 
digital do polegar ou do indicador na lamina da cartilagem tireóidea no lado que ocorre a 
paralisia da prega vocal, tem se mostrado muito eficaz na recuperação das alterações 
vocais sem a agressividade do mecanismo do empuxo. Como podemos perceber, as 



 

- 33 -

paralisias de pregas vocais podem ocorrer em diversos níveis do nervo vago, envolvendo 
um ou vários de seus ramos, com conseqüências distintas de voz, deglutição e respiração. 
A atuação fonoaudiológica oferece boa resolução na maior parte dos casos e a tendência 
moderna é evitar a conduta expectante e guiar a reabilitação por meio da flexibilização das 
estruturas laríngeas e modificações no campo dinâmico vocal, raramente sendo necessário 
um trabalho intensivo com técnicas de esforço (empuxo).  
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MOVIMENTO PARADOXAL DE PREGA VOCAL: AVALIAÇÃO E CONDUTA 
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Instituição:  Instituto CEFAC 
 
Resumo: O movimento paradoxal de prega vocal (MPPV) é uma condição caracterizada 
pela adução intermitente das pregas vocais durante a respiração, geralmente durante a 
inspiração. Os sintomas dos pacientes são dispnéia, tosse e disfonia. As causas para a 
presença do MPPV estão relacionadas a doenças inflamatórias, neurais e psiquiátricas. A 
etiologia inflamatória está relacionada à presença de sinais de refluxo laríngeo e menor 
sensibilidade laríngea. Estes pacientes têm queixa de tosse e de disfagia leve. Nos casos 
relacionados a causas neurais geralmente há a ocorrência de paresia/paralisia do nervo 
laríngeo superior e/ou inferior associado ao MPPV. Os pacientes queixam-se de dispnéia e 
de laringo-espasmos. A presença de causas psiquiátricas geralmente está associada aos 
distúrbios inflamatórios e neurais. Vale destacar há a ocorrência de MPPV associada a 
quadros de asma grave, sendo que em muitos casos a asma “mascara” a doença. A 
dificuldade em diferenciar as duas doenças está relacionada à semelhança de 
sintomatologia, caracterizada por períodos sem manifestações. Alguns estudos sugerem 
que 15 a 20% dos pacientes com asma grave apresentem MPPV. A associação com outras 
doenças traz à tona a comorbidade de muitos pacientes, que durante anos são tratados de 
forma inadequada, com uso excessivo e desnecessário de medicamentos, como 
broncodilatadores e corticoesteróides, atendimentos de emergência freqüentes, internações 
hospitalares, intubações orotraqueais e até traqueostomias. O diagnóstico de MPPV é 
realizado através do histórico clinico, exames de endoscopia laríngea, função pulmonar e 
avaliação fonoaudiológica. No exame de endoscopia laríngea é identificado o movimento de 
adução das pregas vocais durante o ciclo respiratório e também são comuns sinais de 
inflamação laríngea como edema retrocricoídeo e das pregas vocais. Na 
laringoestroboscopia encontra-se medialização das pregas vestibulares, instabilidade 
fonatória, anormalidade na excursão da amplitude e na mobilidade da onda mucosa. Na 
prova de função pulmonar pode ser identificado o achatamento da curva inspiratória. Na 
avaliação fonaudiológica identifica-se a presença de dificuldade no padrão respiratório 
durante a fala e a alteração leve a moderada da qualidade vocal. Geralmente o paciente tem 
dificuldade para realizar atividades de comunicação sob alto impacto como falar por tempo 
prolongado ou sobre situação de estresse. O tratamento para MPPV depende do histórico e 
do diagnóstico, mas deve ser uma combinação de condutas farmacológica e de reabilitação 
“comportamental”. Na reabilitação fonoaudiológica são enfatizadas técnicas de relaxamento 
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e reeducação do padrão respiratório (respiração diafragmática e abdominal), com o intuito 
de reduzir a força do mecanismo da respiração e a tensão da musculatura laríngea 
extrínseca. A abordagem terapêutica inclui informar ao paciente que seu diagnóstico foi 
definido e ele aprenderá a controlar as crises com determinadas técnicas. O tratamento 
prevê eliminar o padrão respiratório clavicular e torácico; deixar a laringe em posição baixa 
durante a respiração e a fala; reduzir a tensão músculo - esquelética no pescoço, ombros e 
peito; interromper a sensação de tosse deglutindo, inspirando pelo nariz ou realizando uma 
respiração relaxada. Alguns artigos reportam a melhora dos pacientes 4 a 8 semanas de 
fonoterapia com dados de espirometria, endoscopia e análise acústica. 
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COMO EU TRATO FONOARTICULAÇÃO APÓS CIRURGIA DE CAVIDADE ORAL 
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E-mail:  karinnebandeira@gmail.com 
Instituições:  Faculdade Integrada Tiradentes – FITs / Hospital Memorial Arthur Ramos / 
Oralis – Reabilitação e Estudos em Deglutição e Comunicação 
 
Resumo: Segundo a classificação da União Internacional Contra o Câncer (2004), são 
consideradas como estruturas da cavidade oral: a mucosa oral, gengiva, palato duro, língua 
e assoalho da boca. As possíveis seqüelas com impacto na fonoarticulação vão depender 
da localização e tamanho do tumor, da extensão da ressecção, do tipo de reconstrução e 
das estruturas adjacentes ressecadas. Cirurgias de cavidade oral que são ampliadas para 
palato mole e pilares amigdalianos em geral trazem impacto adicional sobre o desempenho 
da comunicação. As principais manifestações de alterações da fonoarticulação após 
tratamento do câncer de cavidade oral estão relacionadas com a inteligibilidade de fala por 
distorções, omissões ou imprecisões articulatórias, redução do fluxo aéreo oral com redução 
da intensidade vocal, alteração do foco de ressonância (em especial com foco hipernasal). A 
literatura mostra poucos estudos sobre alterações vocais de fonte glótica e quando 
presentes não se apresentam significativas sobre o desempenho vocal nos pacientes 
tratados por câncer de cavidade oral, mas que a principal alteração está relacionada com a 
inteligibilidade de fala e ressonância. No entanto, para os pacientes que são submetidos a 
radioterapia como tratamento adjuvante é possível observar  alterações vocais como 
rouquidão e/ou aspereza devido aos efeitos agudos ou tardios da radioterapia. Por tanto 
para reabilitar estes pacientes se faz necessário maximizar a articulação em relação aos 
pontos articulatórios e suas possíveis adaptações e compensações que serão dependentes 
das estruturas remanescentes. Por exemplo: um paciente com tumor T2 de língua tratado 
com cirurgia no qual será retirada hemi-língua e com reconstrução microcirúrgica poderá 
apresentar distorções nos fonemas linguo-dentais, línguo-palatais e em alguns casos uma 
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voz pastosa. Neste caso é indicado a estimulação da maximização da mobilidade/tonicidade 
e sensibilidade de língua uma vez que o lado reconstruído precisa se adaptar aos 
movimentos realizados pelo lado da língua remanescente, estimular a produção dos 
fonemas /t, d, n, l, r/ em sons isolados, silabas, palavras, leitura e principalmente na fala 
espontânea, favorecer a sobrearticulação, direcionamento do fluxo aéreo oral e velocidade 
de fala, e outros parâmetros que se fizerem necessário ao caso. Para um paciente com T4 
de língua, submetido a retirada total da língua  com reconstrução miocutânea, terá omissão 
de todos os fonemas linguais anteriores e posteriores, voz pastosa e ressonância com 
compensação nasal. Para estes pacientes o foco será compensação com diferenciação dos 
fonemas surdos e sonoros anteriores com pressões labiais diferentes para a discriminação 
dos mesmos e para os fonemas posteriores pode ser útil o uso do golpe de glote com 
diferentes intensidades para diferenciar entre surdo e sonoro /k,g/, direcionamento do fluxo 
aéreo oral, velocidade de fala, entonação entre outros.  Desta forma é possível observar que 
o plano terapêutico é dependente do local do tumor, do tipo de tratamento e do tipo de 
reconstrução, e principalmente das estruturas remanescentes que podem ser utilizadas para 
maximizar o desempenho da fonoarticulação. Nos trabalhos de qualidade de vida é possível 
verificar que estes pacientes apresentam pior pontuação nos aspectos que envolvem a 
inteligibilidade de fala, e com melhores pontuações quando se trata do desempenho físico 
relacionado a fonte glótica.   
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COMO EU TRATO A FONOARTICULAÇÃO APÓS RADIOQUIMIOTERAPIA EM TUMORES 
LARÍNGEOS 
 
