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RESUMO 

INTRODUÇÃO: as Campanhas de Voz fazem parte de ações coletivas e 
aproximam fonoaudiólogos às estratégias e políticas públicas de saúde. 
OBJETIVO: analisar as Campanhas de Voz incentivadas pela Sociedade 
Brasileira de Fonoaudiologia (SBFa), na perspectiva da promoção de saúde e 
prevenção de doenças. A pesquisa foi dividida em três estudos com enfoque 
no entendimento do processo de construção e elaboração das Campanhas de 
Voz no contexto de campanhas em saúde, promoção de saúde e prevenção de 
doenças. O primeiro estudo teve como objetivo retomar o percurso histórico da 
Campanha de Voz e apresentar o que atualmente é proposto; o segundo 
analisou as reportagens televisionadas em 2013 sobre o Dia Mundial da Voz; e 
o terceiro identificou nas Campanhas premiadas entre 2005 à 2013 os 
pressupostos envolvidos nas práticas de Educação em Saúde. MÉTODO: o 
primeiro estudo foi realizado por meio de um levantamento do histórico da 
Campanha de Voz no Brasil, contemplando os principais desafios nesse 
percurso cronológico. No segundo estudo foram analisadas por meio da técnica 
de Análise Documental - AD as reportagens transmitidas pela emissora Globo® 
sobre Campanha de Voz. Para verificar a associação entre as variáveis 
independentes (região, turno da programação, profissional entrevistado, 
duração da entrevista e multiprofissionalidade) à variável desfecho (enfoque da 
entrevista: cuidados gerais ou doença) foi utilizado o teste Exato de Fisher. 
Para o terceiro estudo, utilizou-se o banco de dados da SBFa das Campanhas 
de Voz premiadas, sendo um total de 20 Campanhas em oito anos. Os 
resultados foram categorizados quanto às atividades que envolvem o fazer e o 
diálogo, que envolvem o diálogo, em que prevalece a voz do profissional, de 
total domínio do profissional e comunicação à distância. Para análise, utilizou-
se a técnica de AD e análise descritiva por meio de frequências absolutas e 
relativas, medidas de tendência central e dispersão. Para análise de tendência 
foram construídos diagramas de dispersão entre o total de campanhas e os 
anos avaliados. Os resultados foram organizados em uma matriz, com registro 
dos elementos dialógicos e unidirecional. RESULTADOS: No primeiro estudo 
considera-se a importância de que as esferas públicas se apropriem do tema e 
possam garantir a execução das ações e que a Campanha se torne uma 
prática cotidiana permanente. No segundo estudo verificou-se que todas as 
regiões do Brasil foram contempladas com reportagens. O fonoaudiólogo foi o 
profissional que tratou do tema na maioria dessas reportagens e o enfoque das 
entrevistas não foram na sua maioria de uma mesma natureza, de promoção 
ou de prevenção ao distúrbio de voz. No terceiro estudo observa-se que nas 
Campanhas de Voz, a distribuição de material é a ação mais usual. No 
decorrer dos anos percebe-se uma tendência de se realizar ações 
unidirecionais quando comparada as ações dialógicas. CONCLUSÃO: As 
Campanhas de Voz representam um marco na mobilização dos fonoaudiólogos 
que passaram a ter o tema como objeto de uma ação que se pretende 
educativa. Assim, é importante que este processo aconteça de forma acessível 
à população e que os participantes sintam-se contemplados no que se refere 
às diversas possibilidades de se exercer o cuidado, refletidas em sua qualidade 
de vida. 

 Palavras-Chave: Fonoaudiologia; Voz; Promoção da Saúde; Educação em 
Saúde. 
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ABSTRACT 
 

INTRODUCTION: voice campaigns are part of the collective actions and 

connects speech therapists  and  the strategies of public health policies. 

OBJECTIVE: to analyze the Voice campaigns promoted by the Brazilian 

Society of Speech Language Pathology and Audiology (SBFa in portuguese) 

from the perspective of health promotion and disease prevention. The research 

was divided into three studies with emphasis in the understanding of 

construction and development of Voice Campaigns process in the context of 

health campaigns, health promotion and disease prevention. The first study had 

as objective resume the historical course of the Voice Campaign and present 

what is currently proposed; the second analyzed the news reports televised in 

2013 about World Voice Day; and the third identified in the winning campaigns 

from 2005 to 2013 the assumptions involved in health education practices. 

METHOD: the first study was conducted by a research on the history of the 

Voice Campaign in Brazil, covering the main challenges encountered. In the 

second study were analyzed by the Document Analysis technique – DA the 

reports transmitted by the Globo® broadcaster about Voice Campaign. To verify 

the association between the independent variables (region, schedule turn. 

professional interviewed, the interview duration and multiprofessionality) the 

outcome variable (interview approach: general care or disease) was used 

Fisher's exact test. For the third study, we used the SBFa database of winners 

of Voice campaigns, with a total of 20 campaigns in eight years. RESULTS: in 

the first study we consider the importance of the public spheres to appropriate 

of the theme and to ensure the implementation of actions and that the campaign 

becomes a permanent daily practice. In the second study it was found that all 

regions of Brazil were included with news reports. The speech therapist was the 

professional who addressed the issue in most of these reports and the focus of 

the interviews were not in the most part of the same nature, promotion or 

prevention of voice disorder. In the third study it was observed that the Voice 

campaigns, the distribution of material was the most common action. Over the 

years we can see a tendency toward unidirectional actions when compared with 

dialogical actions. CONCLUSION: the Voice campaigns represent a milestone 

in mobilizing speech therapists which they now have the theme as the object of 

an educational action. Thus, it is important that this process happens in an 

accessible way to the population and that participants feel to be contemplated in 

relation to the various possibilities to exercise the care, reflected in their quality 

of life. 

 

Keywords: Speech. Language and Hearing Sciences; voice; Health Promotion; 

Health Education. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

As campanhas em saúde são ações ou estratégias que fazem parte do 

cotidiano do brasileiro. São realizadas anualmente, em datas específicas, e há 

cobertura da mídia e adesão dos setores privado e público tanto no que se 

refere ao financiamento, como também quanto ao estímulo à realização de 

hábitos saudáveis. Nas campanhas em saúde, a população é o grande alvo, 

assim todo o mecanismo desenvolvido e elaborado deve, obrigatoriamente, 

contemplar suas necessidades. Deste modo, para que as ações nas 

campanhas sejam condizentes às políticas públicas atuais, é necessário se 

apropriar de alguns conceitos que sustentam as práticas em saúde realizadas. 

Dentre eles, ressalta-se a concepção de Integralidade, Cuidado, 

Responsabilização e Comunicação em Saúde. 

 Segundo a literatura, a Integralidade pode ser observada em três 

dimensões diferentes, a saber: práticas, serviços e políticas (MATTOS, 2009). 

E a apropriação dessas dimensões beneficiam as práticas realizadas nas 

campanhas em saúde.  

A dimensão prática contribui para o entendimento da necessidade da 

população, fator essencial para a contextualização das ações nas campanhas; 

a dimensão serviços auxilia na organização do funcionamento dos 

equipamentos em saúde, o que contribui na elaboração das ações coletivas em 

saúde e a dimensão política fomenta nas campanhas a necessidade de se criar 

políticas saudáveis sobre determinado tema. 

A dimensão das práticas é relacionada a atitudes voltadas a adequada 

prática profissional, que não se resume à prevenção e ao controle de doenças 

(MATTOS, 2009). Assim, a dimensão prática da integralidade está relacionada 

intrinsecamente à necessidade da população e não apenas diretamente a 

combater as doenças (ARCE e SOUSA, 2014). A integralidade dos serviços é 

colocada como uma forma horizontal de programar os serviços de saúde que 

deve ser concebida, utilizando-se da epidemiologia, para estabelecer respostas 

mais adequadas às necessidades da população, associando demanda 
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espontânea e programada (MATTOS, 2009). E, por último, a dimensão política, 

definida como bandeira de luta que expressa um conjunto de valores que se 

relacionam a um ideal de sociedade mais justa e solidária. Destaca-se ainda 

que a integralidade representa uma recusa em reduzir a objetos 

descontextualizados os sujeitos sobre os quais as políticas incidem, ampliando 

o horizonte de problemas a serem tratados por políticas que respeitam as 

especificidades de diferentes grupos populacionais, garantindo tanto ações de 

prevenção quanto assistenciais (MATTOS, 2009). 

Assim a integralidade da saúde pode assumir diversos sentidos (PINHO 

et al. 2007), entre eles à organização dos serviços e ações de saúde, voltado à 

articulação entre assistência e práticas de Saúde Pública (MATTOS, 2001). 

 Todos esses sentidos relacionando-se transversalmente com a noção 

de cuidado (ARCE e SOUSA, 2014), fundamentado no diálogo e no pacto com 

a diversidade social, cultural, entre outras. Tais pressupostos contribuem para 

a conformação das práticas de saúde em diferentes contextos, tais como o da 

Atenção Primária (MAIA e VAGHETTI, 2008).  

Nesta direção o cuidado em saúde têm se configurado em diferentes 

estratégias com objetivo de construir alternativas para a organização das 

práticas de atenção à saúde no Brasil (AYRES, 2004).  O cuidado é 

compreendido como uso de competências e tarefas técnicas não se 

restringindo a elas (AYRES, 2001), mas sim de apropriação de estratégias 

condizentes à Saúde Pública, que possam ser integral, corresponsável e 

resolutivas à população (ASSIS et al. 2010).  

A responsabilização é entendida como o sentido de responder por si e 

responder para si (GRONDIN, 1999). Nessa direção o cuidar em saúde não é 

apenas projetar, mas sim projetar responsabilizando-se (AYRES, 2004). Assim, 

o sujeito é responsável por suas atitudes, porém é necessário que ele saiba as 

consequências de suas escolhas para que nesse processo possa optar 

consciente, de maneira autônoma.  

A maioria das ações de Educação em Saúde que têm sido 

desenvolvidas no contexto internacional e, também no Brasil, permanece 

concentrada na prevenção de doenças e focada na responsabilização 

individual (OLIVEIRA, 2005).  
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A comunicação em saúde é ferramenta essencial neste processo de 

responsabilização, pois somente com a informação disponível aos sujeitos, ele 

poderá intervir em seu processo cotidiano de escolha entre hábitos saudáveis 

ou não. A comunicação em saúde é realizada por meio de elementos que 

possibilita a troca de saberes, discussões e conhecimento reciprocamente 

(HANSEN, 2004) e pode ser realizada individualmente ou em massa, como 

ocorre nas campanhas em saúde. 

Desse modo, elaborar estratégias de educação em saúde, requer ir além 

da assistência curativa, significa sim dar prioridade a intervenções de 

prevenção de doenças e promoção de saúde (ALVES, 2005). Assim, neste 

percurso proposto de Educação em Saúde, o modelo dialógico contempla a 

proposta como explicitado anteriormente de integralidade, responsabilização, 

cuidado e comunicação, pois favorece o reconhecimento da população 

enquanto sujeito ativo, autônomo e que apresenta conhecimento sobre o 

processo saúde-doença e das condições reais de vida (ALVES, 2005). 

 A Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia (SBFa), desde 2002, estimula 

a participação dos profissionais fonoaudiólogos na organização da Campanha 

de Voz com uma premiação em que é escolhida a melhor delas no ano 

corrente. Os responsáveis pela campanha realizam as ações segundo as 

diretrizes propostas pela entidade e se inscrevem para concorrer ao prêmio. No 

decorrer desses anos, dentre os critérios, são priorizados os aspectos 

estruturais de apresentação da campanha, como a utilização do símbolo da 

SBFa e o tema “Seja Amigo da sua voz” (SBFa,2013). Para o julgamento são 

considerados os seguintes aspectos: apresentação em power point; 

criatividade das ações; abrangência da população envolvida; conteúdo das 

ações; caráter integrador e intersetorial; e impacto da Campanha no público-

alvo.   

 No contexto da Campanha de Voz, observam-se os esforços de 

fonoaudiólogos em romper com características históricas da profissão, que 

centrou hegemonicamente seus estudos e suas ações na reabilitação dos 

distúrbios da comunicação a partir de uma prática clínica individual. Esses 

buscam, nos últimos 15 anos, desenvolver ações de cunho coletivo, focadas na 

promoção da saúde e na prevenção de doenças (DORNELAS, et al 2012).  
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 Porém, esse percurso ainda não foi capaz de transformar a realidade da 

Fonoaudiologia no contexto da Saúde Coletiva. Dessa forma esta tese justifica-

se pela necessidade de se refletir e realizar práticas voltadas para a Educação 

em Saúde com foco na promoção de saúde e não apenas na prevenção de 

doenças. Estudos sobre voz do professor ressaltam a importância de ações de 

prevenção de doença e promoção de saúde, porém é necessário também 

reconhecer que um distúrbio vocal não é determinado apenas por um ou outro 

fator, mas sim por vários que irão influenciar no processo do adoecimento vocal 

(GHIRARDI et al., 2012). Dessa forma, é imprescindível se apropriar das 

diversas esferas que podem acarretar os distúrbios vocais, neste caso, nos 

professores (BISERRA et al., 2013) e avançar no processo de construção e 

reformulação das ações fonoaudiólogicas, na perspectiva da promoção da 

saúde e na construção de políticas públicas saudáveis.  

   A Campanha de Voz é uma ação em saúde, reconhecida pelos 

profissionais que a organizam como uma estratégia preventiva de hábitos que 

prejudicam a saúde vocal (SBFa, 2014 e ABLV,2014), evitando o adoecimento 

e possíveis danos causados na comunicação do sujeito. O alto índice de 

câncer laríngeo justifica a iniciativa em que diversas ações sobre saúde vocal 

são realizadas há mais de 16 anos direcionadas à população em geral 

(D´AVILA, 2009).  

 Nesses espaços, a denominada saúde vocal se contrapõe aos hábitos 

prejudiciais a voz, tendo como resultado doenças e alterações que irão 

comprometer significativamente a qualidade de vida do sujeito. Tal técnica 

utilizando o binarismo entre bem-mal é denominada como “pedagogia do terror” 

(LIMA, BUCHER E LIMA, 2004), uma vez que as estratégias elaboradas 

provocam repulsa aos sujeitos.  

