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RESUMO 

A falta de conhecimento dos docentes sobre alteração vocal é pontuada na 
literatura fonoaudiológica com frequência. Os professores não identificam 
problemas vocais e procuram ajuda, apenas quando o distúrbio alcançou seu 
grau máximo. Objetivo: Relacionar a presença de distúrbio de voz (avaliação 

perceptivo-auditiva) e a autorreferência a sintomas vocais, sensações 
laringofaríngeas e o índice de desvantagem vocal em professores. Método: foi 

realizado um estudo com 40 professores (educação infanti l I,II,III, ensino 
fundamental e médio) de uma escola particular localizada no interior do estado 

de São Paulo. Os participantes responderam os questionários Condição de 
Produção Vocal-Professor (CPV-P) (para levantar aspectos sociodemográficos, 

sintomas e sensações laringofaríngeas) e o Índice de Desvantagem Vocal 
(IDV) (para conhecer o impacto do distúrbio de voz na vida dos professores). 
Na sequência do preenchimento dos questionários foi realizada coleta de 

amostra de fala de cada um dos 40 professores para ser analisada 
posteriormente por juízes fonoaudiólogos. Foi solicitado a cada professor que 

emitisse, em tom habitual de fala, as vogais /a/ e /i/ sustentadas, fala 
espontânea (solicitado que contasse como foi o seu final de semana e 
simulasse uma aula) e uma amostra de fala encadeada com os meses do a no. 

O tempo para essa coleta foi de 15 a 20 minutos. Esse material foi editado 
considerando a adição de mais 20% na amostra das 40 vozes (total 48 vozes) 

para ser submetido à avaliação perceptivo-auditiva por três juízas 
fonoaudiólogas com especialização na área de voz, de no mínimo cinco anos, 
que não conheciam a população pesquisada. A avaliação da juíza com maior 

consistência interna foi considerada, para compor dois grupos: com e sem 
distúrbio de voz. Após análise estatística descritiva, a variável ter distúrbio de 
voz foi associada às variáveis idade, sexo, estado civil, escolaridade, vínculo, 

tempo de profissão e horas trabalhadas, assim como sintomas vocais e 
sensações laringofaringeas (CPV-P), escore total, por domínio e por questão 

do IDV. Para tal foi utilizado o teste de qui-quadrado com nível de significância 
menor que 0,05%. Resultados: na comparação entre os grupos não foi 

encontrada diferença estatisticamente significativa quando as variáveis 

sociodemográficas foram analisadas. A autorreferência a rouquidão diferenciou 
os grupos (p=0,011) assim como as sensações laringofaríngeas referentes ao 

esforço ao falar (p< 0,001) e ardor na garganta (p<0, 001). Todos os domínios 
do IDV, assim como seu escore total também diferenciaram os grupos (p<0, 
001). Quando as questões de cada domínio foram analisadas, 13 das 30 

questões diferenciaram os grupos em maior número as pertencentes ao 
domínio orgânico. Conclusão: Houve associação estatística significativa entre 

a presença de distúrbio de voz e o sintoma vocal de rouquidão, e as sensações 
laringofaríngeas de esforço ao falar e ardor na garganta, e o escore geral, 
assim como o referente aos domínios funcional, orgânico e emocional, do 

Índice de Desvantagem Vocal. 
 

 

Descritores: distúrbios da voz; docentes; voz. 
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Abstract  

Teachers’ lack of knowledge about voice disorders is frequently pointed out in 

Speech-Language Pathology literature. Teachers do not identify vocal issues 
and seek assistance only when the disorder is extremely pronounced. Aim: To 

relate the presence of voice disorder (auditory perceptual analysis), self-
reported vocal symptoms and laryngeal sensations and the voice handicap 
index in teachers. Method: This study was conducted with 40 teachers 

(elementary, middle and high school) of a private school located in a city of the 

state of São Paulo. The subjects answered the Teacher Vocal Production 
Conditions (CPV-P) questionnaire (in order to assess social-demographic 
aspects, voice symptoms and laryngeal sensations) as well as the Voice 