Palestrante: Juliana Portas 
E-mail:  julianaportas@globo.com 
Instituição:  Grupo de Apoio Oncológico de São Paulo – GAO 
 
Resumo: As modalidades de tratamento para os tumores de cabeça e pescoço, iniciais ou 
avançados podem incluir a radioterapia, indicada como tratamento exclusivo ou em 
combinação com cirurgia e quimioterapia. O principal objetivo do tratamento oncológico não 
cirúrgico é a preservação das funções de respiração, deglutição e comunicação. Desde a 
década de oitenta, o número de artigos publicados é crescente e há a tendência em 
descrever que a preservação de órgãos é equivalente à preservação das funções. Os 
pacientes submetidos ao tratamento de radioterapia associado ou não a quimioterapia 
podem apresentar habilidades de fala e voz relativamente funcionais, porém, avaliações 
quantitativas podem revelar alterações anatômicas, acústicas, aerodinâmicas e perceptuais, 
que muitas vezes não são eliminadas após o término do tratamento1. Observa-se nesses 
pacientes, alterações da naturalidade e muitas vezes a inteligibilidade da comunicação oral 
também pode estar prejudicada, sendo consideradas seqüelas causadas pela forma de 
tratamento, seja a radioterapia exclusiva como também associada à quimioterapia. A 
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literatura atual refere que o grau da disfonia após radioquimioterapia pode variar segundo 
alguns fatores, entre eles, local da lesão, estadiamento do tumor, dose e campo de 
radioterapia.  A persistência do tabagismo pode ter associação com maior severidade da 
alteração da qualidade vocal.  Os pacientes podem apresentar variados graus de disfonia. 
Em um estudo nacional com 15 pacientes após tratamento de radioterapia associada à 
quimioterapia observou-se que 5 pacientes (33,3%) apresentaram qualidade vocal normal 
ou disfonia discreta; 6 (40%) disfonia moderada e 4 (27%) disfonia grave. As medidas 
acústicas do sinal vocal mostraram-se aumentadas e apresentaram relação significante com 
as medidas subjetivas da avaliação perceptiva2. Porém, os resultados da literatura divergem 
sobre o que se considera adequado, com resultados que variam de 33% a 83% de vozes 
normais ou próximas do normal, sendo que estes pacientes com tumores laríngeos muitas 
vezes apresentam disfonias antes do tratamento3. Espera-se uma qualidade vocal rugosa, 
soprosa e muitas vezes tensa, devido ao efeito do edema e da fibrose na laringe. Os 
desvios nos padrões acústicos do sinal vocal estão presentes na maioria dos casos, 
principalmente os parâmetros de jitter e shimmer. Atualmente outra forma de análise está 
sendo considerada, a auto-avaliação do paciente sobre sua disfonia, para determinar qual o 
impacto que representa em sua qualidade de vida. Sabemos que não há uma relação direta 
entre o grau da alteração, a fisiopatologia e a percepção do paciente com relação à disfonia. 
A percepção do paciente é também uma variável importante de análise e acompanhamento 
clínico, podendo ser mais um parâmetro de monitoramento dos efeitos pós-tratamento. A 
reabilitação da fonoarticulação dos pacientes tratados por radioquimioterpaia para tumores 
laríngeos envolve exercícios que facilitem a mobilidade da mucosa das pregas vocais, da 
musculatura extrínseca da laringe e a coaptação glótica. Visto que o tratamento 
radioterápico para tumores de laringe pode deixar seqüelas como a paralisia de prega vocal, 
atrofia, edema e fibrose. O fonoaudiólogo deve questionar sobre o momento de iniciar o 
processo de reabilitação como também qual seu prognóstico4. 
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TRABALHO VOCAL COM ATORES: TEXTUALIDADE 
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Resumo: O trabalho vocal com a textualidade no teatro pode abranger duas camadas, uma 
cênica (diretamente ligada às ações da cena e à interpretação de personagens) e outra pré-
cênica [preparação do ator para lida com o texto (com a língua, com a prosódia) e com a 
comunicação]. Estas camadas de trabalho nem sempre estão dissociadas, como no 
processo de ensaios de peças teatrais, porém, na formação do ator é pertinente apostar em 
momentos distintos para ambos os trabalhos, a começar pela camada pré-cênica. A 
experiência que o ator tem na preparação de seus recursos vocais, em seus procedimentos 
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técnicos/criativos, caminha ao lado de seus usos expressivos na prática com a textualidade. 
Portanto, o trabalho textual comumente aborda o uso destes recursos em textos de 
diferentes gêneros literários e dramatúrgicos, como também o exercício sistemático das 
pontuações gramaticais do texto e suas diferenças prosódicas (rítmicas, acentuais, 
timbrísticas e entoacionais). Para potencializar tal investigação textual pode-se desdobrá-la 
em dois planos de trabalho: o literário (a escrita, o ler e o dizer) e o da elocução (a fala 
espontânea e a fala cênica). Como procedimentos para tal fim construímos, em 
complementaridade, jogos com histórias pessoais narradas (fala espontânea), 
posteriormente escritas; a troca entre os autores e os narradores destas histórias; o 
aprimoramento desta escrita (pontuação, construção de imagens, trajetória narrativa); a 
passagem da escrita para oralidade (estudo dos elementos prosódicos da língua); a prática 
vocal de textos; a construção de sentidos expressivos; a relação com o outro (o comunicar). 
Esses procedimentos encaminham a busca de uma nova embocadura para transpor a letra 
do papel para o som da boca, uma consciência fônica, um fluxo elocutório. Os estudantes, 
comumente, apresentam muita dificuldade na prática de leitura; eles relatam que desde 
suas formações escolares esta era uma prática pouco trabalhada e, normalmente, 
dissociada da apreciação. Há riscos no aprendizado da pratica de leitura: de um lado, pode-
se cair na monotonia e, de outro, ao inchaço da declamação.  Vista parcialmente, apenas 
como decifração e transposição sonora, a leitura já apresenta suas complexidades; dentro 
do contexto expressivo a prática da transmissão vocal de um texto carrega, pelo menos, três 
instâncias complementares: o ler, a dicção e o sentido. Abraçando tais instâncias, pode-se 
destacar mais uma ação não menos importante: o caráter convivial da prática de leitura, o 
que ela tem de partilhável. Na emissão das palavras duas presenças se firmam: sua função 
elocutória (emissão) e o falar a alguém que escuta (recepção), seu aspecto social coletivo 
(BAJARD, 2005). Ao longo do percurso de formação de atores, é preciso que o exercício 
com a textualidade torne-se íntimo e prazeroso; esta experiência será fundamental no 
caminho da profissionalização. No palco, quando o texto torna-se cena, acontecimento, 
incorporação de personagens, ele já não porta apenas sua função literária original, já não é 
apenas uma voz, são múltiplas vozes e linguagens em complementaridade comunicando o 
ato teatral.     
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Comercial – SENAC-SP 
 