Há poucos estudos na literatura sobre essas intervenções, seja 

descrição ou até avaliações da efetividade dos mecanismos elaborados para 

mobilizar a população aos cuidados com a voz. 

Com a finalidade de auxiliar a mudança de paradigma em 

Fonoaudiologia e na busca por um percurso profissional em consonância com 

as necessidades da população e vinculado às políticas públicas de saúde 
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vigentes, esta pesquisa teve como enfoque, numa vertente retrospectiva, 

compreender o processo de elaboração das Campanhas de Voz estimuladas 

pela SBFa, sua trajetória cronológica de 2005 à 2013 e, numa proposta 

prospectiva, analisar o reflexo da promoção de saúde e prevenção de doenças 

em saúde nas ações a partir da avaliação do material elaborado.  

Esta pesquisa está dividida em três estudos, com metodologias distintas 

e enfoque na compreensão do processo de construção e elaboração das 

Campanhas de Voz, bem como sua caracterização no contexto de campanhas 

em saúde, na perspectiva da promoção e prevenção.  
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2. OBJETIVO 

 

Analisar as Campanhas de Voz incentivadas pela Sociedade Brasileira de 

Fonoaudiologia (SBFa), na perspectiva da promoção de saúde e prevenção de 

doenças.  

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Sistematizar o percurso de construção das Campanhas de Voz no Brasil. 

Analisar reportagens televisionadas sobre o Dia Mundial da Voz, ocorridas no 

ano de 2013. 

Identificar os pressupostos envolvidos nas práticas de Educação em Saúde nas 

Campanhas de Voz realizadas no período de 2005 a 2013, na perspectiva dos 

preceitos da Promoção à Saúde. 
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3. MÉTODO 

 

  

A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e aprovada sob o n° CAAE n° 

25780014.0.0000.5482 (Anexo 1). Para atender aos objetivos, a coleta de 

dados foi separada em três estudos. 

 O primeiro estudo foi realizado por meio de um levantamento do 

histórico da Campanha de Voz realizada no Brasil, desde seu início até os dias 

atuais, contemplando os principais desafios neste percurso cronológico. Dentre 

as fontes consultadas vale destacar os sítios da Sociedade Brasileira de 

Fonoaudiologia e a Associação Brasileira de Laringologia e Voz. 

 No segundo estudo foram analisadas as reportagens transmitidas pela 

emissora Rede Globo® veiculadas nos telejornais regionais/locais no período 

entre 15 de março a 20 de abril de 2013 e teve como técnica de análise a 

Análise Documental (AD) (MINAYO, 2008).  

Organizou-se uma planilha específica para registrar os dados das 

reportagens e a seguir foi realizada análise descritiva por meio de frequências 

absolutas e relativas, medidas de tendência central e dispersão. Para verificar 

a associação entre as variáveis independentes (saber, região, turno da 

programação, profissional entrevistado, duração da entrevista e 

multiprofissionalidade) à variável desfecho (enfoque da entrevista) foi utilizado 

o teste Exato de Fisher. Os dados foram digitados em Excel e analisados em 

SPSS versão 17.0 para Windows. 

No terceiro estudo utilizou-se o arquivo do Departamento de Voz da 

SBFa das Campanhas de Voz enviadas pelos organizadores das Campanhas 

para concorrer ao prêmio de melhor Campanha de Voz. O período de análise 

compreendeu os anos de 2005 a 2013. Nesta pesquisa foram disponibilizadas 

pela SBFa 28 Campanhas porém, foram excluídas àquelas que não 

apresentaram material suficiente para análise foco desta pesquisa. Desta forma 
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foi analisado um total de 20 Campanhas. Cada uma dessas Campanhas 

constituiu-se em um documento. Para análise dos dados foi aplicada a técnica 

de Análise Documental (MINAYO 2008). Todos os documentos referentes à 

Campanha de Voz foram inicialmente submetidos a uma “leitura flutuante” que 

possibilitou a associação de informações, organização de esquemas e quadros 

teóricos de acordo com a literatura vigente sobre campanhas em saúde 

(MINAYO, 2008). 

  Os resultados foram organizados em uma matriz, com registro dos 

elementos comuns entre as práticas que permitiram caracterizá-las como 

próximas à população, categorizadas como dialógicas e de total domínio do 

profissional, neste caso.  
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4. ESTUDO 1 

 

Campanha de Voz: uma iniciativa para cuidados em saúde1 

 

Em se tratando de promoção em saúde, a Educação em Saúde é um dos 

principais elementos que a constitui. No processo de educar em saúde pode se 

produzir um pensamento político pedagógico crítico e reflexivo, e contribuir, 

assim, para a autonomia de um sujeito capaz de propor mudanças e decidir 

sobre as questões relativas aos seus cuidados, aos de sua família e aos da 

coletividade (SANTO e PENA, 2009). 

As campanhas de saúde são ações de Educação em Saúde voltadas para o 

incentivo ao autocuidado e prevenção de doenças que acometem um grupo 

específico da população.  

Oswaldo Cruz foi precursor delas no Brasil e, em 1903, quando 

nomeado Diretor-Geral de Saúde-Pública, cargo que corresponde ao Ministério 

da Saúde atualmente, iniciou as campanhas de saneamento (FUNASA, 2013). 

Dentre suas propostas, estruturou a campanha contra a febre amarela em 

moldes militares, com intervenções rigorosas em que cabiam multa e 

demolição de imóveis insalubres que poderiam servir de viveiro para o 

mosquito transmissor da doença (FUNASA, 2013). Também como estratégia 

para a erradicação da febre amarela iniciou a campanha de vacinação 

compulsória. Todos eram obrigados a manter a vacinação em dia. Na época, 

foram criadas brigadas sanitárias, e as estratégias para garantir o cumprimento 

da lei foram consideradas humilhantes, o que desencadeou um confronto entre 

a população e o exército, evento que ficou conhecido como a Revolta da 

Vacina (PORTO e PONTES, 2003). Após aprovação da Constituição Federal, a 

população teve livre arbítrio garantido pela Constituição Federal para optar pelo 

tratamento oferecido. 

                                                           
1 Comunicação Publicada na Revista Distúrb Comun, São Paulo, 26(3): 606-611, setembro, 2014. 
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As campanhas com o objetivo de informar à população em massa 

chegaram ao Brasil no final da década de 1910, em harmonia com as 

concepções de saúde pública americana (COSTA e TEIXEIRA, 2010).  

 As de vacinação passam a ser acompanhadas de cartazes, folders e 

panfletos com o objetivo de orientar a população e incentivar pais a levarem 

seus filhos para tomar as doses da vacina. Os materiais educativos utilizados 

nas campanhas em saúde têm um marco histórico em 1985, quando a 

Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) conclama todos os países para 

se juntarem na luta pelo fim da poliomielite (FUNASA, 2013). Nessa data foram 

adotadas diversas iniciativas, entre elas a criação de uma marca para a 

campanha, conhecida nos dias de hoje como Zé Gotinha, a primeira logomarca 

utilizada em campanhas de saúde e, a partir de 1993, representante da 

campanha de multivacinação. 

Embora com início prioritariamente clínico, a Fonoaudiologia ocupa, 

atualmente, espaços que necessitam de intervenções coletivas e 

obrigatoriamente contextualizadas de acordo com as políticas públicas vigentes 

e a demanda da população ou instituição na qual atua. No Brasil, a 

Fonoaudiologia, na área de voz, pode ser dividida em três fases, a saber: 1960 

– quando a formação do profissional era predominantemente direcionada ao 

atendimento clínico individual; 1970 – momento em que fonoaudiólogo inicia 

um trabalho preventivo, propondo palestras e cursos; e 1990 – ao iniciar um 

trabalho com os profissionais da voz para adequar os recursos vocais as 

especificidades de seu trabalho (FERREIRA, 2009).   

Com as Campanhas de Voz, em 1999, a Fonoaudiologia dá inicio a 

aproximação do conceito de Educação em Saúde em suas práticas cotidianas 

nas diversas esferas do cuidado à população. A dimensão dessa prática de 

educar em saúde acompanhou os espaços de atuação em que a profissão se 

apropriou no decorrer de seu percurso.  

  Dentre os temas que se destacam na Fonoaudiologia, na vertente da 

Educação em Saúde, nota-se a Campanha de Voz como a intervenção 

necessariamente educativa com maior abrangência populacional, maior 

cobertura da mídia e envolvimento dos profissionais da área. Ela surgiu por 
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uma necessidade de informar à população sobre os malefícios dos hábitos que 

podem influenciar na saúde vocal e aumentar o conhecimento público sobre a 

importância da voz (SVEC e BEHLAU, 2007).  

 A Campanha de Voz, apesar da escassez de registros históricos, teve 

início em 1999 durante as comemorações da Semana da Voz entre 16 e 21 de 

abril (ABLV, 2013). Foi criada devido ao alto índice de câncer de laringe, que 

vitimava 15 mil brasileiros por ano, segundo dados, na época, da Organização 

Mundial da Saúde – OMS (ABLV, 2013), e desses oito mil eram casos fatais 

(D'AVILA, 2009). No ano de lançamento da Campanha, a Sociedade Brasileira 

de Laringologia e Voz (SBLV) era presidida pelo Dr. Nédio Steffen, que 

direcionou as primeiras ações nas quais foram atendidas mais de 40 mil 

pessoas em todos os estados brasileiros (D'AVILA, 2009). Ainda como estímulo 

para a realização da Campanha de Voz, a direção da SBLV percebeu que a 

população em geral, independente de classe social era muito carente de 

informações referentes aos problemas de voz (ABLV, 2013). 

Num primeiro momento, o evento resultou de uma parceria entre a 

Sociedade Brasileira de Laringologia e Voz e a Sociedade Brasileira de 

Otorrinolaringologia, contando com apoio institucional de diversas sociedades, 

associações, conselhos e entidades, tais como a Sociedade Brasileira de 

Fonoaudiologia, a Sociedade Brasileira de Endoscopia, a Sociedade Brasileira 

de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, a Associação Brasileira de Canto e o 

Conselho Regional de Fonoaudiologia – 4° região (SBFa, 1999).  

 A iniciativa brasileira serviu de inspiração para outros países, como 

Argentina e Portugal e o Dia Nacional da Voz do Brasil tornou-se o Dia 

Internacional da Voz. Nos Estados Unidos, a American Academy of 

Otolaryngology - Head and Neck reconheceu oficialmente essa celebração, em 

2002, e nesse ano o evento obteve o nome de "Dia Mundial da Voz” (SVEC e 

BEHLAU, 2007). 

 Pelo exposto pode-se entender que a Campanha de Voz, da forma como 

foi iniciada, tratava-se de uma estratégia de Educação em Saúde relacionada à 

prevenção e ao controle do câncer laríngeo (GUIMARÃES et al, 2010). Assim, 

o caráter informativo das estratégias propostas estava associado ao 
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desenvolvimento de ações para informar à população sobre os cuidados e 

hábitos saudáveis relacionados à voz (D'AVILA, 2008).   

A Sociedade Brasileira de Laringologia e Voz, responsável pelo início 

das ações na primeira Campanha de Voz era formada por diversos 

profissionais como fonoaudiólogos, otorrinolaringologistas e profissionais do 

canto e, em 2001, a partir da extinção dessa e criação da Academia Brasileira 

de Laringologia e Voz - ABLV, o acesso ficou restrito apenas aos médicos, fato 

que refletiu na organização das Campanhas de Voz que, inicialmente, era 

multiprofissional. 

Por essa razão, a partir de 2002, as Campanhas de Voz passaram a ser 

organizadas de forma independente pelas duas sociedades científicas 

(Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia – SBFa e Academia Brasileira de 

Laringologia e Voz - ABLV), não sendo impeditivo que profissionais 

fonoaudiólogos e médicos circulem nos eventos promovidos. 

Muito tem se debatido sobre o perfil que as Campanhas de Voz 

deveriam ter e, apesar de todos esses anos ainda não se estabeleceu a forma 

mais efetiva de se realizar as ações (GUIMARÃES et al, 2010). É notório, 

embora  ainda com menos frequência o investimento de pesquisadores na 

tentativa de contribuir para o planejamento e implementação de programas de 

orientação à população durante as ações da Campanha de Voz (ECKLEY, 

ANELLI e DUPRAT, 2008; FERREIRA, SANTOS, LIMA, 2009). 

O Comitê de Voz da SBFa apontou nos anos de 2004 e 2005 como 

objetivos da Campanha: “(1) propiciar o entendimento da voz como 

expressividade, veículo de relacionamento, de afeto e de trabalho; (2) 

promover ações que visem à conscientização da sociedade quanto à 

importância da saúde da voz em suas várias dimensões; (3) promover ações 

para divulgar a atuação fonoaudiológica e a logomarca “Amigos da Voz”, com o 
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intuito de criar uma marca que a população identifique com os cuidados da 

voz”2. 

Nota-se, portanto, que a orientação da SBFa aos fonoaudiólogos está 

voltada para uma atuação que privilegie ações educativas, que capacitem o 

sujeito a cuidar da sua saúde e da sua voz, por meio de oficinas, vivências, 

palestras, aulas, debates, panfletagem, entrevistas, artigos ou orientações, de 

forma que a população possa ter acesso às informações necessárias para 

cuidar da voz e se necessário, buscar ajuda especializada. Ou seja, nesse 

momento, a atuação de cada entidade (Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia 

– SBFa e Academia Brasileira de Laringologia e Voz – ABLV) distingue-se em 

relação aos objetivos da Campanha: enquanto a atuação fonoaudiológica volta-

se, especialmente, para promoção da saúde, a atuação otorrinolaringológica 

preocupa-se em sensibilizar a população em relação à prevenção das 

alterações vocais a partir dos materiais utilizados nas campanhas. 

