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JUSTIFICATIVA - PL 0164/2015 
O Dia da Voz, 16 de Abril, faz parte do calendário brasileiro desde 1999, quando a 

então extinta Sociedade Brasileira de Laringologia e Voz (SBLV) composta por 
otorrinolaringologistas e fonoaudiólogos, deu início a um projeto que visava sensibilizar a 
população quanto aos altos índices de câncer de laringe no Brasil. 

A partir de 2003, a iniciativa foi reconhecida internacionalmente e assim instituindo o 
dia 16 de abril como o Dia Mundial da Voz, sendo comemorado em diversos países. 

Anualmente, diversas associações realizam, no Brasil, campanhas e promovem ações 
que visam a conscientização da sociedade quanto à importância da saúde da voz em várias 
dimensões. 

Estima-se que de 5 a 8% da população tem alguma dificuldade vocal que possa 
atrapalhar a comunicação, como voz rouca, esforço e/ou cansaço ao falar. A ocorrência desses 
problemas aumenta em profissionais da voz como professores, atores, cantores, políticos, 
radialistas e comunicadores em geral, podendo atingir alarmantes índices de 25%. Além disso, 
a rouquidão pode ser um sintoma indicativo de câncer de laringe. 

Por ano, no Brasil, são diagnosticados cerca de 10 mil pessoas com câncer de laringe. 
Na região metropolitana de São Paulo a incidência desse tipo de tumor é de 16 casos para 
cada 100 mil habitantes, quase três vezes maior que a média mundial (de 6 a 7 casos por 100 
mil pessoas). 

A desinformação ainda é um dos grandes vilões destes índices tão altos no cenário 
nacional. Nas grandes metrópoles, como São Paulo, a poluição e o estresse predispõem uma 
população cada vez mais com problemas de voz. Esses problemas impactam diretamente na 
saúde pública, na situação econômica municipal, pessoal e profissional dos cidadãos de São 
Paulo. 

Diante da relevância da matéria e da justiça de que se reveste, espero contar com o 
apoio dos Nobres Pares na aprovação desta meritória iniciativa. 
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