Resumo: Um ator só pode ser dublador se é portador do registro na Delegacia Regional do 
Trabalho (DRT), que pode ser obtido no Ministério do Trabalho e é permitido para maiores 
de 18 anos. Os dubladores com idade inferior ao permitido necessitam que os pais ou 
responsáveis autorizem essa prática para poder exercer a profissão. A formação necessária 
é em artes cênicas e/ou a realização de curso preparatório para dublagem. O diretor de 
dublagem é o profissional responsável pela qualidade do produto, para isso ele escolhe 
profissionais com experiência em um banco de amostras de voz, assim consegue optar por 
vozes similares entre dublador e ator original. Os dubladores são profissionais que prestam 
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serviços ao estúdio de dublagem. Nossa experiência está concentrada na parceria, de seis 
anos, entre uma empresa de dublagem e uma de Fonoaudiologia ambas da cidade de São 
Paulo e com mais de 10 anos de mercado cada uma. O objetivo das ações fonoaudiológicas 
foi planejar estratégias de ação que nos auxiliassem a ter uma atuação mais assertiva, 
contemplando o estudo e a compreensão das necessidades e habilidades vocais. Dessa 
forma, inicialmente, foi instituído o Plantão de Dúvidas Fonoaudiológicas, com o objetivo de 
analisar o interesse e o tipo de demanda do dublador quanto às orientações 
fonoaudiológicas, esclarecendo e orientando em relação aos aspectos da comunicação, 
principalmente, voz. Era definida uma data para os dubladores que quisessem, procurarem 
a fonoaudióloga responsável para sanar dúvidas, curiosidades e obter orientações acerca 
da saúde da voz ou da comunicação de forma geral. Essa estratégia foi bem sucedida e 
houve a necessidade de agendamento prévio para participar dos plantões, que tinham fila 
de espera. Além disso, instituiu-se um ciclo de palestras com temas sugeridos pelos 
próprios dubladores durante os plantões de dúvidas, que eram realizadas na sede da 
empresa de Fonoaudiologia e não no estúdio. Os temas versavam, predominantemente, 
sobre habilidades comunicativas e cuidados vocais. Essa ação foi tão bem sucedida que o 
ciclo durou dois anos. Notou-se que o maior relacionamento do fonoaudiólogo com diretores 
e dubladores era a observação das dublagens que acontecia em todos os estúdios e passou 
a se chamar Ronda de Estúdios, cujo foco era diferenciado, uma vez que essa comunicação 
despertou nos diretores outra forma de contribuição da Fonoaudiologia, principalmente em 
relação ao sincronismo labial e ao uso de sinônimos, visando aperfeiçoar o sincronismo. Da 
mesma forma outro ponto bastante favorável acerca das Rondas foi a compreensão dos 
critérios dos diretores em relação à escolha de vozes para o personagem. A partir de então, 
o contato com os dubladores, durante as Rondas de Estúdio, passou a ser mais produtivo, 
pela sensibilização realizada nos plantões de dúvidas, pelas solicitações quanto aos 
cuidados vocais, por orientações quanto à alteração de voz no momento da dublagem e 
realização de aquecimento e/ou desaquecimento vocal, inserindo, assim, orientações e 
dicas na dinâmica de trabalho. Para a Fonoaudiologia, essa observação constante do 
ambiente de trabalho é importante por favorecer a atenção às características vocais, ao 
método de trabalho de cada diretor, jornada de trabalho do dublador e diretor, a dinâmica e 
tempo de trabalho bem como para adequar nossa atuação à real necessidade dos 
profissionais envolvidos em uma dublagem. 
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Tema 31 
 

COMO ATUAR NA DISFONIA DA MUDA 
 
Palestrante: Patricia Balata 
E-mail:  pbalata@uol.com.br 
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Instituição:  Faculdade Integrada do Recife – FIR 
 
Resumo: As alterações da muda vocal são fenômenos fisiológicos e universais do 
desenvolvimento humano que podem sofrer desvios de diversas naturezas, configurando-se 
nas chamadas disfonias transicionais. Havendo a persistência do quadro além do período 
espectado durante o chamado Surto do Crescimento Puberal, tais alterações podem ser 
classificadas como Disfonias psicogênicas (1). Não parece haver na literatura estudos de 
prevalências dessas manifestações, sendo mais freqüentes estudos do tipo relato ou série 
de casos que reafirmam a terapia vocal como o tratamento de eleição para estes quadros e, 
em casos raros, pode ser necessária a abordagem fonocirúrgica ou o uso de toxina 
botulínica no músculo cricotireoideo(2,3,4). Não há estudos meta-analíticos que reforcem tais 
afirmações. Observa-se, empiricamente, não ser freqüente na clínica fonoaudiológica uma 
alta casuística de disfonias da muda, talvez em decorrência do fato de que a puberdade 
pode estar sendo antecipada em até 02 anos em algumas sociedades, muito embora os 
adolescentes e jovens estejam constantemente expostos a fatores de risco que podem 
comprometer a voz como o uso de drogas, poluição e concorrência sonoras, fonotraumas, 
dentre outros.  O caso a ser apresentado trata-se de um jovem de 18 anos, sexo masculino 
com queixa, parte do pai, de voz “estranha” que o atrapalha na função de atendente da 
lanchonete familiar por seu comportamento tímido. Já havia se submetido à terapia 
fonoaudiológica para tratamento de respiração oral, sem que o problema vocal tivesse sido 
abordado. O diagnóstico otorrinolaringológico referiu Fenda Fusiforme antero-posterior, o 
que não é um sinal freqüente nestes quadros. À avaliação perceptivo-auditiva apresentou 
como principais desvios: voz feminilizada, pitch agudo com registro elevado, loudness 
reduzida, resultando no diagnóstico vocal de falsete mutacional, visto que não havia traços 
sonoros típicos de aspereza ou rouquidão que justificasse o tipo de fenda diagnosticada. A 
ocorrência dessa configuração laríngea pode ter tido como causa o ajuste fixado na 
disfuncionalidade e não qualquer outra causa orgânica como refere a literatura(1). A 
abordagem eclética aplicada priorizou, inicialmente, a adequação do pitch e loudness, com 
exercícios como /b/ prolongado; vibração de lábios e gargarejo com sons descendentes, o 
que permitiu lograr êxito rapidamente. Após a aquisição do novo padrão vocal, optou-se por 
abordar os aspectos psicodinâmicos com vistas a evitar a resistência ou recorrência da 
puberfonia. O paciente estabilizou o novo ajuste, mas a um custo laríngeo que gerou um 
aumento da adução glótica, manifestando inclusive, certo turbilhonamento de secreção em 
terço médio das pregas vocais, o que poderia vir a resultar em alterações do tipo nódulo 
vocal, por exemplo. Assim, uma nova adaptação e correção de ajuste fonatório foi 
necessário e aplicado, o que, inicialmente, gerou receio por parte do paciente em retornar 
ao quadro inicial, o que não ocorreu. Embora o caso não apresente maiores singularidades, 
o cuidado terapêutico ensina que é necessária certa cautela, mesmo após o alcance dos 
objetivos, para evitar adaptações funcionais que possam incorrer em transtornos do tipo 
organofuncionais. 
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Tema 32 
 