O processo de criação da logomarca Amigos da Voz (Figura 1) em 2004, 

mostrou-se como uma importante estratégia utilizada para que a população 

pudesse identificar a Campanha. Inicialmente foi contratada uma empresa 

publicitária que depois de participar de reuniões em que os objetivos da 

Campanha de Voz foram discutidos, apresentou algumas propostas. Essas 

foram discutidas entre os integrantes do Departamento de Voz (Comitê de Voz, 

na época) e, no Dia da Voz de 2004, em solenidade ocorrida no Teatro da 

Universidade Católica de São Paulo (TUCA) a selecionada foi apresentada.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Texto extraído de comunicado dirigido aos fonoaudiólogos na lista de discussão 

fono@yahoogrupos.com.br nos anos de 2004 e 2005 (Disponível em:  
http://br.groups.yahoo.com/neo/groups/fonovoz/files/Atas%20e%20Comunicados/ acesso 
em 19/dez/2013). 

mailto:fono@yahoogrupos.com.br
http://br.groups.yahoo.com/neo/groups/fonovoz/files/Atas%20e%20Comunicados/
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Figura 1. Logomarca Amigos da Voz. 

 

A partir da criação do Departamento de Voz, em 2006, da qual fazem 

parte os Comitês de Voz Clínica, Voz Profissional e Fononcologia, a Campanha 

de Voz volta a incluir novamente em suas recomendações, além das ações de 

promoção, ações preventivas e realização de triagens visando à detecção 

precoce do câncer laríngeo.  

Importante destacar que, como estímulo para a participação dos 

fonoaudiólogos na Campanha, no X Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia e 

II Encontro Mineiro de Fonoaudiologia (ocorrido na cidade de Belo Horizonte 

em 2002), a SBFa institui o prêmio para a Melhor Campanha de Voz. Desde 

então, o prêmio é entregue no Congresso de Fonoaudiologia do ano corrente. 

Dentre os critérios considerados para se premiar uma Campanha de Voz, 

destaca-se a orientação para realização de ações de maior abrangência e uso 

da criatividade na elaboração das atividades propostas (SBFa, 2013). A 

vencedora na primeira premiação promovida pela SBFa foi a USP-Bauru 

(PENTEADO, GIANNINI e COSTA, 2002), como apresentado no quadro 

abaixo. 
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Quadro 1 – Campanhas de Voz premiadas pela SBFa no período entre 2002 a 
2013. 

Ano Vencedoras 

2002 FOB-USP Bauru – SP 

2003 Faculdade Adventista Paranaense - PR  

2004 Universidade Norte do Paraná – PR 

2005 Fonoaudiólogas e Otorrinolaringologistas de Sorocaba - SP 

2006 Atento Brasil – SP 

2007 Universidade de Guarulhos UnG – SP 

2008 Universidade de Guarulhos UnG – SP 

2009 Universidade de Guarulhos UnG – SP 

2010 Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – SP 

2011 Campanha da Voz em Brasília – DF 

2012 Categoria Instituição de Ensino: Universidade de Guarulhos UnG – SP  
Categoria Serviços de Saúde: Campanha da Voz em Brasília - DF 

2013 Categoria Instituição de Ensino: Universidade Federal de Sergipe – 
UFS – SE  
Categoria Serviços de Saúde: Liga de atenção à saúde vocal da região 
metropolitana de Recife - PE 
Categoria Empresa: Mosteiro São Geraldo de São Paulo - SP 

 

Os meios de comunicação se apropriaram da causa e se inicialmente as 

notícias publicadas sobre o Dia Mundial da Voz pouco contribuíam para a 

construção de processos educativos em saúde condizentes com a promoção 

da saúde (PENTEADO, GIANNINI e COSTA, 2002), hoje as ações realizadas 

durante a Campanha de Voz tem significativa repercussão tanto na mídia 

televisiva como na impressa. Esse fato, provavelmente, possibilitou à 

população o acesso à informação e o seu fortalecimento no que diz respeito 

aos cuidados necessários para se ter uma voz saudável.  A Campanha 

conquistou o apoio da esfera federal e, em 2008 foi instituído, pelo presidente 

em exercício, Luiz Inácio Lula da Silva, a data de 16 de abril como o dia 

Nacional da Voz, com objetivo de conscientizar a população brasileira sobre a 

importância dos cuidados com a voz. Há ainda diversas leis municipais e 
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estaduais instituindo o Dia da Voz no calendário oficial em cidades e estados 

brasileiros que, junto com as leis sobre saúde vocal (FERREIRA, SERVILHA, 

MASSON E REINALDI, 2009) tem buscado garantir o direito da população no 

acesso aos serviços para atendimento vocal.  

É notório o esforço dos sujeitos envolvidos na organização das 

Campanhas de Voz e na elaboração de ações que condizem com a 

necessidade da população, ampliando assim a participação social. Materiais 

educativos direcionados às crianças, personagens infantis, como o galo 

Garninzé, personalidades públicas com seus relatos e participação dentro de 

eventos de grande porte, como o aniversário da cidade de Brasília, com 

significativa visibilidade local, são algumas das tentativas de se mobilizar a 

população durante a Campanha. Os efeitos dessas estratégias, como em 

qualquer ação em saúde, poderão ser vistos com o tempo, mas para isso são 

necessários estudos que acompanhem o processo de construção e evolução 

das estratégias utilizadas durante a Campanha de Voz, para que assim seja 

possível planejar as ações futuras a partir da avaliação de experiências 

anteriores. 

Em 2013, pela primeira vez, foi definida e regimentada pela SBFa a 

chancela do "Selo Fonoaudiologia-SBFa Amigos da Voz" para certificar as 

instituições preocupadas com o bem-estar vocal das pessoas que nela atuam 

desenvolvendo ações de promoção de saúde vocal e prevenção de alterações 

vocais. Dentre os critérios para receber a certificação são avaliadas ações de 

Educação em Saúde, programas de avaliações vocais periódicas e 

encaminhamentos quando se fizer necessário, entre outros (SBFa, 2013). A 

primeira instituição a receber a certificação foi a prefeitura municipal de Joinville 

– SC que explicita as ações desenvolvidas pelos fonoaudiólogos no Programa 

de Saúde Vocal realizado em parceria com a Secretaria de Educação do 

município (SBFa, 2013). 

O caráter preventivo e informativo das campanhas prevalecem nos dias 

atuais, e intervenções como triagens vocais, questionários de autopercepção 

vocal e distribuição de panfletos com textos sobre “o que não se pode fazer”, 

ainda são utilizados pelos organizadores da campanha. Tal estruturação das 

ações parece ser reflexo da formação clínica do fonoaudiólogo e da concepção 
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do processo saúde-doença desses profissionais, como também influencia de  

campanhas em saúde realizadas por outras instituições que seguem a lógica 

preventivista. 

As Campanhas de Voz, como uma ação em saúde, alcançam aos 

poucos o seu objetivo de levar à população a importância do cuidado com a 

voz e as estratégias para se manter uma voz saudável. Há 16 anos, desde seu 

início, é uma estratégia idealizada por entidades representativas de classe, 

sociedades científicas, instituições de ensino e profissionais autônomos que 

dedicam seu tempo para realizar as ações propostas durante a campanha.  

É de suma importância que as esferas municipal, estadual e federal se 

apropriem do tema e possam garantir a execução das ações, a participação 

dos sujeitos e que a Campanha se torne uma prática permanente no cotidiano 

da população (DORNELAS e FERREIRA, 2013). Embora o dia 16 de abril seja 

marcado pela comemoração do Dia da Voz, educar a população sobre o 

cuidado vocal não deve ser restrito a um único dia no ano, e para que isso 

possa se tornar realidade é necessário que os serviços públicos insiram em 

sua rotina os aspectos da Educação em Saúde no cuidado da voz. 
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5. ESTUDO 2 

Introdução 

As campanhas em saúde chegam ao Brasil no final da década de 1910 

(COSTA e TEIXEIRA, 2010), com o objetivo de informar sobre questões de 

saúde que fossem acessíveis e pudessem abranger um grande número de 

pessoas. Nesse contexto, os sanitaristas passam a ter uma alternativa às 

autoritárias ações de saúde da época, baseadas na imposição de medidas 

obrigatórias. As campanhas tornam-se, assim, conhecidas como ações 

voltadas para o incentivo ao autocuidado e prevenção de doenças que 

acometem um grupo específico da população (DORNELAS, GIANNINI e 

FERREIRA, 2014).  

Tais campanhas começam a ser vistas como processos transformadores 

(DORNELAS, SOUSA e MENDONÇA, 2014), capazes de oportunizar ações 

que possibilitem ao indivíduo um aprendizado consciente, sem a intenção de 

controlar suas vidas (PEREIRA, VIEIRA e FILHO, 2011). Neste sentido, os 

conceitos envolvidos na elaboração de ações de Educação em Saúde que 

permeiam a construção desse processo de educar são os de promoção de 

saúde e prevenção de doenças.  

As ações em promoção de saúde, no Brasil são muito diversificadas 

(BUSS e CARVALHO, 2009) e podem abranger um único problema de saúde, 

ou estarem interligadas aos determinantes sociais da saúde; podem mobilizar 

apenas um ou vários campos de ação propostos na Carta de Ottawa como 

exemplo, criação de politicas públicas saudáveis. O conceito de promoção em 

saúde envolve a ideia de fortalecimento da capacidade individual e coletiva 

para lidar com a multiplicidade dos condicionantes em saúde (CZERESNIA, 

2003), englobando ações conjuntas e intersetoriais que possam contemplar 

várias dimensões da vida social dos sujeitos (BUSS e CARVALHO, 2009).  

A prevenção de doenças, em sua clássica definição, é colocada como 

uma conduta que tem por objetivo imediato a não ocorrência do processo de 

adoecimento por meio da interferência na interação hospedeiro-agente, nos 
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fatores predisponentes aos agravos de saúde (AROUCA, 1975). Assim, a 

prevenção busca mostrar aos sujeitos que certas doenças podem ser evitadas.  

As estratégias de promoção de saúde e prevenção de doenças estão 

presentes nas campanhas em saúde. A promoção em saúde como exemplo de 

ação pode ser realizada no ensino infantil com abordagem de tópicos, desde o 

cuidado como elemento promotor de saúde, formação de hábitos higiênicos 

com base na educação até o estabelecimento de vínculo entre profissionais de 

saúde e alunos (GONÇALVES et al, 2008). No que diz respeito à prevenção de 

doenças, há inúmeros exemplos, como a campanha de vacinação, instituída no 

Brasil em 1962 (HOCHMAN, 2011) (a primeira Campanha Nacional contra a 

Varíola) e o “Câncer de mama no alvo da moda” iniciada em 1994 nos Estados 

Unidos (IBCC, 2014) e, em 1995 no Brasil. 

Dentre os temas que se destacam na Fonoaudiologia, nota-se a 

Campanha da Voz como a intervenção necessariamente educativa com maior 

abrangência populacional, maior cobertura da mídia e envolvimento dos 

profissionais da área.  

Com poucos registros sobre sua história, pode-se evidenciar que a 

Campanha da Voz teve sua grande e primeira ação em 1999, e foi criada em 

função do alto índice de câncer de laringe na época, que vitimava mais de 15 

mil brasileiros por ano. Nesse ano foram realizados mais de 40 mil 

atendimentos em diferentes estados brasileiros (ABLV, 1999). 

Em pesquisa realizada na plataforma de dados de periódicos nacionais 

sobre o tema Campanhas da Voz, há registro de apenas um artigo publicado 

em 2002 com o objetivo de analisar as notícias em jornais de grande circulação 

(PENTEADO, GIANNINI e COSTA, 2002). Os autores enfatizam a relevância 

apresentada pela imprensa sobre o assunto no contexto social e político que o 

Brasil passava na época.  

Contando com a inspiração desse trabalho, a proposta deste estudo é a 

de conhecer a relevância dada pela mídia televisiva sobre a Campanha da Voz, 

o direcionamento veiculado e o enfoque atribuído pelos entrevistados a essa 

Campanha. O percurso proposto se faz na tentativa de contribuir para se 

conhecer os avanços na abrangência da informação em saúde, numa 

perspectiva que privilegie a promoção da saúde, e não se restrinja apenas à 

prevenção ao adoecimento. 



35 
 

O Media Workstation, ferramenta utilizada nas análises de audiência de 

TV aberta (TEMER, 2004) aponta que, dentre as emissoras de sinal aberto, a 

Rede Globo® é considerada a de maior audiência, principalmente no que diz 

respeito ao telejornalismo (TEMER, 2004). Essa emissora representa uma 

inserção quase hegemônica, ocupando 65% dos lares brasileiros (Ibope Media 

Worlkstation PNT*2013).  

Os telejornais cumprem uma função pública em um país marcado pela 

desigualdade no acesso aos bens de consumo e, assim, o público acaba por 

ser o principal orientador das matérias jornalísticas em TV (COUTINHO e 

MATA, 2010). A Rede Globo® sistematiza o seu telejornalismo em três turnos 

(manhã, tarde e noite) e dentre esses há um telejornal local, com um noticiário 

voltado à região em que é veiculado.  

Assim o objetivo desta pesquisa foi analisar reportagens televisionadas 

sobre o Dia Mundial da Voz veiculadas pela TV Globo®. 

 

Método 

Delimitou-se, dentre os programas apresentados pela Rede Globo®, os 

telejornais regionais/locais que trouxeram a Campanha da Voz como tema. 

Diante de tal critério, o período estabelecido para análise foi aquele em que 

ocorreu a veiculação, a saber, de 15 de março a 20 de abril de 2013. 

A busca pelo corpus desta pesquisa foi realizada mediante consulta no sítio 

oficial da emissora e nas páginas dos telejornais locais, organizados em 45 

localidades que correspondem assim a 45 sítios. Para selecionar as 

reportagens que abordaram a Campanha da Voz, utilizou-se a ferramenta de 

busca dos sítios dos telejornais regionais em que a palavra-chave estabelecida 

foi “voz”. Como reportagem sobre esse tema entendeu-se qualquer tipo de 

menção ou peça jornalística veiculada nos jornais regionais no período 

estabelecido que tivessem como tema a Campanha da Voz. Os dados foram 

retirados de base de domínio público. 