Handicap Index (VHI) (to know the impact of voice disorder in the lives of the 
teachers). After questionnaire completion, speech samples were collected from 

each of the 40 teachers in order for Speech-Language Pathology assessment. 
Each teacher was asked to say a sustained vowel /a/ and /i/, and the months of 
the year. A sample of spontaneous speech (regarding a retelling of their 

weekend and a class simulation) was also recorded. This procedure took 15 to 
20 minutes. The material was edited and 20% of speech samples were added 

to the original 40 voice samples (total 48 recordings) so that three Speech-
Language Pathologist judges could analyze the material. The judges were 
specialized in voice pathology, had a minimum of five years’ experience and did 

not know the studied population. The evaluation performed by the judge with 
the greatest internal consistency was used to compose two groups: with and 
without voice disorder. After a descriptive statistical analysis, voice disorder was 

associated to the variables age, sex, marital state, schooling, type of 
employment, years of teaching and number of hours worked per week, as well 

as to voice symptoms and laryngeal sensations (CPV-P), total VHI score and 
score of each domain and question. The chi-square test was used for this 
purpose, with level of significance lower than 0.05%. Results: In the 

comparison between the groups there was no statistically significant difference 
regarding the social demographic variables. Self-reported hoarseness 

differentiated the groups (p=0,011) as well as laryngeal sensations such as 
strained speech (p< 0,001) and sore throat (p<0, 001). All of the domains in the 
VHI as well as its total score differentiated the groups (p<0, 001). When the 

questions of each domain of the VHI were analyzed, 13 of the 30 questions 
differentiated the groups, mostly those pertaining to the organic domain. 
Conclusion: There was a statistically significant difference between the 

presence of voice disorder and voice symptom hoarseness, and the laryngeal 
sensations of strained speech and sore throat, as well as the general score, 

functional, organic and emotional domains of the Voice Handicap Index.  
 

Descriptors: voice disorders; faculty; voice.  
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1. Introdução  

Vários fatores levam o professor a ter distúrbio de voz: o estresse, a 

violência na escola, o mau relacionamento no trabalho, a pouca autonomia, a 

impossibilidade de criar novas propostas de aula, a falta de tempo para 

correção de trabalhos e provas, e as más condições de trabalho, como salas 

numerosas e com acústica ruim (YIU, 2002; SIMÕES e LATORRE, 2002; 

DUFFY e HAZLETT, 2004; KRISCHKE e col. 2005; MEDEIROS e col. 2008). 

Aliado a isso SERVILHA e RUELA, (2010) destacam também outras condições 

ambientais impróprias em muitas escolas, como, por exemplo, limpeza, 

ventilação, iluminação e temperatura inadequada. 

Além desses fatores relacionados ao ambiente e à organização de 

trabalho, outros aspectos predispõem ao distúrbio vocal. São denominados 

fatores biológicos e podem ser caracterizados pela presença de alterações 

hormonais e de vias áreas superiores ou inferiores (crônicas ou agudas), 

problemas vasculares, distúrbios neurológicos, cirurgias, fatores emocionais e 

psíquicos, bem como determinado estilo de vida, como falar muito ou em alta 

intensidade (VINTTURI e col. 2003; ARAÚJO e col. 2008).  

Todos esses fatores contribuem para que a docência faça parte de um 

grupo de profissões de risco para o distúrbio de voz, fato que pode acarretar 

em readaptação das funções do professor e, em alguns casos graves, em 

afastamento da atividade docente (CARNEIRO, 2003). 

A esse respeito dois estudos realizados com professores e que 

certificam a alta ocorrência de distúrbio vocal merecem destaque. O primeiro 

refere-se à pesquisa realizada por ROY e col. (2004), nos Estados Unidos, que 

evidenciou uma presença maior de distúrbios vocais em professores (57,7% 

dos entrevistados afirmaram ter tido algum tipo de distúrbio vocal ao longo da 

carreira profissional e 11% responderam estar com distúrbio no momento da 

pesquisa) em comparação à profissionais não docentes (28,8% e 6,2% 

respectivamente).  
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O segundo, de origem brasileira, diz respeito ao estudo desenvolvido por 

BEHLAU e col. (2009a), que, baseados na mesma metodologia do estudo 

anterior, realizaram uma pesquisa com professores e leigos alcançando 

resultados semelhantes. Nessa pesquisa o distúrbio de voz foi referido por 

66,7% dos professores, sendo que 41,2% mencionaram a presença de 

sintomas no momento da entrevista, enquanto apenas 14,8% dos não 

professores indicaram a presença de sintomas no momento da entrevista.  

