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Este número do JVA, além de divulgar, como faz rotineiramente,
as atividades desenvolvidas nos três últimos meses, referentes à
temática VOZ, traz hoje um convite muito especial a todos os
seus leitores: estamos organizando para o mês de agosto a XI
Mostra de Estudos e Pesquisas sobre Voz da PUC-SP e
contamos com a sua presença!
No ano passado realizamos essa atividade de forma itinerante e
visitamos 10 IES e discutimos 10 tópicos relacionados a
elaboração de pesquisa na área, para comemorar nossos 10
anos de Mostra.
Para este ano de 2012, estamos pensando em realizar essa
atividade a distância. Afinal de contas esse é um recurso que
está a nossa disposição e que tem sido usado por inúmeras
instituições de ensino, até mesmo as mais tradicionais.
Utilizamos o sistema para algumas Atividades Programadas do
Programa de Estudos Pós-Graduados em Fonoaudiologia da PUC-
SP e concluímos que se de um lado perdemos o ¨calor¨ da
presença das pessoas, por outro damos oportunidade para um
número maior delas participar.
Pensamos em agendar para o final de agosto e pelas nossas
redes sociais isso será bem divulgado.
Destacamos para discutir nesse dia a questão do procedimento
de avaliação perceptivo-auditiva utilizada nas pesquisas. Esse
aspecto está presente desde os primórdios da nossa clínica e na
pesquisa merece atenção especial.
Num primeiro momento faríamos a apresentação das diferentes
possibilidades de uso da avaliação perceptivo-auditiva e na
sequência os participantes apresentariam suas próprias
experiências com envio de relatos ou dúvidas.
Finalizando, informamos que as discussões sobre o documento
Distúrbio de Voz Relacionado ao Trabalho terão continuidade
(depois de ter estado até 16 de março em consulta para
sugestões), em reunião agendada pelo Ministério da Saúde para
o final do mês de junho. Aguardem noticias!
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E F I C Á C I A  D A  F O N O T E R A P I A  N A  I M O B I L I D A D E

U N I L A T E R A L  D E  P R E G A  V O C A L

Camila Barbosa Barcelos Fundação Antônio Prudente - Hospital AC Camargo
Dissertação de Mestrado defendida em 16/03/2012

Orientadora: Profª Drª Elisabete Carrara-de Angeis 

A voz é produzida por duas pregas vocais, essas são
popularmente conhecidas como cordas vocais. A pesquisa
em questão abordou a reabilitação fonoaudiológica no
caso de uma imobilidade unilateral de prega vocal (IUPV).
Essa alteração é caracterizada por uma redução ou
ausência do movimento de uma das pregas vocais, causada
por uma lesão no nervo vago ou por uma alteração no
sistema nervoso central. Na maioria dos casos, trata-se de
uma compressão ou lesão em algum ponto do percurso do
nervo vago. Os nervos que regulam os movimentos das
pregas vocais podem ser comprimidos em decorrência do
desenvolvimento de tumores situados na região do
pescoço e também por lesões resultantes de traumatismos
cranianos ou vertebrais. A IUPV geralmente traz alterações
para a voz e para respiração e dessa forma pode
comprometer a comunicação e a qualidade de vida.
Embora a fonoterapia seja o tratamento inicial, são raros os
estudos que analisam sua eficácia. Esta pesquisa teve como
objetivo avaliar os efeitos da terapia fonoaudiológica em
pacientes com IUPV e definir fatores associados à evolução
do quadro a curto (após 3 meses), médio (6 meses) e longo
prazo (1 ano). Os pacientes selecionados foram
diagnosticados por meio de avaliação otorrinolaringológica
e fonoaudiológica. Os sujeitos, também, responderam o
questionário Índice de Desvantagem Vocal ( IDV ), que