Para análise desse material utilizou-se inicialmente a técnica de Análise 

Documental (AD) associando os achados com a literatura vigente sobre o 

tema. O tratamento documental neste estudo teve por objetivo descrever o 

conteúdo dos documentos visando a garantir a análise da informação nele 

contida e possibilitar seu intercâmbio, difusão e uso posterior, de acordo com o 
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preconizado pela literatura a respeito desse método (SOUZA, KARTONSKI e 

LUIS, 2011). 

Para análise das reportagens foram utilizadas inicialmente a seleção e 

organização com base na literatura sobre o tema Campanha da Voz utilizando 

o critério de análise crítica do documento, que consiste em descrição, 

levantamento de assuntos recorrentes, evidência do núcleo emergente, 

interpretação e inferência (MINAYO, 2008). Ao final desse processo, as 

variáveis observadas no material de análise foram: localização regional em que 

as reportagens foram realizadas (regiões norte, nordeste, sul, sudeste e centro-

oeste), turno de veiculação (manhã, tarde e noite), o tempo de duração (em 

minutos) das reportagens, profissional entrevistado, menção ao trabalho 

multiprofissional, associação entre profissional entrevistado e indicação 

multiprofissional, orientações dadas pelos profissionais que participaram das 

entrevistas e, por último, o enfoque da entrevista, se de cuidados gerais 

(estando associado assim estaria associado à promoção de saúde) ou de 

doenças associadas (relacionando-se então à prevenção de doenças).  

Nas ações de promoção de saúde a ênfase dada às ações, pode ser 

educativa, como orientações sobre cuidados gerais com a voz que envolvam a 

qualidade de vida dos sujeitos (BUSS e CARVALHO, 2009). A prevenção de 

doenças tem como objetivo mostrar aos sujeitos que certas doenças podem ser 

evitadas por meio de estratégias que podem ser educativas, porém geralmente 

associadas a uma doença (CZERESNIA, 2003).  

Organizou-se uma planilha especifica para registrar esses dados, e a 

seguir foi realizada uma análise descritiva por meio de frequências absolutas e 

relativas, medidas de tendência central e dispersão. Para o ponto de corte do 

tempo de duração das entrevistas foi utilizado o valor da mediana. Para 

verificar a associação entre as variáveis independentes, a saber, região, turno 

da programação, profissional entrevistado, duração da entrevista e prática 

multiprofissional e a variável desfecho (enfoque da entrevista: cuidados gerais 

ou doenças associadas) foi utilizado o teste Exato de Fisher indicado para 

amostras com valor esperado inferior ou igual a 5 nas caselas. Também se 

utilizou a comparação entre proporções para verificar diferenças entre grupos. 
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Para a significância estatística, assumiu-se um nível descritivo de 5%. 

Os dados foram digitados em Excel e analisados em SPSS versão 17.0 para 

Windows. 

 

Resultados 

No período determinado, dentre os 45 sítios da emissora Globo®, 31 

fizeram reportagens sobre a Campanha da Voz em comemoração ao Dia 

Mundial da Voz, sendo essa a amostragem da presente pesquisa. Pode-se 

constatar que as cinco regiões do Brasil foram contempladas e, em relação ao 

horário de veiculação das reportagens, foram registradas, em igual número no 

período matutino e vespertino. 

No próprio Dia Mundial da Voz, comemorado em 16 de abril, foram 

veiculadas 29 (93,5%) reportagens. As reportagens tiveram tempo médio de 

duração de 5,3 minutos (dp=2,6), mediana de 5,9, variando entre 1,3 (na 

cidade de Manaus-AM) a 11,7 minutos (em Boa Vista-RR) (Tabela 1).  

A Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia (SBFa), uma das instituições 

que estimula a realização da Campanha da Voz, foi a única entidade científica 

mencionada nas reportagens, perfazendo um total de 07 (22,6%) citações, 

sendo que em um telejornal (Bom dia Cidade/ SP Marília) foi denominada 

erroneamente como Associação Brasileira de Fonoaudiologia. 

Observa-se que 21 (67,7%) das entrevistas fizeram referência às 

doenças associadas à voz, e essas foram citadas durante as entrevistas com o 

objetivo de propor mudanças comportamentais para que o sujeito não venha a 

adquiri-las. Dentre as trazidas pelos entrevistados, destacaram-se, pela 

frequência de citações, câncer (11-30,5%) ou tumor (9-25%), nódulo (7-19,5%) 

e fenda de pregas vocais (5 -14%). O refluxo gastresofágico (2 -5,5%) e a 

paralisia de prega vocal (2 -5,5%) também foram mencionados pelos 

entrevistados. 

Nas 10 (32,3%) reportagens que fizeram referência a cuidados gerais 

para se manter uma voz saudável e, portanto, foram na direção da promoção 

da saúde e bem-estar vocal, foi dada ênfase à questão da expressividade oral, 

abordando a importância da realização de atividades como aulas de canto e a 

influência da postura corporal na projeção vocal. 
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Em relação aos profissionais envolvidos nas reportagens para divulgar a 

Campanha da Voz e prestar demais esclarecimentos, a presença do 

fonoaudiólogo foi registrada em maior número (24 – 77,4%), e nessas, na 

maioria das vezes (22-96%) foi comentada a realização de técnicas vocais, 

com destaque as de vibração de língua (13-60%). Em 19 (61,3%) das 

entrevistas em que o fonoaudiólogo participou foi enfatizada a importância de 

um trabalho multiprofissional (Tabela 1). 

Tabela 1 – Número e percentual de reportagens televisivas exibidas no dia Mundial da Voz no ano de 2013. 

Variável Categoria n (%) 

    

Enfoque da entrevista Cuidados gerais 10 (32,3) 

 Doença Associada  21 (67,7) 

    

Região Norte 4 (12,9) 

 Nordeste 12 (38,7) 

 Centro-Oeste 1 (3,2) 

 Sudeste 9 (29,1) 

 Sul 5 (16,1) 

    

Turno da programação Manhã 14 (45,2) 

 Tarde 14 (45,2) 

 Noite  3 (9,6) 

    

Profissional entrevistado Fonoaudiólogo 24 (77,4) 

 Otorrino/médico 5 (16,1) 

 Outro 2 (6,5) 

    

Indicação de acompanhamento Não 12 (38,7) 

Multiprofissional Sim 19 (61,3) 

    

Total  31 (100,0) 

Quando as variáveis região, turno da programação, profissional 

entrevistado, duração da entrevista e menção a prática multiprofissional foram 

associadas ao desfecho denominado enfoque da entrevista (cuidados gerais ou 
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doenças associadas), pode-se notar que nenhuma delas registrou diferença 

estatística significativa (Tabela 2) (p>0,050).  

Tabela 2 – Associação entre a variável enfoque da entrevista versus as variáveis independentes
3
. 

Variável Categoria Cuidados gerais Doenças 

associadas 

p 

  n (%) n (%)  

       

Região Nordeste 3 (30,0) 9 (42,8) 0,753 

 Sudeste 3 (30,0) 6 (28,6)  

 Outras 4 (40,0) 6 (28,6)  

       

Turno da programação Manhã 5 (50,0) 9 (42,9) 1,000 

 Tarde/ Noite 5 (50,0) 12 (57,1)  

       

Profissional  Fonoaudiólogo 8 (80,0) 16 (76,2) 1,000 

Entrevistado ORL/Outros 2 (20,0) 5 (23,8)  

       

Duração da entrevista < 5 minutos 4 (40,0) 12 (57,1) 0,458 

 ≥ 5 minutos 6 (60,0) 9 (42,9)  

       

Indicação acompanhamento/ Não 5 (50,0) 7 (33,3) 0,447 

Multiprofissional Sim 5 (50,0) 14 (66,7)  

       

Total  10 (100,0) 21 (100,0)  

ORL= otorrinolaringologista 

Na análise referente à associação entre o profissional responsável pela 

entrevista, no caso fonoaudiólogo ou médico (otorrinolaringologista ou de outra 

especialidade) e a indicação do acompanhamento multiprofissional (Tabela 3) 

também não foi registrada diferença estatisticamente significativa (p=1,000). 

Realizou-se análise da associação entre enfoque das entrevistas versus 

indicação multidisciplinar, somente para os fonoaudiólogos. Também não 

houve diferença estatística significativa (p=0,099) (Tabela 4). 

 

                                                           
3
 Teste Exato de Fischer 
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Tabela 3 – Análise de associação entre a variável profissional entrevistado versus indicação multidisciplinar  

Variável Categoria Fono ORL/outros p 

  n (%) n (%)  

       

Indicação acompanhamento/ Não 9 (37,5) 3 (42,9) 1,000 

Multiprofissional Sim 15 (62,5) 4 (57,1)  

       

Total  24 (100,0) 7 (100,0)  

Teste Exato de Fisher. 

 

Tabela 4 – Análise de associação entre enfoque das entrevistas versus indicação multidisciplinar, somente para os 

fonoaudiólogos. 

Variável Categoria Cuidados gerais Doenças associadas p 

  n (%) n (%)  

       

Indicação acompanhamento/ Não 5 (62,5) 4 (25,0) 0,099 

Multiprofissional Sim 3 (37,5) 12 (75,0)  

       

Total  8 (100,0) 16 (100,0)  

Teste Exato de Fisher. 

 

 

O Gráfico 1 apresenta a comparação das proporções com seus IC95% 

(limite superior e inferior). 
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Gráfico 1 – Diferença de proporções entre profissionais entrevistados e indicação multiprofissional. 

 

Discussão 

Na caracterização das reportagens televisionadas pela emissora Rede 

Globo®, observa-se que a região Nordeste foi a que registrou maior número de 

entrevistas em telejornais sobre o Dia Mundial da Voz. Apesar dessa variável 

(região) não ter demonstrado diferença estatística, segundo dados (BRASIL, 

2014), ela é a região com maior incidência de câncer de laringe quando 

comparada às demais. Interessante destacar ainda que houve utilização 

frequente dos termos “câncer” e “tumor”, (embora também sem diferença 

estatística significativa, quando comparada as demais regiões) em contexto de 

orientações como “...procure um médico” ou “...evite fumar, ingerir bebidas 

alcóolicas”, orientações  que demonstram o caráter preventivista das 

informações, com foco restrito às doenças relacionadas à voz. 

Duas entrevistas foram realizadas anteriormente a data, provavelmente 

no intuito de divulgar a programação que seria realizada na cidade. Quanto à 

duração das reportagens, os telejornais ainda seguem o formato dinâmico, em 

que as principais notícias do dia são apresentadas com duração média de trinta 

minutos, o que demanda do jornalista responsável pela pauta a adaptação de 

sua matéria de acordo com o tempo disponibilizado para apresentá-la (PUHL, 

ARAUJO e DONATO, 2013). O tempo do telejornal local, primeira edição, 

81,9 

93,8 

62,5 
57,1 

43,1 
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Fonoaudiólogo ORL/outros
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exibido no período da tarde é de 45 minutos, e a segunda edição, exibida no 

período da noite, tem duração de 15 minutos. As reportagens sobre a 

Campanha da Voz tiveram duração média de 5 minutos, sendo um tempo 

significativo quando comparado à duração total dos telejornais. 

Os fonoaudiólogos foram os profissionais mais procurados para tratar do 

tema nas entrevistas. A comemoração do Dia da Voz teve início em 1999 pela 

Sociedade Brasileira de Laringologia e Voz (SBLV) que contava com a 

participação de médicos, fonoaudiólogos e professores de canto (ABLV, 2013). 

Em 2002, a SBLV foi extinta e criada a Associação Brasileira de Laringologia e 

Voz, restringindo a participação a médicos. Desse modo, as instituições 

(Associação Brasileira de Laringologia e Voz e Sociedade Brasileira de 

Fonoaudiologia) separadamente deram continuidade às Campanhas da Voz, 

estimulando os profissionais da área a realizar ações todos os anos. 

A formação predominantemente clínica do fonoaudiólogo reflete-se em 

suas orientações. Partindo do pressuposto de que “saúde é ausência de 

doença”, os agravos são apresentados ao telespectador como justificativa para 

necessárias mudanças de comportamento. Como consequência, aspectos 

relacionados à multidimensionalidade da voz, como as influências culturais e 

sociais envolvidas na produção da voz, tendem a ser pouco considerados nas 

orientações, excluindo a possibilidade de um atendimento interprofissional que 

possa auxiliar o sujeito em diferentes perspectivas, como, por exemplo, nas 

discussões de estratégias de atendimentos adotadas entre médicos e 

fonoaudiólogos de acordo com a singularidade do paciente e a indicação, caso 

haja necessidade, do professor de canto ou um preparador vocal no cuidado a 

voz. 

Em relação aos profissionais citados pelos entrevistados, foi enfatizada 

pela maioria a importância do trabalho em equipe, sendo a população orientada 

a buscar o atendimento oferecido por dois profissionais, a saber, 

otorrinolaringologista e fonoaudiólogo. 

Atualmente, o fonoaudiólogo está sendo cada vez mais convidado para 

tratar de temas em saúde nas mídias disponíveis a população. A demanda pelo 

profissional de saúde parte do pressuposto de que tenha um perfil de 

aproximação da população que possa facilitar a transformação respondendo às 

necessidades de um determinado contexto  (SILVA, SAMPAIO e BIANCHINI, 
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2010). Assim, é necessária a instrumentalização desse profissional para que se 

possa contextualizar seu discurso em consonância com as demandas da 

população e com as possibilidades de intervenção de acordo com as politicas 

públicas vigentes. Apesar de estar inserido nas questões de promoção de 

saúde e prevenção de doenças desde o século passado (meados de 1970 e 

1980), em sua prática cotidiana, o fonoaudiólogo ainda apresenta dificuldade 

em se apropriar desses conceitos, fato que se reflete em seu discurso dirigido à 

população e nos processos de educação e comunicação em saúde 

(FERREIRA, 2004). 

Quanto à técnica demonstrada por muitos dos fonoaudiólogos 

entrevistados (vibração de língua), trata-se de uma prática muito presente no 

cotidiano dos fonoaudiólogos por ser útil em ações de prevenção e tratamento 

do distúrbio de voz. 