COMO USAR OS PROTOCOLOS DE QUALIDADE DE VIDA NA ROTINA CLÍNICA VOCAL 
 
Palestrante: Gisele Oliveira 
E-mail:  giseleoliveiracev@uol.com.br 
Instituição:  Centro de Estudos da Voz – CEV 
 
Resumo: Na avaliação do resultado de um tratamento e/ou qualidade de vida é 
imprescindível que a opinião do paciente seja o foco do instrumento de avaliação, 
incorporando-se a mensuração das mudanças nos inúmeros aspectos da sua vida. 
Instrumentos que avaliam qualidade de vida são ferramentas que medem a percepção do 
indivíduo sobre o impacto da doença em suas relações sociais, em seu desempenho 
profissional e em suas finanças. Dentre as várias enfermidades, a disfonia é um transtorno 
da voz que, na maior parte das vezes, não oferece risco eminente de morte ao indivíduo: 
geralmente seu tratamento é eletivo. Medidas epidemiológicas ou fisiológicas têm sido 
tradicionalmente utilizadas para avaliar resultados de tratamento de alterações vocais. 
Geralmente, a avaliação de um paciente disfônico inclui a história, o exame 
otorrinolaringológico e a avaliação fonoaudiológica. A realização de tais avaliações não 
garante, contudo, a quantificação do problema de voz do paciente, de acordo com sua 
percepção. Por vezes, medidas objetivas de uma disfonia podem apresentar resultados 
dentro dos limites da normalidade, enquanto protocolos de qualidade de vida e análises 
subjetivas oferecem diversas informações sobre o impacto da dificuldade da produção vocal. 
Questionários de auto-avaliação são meios utilizados para verificar a efetividade de uma 
intervenção e desenvolver procedimentos diretivos para a prática clínica na área da saúde. 
Instrumentos psicométricos são as ferramentas mais comuns para essa tarefa. Tais 
instrumentos são geralmente desenvolvidos em inglês e para que sejam utilizados em 
outras línguas, devem ser traduzidos, adaptados e submetidos a testes psicométricos. No 
Brasil há três protocolos completamente validados: o Voice-Related Quality of Life, traduzido 
como QVV – Qualidade de Vida em Voz1, o Voice Activity and Participation Profile, traduzido 
como PPAV - Perfil de Participação e Atividades Vocais2 e o Voice Handicap Index, 
traduzido como IDV - Índice de Desvantagem Vocal3. Atualmente, sabe-se que embora 
esses três protocolos avaliem o impacto de uma alteração de voz em diversos aspectos da 
vida de uma pessoa, eles oferecem respostas e perspectivas diferentes e, portanto, não são 
intercambiáveis em seu uso. Vale ressaltar que no presente momento, protocolos 
específicos para se avaliar cantores estão em processo de validação para o português 
brasileiro, os quais são listados a seguir: SVHI - Singing Voice Handicap Index4 traduzido 
como IDV-C Índice de Desvantagem Vocal para o Canto, MSHI - Modern Singing Handicap 
Index5 traduzido como IDCM - Índice de Desvantagem Vocal no Canto Moderno e CSHI - 
Classic Singing Handicap Index5 traduzido como IDCC - Índice de Desvantagem Vocal no 
Canto Clássico. Para que o clínico, durante o processo de avaliação vocal, selecione o 
instrumento de auto-avaliação mais adequado, ele deve levar em consideração a queixa do 
indivíduo, seu uso de voz, sua profissão e aspectos particulares de sua história. Dessa 
forma, o fonoaudiólogo terá informações relevantes que vão nortear o tratamento e vão ser 
abordadas durante a etapa de orientação no treinamento vocal. Durante essa tema serão 
abordados casos de pacientes e o uso dos instrumentos citados acima. 
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Tema 33 
 

COMO EU TRATO DISFONIA APÓS TIREOIDECTOMIA COM E SEM ALTERAÇÃO DE 
MOBILIDADE LARÍNGEA 
 
Palestrante: Lica Arakawa-Sugueno  
E-mail:  lica.arakawa@ig.com.br 
Instituição:  Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo – USP 
 
Resumo: A tireoidectomia é uma indicação freqüente para doença benigna ou maligna da 
glândula tireóidea. Os estudos revelam que a disfonia pode estar presente desde o pré-
operatório por disfunção metabólica e no pós-operatório (PO), por trauma do nervo laríngeo 
ou por intubação orotraqueal; secção de musculatura extralaríngea; e fixação laringotraqueal 
(McIvor et al., 2000; Pereira et al., 2003; Sinagra et al., 2004; Stojadinovic et al., 2002). São 
comuns no PO, queixa de rouquidão, perda de potência e fadiga vocal, dificuldade para 
cantar, tosse, pigarro, engasgos, sensação de estrangulamento (Netto et al., 2006) e de 
alimento parado. A intervenção fonoaudiológica ideal tem início no pré-operatório, com 
identificação de queixa e registro da voz para comparação. A laringoscopia é imprescindível. 
No dia da cirurgia, a intervenção ocorre somente na disfagia. Habitualmente a internação 
dura entre um a três dias se não houver outra complicação e em leito, é realizada uma 
triagem que identifica o grau da disfonia com base na escala GRBASI. A percepção de 
rugosidade e astenia conduz a orientação de repouso vocal e uso controlado da voz, com 
seguimento ambulatorial após uma semana de alta, por suspeita de seqüela temporária de 
intubação orotraqueal. Se a triagem identificar soprosidade associada ou não à rugosidade, 
instabilidade moderada a grave e ou incoordenação pneumofonoarticulatória, sugere-se 
uma investigação laríngea precoce. Alem das orientações, técnicas vocais suaves são 
indicadas antes da alta. Observando-se dificuldade na execução, o melhor é solicitar um 
retorno breve para iniciar a terapia. A avaliação completa será realizada apenas no retorno, 
com base no GRBASI associado ao Protocolo Australiano, especialmente pela valorização 
de dados como diplofonia e de descrição da instabilidade. Medidas funcionais, avaliação 
acústica, assim como exame funcional de imagem serão realizadas a partir desse momento. 
A terapia vocal no PO tardio de tireoidectomia envolve aspectos comuns tanto para 
pacientes com mobilidade presente como na alterada, devido a aspectos da técnica 
operatória. Dentre eles, sons nasais associados a movimentos de língua, manipulação 
laríngea digital, alongamento cervical sem hiperextensao, bocejo, vibratórios e fricativos 
sonoros, sempre realizados de modo suave e associados a coordenação 
pneumofonoarticulatória. Glissandos, escalas, resistência e projeção vocal deverão ser 
utilizados durante o processo terapêutico, após evolução para grau discreto para evitar que 
a tensão ocorra como compensação. Na imobilidade em posição paramediana, indica-se 
cabeça virada para o lado de prova terapêutica positiva, fonação inspiratória, técnica de 
função vocal, firmeza glótica e “b” prolongado. Sons graves associados à manipulação 
laríngea são usados especialmente em pacientes com tendência a falsete paralitico, comum 
nesse tipo de paralisia. Quando a posição é mediana, além das citadas para mobilidade 
presente, as tarefas privilegiam estabilidade vocal. O empuxo não tem sido utilizado na 
rotina de atendimento por acentuar a compensação supraglótica. A freqüência terapêutica é 
de duas vezes nas primeiras duas semanas e semanal nas seguintes com previsão de 
tratamento de 2 a 3 meses. É essencial que a adesão ao tratamento seja contínua, não 
envolvendo somente a freqüência de comparecimento em ambulatório ou consultório, pois 
mudanças comportamentais serão determinantes na evolução vocal.  
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Tema 34 
 