mensura a desvantagem que a alteração vocal proporciona
ao indivíduo. A reabilitação vocal ocorreu individualmente,
em sessões semanais de trinta minutos. Os objetivos da
terapia consistiram na melhora do fechamento das pregas
vocais e na prevenção de ajustes compensatórios
indesejáveis, como a tensão musculoesquelética e a voz em
falsete. Foram diagnosticados 61 pacientes, 16 (26,2%), do
sexo masculino e 45 (73,8%), do feminino, com idade média
de 54 anos. A causa principal do diagnóstico de imobilidade
de prega vocal foi a remoção da tireoide (69%). As
principais alterações vocais, encontradas na primeira
avaliação, foram rugosidade (95%), soprosidade (77,7%) e
instabilidade (64%). Na avaliação otorrinolaringológica, 33
(54,2%) pacientes apresentaram imobilidade em posição
paramediana (próxima a linha média), 16 (26,2%), na parte
superior da laringe, no mesmo lado da paralisia, e 41
(67,3%), constrição no lado oposto à IUPV. Ao final do
processo terapêutico, 28 (65,1%) pacientes permaneceram
com o diagnóstico. Houve melhora dos parâmetros
fonoaudiológicos, no escore do questionário IDV e no
fechamento glótico, após oito sessões e com resultados
permanentes. Nos parâmetros acústicos também foi
mensurada uma melhora na qualidade vocal. Com base nos
achados desta pesquisa, podemos concluir que a terapia
vocal é eficaz na reabilitação de pacientes com IUPV.

C A R A C T E R Í S T I C A S  D A  F A S E  F A R Í N G E A  D E  P A C I E N T E S  
S U B M E T I D O S  A  D I F E R E N T E S  T R A T A M E N T O S  D O  

C Â N C E R  D E  C A B E Ç A  E  P E S C O Ç O

Elma Heitmann Mares Azevedo Fundação Antônio Prudente – Hospital AC Camargo
Dissertação de Doutorado defendida em 26/03/2012 

Orientadora: : Profª Drª Elisabete Carrara-de Angeis
A deglutição é caracterizada por um processo neuromuscular,
contínuo, sequencial, que compreende várias fases com
características anatômicas e/ou funcionais distintas. Essas
fases são denominadas em: preparatória oral, oral, faríngea e
esofágica. A fase faríngea é involuntária e inconsciente,
caracterizada por diferentes eventos: elevação e retração do
palato mole (parte final do “céu da boca”), elevação e
anteriorização da laringe e osso hioideo, fechamento da
laringe, contração faríngea e abertura do esfíncter esofágico
superior. Qualquer alteração em uma ou mais fases da
deglutição, desde a ingestão do alimento pela boca até a
entrada no estômago é denominada disfagia. O objetivo da
pesquisa foi caracterizar o local do início e o tempo de
trânsito da fase faríngea (tempo que o bolo alimentar se
move pela faringe); presença, local e grau de estase faríngea
(resíduo aparente em alguma estrutura faríngea após a
primeira deglutição) e presença, momento e grau de
penetração e aspiração de pacientes tratados do câncer de
cabeça e pescoço. As penetrações e/ou aspirações de
secreções ou alimentos são alterações que podem ser
observadas nas diversas fases da deglutição e que podem
comprometer a saúde pulmonar do paciente. Este estudo
ocorreu a partir de um grupo de pacientes submetidos a

diferentes tratamentos de câncer, com idade acima de 40
anos, independente do gênero e estadiamento e de um grupo
controle, de indivíduos saudáveis. Os grupos foram avaliados
por meio da videofluoroscopia da deglutição, método que
permite a observação das estruturas anatômicas e a análise
dinâmica, em tempo real, dos diversos eventos das fases da
deglutição. Nos resultados, observou-se no início da fase
faríngea a posição do bolo alimentar abaixo do ângulo da
mandíbula. A maioria dos sujeitos avaliados apresentou maior
ocorrência de estase nos recessos faríngeos e redução de
penetração/aspiração. O tempo de trânsito faríngeo foi maior
em pacientes submetidos à cirurgia. Ao comparar os
pacientes com indivíduos saudáveis, observou-se que, no
primeiro grupo, as estases e as penetrações foram mais
frequentes. O mesmo ocorreu nos sujeitos com idade
superior a 60 anos, com maior frequência de penetração. Os
pacientes tratados do câncer de cabeça e pescoço
apresentaram maior ocorrência do local de início de fase
faríngea, abaixo do ângulo posterior da mandíbula e de
estases para volumes maiores; frequência reduzida de
penetração/aspiração e tempo de trânsito faríngeo dentro da
faixa de normalidade.
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P R O P O S T A  D E  I N T E R V E N Ç Ã O  F O N O A U D I O L Ó G I C A  C O M  J O G O S