Em estudo realizado com 32 mulheres, sem queixa vocal, as técnicas 

vocais, incluindo-se a vibração de língua, melhoraram a qualidade vocal, 

fechamento glótico e a vibração muco-ondulatória das pregas vocais 

(PEREIRA et al, 2011). Em especial nas técnicas de vibração, os sujeitos 

relatam que, após sua realização, percebem que há melhora na projeção vocal, 

na facilidade de produção e na qualidade vocal (SCHWARZ e CIELO, 2009). 

A vibração de língua é um exemplo de técnica que pode ser 

disseminada entre a população, pois seus benefícios são múltiplos e 

contemplam todas as faixas etárias, gêneros e graus de escolaridade. Todavia 

é necessário lembrar que deve ser realizada do modo descrito pelos 

profissionais da área para que não interfira negativamente em outros aspectos 

da produção da voz. A estratégia de divulgar uma técnica em prol do bem da 

população sem que se restrinja seu uso a determinada doença pode ser 

caracterizada como uma ação de promoção de saúde. 

É necessário considerar que a informação em saúde pode colaborar 

tanto na promoção da saúde, quanto na prevenção de doenças na medida em 

que proporciona uma mudança no comportamento dos indivíduos. Porém, o 

modo como são apresentadas as orientações pode colocar o sujeito como 

único responsável pelo processo de adoecimento, uma vez que, se não 

“obedecer” as recomendações, pode vir a ter a doença. O que interfere nesse 

processo de responsabilização é o modo como a informação é apresentada à 
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população e as estratégias disponíveis para lidar com os problemas de saúde 

em questão. Cabe ao fonoaudiólogo estar atento a essa questão, uma vez que 

apenas informar o que faz mal à voz atualmente não é o suficiente. 

Dessa forma, a autonomia do sujeito pela opção na busca do 

atendimento em voz é limitada, e há pouco espaço para o conhecimento do 

trabalho interprofissional existente quando o assunto é voz, mesmo que a 

literatura considere de suma importância no atendimento em voz seus aspectos 

multidimensionais (CASADO-MORENTE et al, 2011). È notório que o 

atendimento vocal não se restringe à clínica, mas envolve outros aspectos que 

lidam com a expressividade no canto e na oratória, por exemplo. A dificuldade 

em se concretizar as práticas interprofissionais no cotidiano exige 

investimentos em estudos sobre a temática e, nesses casos, especificamente, 

na formação dos profissionais em saúde (MANCOPES et al, 2009). Um 

exemplo que pode aqui ser destacado é a formação de corais em Unidades 

Básicas de Saúde, que, muitas vezes, parte da iniciativa de agentes 

comunitários e acaba por envolver diferentes profissionais da saúde. O objetivo 

final não é simplesmente cantar, mas o envolvimento dos participantes nessa 

atividade sensibiliza-os quanto a aspectos trabalhados pela Fonoaudiologia 

(respiração, articulação, percepção auditiva e fonação), além dos emocionais, 

sociais, entre outros. 

Cada vez mais o profissional da saúde é cobrado quanto à necessidade 

de atuar em equipe e valorizar cada um dos integrantes da mesma. Esse 

trabalho propicia a troca de experiências e a construção de objetivos em 

conjunto, fatores que levam ao melhor atendimento dos que procuram os 

profissionais, assim como melhor formação desses (MANCOPES et al, 2009). 

Embora as instituições formadoras estejam alertas quanto à necessidade de 

preparar os diferentes profissionais para essa atuação conjunta, como 

preconizado pelo sistema de saúde vigente no país, muito ainda se tem pela 

frente. 

Vale ressaltar que, para a discussão acerca da aproximação do 

fonoaudiólogo com a Saúde Coletiva avançar, é necessário, ainda, o 

reconhecimento do novo paradigma da Promoção da Saúde, que pode 

propiciar uma atuação contextualizada e suprir as expectativas do modelo de 

saúde contemporâneo, sendo que o modelo tecnicista/hospitalocêntrico não 
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atende mais a emergência de mudanças necessárias à saúde das pessoas 

(PENTEADO e SERVILHA, 2004). Nessa perspectiva, saúde é mais que 

ausência de doença: é possibilitar aos sujeitos que se apropriem de 

mecanismos que lhes proporcionem melhor qualidade de vida associada ao 

bem-estar. Atividade física, por exemplo, é uma estratégia que propicia o bem-

estar e, no caso das Campanhas da Voz, poderia ser estimulada, pois além da 

relação com a produção vocal, por meio da respiração, trará benefícios ao 

sujeito em diversos aspectos, favorecendo melhor qualidade de vida. 

Deste modo, com a aproximação de tais conceitos e a modificação do 

perfil organicista, as reportagens sobre a Campanha da Voz poderão se 

constituír como espaços privilegiados de Educação em Saúde para 

fonoaudiólogos e demais profissionais, quando considerados como um 

encontro entre pessoas de diferentes realidades sociais, econômicas e 

culturais e, acima de tudo, com escuta às representações diversas sobre saúde 

(RENOTAVO e BAGNATO, 2010). 

Na análise das entrevistas sobre as Campanhas da Voz, pode-se notar 

um distanciamento entre as estratégias estabelecidas nessas Campanhas e a 

concepção de promoção em saúde. Em particular, a promoção em saúde tem 

como eixo básico o fortalecimento da autonomia dos sujeitos e grupos sociais, 

bem como a garantia do livre acesso e opção de escolha contextualizada com 

sua demanda e necessidade, sem a interferência de modelos pré-

estabelecidos (Czeresnia, 2003). As informações prestadas a população nas 

reportagens sobre a Campanha de Voz seguem, de modo geral, o preceito da 

prevenção de doenças. Mesmo existindo a possibilidade de se tratar do 

assunto bem-estar vocal na perspectiva do autocuidado e das inúmeras 

possibilidades de se expressar por ajustes, o profissional convidado para dar 

entrevista, na maioria das vezes o fonoaudiólogo, acaba por direcionar as 

informações de forma prescritiva apenas quanto a hábitos que podem interferir 

na produção da voz relacionada aos agravos em saúde. Em alguns casos, vale 

ressaltar que o fonoaudiólogo não tem autonomia para direcionar a entrevista e 

o conteúdo a ser exposto. As pautas dos telejornais são construídas e 

posteriormente o profissional é convidado a falar sobre o assunto. 

Os dados apresentados parecem indicar a necessidade de estudos na 

perspectiva de analisar e discutir a inserção dos profissionais da saúde e, 
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principalmente do fonoaudiólogo, na mídia, para que se possibilite um discurso 

coerente e contextualizado com a atual conjuntura política e social, e para que 

a população seja a principal beneficiada (PENTEADO, GIANNINI E COSTA, 

2002). 

 

Conclusão 

No ano de 2013, todas as regiões do Brasil foram contempladas com 

reportagens televisivas na emissora Rede Globo® sobre a Campanha de voz 

em comemoração ao Dia Mundial da Voz. O fonoaudiólogo foi o profissional 

que tratou do tema na maioria dessas reportagens, que tiveram duração média 

de 5,3’ e foram veiculadas, principalmente, nos períodos matutino e vespertino. 

Não há um predomínio no enfoque das entrevistas (de promoção do bem-estar 

vocal ou de prevenção ao distúrbio de voz). Pode-se sugerir que, talvez, o 

fonoaudiólogo não tenha conhecimento sobre o enfoque dado nas entrevistas. 

A prática interprofissional ainda é vista, em menor frequência, como uma 

estratégia possível de trabalho. 
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6. ESTUDO 3 

 

Educação em Saúde: Práticas Saudáveis na Campanha de Voz 

 

Introdução 

A Campanha de Voz estimulada pela Sociedade Brasileira de 

Fonoaudiologia (SBFa) é uma ação em saúde, organizada por instituições 

autônomas, em parceria com serviços públicos e apoio de entidades privadas. 

Ela ocorre anualmente associada ao Dia Mundial da Voz, e suas ações buscam 

alertar à população sobre a necessidade de se ter alguns cuidados com a voz 

nos moldes das campanhas em saúde propostas pelo Ministério da Saúde, ou 

seja, como uma ação de Educação em Saúde. Nessa direção, as Campanhas 

de Voz, alcançam aos poucos o seu objetivo de levar à população a 

importância da voz e as estratégias para mantê-la saudável (DORNELAS, 

GIANNINI E FERREIRA, 2014). 

Atualmente a Educação em Saúde se constitui numa ação de promoção 

da saúde com o objetivo de tornar os sujeitos ativos e autônomos no processo 

de se cuidar, ao estimular a construção de hábitos saudáveis (COSTA et al, 

2004). Espera-se que esses possam também ser repassados aos seus 

familiares e à comunidade de modo geral.  

A Educação em Saúde, até 1970, era restrita a questões sanitárias e 

higiênicas, de caráter individualista, e por vezes autoritário. Pode-se destacar, 

como exemplo, a campanha de vacinação que era proposta de forma 

compulsória e assistencialista com ações voltadas à população carente 

(OLIVEIRA e WENDHAUSEN, 2014). Muitas vezes essas iniciativas estavam 

relacionadas a interesses políticos e econômicos de uma elite que estabelecia 

normas e condutas sem levar em conta o entendimento a respeito do que se 

falava por parte da população (VASCONCELOS, 2006). 

A partir do movimento da Reforma Sanitária nos anos 1980, as práticas 

educativas passaram a priorizar o processo dialógico com a população, 
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contando com essa para resolver seus problemas (OLIVEIRA e 

WENDHAUSEN, 2014). Nessa perspectiva, a sociedade começa a fazer parte 

do processo de construção de práticas de Educação em Saúde, não apenas 

como coadjuvante do processo, mas como principal responsável pelo 

direcionamento do percurso a ser trilhado. Assim, a Educação em Saúde passa 

a ser instrumento para promover a saúde, valorizando a autonomia da 

população e sua corresponsabilidade no processo saúde-doença 

(WENDHAUSEN e SAUPE, 2003). 

Para a Organização Mundial de Saúde (OMS) a intersetorialidade, 

fortalecimento, participação social e ações multi-estratégicas são princípios 

norteadores de ações de promoção de saúde (BRASIL, 2006). Na tentativa de 

detalhar cada um desses princípios pode-se dizer que a intersetorialidade está 

intrinsecamente relacionada a mudanças na organização dos sistemas e 

serviços de saúde, como também em outros setores da sociedade 

(JUNQUEIRA, 2000). Assim, uma equipe de saúde não deve ser entendida 

como compartimentalizada em suas ações ou estratégias, mas sim os que dela 

participam devem cuidar para que os processos de trabalhos estejam 

articulados entre si, na busca por parceria com outras instituições em redes de 

atenção que auxiliem e garantam a eficácia na atenção à saúde dos sujeitos 

(PAULA, PALHA e PROTTI, 2004). 

Quanto ao fortalecimento, a Promoção à saúde busca possibilitar aos 

indivíduos e coletivos um aprendizado que os torne capazes de viver a vida em 

suas diversas fases e de lidar com as limitações impostas, caso haja, em 

diversos espaços como escola, domicílio, trabalho entre outras (CARVALHO e 

GASTALDO, 2008). 

No que diz respeito à participação social, a criação do Sistema Único de 

Saúde ampliou consideravelmente tal contribuição, na tomada de decisões com 

relação à saúde, ao criar espaços como os conselhos municipais, estaduais e 

nacional, todos eles com caráter deliberativo (VAZQUEZ et al, 2003), que 

possibilitam aos sujeitos opinarem na construção do modelo de assistência à 

saúde que seja acessível na perspectiva do usuário. 

Por último, as ações multi-estratégicas pressupõem o envolvimento de 

diferentes disciplinas no desenvolvimento e criação de políticas, mudanças 

organizacionais e desenvolvimento comunitário (SÍCOLI e NASCIMENTO, 
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2003) contribuindo assim para a intersetorialidade na construção de estratégias 

que promovam o bem-estar da população.  

Dentre os desafios da Promoção da Saúde, a Educação em Saúde 

aparece como alternativa à lacuna deixada pelo modelo biomédico, que ao 

romper com a lógica binária saúde-doença, preocupa-se com a qualidade de 

vida dos sujeitos e coletividade (SILVA et al, 2014). Portanto, as práticas de 

Educação em Saúde devem ser também promotoras de saúde e não apenas 

restritas a orientar e ensinar a prevenir doenças (MACHADO e VIEIRA, 2009).  

Desse modo, as ações de Educação em Saúde na perspectiva da 

Promoção da Saúde devem contemplar a busca por um modelo 

contextualizado e atento aos acontecimentos cotidianos dos indivíduos e 

coletividades em seu modo de vida, sendo dessa forma flexível à demanda 

singular dos sujeitos e a região em que está inserido. Os profissionais de saúde 

devem ainda estabelecer vínculos e criar laços de corresponsabilidade com os 

participantes para que possam decidir o que é bom para si, de acordo com 

suas crenças, valores, expectativas e necessidades (BRASIL, 1997) 

Assim, o modelo de Educação em Saúde que utiliza a lógica da 

Promoção da Saúde foi nomeado por Da Ros (2000) como educação crítico-

reflexiva. Esse modelo foi estruturado na perspectiva da teoria de Produção 

Social da Saúde e se configura como uma prática libertadora, de relação 

bilateral entre educador e educando, em que os dois lados constroem o saber, 

sem uso de hierarquias relacionadas ao conhecimento técnico (BESEN et al, 

2007). Essa concepção propõe uma estratégia de mediação entre as pessoas 

e seu ambiente, combinando escolhas individuais com responsabilidade social 

pela saúde (BUSS, 2003). 

Dessa forma, o desafio permanente da Campanha de Voz é 

acompanhar o percurso proposto pelos preceitos da Promoção de Saúde na 

elaboração e execução de ações para fortalecer a população participante e ser 

consonante com as políticas públicas em saúde. Ao cumprir com esses 

preceitos, provavelmente ampliará para além do modelo prescritivo e autoritário 

que precedeu à Reforma Sanitária.   