A esse respeito, vale a pena ressaltar a importância de empregar uma 

metodologia assertiva no momento da coleta dos dados com o intuito de 

garantir a uma confiabilidade máxima nos dados coletados, uma vez que, em 

alguns casos, os entrevistados possuem dificuldade em identificar as 

diferenças entre os sintomas ligados à alteração vocal e as sensações 

laringofaríngeas, como apontou uma pesquisa de SERVILHA e MESTRE 

(2010), na qual 109 professores foram questionados sobre a satisfação com 

suas vozes e mais da metade dos entrevistados responderam estar satisfeitos 

com as mesmas (61,5%), e a maioria 92% referiram possuir quatro ou mais 

sintomas vocais. Tal fato identifica que os professores têm dificuldade em 

identificar sua alteração vocal, ou ainda que consideram natural a ocorrência 

de sintomas vocais e/ou sensações laringofaríngeas.  

Indo ao encontro dessa pesquisa um estudo de GIANNINI e PASSOS 

(2006) alcançou resultados semelhantes. O estudo foi realizado com 

professoras da rede municipal de São Paulo, com objetivo de pesquisar as 

formas como o educador vivencia as condições de trabalho a que está exposto.  

As autoras analisaram os depoimentos coletados com o intuito de compreender 

o modo como as docentes pensam e agem no espaço escolar, as condições do 

ambiente de trabalho, o início da alteração vocal e a procura pelo tratamento 

fonoaudiológico e readaptação de função. A pesquisa destacou que as 

professoras não identificaram suas alterações vocais inicialmente, referiram 

mal estar, dor, desconforto físico e só perceberam a alteração vocal quando 

alertadas por colegas ou profissionais da saúde. 
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Por outro lado, ainda que não considerem seus sintomas vocais como 

um distúrbio de voz, os professores percebem o impacto que essas alterações 

geram na qualidade de vida e a perda de capacidade acarretada por ela ao 

desempenhar sua função profissional (QUEIROZ, 2011). 

Tal ponto é discussão recorrente entre os pesquisadores da área da 

saúde. Nos últimos anos tem-se pesquisado o comportamento de várias 

doenças e sua associação com a qualidade de vida, o que permite analisar o 

quanto a doença em questão é impactante no comportamento social do sujeito 

doente. Na área de voz, a Fonoaudiologia tem caminhado na direção de aplicar 

e validar instrumentos dessa natureza objetivando entender o impacto da 

alteração vocal na qualidade de vida do sujeito. Até o momento compreende-se 

que, ao entender o julgamento que o indivíduo faz sobre seu bem estar, o 

fonoaudiólogo terá possibilidade de planejar melhor suas ações (BEHLAU e 

col. 2007).     

Dentre os instrumentos mais utilizados na área de voz destaca-se o 

Índice de Desvantagem Vocal (IDV), apresentado inicialmente por JACOBSON 

e col. (1997) e validado e traduzido para língua portuguesa por BEHLAU e col. 

(2009b).  

Esse instrumento foi utilizado por diversos estudos realizados na área da 

saúde e, em boa parte dos casos, aplicado a professores. Dentre eles, neste 

momento, dois estudos serão destacados para subsidiar a justificativa para a 

realização da pesquisa ora apresentada. Importante ressaltar que nessas 

pesquisas os participantes atuavam em rede particular, rede essa pouco 

pesquisada até então. 

O primeiro deles é a pesquisa de TUTYA e col. (2011) que verificou o 

impacto da disfonia em 46 professores da rede particular de ensino, por meio 

das respostas de três questionários: Qualidade de Vida em Voz (QVV), Índice 

de Desvantagem Vocal (IDV) e Perfil de Participação e Atividades Vocais 

(PPAV). Foram analisadas as correlações das informações obtidas por esses 
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protocolos e os autores concluíram que as perguntas com maior impacto foram 

relacionadas ao domínio orgânico. 