REABILITAÇÃO VOCAL COM VÁLVULA DE FALA EM PACIENTES COM CÂNCER DE 
CABEÇA E PESCOÇO 
 

Palestrante: Monica Caiafa Bretas 
E-mail:  monicacbretas@uol.com.br 
Instituição:  Hospital A. C. Camargo / Fundação Antonio Prudente – FAP 
 

Resumo: A indicação para a realização de uma traqueostomia ocorre devido à grande 
variedade de condições clínicas que acarretam obstrução respiratória alta, doença pulmonar 
crônica ou necessidade de ventilação mecânica. Um dos maiores prejuízos acarretados pela 
traqueotomia é a perda de comunicação verbal. Sabe-se que a comunicação verbal é crítica 
para o cuidado global, condição psicológica e interação social do paciente, podendo haver 
inclusive um prejuízo na capacidade de participação do paciente no planejamento e em todo 
o processo terapêutico. Existem diferentes tipos de traqueostomias, dentre elas as metálicas 
e as plásticas com ou sem cuff. A fim de obter-se fonação, no momento da expiração o fluxo 
aéreo deve ser direcionado para a região glótica por meio da oclusão do traqueostoma e 
ainda, no caso de traqueostomias plásticas com balonete, este devera estar desinsuflado. 
Contudo, apesar dos efeitos benéficos da oclusão da traqueostomia, inúmeros indivíduos 
não conseguem tolerar sua completa oclusão, seja ela digital ou pela borracha do embolo da 
seringa, por exemplo. Assim, a válvula de fala torna-se instrumento extremamente útil na 
avaliação e reabilitação de indivíduos traqueostomizados. O seu mecanismo unidirecional 
propicia a entrada de ar pela traqueostomia na inspiração e o direcionamento do fluxo aéreo 
para a região glótica e supra-glótica na expiração, possibilitando a fonação. As válvulas 
permitem fonação mais espontânea sem necessidade de oclusão digital da cânula de 
traqueotomia. Além disso, por restaurar a pressão fisiológica de todo o sistema, a válvula 
fonatória propicia um ganho na eficiência da deglutição. Tumores de laringe, oro e 
hipofaringe podem causar sintomas variados de acordo com seu tamanho e localização. 
Dentre as manifestações mais freqüentes destacam-se as alterações respiratórias, de voz e 
deglutição. Pacientes com câncer em estágio avançado podem ser submetidos a cirurgia, 
tratamento de radioterapia e quimioterapia neo-adjuvante para preservação da função 
laríngea, podendo haver a necessidade de traqueostomia. É importante destacar que na 
maior parte das cirurgias de cabeça e pescoço os pacientes são traqueostomizados por 
segurança respiratória devido aos freqüentes edemas no pós-operatório. A intervenção 
fonoaudiológica tem ocorrido cada vez mais em pós-operatórios recentes. Aqueles 
indivíduos que apresentam critérios para adaptação de válvula fonatória, beneficiam-se em 
terapia fonoaudiológica, não só com a possibilidade de comunicação oral, mas também com 
a melhora do padrão de deglutição por meio de exercícios vocais. Inicialmente faz-se 
necessário o trabalho de coordenação respiração x fonação x deglutição com a válvula 
fonatória a fim de proporcionar ao paciente uma fala inteligível, eliminando a necessidade de 
grafia e gestos. Além disso o aumento da freqüência e da eficácia da deglutição de saliva 
reduz a necessidade de aspiração traqueal e traz maior conforto respiratório ao paciente. 
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Todos os ganhos supracitados refletem diretamente em melhora do quadro geral e uma 
melhor qualidade de vida.  
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Tema 35 
 
VOZ E COMUNICAÇÂO NAS PALESTRAS/OFICINAS DE ORIENTAÇÃO PARA 
PROFESSORES 
 
Palestrante: Fabiana Copelli Zambon 
E-mail:  fabiana@sinprosp.org.br 
Instituição:  Sindicato dos Professores de São Paulo – SINPRO-SP 
 
Resumo: Professores têm na voz um recurso essencial para o bom desenvolvimento de seu 
trabalho e é comum esses profissionais procurarem serviços de atendimento 
fonoaudiológico e clínicas particulares com sinais e sintomas vocais e alterações já 
instaladas. Na literatura podemos encontrar estudos que analisam os problemas de voz nos 
professores(1) e observa-se nos mesmos uma alta freqüência de relato de alteração vocal(2). 
O Sindicato dos Professores de São Paulo (SINPRO-SP) possui desde 2001 o Programa de 
Saúde Vocal que tem como principal objetivo prevenir problemas de voz nos professores. 
Esse sindicato representa as escolas da rede privada de ensino da cidade de São Paulo, 
porém é comum a procura de profissionais que lecionam concomitantemente na rede 
privada e pública. O Programa oferece ao professor avaliação, orientação, aprimoramento e 
tratamento vocal. Também são oferecidas oficinas de comunicação. Todos os professores 
que procuram o atendimento recebem orientação vocal e frequentemente a fonoaudióloga 
responsável pelo serviço visita as escolas para realizar palestras e divulgar o Programa. O 
objetivo dessa primeira orientação é deixar o professor atento à própria voz e facilitar a 
percepção de situações de risco pra a saúde vocal. Por meio de exemplos que façam 
sentido para o professor buscamos mostrar que ele é um profissional da comunicação e o 
quanto a voz é uma importante ferramenta comunicativa. Durante as orientações todos os 
professores recebem garrafinhas (para estimulá-los a beberem água na sala de aula) e um 
guia de orientações sobre a saúde vocal(3). O objetivo principal do trabalho não é divulgar 
uma lista de proibições e obrigações, mas sim fazer com que o professor passe a “escutar” 
melhor a própria voz e das outras pessoas e que faça uma avaliação vocal caso sinta 
alguma alteração. Alguns exercícios de aquecimento e desaquecimento vocal são 
ensinados, porém os professores são estimulados a procurar o programa para adequação 
desses exercícios de acordo com as necessidades individuais de cada um. As oficinas de 
comunicação (4) acontecem na sede do SINPRO-SP e são divididas em 4 encontros de 3 
horas cada. O objetivo desse trabalho é desenvolver estratégias para uma melhor 
competência comunicativa e para um maior controle vocal em diferentes situações de 
trabalho do professor (ao ministrar aulas, nas relações com a direção e nas reuniões com os 
pais de alunos). Ao trabalhar a voz e comunicação com professores é fundamental que o 
fonoaudiólogo conheça a realidade de trabalho desse profissional e adeque as orientações 
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para que façam sentido para os mesmos(5). Colocar a voz como ferramenta de comunicação 
tem se mostrado uma estratégia muito interessante para sensibilizar e informar o professor. 
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Tema 36 
 