Nessa perspectiva, a Educação em Saúde baseada no modelo dialógico, 

que considera o diálogo bidirecional entre as partes envolvidas, profissional de 
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saúde e comunidade, configura-se como uma das estratégias eficazes nos 

espaços de campanhas em saúde, pois considera o saber popular, o estímulo 

e respeito à autonomia do sujeito no cuidado de sua saúde e participação ativa 

no controle social do sistema de saúde (MACIEL, 2009). Por essas 

características percebe-se que o modelo de educação em saúde dialógico se 

enquadra às demandas do atual sistema de saúde, uma vez que tais 

características coincidem com as diretrizes e políticas públicas vigentes, como 

o controle social e a autonomia do sujeito (MACIEL, 2009). 

Opõe-se a esse modelo, o unidirecional, conhecido também como 

tradicional, que tem como objetivo manter a população sobre regras de higiene 

e comportamentos “adequados”, muitas vezes descontextualizados da 

realidade em que o sujeito está inserido. Assim, as ações de Educação em 

Saúde são realizadas unidirecionalmente, no fluxo profissional de saúde – 

população, em que o conhecimento popular não é considerado como 

importante nesse processo de educar (MACIEL, 2009). Também não se 

considera a contextualização, familiar, região em que mora e trabalho em que o 

sujeito está inserido.  

Neste sentido as Campanhas de Voz podem apresentar elementos tanto 

dialógicos quanto unidirecionais, porém pela formação histórica clínica do 

fonoaudiólogo, parece haver, como hipótese deste trabalho uma tendência de 

que as Campanhas de Voz sejam realizadas de acordo com os pressupostos 

do modelo unidirecional.  

Assim, é importante conhecer os modelos e pressupostos que regem as 

Campanhas de Voz incentivadas pela SBFa para que se possa construir 

coletivamente modificações nas estratégias propostas durante as Campanhas 

que vão ao encontro de um modelo de saúde que corrobora com as 

necessidades dos sujeitos e do sistema de saúde atual. 
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Objetivo 

Identificar quais pressupostos estão envolvidos nas práticas de 

Educação em Saúde nas Campanhas de Voz realizadas no período de 2005 a 

2013. 

Método 

 Esta pesquisa de natureza retrospectiva e descritiva respeitou a 

Resolução 466/2012 do Ministério da Saúde e o projeto foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo-PUC/SP (CAAE n° 25780014.0.0000.5482). (anexo 1) 

Seleção do material  

O Departamento de Voz da SBFa possui um arquivo próprio das 

Campanhas de Voz, realizadas de acordo com os critérios estabelecidos por 

essa instituição e enviadas pelos organizadores das Campanhas, a cada ano, 

para concorrer ao prêmio de melhor Campanha de Voz. A SBFa iniciou o 

arquivo digitalizado das Campanhas enviadas pelos profissionais a partir do 

ano de 2005 e, portanto, o material a ser analisado nesta pesquisa foi 

composto por esse banco de dados, disponibilizado de acordo com autorização 

institucional. O período de análise compreendeu os anos de 2005 a 2013, 

ressalvando que a partir do ano de 2012 a premiação da SBFa foi dividida em 

três categorias, a saber Serviços de Saúde, Instituição de Ensino, e Empresa, e 

em cada uma dessas categorias são destacados os três primeiros colocados. 

O banco de dados da SBFa ainda não conta com todo o material digitalizado, 

referente as Campanhas de Voz, fato que dificultou o acesso para a realização 

desta pesquisa, e que justifica o baixo número de material analisado entre os 

anos de 2005 a 2011. Assim, inicialmente para esta pesquisa foram 

disponibilizadas pela SBFa 28 Campanhas. Contudo, após uma primeira 

análise foram excluídas oito delas, por não apresentarem material suficiente 

para análise segundo o foco desta pesquisa. Desta forma foi analisado um total 

de 20 Campanhas, a saber, sete referentes ao período compreendido entre os 

anos de 2005 a 2011 e 13 de 2012 a 2013 em que cada uma constitui-se em 

um documento submetido a análise.  



52 
 

Entende-se por documento todo o material impresso de divulgação 

disponível à população e descrição de ações desenvolvidas no decorrer da 

Campanha de Voz que constam nos relatórios de candidatura ao Prêmio de 

Melhor Campanha de Voz da SBFa. 

Análise dos dados 

 Como método de análise dos dados foi aplicada a técnica de Análise 

Documental (MINAYO 2008). Todos os 20 documentos referentes à Campanha 

de Voz foram inicialmente submetidos a uma “leitura flutuante” que possibilitou 

a associação de informações, organização de esquemas e quadros teóricos de 

acordo com a literatura vigente sobre campanhas em saúde (MINAYO, 2008). 

 Para a organização e categorização do material, foram adotados 

critérios a fim de permitir rigor científico durante a análise documental (MINAYO 

2008), a saber: exaustividade na leitura do material para a seleção de 

documentos que respondam aos objetivos propostos; representatividade na 

constituição de uma amostragem que possibilite uma categorização de acordo 

com o objetivo proposto pelo estudo; homogeneidade na classificação e 

organização do material: e, por último, pertinência na adequação dos 

documentos selecionados a fim de que possibilite contemplar o objetivo 

proposto.  

Para realizar a análise empírico-analítica da pesquisa foi necessária a 

delimitação do estudo, ou seja, a escolha dos documentos que fariam parte do 

corpus da pesquisa. Esse material foi classificado e categorizado de acordo 

com a proposta de interação entre profissional e população e a análise se deu 

por meio da comparação entre o documento produzido pelos organizadores 

das Campanhas com as diferentes dimensões dessa interação com o intuito de 

identificar consonâncias e limitações no material produzido durante a 

Campanha de Voz. 

A Análise Documental foi realizada em duas etapas: na primeira etapa, 

denominada Caracterização longitudinal das Campanhas de Voz, os 

documentos foram organizados de acordo com o ano, local, região do Brasil 

em que foi realizada e abrangência populacional estimada. Na segunda 
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denominada Sistematização das práticas de Educação em Saúde realizadas 

nas Campanhas de Voz, o material, foi categorizado de acordo com a interação 

entre profissional e população. Cabe lembrar que essa proposta subsidia a 

discussão em saúde acerca das políticas públicas atuais, em que a 

Comunicação e Promoção em saúde remetem à práticas educativas 

condizentes com a necessidade e demanda da população. Para organização 

do material, as Campanhas foram divididas em dois grupos – dialógica, em que 

a população é parte do processo de construção das ações, assim foi 

subdividida em: atividades que envolvem o fazer e o diálogo e atividades que 

envolvem o diálogo - e unidirecional, categoria em que o profissional assume o 

protagonismo do conhecimento e transmissão sobre os aspectos vocais, 

composta por: atividades em que prevalece a voz do profissional, atividades de 

total domínio do profissional e comunicação à distância.  

Deste modo, as práticas de Educação em Saúde presentes nas 

Campanhas de Voz foram organizadas em seis categorias: 

1-Envolvimento de autoridades e entidades representativas de órgãos de 

classe – foi considerada a participação de autoridades na abertura da 

Campanha de Voz, uma vez que essa estratégia de cunho político visa 

sensibilizar representantes nas esferas municipal, estadual e federal para as 

questões da voz e da Fonoaudiologia. 

2-Atividades que envolvem o fazer e o diálogo – foram considerados jogos 

interativos, rodas de conversa, elaboração de materiais, oficinas e workshops, 

concursos de melhor voz, uma vez que pelo fato dos participantes terem que 

executar, criar, movimentar-se, produzir sons os torna mais ativos/ 

participativos na relação ensino-aprendizagem na ação educativa, assim como 

a criação de um ambiente mais intimista favorece o surgimento de questões, 

dúvidas e sugestões. 

3-Atividades que envolvem o diálogo – foram considerados bate papo em sala 

de espera, videoconferência, plantão tira dúvidas, orientação vocal com uso ou 

não de folder uma vez que propiciam o diálogo e interação entre profissional e 

população.  
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4-Atividades em que prevalece a voz do profissional – foram consideradas 

peças teatrais, palestras e capacitação de discentes em Fonoaudiologia sobre 

cuidados vocais para disseminar à população, uma vez que usualmente são 

realizados para públicos maiores, com conteúdo informativo e geral, nos quais 

se mantem distanciamento físico entre o profissional e o público.  

5-Atividades de total domínio do profissional – foram consideradas triagens, 

avaliação fonoaudiológica ou médica.  

6-Comunicação à distância – foram considerados a distribuição de material 

impresso como marcadores de páginas, brindes, folder, cartilhas, utilização de 

faixas, outdoor, entrevistas em mídia falada, impressa e digital e envio de 

correio eletrônico. 

Sendo essa a organização proposta, pode-se encontrar uma mesma 

Campanha incluída em diferentes categorias.  

É importante destacar que as práticas na Campanha de Voz foram 

categorizadas quanto ao seu potencial de aproximação da população, mas 

ressalta-se que tal proposta não deve ser entendida como única possibilidade 

de leitura das ações, pois há outros fatores que podem influenciar na execução 

das estratégias, dentre eles, a formação do fonoaudiólogo para realizá-las.   

 Os resultados foram organizados em uma matriz, com registro dos 

elementos comuns entre as práticas que permitiram caracterizá-las, bem como 

as que demarcam desafios para se aproximar das políticas públicas de 

promoção de saúde.  

Também realizou-se análise descritiva dos dados por meio de 

frequências absolutas e relativas, medidas de tendência central e dispersão. A 

distribuição das campanhas por Região versus anos foi apresentada em 

gráficos do tipo Erro Bar com valores médios e seus respectivos Intervalos de 

95% de Confiança (IC95%). 

Para análise de tendência foram construídos diagramas de dispersão 

entre o total de campanhas dialógicas e unidirecionais e os anos avaliados 

para visualizar a função mais adequada ao modelo. Assim, optou-se pela 
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regressão linear (y = β0 + β1X), considerando os valores de p<0,05, o 

coeficiente de determinação (r2) e a homocedasticidade pela análise de 

resíduos. O número de campanhas foi considerado variável dependente (y) e o 

ano independente (x). Para evitar colinearidade, foi realizada a transformação 

da variável ano em ano-centralizada (x – o ponto médio da série histórica), 

assim, a equação deu-se por y = β0 + β1 (ano – 2009). 

Assumiu-se um nível descritivo (p<0,05) para a significância estatística. 

Os dados foram digitados no programa Excel e analisados em SPSS versão 

22.0 para Windows. 

Resultados 

Entre as Campanhas premiadas pela SBFa no período de 2005 à 2013, 

17 (60%) foram realizadas na região Sudeste do país, 04 (14%) na região 

Centro-Oeste, 03 (10,7 %) no Nordeste, em número igual no Sul do país e 1 

(3,5%) na região Norte. Nesse período foram realizadas diversas ações, com 

19 estratégias diferentes, dentre elas: oficinas, peças teatrais, triagens, 

panfletagens, concursos entre outras. No ano de 2008, na região Sudeste do 

país, aconteceu a abertura da Campanha de Voz com a participação de 

representantes do poder público. A partir desse ano a participação de 

autoridades transformou-se em prática constante observada no decorrer dos 

anos e regiões em que as Campanhas foram realizadas, totalizando dez 

atividades com participação do poder público, sendo a região Centro-Oeste 

com três e Sudeste com quatro espaços. No ano de 2013 ocorreu três vezes, 

maior número de espaços com participações do poder público no período.  

Com relação à abrangência populacional das Campanhas, entre as 

premiadas, estimou-se um total de quase dez milhões de participantes 

envolvidos, sendo o público menor estimado em 2013 (1000 participantes) em 

ação realizada no Sudeste, enquanto a maior abrangência referida ocorreu no 

ano de 2011, na região Centro-Oeste, com uma população de 1.617.650.  

A Caracterização das Campanhas de Voz, de acordo com o ano, região 

e abrangência pode ser observada na Tabela 5. 
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Tabela 5. Caracterização das Campanhas de Voz premiadas pela SBFa, 

segundo ano, região e abrangência estimada por ano. 

Ano Centro-Oeste  Nordeste  Norte Sudeste Sul Abrangência 
estimada 
por ano 

2005 - - - 61.764 - 61.764 
2006 - - - 431.000 - 431.000 
2007 - - - 1.520.000 - 1.520.000 
2008 - - - 1.245.137 - 1.245.137 
2009 1.011.812 - - 9.738 - 1.021.550 
2010 - - - 74.000 13.000  
2011 1.617.650 - - 370.000 -  
2012 1.603.809 39.746 8.000 11.438 9.250  
2013 1.607.195 214.882 - 10.588 5.000  

Total 5.840.466 254.628 8.000 3.733.665 27.250 9.864.009 

 

A Tabela 6 apresenta a distribuição das campanhas segundo os grupos 

e subgrupos, considerando os nove anos de acompanhamento. Destaca-se 

que as campanhas unidirecionais apresentaram uma razão de 2,8 em relação 

às dialógicas. Dentro dos subgrupos, observa-se que o tipo de campanha 

denominada comunicação à distância é mais utilizada com média anual 10,8 

(dp=6,3), mediana 9, valor mínimo de 3 e máximo de 22 campanhas. 
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Tabela 6 – Distribuição das Campanhas, segundo a categorização e o período 

em que foram realizadas. 

Tipo n* ∑ �̅� (dp) mediana mínimo máximo 

        

DIALÓGICA 9 61 6,8 (4,9) 7,0 1 15 

        

atividades que envolvem o 

fazer e o diálogo 

9 27 3,0 (2,9) 2,0 0 9 

        

atividades que envolvem o 

diálogo 

9 34 3,8 (2,4) 3,0 1 8 

        

UNIDIRECIONAL 9 170 18,9 (12,2) 17,0 5 39 

        
atividades em que prevalece 

a voz do profissional 

9 34 3,8 (2,5) 3,0 0 8 

        

atividades de total domínio 

do profissional 

9 39 4,3 (4,3) 3,0 0 14 

        

comunicação à distância 9 97 10,8 (6,3) 9,0 3 22 

        

 *nove anos de análise, 2005 a 2013. 