T E A T R A I S  N A  D O E N Ç A  D E  P A R K I N S O N :  E S T U D O  D E  C A S O  C L Í N I C O

Roberto Mello Felisette Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Dissertação de Mestrado defendida em 12/06/2012 

Orientadora: Profª Drª Léslie Piccolotto Ferreira 

Esta pesquisa se insere no contexto das pesquisas
qualitativas, em que os procedimentos metodológicos que
a subsidiaram se constituem do levantamento de dados
referente a um caso clínico atendido em consultório
particular do pesquisador. Foi realizado um estudo
exploratório, descritivo e analítico da intervenção
fonoaudiológica em um indivíduo com Doença de
Parkinson (DP), na qual foram utilizados, além de técnicas
de exercícios de treinamento vocal, dinâmicas com os
Jogos Teatrais. Tais iniciativas possibilitaram à intervenção
fonoaudiológica uma abordagem em que o treinamento
fisiológico é dirigido ao contexto relacional e dialógico,
aliando o recurso do jogo teatral e abrindo dessa forma a
possibilidade do paciente experienciar situações
semelhantes ao cotidiano. A análise e reflexão surgidas a
partir desta pesquisa sugerem que a maior abrangência
alcançada pelos ajustes de voz e de fala vivenciados e

experenciados no desempenho dos Jogos Teatrais, além
da percepção/expressão corporal favorecida pelos
mesmos, integram de forma mais completa os ganhos
obtidos na qualidade vocal e na fala, possibilitando que o
paciente lide melhor com as alterações na comunicação
causadas pela DP, considerando-se a evolução irreversível
da doença. Em assim sendo, enfatiza-se o fato de não se
tratar apenas da utilização da melhora fisiológica da voz do
paciente, mas de integrar todos os ajustes praticados de
forma a desinibir o paciente nos seus momentos
relacionais, uma vez que não se trata de nada curativo,
tendo em vista que todo processo terapêutico tem como
objetivo seu desdobramento na vida particular do
paciente. O resultado desta pesquisa sugere que o
paciente construiu, ao longo do processo terapêutico,
habilidades para lidar melhor com a doença e a sua
progressão irreversível.

ACONTECEU
Dia Mundial da Voz
Em 2012, o Laborvox comemorou o Dia Mundial da Voz (16 de abril) com um texto informativo, no seu site
www.laborvox.com.br sobre saúde e bem estar vocal, além de aspectos relacionados a voz e a comunicação. Também
para a comemoração da data, com a colaboração da CIPA da PUC-SP, foram distribuídas garrafas de água para
professores (profissionais da voz), funcionários e alunos da universidade. Uma faixa com a frase: Seja amigo da sua voz! O
Laborvox apoiou a campanha da voz da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia (SBFa) e divulgou no site um vídeo do ex-
presidente Lula, no qual ele relata como foi o seu tratamento para o câncer de laringe e fala sobre o tratamento
fonoaudiológico para reabilitar sua voz. A SBFa também produziu um vídeo com a dupla Victor e Léo que mostraram que
são amigos da voz. Para saber mais informações acesse nosso site no link Você sabia? e descubra mais informações sobre
a voz e Fonoaudiologia.

XIX Semana de Fonoaudiologia, VIII Jornada Mauro Spinelli PUC-SP e
V Semana de Fisioterapia da PUC – SP
Nos dias 14, 15 e 16 de maio de 2012, aconteceu a XIX Semana de Fonoaudiologia, VIII Jornada Mauro
Spinelli PUC-SP e V Semana de Fisioterapia da PUC – SP. Neste ano, foram apresentados workshops e
trabalhos de diferentes temáticas, nas mais diversas áreas de atuação. Para a apresentação desses,
participaram alunos da graduação e da pós-graduação dos Cursos de Fonoaudiologia e Fisioterapia,
professores e profissionais convidados. Os temas abordaram a prática na atuação com processamento
auditivo, comunicação alternativa, afasia, surdocegueira, paralisia cerebral, aprendizagem, cuidados
paliativos, disfunção temporomandibular, disfagia, relação corpo e voz, entre outros.