COMO ATUAR NA READAPTAÇÃO DO PROFESSOR: VANTAGENS E DESVANTAGENS 
DO AFASTAMENTO DA FUNÇÃO 
 
Palestrante: Susana Pimentel Pinto Giannini 
E-mail:  ppgiannini@uol.com.br 
Instituições:  Hospital do Servidor Público Municipal - HSPM / Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo – PUC-SP 
 
Resumo: A readaptação funcional é indicada quando o profissional não apresenta condição 
física ou mental de permanecer na atividade que exerce. Em relação ao distúrbio de voz do 
professor, essa indicação, que visa à diminuição do uso vocal, pode ser um benefício menor 
perto da dificuldade de retorno à atividade letiva. Pretende-se abordar, nesse tema, 
aspectos relacionados à readaptação funcional por meio do relato de 3 professoras que, 
após instalação do distúrbio vocal, tiveram indicação de afastamento e reagiram de formas 
distintas. Clara, após submeter-se à cirurgia luta para evitar a readaptação, mas acaba por 
solicitar o afastamento. Mostra dúvida na escolha pelo receio de voltar à escola exercendo 
outra função e por perceber que não tem mais controle sobre sua carreira, que depende dos 
profissionais da perícia médica. Maria não aceita a readaptação, reage e pede ao médico da 
perícia que não a afaste da atividade letiva. Afirma agir dessa forma porque conhece o 
cotidiano de professoras readaptadas na sua escola; toma para si a solução do problema e 
solicita ajuda às mães dos alunos, o que gera um movimento de auxílio na sala de aula. 
Alice não tem possibilidade de intervir no processo porque seus exames apontam lesões 
laríngeas significativas. Sente dor, está quase sem voz, mas assusta-se com a indicação de 
readaptação. Por que essa indicação, que deveria trazer maior conforto para o 
restabelecimento da saúde, causa medo nas professoras? Em seus depoimentos, nota-se 
que a preocupação não tem origem no trabalho que será exercido, mas nas condições a que 
essa readaptação impele. Se, por um lado, o afastamento traz o benefício de desfazer o 
contato com a situação geradora de mal-estar, por outro, desestrutura os vínculos com o 
trabalho. É uma vivência de instabilidade, de insegurança, de incerteza em relação ao 
futuro. As educadoras sentem-se destituídas de seu papel e submetidas ao afastamento do 
seu grupo. Estudo sobre lesões por esforços repetitivos (Ribeiro, 1997) aponta que colegas 
dos trabalhadores que adoecem sentem-se sobrecarregados pelas ausências e passam a 
culpar o doente pela manifestação do sintoma, sendo, muitas vezes, a perda da capacidade 
de trabalho percebida socialmente como vontade deliberada de não trabalhar. A 
preocupação é com distanciamento da atividade pedagógica e perda de identidade como 
educadora. Há desqualificação da própria capacidade e culpa pela situação: a doença que 
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as acometeu, pelos “abusos praticados”, as incapacita para o trabalho. O recurso da 
readaptação funcional como forma de poupar o uso da voz precisa, portanto, ser 
cuidadosamente avaliado para evitar que se torne um caminho sem volta (Giannini, 2006). 
Ao deixar de utilizar a voz, o professor deixa de estar na posição de quem tem a palavra, de 
sustentar um lugar de saber. Por outro lado, enquanto permanece readaptado, também se 
afasta das condições de indisciplina, violência e estresse da sala de aula. Ao reassumir, 
haverá não apenas utilização da voz em período prolongado, mas principalmente, retorno 
àquela situação desgastante anteriormente descrita. Muitas vezes, esse pode ser o caminho 
encontrado para encobrir o desejo de não voltar a lecionar. 
 
Referências 
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DISTONIA LARÍNGEA: AVALIAÇÃO E CONDUTA 
 
Palestrante: Miriam Carvalho de Moraes 
E-mail:  miriamo@uol.com.br 
Instituição:  Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP 
 
Resumo: Distonias são distúrbios orgânicos do processamento motor central. A distonia 
laríngea (DL) é caracterizada perda do controle dos movimentos da prega vocal durante a 
fonação devido a espasmos involuntários na musculatura laríngea. Seu início é ao redor dos 
40 anos de idade, com progressão gradual e manutenção por toda a vida.  As formas da 
doença são: laríngea adutora, abdutora e respiratória, sendo a forma adutora a mais 
comum. A qualidade vocal encontrada é tensa-estrangulada, geralmente com quebras de 
sonoridade e espasmos evidentes na forma adutora, sendo que a fala é pior do que a vogal 
sustentada. A DL é tarefa dependente, ou seja, ela ocorre na fala, mas a voz é praticamente 
normal no choro e no riso, em emissões agudas, no sussurro e em frases com predomínio 
de sons surdos (na DL adutora) e sonoros (na DL abdutora). Sabe-se pouco sobre a 
fisiopatologia da doença, sendo que estudos recentes sugerem alterações nas vias cortiço-
bulbar / cortiço-espinhal em pacientes com DL, o que compromete a comunicação entre as 
regiões corticais e subcorticais que é essencial para o controle voluntário da voz e da fala. O 
diagnóstico é clínico e baseado na avaliação perceptivo-auditiva da voz e nasofibroscopia. A 
análise visual espectrográfica pode ser benéfica em alguns casos. O objetivo deste tema é 
mostrar como a distonia focal laríngea se comporta com o protocolo de avaliação proposto 
pela equipe da UNIFESP (de Biase et al 2006), utilizando tarefas que evidenciem ou que 
diminuam/façam desaparecer os espasmos, visando facilitar a análise e o diagnóstico. O 
tratamento proposto para a DL é a aplicação de toxina botulínica na musculatura acometida 
(TA para a forma adutora e CAP para a forma abdutora), o que o paciente terá que realizar 
constantemente ao longo de sua vida, com períodos em média de 20 semanas. A toxina 
botulícia pode provocar fatores adversos, como a disfagia para líquidos e a rouquidão por 
até 15 dias após a aplicação, o que deve ser preocupação do fonoaudiólogo da equipe a fim 
de orientar este paciente, principalmente para o manejo da disfagia. Em alguns casos, há 
necessidade de realizar diagnóstico diferencial entre disfonia por tensão músculo-
esquelética e disfonia funcional com fundo emocional (psicogênica).  A população com DL 
apresenta uma grande desvantagem em sua comunicação, o que causa um grande impacto 
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em sua qualidade de vida, por este motivo, os protocolos de qualidade de vida (IDV, PPAV, 
QVV) são bons indicadores para o resultado do tratamento, além da própria avaliação 
clínica. É fundamental para o diagnóstico a experiência da equipe e a familiaridade com o 
protocolo de avaliação.  
 