 

Na Tabela 7, a região Sudeste apresentou o maior número de 

campanhas, tanto dialógica quanto unidirecional, porém, houve maior número 

de instituições envolvidas na região Sul do País, dado a maior média de 

campanhas por instituições envolvidas (média = 8,0; dp=1,4). 

 

 

 

 

 

 



58 
 

Tabela 7 – Distribuição das campanhas no País e suas Regiões, segundo a 

categorização proposta. 

Região  Dialógica  Unidirecional 

 n ∑ �̅� 

(dp) 

med min-max n ∑ �̅� (dp) med min-max 

           

Brasil 34 61 1,8 

(1,1) 

2 0 – 4  34 170 5,0 (3,1) 6 0 – 9  

           

Nordeste 2 2 1,0 

(1,4) 

1 0 – 2  2 6 3,0 (4,2) 3 0 – 6 

           

Norte 4 4 1,0 

(0,8) 

1 0 – 2  4 18 4,5 (3,3) 5 0 – 8 

           

Centro 

Oeste 

4 9 2,2 

(0,5) 

2 2 – 3  4 31 7,7 (0,9) 7,5 7 – 9 

           

Sudeste 22 41 1,9 

(1,2) 

2 0 – 4 22 99 4,5 (3,1) 4,5 0 – 9 

           

Sul 2 5 2,5 

(2,1) 

2,5 1 – 4  2 16 8,0 (1,4) 8 7 – 9 

*med = mediana; min-max = mínimo – máximo. 

 Verifica-se na Figura 2 que a região Sudeste esteve presente em todas 

as campanhas ao longo dos anos analisados, lembrando que o círculo 

representa a medida central (média) e as hastes os IC95%.  
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Figura 2 – Valores médios e seus IC95%, segundo ano e região. 

 Em relação à análise de tendência, observa-se na Tabela 8 que houve 

um aumento no número de campanhas ao longo dos anos. Para as campanhas 

dialógicas, verifica-se que há um incremento médio de 1,58 campanhas ao 

ano, estatisticamente significativo (p=0,002). Quanto às unidirecionais, este 

incremento médio é de 4,13 campanhas/ano, isto é, a cada ano há um 

aumento significativo (p<0,001) no número de campanhas. 

Tabela 8 – Análise de tendência pela regressão linear simples. 

Variável n Modelo r
2
 p Tendência  

      

DIALÓGICA 61 y = 6,78 + 1,58(ano-09) 0,78 0,002 Crescente 

      

UNIDIRECIONAL 170 y = 18,89 + 4,13(ano-09) 0,85 <0,001 Crescente 

      

 

 

 A Figura 3 apresenta visualmente a tendência das campanhas ao longo 

dos anos. 
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Figura 3 – Análise da tendência dialógica e unidirecional desenvolvidas na 

Campanha de Voz no período estudado. 

 

Discussão  

A multiplicidade das práticas de Educação em Saúde realizadas nas 

Campanhas de Voz no período de 2005 a 2013 demonstra os esforços dos 

profissionais na sua elaboração e construção.  

A região Sudeste é a que concentra o maior número de atividades e está 

presente em todos os anos que existe a premiação proposta pela SBFa. Tal 

fato pode ser relacionado ao número de fonoaudiólogos na região Sudeste, 

superior às outras regiões do país, à quantidade significativa de cursos de 

graduação e também ao fato de que a sede da SBFa está localizada nessa 

região há mais de dez anos. 

É perceptível o empenho dos envolvidos na organização e execução das 

Campanhas de Voz no processo de sensibilizar a população quanto aos 

cuidados com a voz, visto a variabilidade de estratégias utilizadas. As práticas 

desenvolvidas permitem uma conexão entre a reflexão crítica sobre a 
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realidade, fortalecimento comunitário e transformação na perspectiva de 

criação e ampliação das condições de vida saudável (LOPES e TOCANTINS, 

2012). 

O primeiro destaque pode ser dado quanto ao objetivo de atingir um 

número de abrangência que seja significativo, um dos critérios estipulados pela 

SBFa para ganhar o prêmio de melhor Campanha. Até o presente momento, 

estimou-se que quase 10 milhões de sujeitos em todas as regiões do Brasil 

foram contemplados por alguma ação da Campanha de Voz. Esse dado é 

apresentado pelos organizadores das Campanhas e aceito pelos avaliadores 

da SBFa como uma possível estimativa, sem comprovação estatística. Embora 

esse número seja consideravelmente alto para a Fonoaudiologia, cuja tradição 

está mais voltada para intervenções individuais, pode-se destacar que pelo 

atual contingente no Brasil, apenas 0,4% da população foi privilegiada com 

alguma iniciativa sobre os cuidados com a voz.  

Todas as práticas de Educação em Saúde indicadas apresentam algum 

grau de avanço relacionado à sua concepção, processos de construção ou 

relações mobilizados no seu desenvolvimento quando se tem como referencial 

a Promoção da Saúde prevista pelas políticas públicas vigentes. Considera-se 

a definição preconizada na Carta de Ottawa em que promover saúde significa 

fornecer às populações condições para que sejam capazes de melhorar sua 

saúde e exercer controle sobre a mesma (BRASIL, 2002).   

Assim, elas foram tomadas na sua totalidade como exitosas, ainda que 

em outros aspectos houvesse desafios para concretizar plenamente as 

premissas e princípios da promoção de saúde. 

Esse movimento também possibilita chamar a atenção do Poder Público 

para a importância do Dia Mundial da Voz e assim construir coletivamente o 

hábito de se cuidar da voz. Os dados evidenciam que geralmente a sessão em 

que há a abertura da Campanha, como passo inicial para as comemorações, é 

realizada com a participação do Poder Público, quando algum representante é 

convidado para a cerimonia. Contudo as discussões com as instituições 

públicas federais parecem não avançar. Em 16 anos de Campanha, apenas 

recentemente, em 2014, foi aprovado um Projeto de Lei de 2003 que dispõe 
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sobre a criação do Programa Nacional de Saúde Vocal do Professor da Rede 

Pública de Ensino (BRASIL, 2003). Constata-se dessa forma a escassez de 

criação de política pública em esfera federal relacionada ao cuidado com a voz.  

A respeito dessa temática, dentre os profissionais contemplados com 

leis ou projetos de lei, o professor, ainda, é o mais lembrado (FERREIRA et al, 

2009; SERVILHA et al, 2014), fato justificado pelo número elevado desses 

profissionais no país. Essa iniciativa acaba por levar novas propostas a serem 

apresentadas na mesma direção.  

O protocolo Distúrbio de Voz Relacionado ao Trabalho – DVRT, assim 

que for reconhecido, contribuirá na elaboração das ações nas Campanhas por 

meio do sistema de informação em saúde que será alimentado por dados de 

notificação de problemas vocais em profissionais (Ferreira e Bernardi, 2011) 

que tem a voz como instrumento de trabalho. As ações nas Campanhas de 

Voz, em sua maioria, privilegiam os profissionais da voz, porém ainda de modo 

distante, sectarizado.  

Desde os primórdios das Campanhas (1999), ainda não foi possível 

realizar a Campanha de Voz em parceria com o Ministério da Saúde, fato que 

pode ser justificado pelas demandas priorizadas pelo Ministério atualmente. Tal 

fato certamente inviabiliza a qualificação das ações com auxílio financeiro e 

aparato publicitário disponibilizado às campanhas realizadas por esse 

Ministério. Outro aspecto a ser destacado frente a ausência dessa parceria é a 

dificuldade em realizar um acompanhamento dos números de adoecimento 

vocal pelo Sistema de Informação em Saúde, o que ocorre em outras 

Campanhas como o combate a proliferação do vírus HIV. Em especial para a 

Campanha de Combate a AIDS foi criado, dentro do Ministério da Saúde, uma 

Coordenação Nacional de DST e AIDS que desenvolve diversas campanhas de 

massa a fim de que a população adote comportamentos seguros e tenha 

acesso aos serviços de diagnóstico e a insumos (PORTO, 2005). 

Dentre os preceitos eleitos para promover saúde, pode-se constatar que 

as ações realizadas durante a Campanha de Voz são estratégias que buscam 

consolidar as políticas públicas saudáveis, o desenvolvimento da capacidade 

individual dos sujeitos e o fortalecimento de ações comunitárias (CARVALHO E 

GASTALDO, 2008). Esses aspectos refletem na proposta atual das políticas de 



63 
 

promoção à saúde e estabelecem um novo olhar na atuação dos profissionais 

envolvidos. 

Estratégias como jogos interativos, rodas de conversas e oficinas para 

elaboração de materiais educativos sobre voz foram realizados nas 

Campanhas, o que parece favorecer a interação entre profissional e população, 

tornando essa mais participativa na relação estabelecida com o aprender, 

considerando seu conhecimento prévio sobre o assunto. Essas atividades que 

envolvem o fazer e o diálogo propiciam um ambiente de trocas sem a 

hierarquização do conhecimento técnico, e assim possibilitam que os sujeitos 

sintam-se à vontade para se posicionarem, com questões, dúvidas e 

sugestões. As regiões Centro-Oeste e Sul do país concentraram 

proporcionalmente atividades com características desse perfil.  

Em consonância com esse dado, pode-se relacionar à escolha da cidade 

de Curitiba para sediar em 2016 a 22ª Conferência Internacional de Promoção 

de Saúde. A justificativa para tal escolha se dá pela história e pela tradição da 

cidade como referência na inovação de políticas públicas de saúde (SMS-

Curitiba, 2014).  

A Universidade de Brasília – UnB foi uma das pioneiras no Brasil a 

instituir o curso de graduação em Saúde Coletiva, o que demonstra, por parte 

de gestores e pesquisadores a preocupação com os preceitos e funcionamento 

da saúde no Distrito Federal e no Brasil. Dentre os componentes essenciais 

para a formação do discente em Saúde Coletiva, destaca-se o 

desenvolvimento de competências profissionais gerais e específicas, prevendo 

situações que levem os alunos a aprender a pensar, ou seja, recriar o 

conhecimento problematizando-o (BOSI e PAIM, 2010).  

Espaços comunitários de discussão e elaboração de ações em saúde 

vocal devem ser utilizados para que a população faça parte desse processo e, 

com essa modificação de atitude um dos maiores desafios atuais da 

Campanha de Voz, de se tornar permanente (SBFa, 2012)  fazendo com que o 

dia da voz possa ser comemorado todos os dias e não apenas em uma data 

específica e as ações propostas sejam permeadas pelo conhecimento e 

necessidade da população alvo. 
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As apresentações culturais utilizadas como estratégia para aproximar a 

população do tema foi categorizada como Atividades que envolvem o diálogo, 

uma vez que quando se trata de Educação em Saúde, a arte pode ser vista 

como parceira da saúde. Explorar outras modalidades de intervenções, como 

teatro e música servirá como meio para aquisição de conhecimento do sujeito 

que fortalecerá sua habilidade em decidir sobre seus hábitos com a 

consciência de que aquela escolha irá refletir sobre sua vida. Exemplo disso foi 

apresentado por SOARES, SILVA e SILVA (2011) quando ao utilizar o teatro 

em uma ação na Estratégia Saúde da Família concluíram que a experiência foi 

uma estratégia pedagógica eficaz para a aquisição de conceitos de saúde, 

recurso de lazer e espaço de convivência entre a comunidade.  

Diversas campanhas em saúde utilizam artistas reconhecidos pelo 

grande público para divulgar seus objetivos e orientar à população. Acredita-se 

que tal fato é realizado pelo alto impacto de influência que tais artistas têm 

sobre a população. As apresentações culturais são designadas em situações 

de campanhas em saúde para incentivar ajustes de comportamento, afim de 

que promovam mudanças que signifiquem ao sujeito e que possibilitem a 

associação entre ídolo e hábitos saudáveis (TREZZA, SANTOS e SANTOS, 

2007).  A SBFa acompanha esse processo nas Campanhas de Voz, uma vez 

que todo ano é escolhida uma personalidade pública para divulgar os cuidados 

com a voz, geralmente associada a uma profissão que utiliza a voz com 

frequência em seu cotidiano. As campanhas, em sua maioria, utilizam essa 

referencia e colocam artistas regionais ou nacionais para falar sobre a 

importância da voz e incentivar a população à participar das comemorações do 

Dia da Voz.  

As oficinas e palestras categorizadas como Atividades de total domínio 

do profissional geralmente são pré-estabelecidas, independe do público que irá 

participar e, assim, não se considera o conhecimento prévio dos participantes 

sobre o assunto. Esse parece ser um dos desafios para a Fonoaudiologia: 

planejar anteriormente de modo a conseguir produzir materiais educativos 

pautados no processo de negociação de significados e na valorização de 

experiências entre profissionais de saúde e participantes (ROZEMBERG, 

SILVA E VASCONCELLOS-SILVA, 2002), conforme vem acontecendo em 



65 
 

espaços de Educação em Saúde com ações que visam à promoção de saúde 

ou a prevenção de doenças. Para exemplificar pode-se destacar a iniciativa 

ocorrida na cidade de Fortaleza-CE em que foram realizadas duas oficinas com 

alunos de uma escola pública com o tema Diabetes Mielitus. Nessa oficina 

constatou-se que o conhecimento pode ajudar os indivíduos a modificar seus 

comportamentos, a construírem o processo de autonomia, a coparticiparem de 

decisões e atitudes relativas à sua saúde e ainda se constituírem como agente 

transformador de si e dos outros (SILVA et al, 2011). Porém, para que isso 

ocorra, segundo os autores, é necessário considerar os fatores 

socioeconômicos, culturais e motivacionais dos sujeitos e comunidade 

envolvidos na organização e elaboração de tais espaços educativos (SILVA et 

al, 2011). Mesmo que as oficinas sejam identificadas como propostas de 

aprendizagem compartilhada, por meio de atividade grupal, em que o 

conhecimento será construído coletivamente (JEOLAS e FERRARI, 2003), é 

necessário atentar-se aos aspectos supracitados para que além de educativa 

as oficinas estejam em consonância com as demandas e necessidades da 

comunidade participante.  