Ao final das atividades, foi realizada a 8ª versão do Prêmio Mauro Spinelli, quando foram
agraciados em 1º lugar: PARTICIPAÇÃO DA FONOAUDIOLOGIA EM CUIDADOS PALIATIVOS
DOMICILIAR: ESTUDO DE CASO CLÍNICO de Maria José de Freitas Duarte e Luiz Augusto de
Paula Souza; 2º lugar: CONTEÚDOS PSÍQUICOS E EFEITOS SOCIAIS ASSOCIADOS À PARALISIA
FACIAL PERIFÉRICA: ABORDAGEM FONOAUDIOLÓGICA de Mabile Francine Ferreira Silva,
Paulo Roberto Lazarini, Marina Lang Fouquet e Maria Claudia Cunha; e em 3º lugar: OS
CONTOS DE FADAS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA de Gisele Gouvêa e Regina Freire .

Para o encerramento do evento houve a apresentação cultural com a participação
dos alunos da pós-graduação Enio Lopes Mello e Camila Loiola, com
acompanhamento de Sérgio Bello no violão e o sorteio de vários brindes oferecidos
por lojas e restaurantes do bairro.
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por Marta Assumpção de Andrada e Silva

No mês dos namorados, aí vai uma sugestão de trilha para embalar os beijos, abraços e o amor!

Idilio – Marina de La Riva
Segundo CD da cantora brasileira com alma cubana. Repertório e interpretações
românticas com um acompanhamento musical jazzístico e uma voz totalmente fluída.
As canções cantadas em espanhol ainda com maior destaque, para embalar o namoro
nada como: Añorado Encuentro (Piloto Bea e Vera Morua), Como duele perderte
(Flores) e Y (Mario de Jesus). Em português temos o delicioso chorinho - Deixe que
amanheça (Oswaldo Santiago).

Uma suíte amorosa – Bibi Ferreira brasileira, ao piano Francis Hime
Este CD é de 2010, mas só descobri agora e fiquei tão bem impressionada
que resolvi indicá-lo aqui. A voz de Bibi Ferreira já foi guia para Edith Piaf, Amália
Rodrigues, para a Medéia brasileira de Gota D´água, entre tantas outras damas da
canção e dramaturgia, e para celebrar seus 70 anos de carreira, nos presenteia com
seu primeiro CD dedicado exclusivamente ao cancioneiro nacional. Com arranjos
impecáveis e originais de Francis Hime, imortalizam as canções: Fotografia (Tom
Jobim), Vambora (Adriana Calconhoto) e Preciso aprender a ser só (Marcos Vale e
Paulo Sérgio Vale) com uma interpretação de arrepiar.

LP1 – Joss Stone
O primeiro CD independente da cantora e compositora britânica de soul e R&B
valoriza sua bela voz e interpretação intensa. Com 24 anos, Joss Stone lança seu
quinto CD com destaque para as canções pautadas em desilusões amorosas, como
em Last One to Know e Cry Myself to Sleep ambas composições dela com um uso
vocal criativo e verdadeiramente interpretativo.

Nossa querida mestre Edmée Brandi mais uma vez nos surpreendeu com o
lançamento de seu livro A Disfonia Comportamental: A Vida na Voz, escrito
juntamente com Cal Coimbra. Como ela mesma diz, volta a discutir sobre disfonia
comportamental “agora mais madura e fortalecida”... O livro dividido em sete
capítulos, inicia com a evolução do conceito de psicossomática, passa pelas questões
dos afetos que vão marcando a vida, se debruça sobre as questões da respiração,
define disfonia comportamental e finaliza com questões sobre o nosso século.
Parabenizamos pela iniciativa e ficamos felizes ao vê-la em foto
acompanhada de suas seguidoras! Saibam todos que o nosso
grupo admira seu trabalho e faz parte do rol de seus fãs!!!

LANÇAMENTO

XI Mostra de Estudos e Pesquisas sobre Voz da PUC-SP !

Aguarde informações pelo nosso site e redes sociais!!! 
www.pucsp.br/laborvox

www.facebook.com/laborvox
Twitter: @laborvox