Referências 
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4. Blitzer A, Brin MF, Fahn S, Lovelace RE. Clinical and laboratory characteristics of focal 
laryngeal dystonia: study of 110 cases. Laryngoscope 1988;98:636-40. 
5. Behlau M, Pontes P. As chamadas disfonias espasmódicas: dificuldades de diagnóstico e 
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL ENTRE DISFONIA PSICOGÊNICA E DISFONIA POR 
SIMULAÇÃO 
 
Palestrante: Renata Azevedo 
E-mail: renataazevedo.fono@epm.br 
Instituição:  Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP 
 
Resumo: A avaliação fonoaudiológica na clínica vocal fundamenta-se em um processo com 
diversas etapas bastante conhecidas e amplamente divulgadas pelos profissionais que 
atuam na área. Dados de uma anamnese completa e detalhada, asssociada à avaliação 
comportamental da voz, avaliação acústica, além de provas terapêuticas específicas visam 
nortear o raciocínio clínico, contribuindo para o diagnóstico do caso. Os dados obtidos 
nestas provas colaboram para discernir quadros similares em sinais e sintomas, embora 
com causas e condutas distintas. As disfonias psicogênicas são definidas como uma 
desordem funcional, tendo a alteração de voz relação com um simbolismo direto com a 
função da fonação. Embora não haja consenso em relação à classificação das disfonias, 
especialmente, em relação às funcionais, de acordo com Behlau (2001), as disfonias 
psicogênicas fazem parte deste grupo e podem ser subdivididas em três grandes grupos: o 
primeiro pelas formas clínicas definidas, o segundo por disfonias volitivas e o terceiro por 
disfonias relacionas à muda vocal. O primeiro grupo, aquele formado pelos quadros 
definidos, abrange as disfonias psicogênicas mais comuns, freqüentemente encontradas em 
ambulatórios e consultórios.  Em geral são facilmente identificadas por um clínico experiente 
por apresentarem características bastante definidas. Sabe-se que estes casos são 
associados a ganhos primários e imediatos inconscientes pelo paciente, que estão 
relacionados à comunicação. De acordo com a descrição da literatura, trata-se de uma 
modificação corporal, com o objetivo de afastar a ansiedade – que nestes casos, está 
relacionada à comunicação. Já o segundo grupo de disfonias psicogênicas, o relacionado às 
desordens vocais volitivas estão associados à produção consciente e intencional de 
alterações vocais. Os ganhos são, muitas vezes, reais, como indenização financeira e 
necessidade de laudos médicos para perícia. As manifestações destes quadros podem ser 
facilmente confundidas com disfonias de ordem psiquiátrica, psicogênica inconsciente ou 
ainda neurológica. São subdivididas em dois outros grupos: as disfonias factícias e as por 
simulação. No caso das factícias, o sujeito finge sintomas de alguma desordem ou doença 
por razões psicológicas inconscientes. É descrito que o simulador pode aproveitar um 
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incidente ou uma queixa real já presente, acentuando sinais e sintomas com objetivos de 
ganhos reais sejam eles financeiros ou não. O diagnóstico diferencial entre os pacientes que 
simulam, conscientemente uma disfonia visando ganhos reais e aqueles que apresentam 
quadros similares em sinais e sintomas, embora com causas muito distintas, é fundamental 
para o adequado direcionamento da conduta. O aumento da quantidade de operadores de 
Telemarketing pode ajudar a compreender as ações judiciais na área com consequente 
busca de indenizações financeiras. Alguns poucos trabalhos descritos na literatura orientam 
sobre procedimentos na anamnese e na avaliação em geral e na área médica, visando 
auxiliar na identificação destes pacientes. Não há protocolos na psiquiatria ou em áreas 
afins específicos para esta finalidade. Os dados obtidos na literatura serão apresentados, 
assim como a ilustração de um caso de uma paciente diagnosticada como simuladora. 
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COMO EU TRATO PASTOSIDADE E NASALIDADE EM CABEÇA E PESCOÇO 
 
Palestrante: Laélia Cristina C. Vicente 
E-mail:  laelia@uol.com.br 
Instituição:  Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG 
 
Resumo: O comprometimento vocal é comum em pacientes oncológicos de laringe, contudo 
também pode estar presente nos casos de câncer em cavidade oral, orofaringe e maxila. A 
modificação estrutural, o tipo de reconstrução empregado, grau de mobilidade das 
estruturas remanescentes, as modalidades de tratamentos realizadas e a habilidade de 
desenvolver mecanismos adaptativos e compensatórios são fatores determinantes na nova 
configuração do trato vocal durante a produção da fala. A ressecção parcial ou total de 
estruturas da boca, orofaringe e maxila pode desequilibrar a fonoarticulação e a 
ressonância, as quais impactam na voz. A maioria dos fonemas é produzida por meio dos 
movimentos articulatórios da língua, associados a outras estruturas. A limitação no 
deslocamento, tanto vertical como ântero-posterior, da língua nas glossectomias ou nos 
casos em que essa estrutura é utilizada para reconstrução, prejudica a precisão articulatória. 
O movimento da língua modifica a forma da cavidade oral, além de modificar as 
características ressonantais das diferentes consoantes. Observa-se que quanto pior for a 
capacidade de realizar os movimentos articulatórios com as estruturas remanescentes, mais 
imprecisa e lenta é a fala, o que reflete diretamente na qualidade vocal e na ressonância, 
tornando-as pastosa e hipernasal, evidenciando assim o efeito da modificação no trato vocal 
com o tratamento oncológico. As ressecções de mandíbula, mais especificamente da região 
mentual sem reconstrução, e de lábios, também prejudicam os gestos articulatórios, 
tornando-os mais fracos e incoordenados, que refletem em articulação imprecisa com 
característica vocal de pastosidade. Para os casos em que a pastosidade é evidente e há 
possibilidade de maximizar a mobilidade das estruturas remanescentes, o principal foco 
terapêutico deve ser atribuído a esta habilidade. Propiciar magnitude na amplitude, exatidão 
e controle do movimento, promove precisão articulatória e redução da pastosidade. Já para 
os casos com limitações importantes quanto à mobilidade, forma, volume e posição da 
língua no trato vocal, o uso da prótese abaixadora de palato tem demonstrado um aliado 
para a fonoarticulação, reduzindo o diâmetro vertical da cavidade oral, e consequentemente 
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melhora do padrão vocal. A ressonância é fortemente afetada nos casos de ressecção de 
palato e maxila, quando ocorre o predomínio do fluxo aéreo para a cavidade nasal. A 
propedêutica de eleição é a prótese obturadora de palato, o que viabiliza o equilíbrio da 
ressonância, contudo exercícios de direcionamento do fluxo oral, sobrearticulação e técnica 
do som basal também promovem redução da hipernasalidade e aumento da oralidade. Para 
esses casos é fundamental a atuação integrada entre a fonoaudiologia e a odontologia a fim 
de permitir uma reabilitação efetivamente funcional. Durante a moldagem das próteses cabe 
ao fonoaudiólogo examinar a qualidade da fonoarticulação, vocal e da deglutição.  
Concluindo, todos os recursos terapêuticos possíveis devem ser aplicados para promover 
uma comunicação mais eficiente e assim impactar menos na qualidade de vida desses 
indivíduos que sofrem mutilações de estruturas que socialmente os expõem. 
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COMO UTILIZO A AVALIAÇÃO ACÚSTICA APÓS CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO 
 
Palestrante: Elisabete Carrara-de Angelis 
E-mail:  eangelis@terra.com.br 
Instituição:  Hospital A. C. Camargo 
 