Para que isso ocorra (fonoaudiólogo ter acesso à população), pode-se 

sugerir que o profissional ocupe os espaços de participação social, como os 

Conselhos de Saúde e outras instâncias que discutem, com a sociedade, 

formas e mecanismos de melhorar a qualidade de vida da comunidade em 

diversos aspectos, como saúde, saneamento e educação, promovendo a 

democracia e tornando as decisões e a gestão em matéria de políticas públicas 

mais eficazes (MILANI, 2008).  

Nesse sentido é necessário que as oficinas e palestras realizadas nas 

Campanhas sejam construídas anteriormente à sua execução, ou seja, que a 

população seja consultada e participe desse processo ativamente.  

É importante também que os sistemas de informação em saúde e 

pesquisas científicas sirvam de embasamento para a construção de espaços 

de Educação em Saúde, como a exemplo das que ocorrem nas ações 

categorizadas como Atividades que envolvem o fazer e o diálogo (BARBOSA, 

BARCELO e MACHADO, 2001).  

As ações de triagem e avaliação são bastante utilizadas nas Campanhas 

e neste estudo foram categorizadas como atividades de total domínio do 
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profissional. A SBFa não recomenda tal prática, porém orienta que, 

obrigatoriamente, as ações de triagem e avaliação realizadas durante as 

Campanhas devem direcionar o atendimento a um serviço que absorva a 

demanda gerada. Tal ação restringe a atuação do fonoaudiólogo e traz para as 

práticas educativas um perfil clínico associado à doença. Para que o espaço 

das Campanhas de Voz seja constituído de espaços educativos em saúde é 

necessário que os organizadores das Campanhas modifiquem tal abordagem, 

a fim de perceber o sujeito (LIPAY e ALMEIDA, 2007) que busca tais espaços 

com o objetivo de se fortalecer sobre os aspectos que possam minimizar as 

possibilidades de adoecimento e não na busca por um diagnóstico que restrinja 

seus hábitos de vida.  

Em relação à distribuição de materiais, prática comum nas Campanhas 

em saúde, e nesta pesquisa categorizada como ações de comunicação à 

distância, a padronização de panfletos e folders pré-estabelecida pela SBFa 

(SBFa, 2014), presente em 97 atividades pode, de um lado, levar a população 

a um entendimento de que se organiza algo em grupo, contudo pode também 

não contemplar as reais necessidades do público que receberá o material, uma 

vez que o objetivo das Campanhas é integrar os saberes científico e popular na 

tentativa de colaborar para uma maior participação responsável e autônoma 

frente à saúde no cotidiano do sujeito (REIS, 2006).  

Dentro da SBFa houve um movimento na tentativa de modificar esse 

paradigma, preocupados com a concepção de promoção em saúde nas 

Campanhas de Voz, porém com a modificação de gestões, o que é saudável 

quando se trata de uma entidade representativa, parece ter mudado essa 

direção. Quando um panfleto é sugerido, e muitas vezes impresso e distribuído 

aleatoriamente em diversos espaços, sem ser adaptado segundo as 

especificidades, padronizam-se informações para todas as situações. Dessa 

forma, parte-se do pressuposto que o material utilizado na Campanha é 

planejado apenas do ponto de vista do profissional (fonoaudiólogo), pois os 

sujeitos que devem se beneficiar não são consultados no momento de 

elaboração de tal material. Em estudo realizado (OLIVEIRA et al, 2007), os 

autores se propuseram a conhecer a percepção da população e do profissional 

de saúde acerca da mensagem (visual e escrita) em um cartaz utilizado na 
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campanha de prevenção das Doenças Sexualmente Transmissíveis/Síndrome 

da Imunodeficiência Adquirida. Concluíram que é necessário para a construção 

de material educativo, possibilitar uma visão multidimensional da saúde e da 

enfermidade, considerando a importância concedida às crenças e aos 

significados socioculturais tanto dos profissionais envolvidos como também da 

população. Assim para que o material distribuído seja contextualizado à 

necessidade dos que receberão, é necessário um estudo prévio sobre a 

localização em que tal material será distribuído. 

Em pesquisa sobre elaboração de manual didático-instrucional sobre a 

prevenção do linfedema pós-mastectomia, os profissionais responsáveis 

concluíram que o material utilizado deve apresentar uma linguagem clara, o 

menos repressiva possível e direta para atingir o objetivo proposto. Nesse 

mesmo estudo, a população foi consultada sobre material educativo e sugeriu 

que no conteúdo distribuído deveriam constar dados detalhados sobre o 

surgimento da doença para assim facilitar o entendimento e garantir maior 

adesão ao proposto (PANOBIANCO et al, 2009).  

Os achados evidenciaram que de forma geral o fonoaudiólogo, ao 

planejar a Campanha da Voz, busca atividades relacionadas ao modelo 

dialógico e unidirecional. Porém, quando esses são comparados, a tendência 

ao modelo unidirecional é maior.  

Assim, para a Fonoaudiologia fica o alerta de que a participação da 

população na construção de materiais educativos em saúde é necessária para 

o fortalecimento do sujeito que ocupa os espaços propostos. Quando isso 

ocorre, há por parte do participante entendimento do processo de se cuidar, 

que quando se torna claro permite que se transforme em um multiplicador do 

bem-estar vocal. Nessa perspectiva é importante que os espaços de 

participação social sejam valorizados pelos fonoaudiólogos, pois auxiliam na 

organização eficiente de bens públicos (MILANI, 2008), sobretudo no âmbito 

local aproximando a população ao profissional de maneira efetiva e 

contextualizada com suas demandas.   

Outros setores da sociedade devem participar das Campanhas, como a 

Secretaria de Educação com vistas aos profissionais de educação em parceria 

com a Secretaria de Planejamento podem contribuir com a logística e 
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funcionamento das estratégias a serem realizadas. Atividades intersetoriais 

fortalecem as ações propostas e auxiliam na articulação entre instituições 

governamentais e movimentos sociais (NASCIMENTO, 2010).  Ficou evidente 

a importância da participação de outros setores nas Campanhas de Voz. 

 

Em algumas ações da Campanha de Voz percebe-se a participação de 

Agentes Comunitários de Saúde, fato que corrobora com a 

multiprofissionalidade da proposta de campanhas, como modalidade de 

trabalho coletivo que se baseia na comunicação e no diálogo entre diversas 

áreas, independente da formação (MENDES, 2011), contemplando assim 

diversos profissionais como psicólogos, fisioterapeutas entre outros, com um 

objetivo em comum: o sujeito. 

 

Conclusão 

A SBFa ao premiar anualmente a melhor Campanha de Voz contempla 

diversas ações, em diferentes regiões do Brasil com predomínio da Sudeste. 

As ações, tem em sua pluralidade, como foco principal primeiro os indivíduos 

que utilizam a voz profissionalmente. Foram observadas ações de natureza 

dialógica e unidirecional e dentre essas a distribuição de material é a mais 

usual. Os preceitos da Educação em Saúde associados à dialógica são 

observados em diversas ações da Campanha, porém é necessário um 

fortalecimento deste conceito para que as ações sejam sistematizadas de 

acordo com a necessidade da população que será contemplada, aproximando-

a na construção e elaboração das estratégias desenvolvidas.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As Campanhas de Voz representam uma aproximação dos 

fonoaudiólogos aos conceitos que contemporizam as ações em saúde, e assim 

demarcam um avanço nas práticas desse profissional, que desde a sua origem 

tem apresentado uma formação mais voltada em sua especialidade à 

tecnicidade. As estratégias realizadas nas Campanhas de Voz se relacionam 

com práticas educativas em saúde, e desse modo faz se necessário se 

apropriar da concepção de Educação em Saúde e disseminar que, uma das 

ideias principais desse movimento, é saber que a população é a principal 

autora deste processo de educar. 

Para que o fonoaudiólogo elabore ações em saúde na Campanha de 

Voz é necessário se informar sobre os preceitos que permeiam as práticas que 

irá propor. Independente de sua escolha, dialógica ou unidirecional, é 

importante que essa opção seja clara e coerente com as ações que irá 

executar e que, mais uma vez, a população seja a principal beneficiada. 

As Campanhas de Voz propõem-se em sua maioria a sensibilizar os 

sujeitos para a identificação precoce de distúrbios vocais, bem como aos 

cuidados necessários para se ter ou manter uma qualidade vocal saudável, que 

pode ser entendida como adaptada às necessidades do sujeito tanto nos 

aspectos sociais e psíquicos como de trabalho. Dessa forma, as Campanhas 

de Voz parecem ter como objetivo conscientizar a população transformando o 

medo em adquirir determinada doença em mudança de comportamento. O 

fonoaudiólogo se apropria da realização das Campanhas, porém é importante 

que a SBFa estipule diretrizes necessárias para se realizar as Campanhas 

condizentes às políticas públicas vigentes, cuidando para não se restringir à um 

padrão que venha diferir do proposto pelas políticas públicas.  

As diretrizes não devem se resumir à estrutura organizacional das 

campanhas, mas devem contemplar também aspectos que possam sustentar 

as ações propostas pelos fonoaudiólogos. 
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Para isso o fonoaudiólogo deve cada vez mais entender e atuar nos 

serviços públicos e buscar o embasamento teórico necessário para a execução 

de ações voltadas a população, assessorando assim a modificação de um perfil 

histórico do profissional que remete ao fazer clínico, em direção a um 

profissional transformador na perspectiva das políticas de promoção da saúde.  

O modelo de Educação em Saúde dialógico estabelece alguns 

parâmetros que podem auxiliar na construção das ações na Campanha. Dentre 

eles a luz dos dados analisados nesta pesquisa, vale ressaltar:  

 Os sistemas de Informação em Saúde devem ser utilizados, bem como 

os processos de Comunicação em Saúde, do modo como é colocado à 

população são temas que merecem atenção ao elaborar as ações da 

Campanha; 

 O estabelecimento de uma relação dialógica, em que o profissional 

possa elaborar as ações propostas com o auxílio da população é 

necessário para que a Educação em Saúde seja condizente com a 

realidade dos envolvidos; 

 Para a divulgação das ações realizadas durante a Campanha de Voz, 

fonoaudiólogos são convidados a participar de entrevistas em redes de 

televisão e rádio para falar sobre os cuidados com a voz e a 

programação realizada para a população. Nesse espaço, configurado 

como um acesso da sociedade à informação, o fonoaudiólogo deve 

estar atento ao conteúdo transmitido para que seja transformador em 

hábitos saudáveis e que o interlocutor possa ser um multiplicador desta 

mensagem. Entende-se ainda que o espaço disponibilizado na mídia 

seja de suma importância para que a atuação fonoaudiológica no que se 

refere à voz seja passível de acesso á população. Mesmo que haja um 

direcionamento estabelecido pelas pautas jornalísticas de acordo com a 

demanda dos meios de comunicação que, em geral, necessariamente 

não corresponde aos processos teóricos que sustentam as politicas 

públicas, o fonoaudiólogo deve estar atento ao participar de tal espaço;    

 A SBFa pode corroborar na construção do preceitos das Campanhas de 

Voz, não na perspectiva de ditar regras, mas de ouvir as diversas 

experiências desses 16 anos de ações e associar essas aos benefícios 
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trazidos à população e a contribuição que pode oferecer para criação de 

políticas públicas;  

 Mesmo que, em sua maioria, as ações estejam relacionadas à 

prevenção de doenças, compatível com outras campanhas 

apresentadas à população na perspectiva das políticas públicas atuais, 

mudanças devem ocorrer para que as Campanhas de Voz sejam 

instrumentos potencializadores do indivíduo, auxiliando-o a se tornar 

sujeito ativo e autônomo no seu processo de cuidar em saúde em 

consonância com o responsabilizar-se; 

 Os dados desta pesquisa mostram que qualquer planejamento da 

Campanha pela SBFa ou pelos interessados em desenvolver ações 

relacionadas à voz deve levar em consideração a Educação em Saúde e 

os aspectos que compõem as diretrizes de saúde constituintes do 

sistema de saúde atual e que favoreçam à população de modo geral. 

Atualmente, percebe-se uma tendência em que todas as áreas da 

Fonoaudiologia realizem Campanhas em Saúde e, desse modo, é importante 

que os profissionais invistam em estudos que possam sustentar as práticas 

propostas à população. O Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia promovido 

pela SBFa é um exemplo de espaço que pode contribuir na construção de 

Campanhas em Saúde condizentes à promoção de saúde. É importante 

lembrar que o Departamento de Saúde Coletiva apresenta o aparato 

necessário para propor discussões relacionadas à temática, e assim os 

espaços interdepartamentais podem favorecer a construção de ações e 

práticas educativas nessa perspectiva.  

Vale ressaltar que, apesar do funcionamento em departamentos da 

SBFa, a discussão sobre o modelo de saúde não deve ser fragmentada, mas 

sim realizada coletivamente com todos os atores interessados e envolvidos na 

elaboração de campanhas, independente de sua área de atuação. Essa 

discussão permeia o fazer fonoaudiológico e contribui não apenas na 

perspectiva de ações coletivas, mas também na atuação contextualizada, para 

o melhor funcionamento dos serviços de saúde. 
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Assim como a SBFa, o sistema de Conselhos Federal e regionais e 

outras entidades representativas de classe podem contribuir nas ações das 

Campanhas na Fonoaudiologia, ampliando o foco para além da estimativa de 

abrangência, contemplando a elaboração de estratégias e ações adequadas ao 

modelo de saúde vigente, auxiliando o fonoaudiólogo a se apropriar da 

temática com vistas ao entendimento dos aspectos que constam em uma ação 

que se propõe como coletiva. 

Finalizando, cabe lembrar que a Campanha de Voz surgiu por uma 

necessidade de informar a população. Para isso é importante que esse 

processo aconteça de forma acessível e que os sujeitos participantes sintam-se 

contemplados no que se refere às diversas possibilidades de se exercer o 

cuidado com a voz ou minimamente acolhidos em suas demandas vocais, 

refletidas em sua qualidade de vida. 
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