Resumo:  O câncer é um grupo de doenças caracterizado pelo crescimento anormal das 
células por agentes internos ou externos. A transformação da célula normal em cancerosa 
se dá por alterações de seu DNA, com a participação de vírus, substâncias químicas do 
ambiente ou devido à alimentação ou agentes físicos, como alguns tipos de radiação. É 
considerada uma das doenças mais imprevisíveis e temidas. As neoplasias variam de 
acordo com a freqüência, região anatômica, extensão, patologia, suscetibilidade cirúrgica, 
sensibilidade à radiação e agentes quimioterápicos, curso clínico e prognóstico. Em 
condições oncológicas, as estruturas que participam da produção da voz, como laringe, 
faringe e cavidade oral, podem necessitar de tratamentos agressivos os quais incluem 
ressecções, parciais ou totais, radioterapia e quimioterapia, isoladas ou em diferentes 
combinações. A depender do tratamento realizado, da localidade da estrutura envolvida, da 
mobilidade das estruturas remanescentes e do tipo de reconstrução realizado, podemos 
esperar modificações da fisiologia da voz. Enquanto fenômeno complexo, a avaliação vocal 
requer muitas medidas para descrever a totalidade de suas características. Idealmente, 
qualquer avaliação de voz deve compreender cinco etapas básicas: anamnese, observação, 
avaliação clínica subjetiva, avaliação objetiva, e integração destas informações na 
determinação do tratamento.  A avaliação acústica consiste no processo de extração e 
quantificação de dados objetivos do sinal vocal e é realizada através de instrumentos 
objetivos. Após cirurgia de cabeça e pescoço, pode ser indicada como instrumento 
auxiliador na interpretação do grau de alteração vocal a partir da comparação de dados 
individuais com os dados de normalidade. Pode também fornecer critérios para a detecção 
de parâmetros vocais normais ou alterados, auxiliando e complementando a avaliação 
perceptiva auditiva da voz. Quanto a este aspecto, a análise acústica nesta área vem sendo 
investigada inclusive enquanto instrumento de triagem do câncer de laringe. Pode ser 
amplamente utilizada durante o processo terapêutico para documentação da mudança vocal 
do indivíduo, no curto, médio e longo termo, fornecendo para este um “feedback” visual de 
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sua evolução na terapia e/ou cirurgia. Além disso, a análise acústica pode avaliar o potencial 
de mudança da voz através da abordagem comportamental, realizando a análise antes e 
após a execução de determinados exercícios específicos para o caso. Vale ressaltar que 
alguns tratamentos são extremamente mutiladores, gerando vozes muito aperiódicas, e nem 
sempre avaliáveis do ponto de vista de determinadas medidas acústicas. Serão discutidas 
as utilizações da análise acústica, acima descritas, assim como seus limites nesta área,  
ilustrando-se com exemplos de casos clínicos.  
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ATUAÇÃO IN LOCO COM CANTORES POPULARES 
 
Palestrante: Marta de Assumpção Andrada e Silva 
E-mail: martaandrada@uol.com.br 
Instituições:  Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP / Faculdade de 
Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo – FCMSCSP 
 
Resumo: não disponível 
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A COMPETÊNCIA COMUNICATIVA NO TRABALHO COM POLÍTICOS 
 
Palestrante: Maria Lucia G. Magalhães Torres 
E-mail:  mluciatorres@terra.com.br 
Instituição:  Universidade de Brasília – UnB 
 
Resumo: O político precisa da comunicação oral clara e expressiva para o exercício 
profissional. É necessário saber expor as idéias para o público de uma forma ordenada e 
com credibilidade, para persuadir o ouvinte. Ele deve ser hábil com a fala e a comunicação 
em comícios, convenções, conferências, entrevistas, debates e nos programas de rádio e 
TV. A voz, como instrumento de trabalho, é um componente essencial nesta tarefa. A 
condição do ambiente para a fala do político habitualmente não é a mais favorável, pois ele 
precisa falar muitas vezes com acústica e amplificação nem sempre de boa qualidade. 
Normalmente fala em situações de campanha eleitoral com ausência ou precariedade de 
equipamentos sonoros, sob variações climáticas e barulho da multidão. Após a eleição há 
uma melhor condição de trabalho em plenário, muitas vezes com a transmissão através do 
rádio e da televisão, mas nem sempre ele é ouvido. O político utiliza recursos comunicativos 
bastante específicos já que comunicar-se é uma necessidade que ultrapassa as questões 
de aptidão natural. Em acompanhamento individual é preciso identificar quais os recursos 
este indivíduo precisa melhorar ou modificar na sua maneira de falar para ter êxito como 
orador. Melhorar a qualidade vocal, ressonância e a projeção da voz é fundamental para 
este profissional da voz. A Comunicação é um processo transacional onde os participantes 
criam um relacionamento em que enviam e recebem mensagens muitas vezes distorcidas 
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por vários tipos de ruídos. A voz clara e a articulação bem definida ajudam a apresentar a 
clareza de idéias. É importante também entender o ponto de vista do outro e saber analisar 
uma situação de diversas maneiras. Competência Comunicativa é definida como a 
capacidade de conseguir dos outros aquilo que você procura, mantendo o relacionamento 
aceitável para todas as partes. Entre as qualidades de uma pessoa considerada como 
comunicador competente estão: amplo repertório de comportamentos, que ela seja capaz de 
escolher o melhor comportamento para uma determinada situação e desempenhá-lo com 
habilidade, ponderação e pausas marcadas. Alguns políticos conseguem alguma 
notoriedade por causa de seus discursos e os recursos de expressividade que utilizam para 
se comunicar. O conteúdo do discurso associado a uma forma adequada e à articulação de 
idéias faz o eleitor se impressionar positivamente pois transmite credibilidade ao 
profissional. Ao longo do tempo, a voz e a forma de expressão do político foram se 
definindo. Os senadores, que apresentam geralmente maior tempo de experiência 
profissional, têm como características principais as pausas marcadas e longas, ênfase e 
entonação definidas, prolongamento de vogais, articulação clara, credibilidade, segurança, 
firmeza e autoridade e poder de decisão. É interessante notar que a experiência no cenário 
político leva-os, mesmo considerando um espaço de tempo tão ampliado, a manter algumas 
características que revelam uma fala firme com pausas definidas e intencionais. O padrão 
articulatório se mantém, mas o estilo é marcado por figuras importantes da história que 
tendem a ser modelos para gerações futuras. 
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Ana Cristina Côrtes Gama - Coordenadora 
Glaucya Madazio - Vice-coordenadora 

Miriam Moraes - Secretária 
 

Comitê de Voz Profissional 
 

Iára Bittante de Oliveira - Coordenadora 
Anna Alice Almeida - Vice-coordenadora 

Thais Raize - Secretária 
 

Comitê de Fononcologia 
 

Ingrid Gielow - Coordenadora 
Irene de Pedro Netto - Vice-coordenadora 

Sayuri Tutya - Secretária 
 

Articuladores do Departamento de Voz da SBFa 
 

Ingrid Gielow - Articuladora Nacional 
Deborah Feijó - 1ª Região 

Ana Elisa Moreira-Ferreira - 2ª Região 
Maria Aparecida Stier - 3ª Região 

Leonardo Wanderley Lopes - 4ª Região 
Maria Lúcia Torres - 5ª Região 

Carolina Fiorin Anhoque - 6ª Região 
Maria Elza Dorfman - 7ª Região 
Eduardo Magalhães - 8ª Região 

 
 

Faça já sua inscrição!!! Vagas limitadas: www.sbfa.org.br 
 

 
 

21 a 24 de outubro de 2009 
Pestana Bahia Hotel – Salvador – BA 

 