O segundo foi realizado por FOLTRAN e col. (2011) e analisou a 

correlação entre a desvantagem vocal (IDV), queixa e qualidade de voz em 50 

professores e concluiu que os professores apresentaram alta desvantagem 

vocal, o que revela uma percepção de redução de qualidade de vida, além do 

grau de desvio vocal e tipo de queixa apresentada.  

Assim como esses, o presente estudo também contou com a 

participação de professores da rede particular de ensino, e como diferencial, 

esses foram selecionados em escola situada em cidade do interior do estado 

de São Paulo. 

Acredita-se que os resultados desta pesquisa poderão contribuir para 

ampliar o entendimento sobre o impacto que esse problema causa na rotina de 

trabalho e de vida dos professores, e auxiliar na reflexão de estratégias a 

serem utilizadas em ações de promoção do bem estar vocal entre os 

professores.  
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2. OBJETIVO 

Relacionar a presença de distúrbio de voz (avaliação perceptivo-auditiva) 

e a autorreferência a sintomas vocais, sensações laringofaríngeas e o índice de 

desvantagem vocal em professores.  



17 
 

3. Revisão de Literatura  

Este capítulo foi dividido em duas partes: na primeira serão 

apresentadas fontes bibliográficas relacionadas à voz do professor, e na 

segunda pesquisas sobre distúrbio de voz realizadas com professores. É 

importante salientar que na primeira parte não se optou por seguir a ordem 

cronológica dos autores, mas privilegiar a distribuição das referências por 

assunto e, na segunda, a ordem acontecerá cronologicamente.  

3.1. Condição de Produção Vocal do Professor 

A Fonoaudiologia tem desenvolvido várias pesquisas sobre a voz do 

professor. Segundo DRAGONE e col. (2010) num período de 15 anos (1994 

até 2008) 500 trabalhos da área fonoaudiológica tiveram como tema a voz do 

professor, e na maioria das vezes os trabalhos concluíram que o professor não 

faz um bom uso de sua voz e possui dificuldades no que se refere aos 

cuidados com a mesma. Essa análise se repete e não avança, pois vai à 

direção de ver o problema apenas como responsabilidade desse trabalhador. A 

esse respeito GIANNINI e PASSOS (2006) recomendam uma reflexão sobre a 

condição de vida e de trabalho do professor e alertam que é necessário olhar o 

indivíduo dentro de suas relações pessoais e profissionais, e não apenas 

relacionar a voz do professor ao abuso vocal ou às más condições ambientais.  

Os educadores, como outros trabalhadores, estão imersos em riscos 

ocupacionais que podem levá-los ao adoecimento, afastamento temporário ou 

mesmo definitivo (JARDIM e col. 2007). Dentre eles além da idade, sexo ou 

problemas de saúde em geral (problemas alérgicos, respiratórios e hormonais), 

merecem destaque os fatores ambientais como a poeira, o ruído e a 

temperatura (entre outros), aspectos da organização do trabalho, como jornada 

prolongada, sobrecarga e o acúmulo de atividades ou de funções, demanda 

vocal excessiva, ausência de pausas e de locais de descanso durante a  

jornada e, por fim, falta de autonomia (CEREST, 2006). 

De acordo com JARDIM (2006) o distúrbio de voz se expressa por vários 

sintomas ou sensações, tais como: cansaço ou esforço ao falar, rouquidão, 

pigarro ou tosse persistente, sensação de aperto ou peso na garganta, falhas  
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na voz, falta de ar para falar, afonia, ardência ou queimação na garganta, 

dentre outros. Esses sintomas podem ser registrados em maior ou menor 

porcentagem e o esforço vocal parece ser um dos principais, seguido de 

rouquidão (PRECIADO e col. 2005). 

FERREIRA e AZEVEDO (2008), em artigo que analisou a produção da 

Fonoaudiologia na área de voz, mencionam que há poucos trabalhos voltados 

para a promoção de saúde ou prevenção de alterações vocais em professores, 

mesmo sendo essa uma categoria profissional que apresenta ocorrência 

elevada de distúrbios vocais quando comparada à população em geral, 

resultados semelhante aos apontados em outras pesquisas como as de ROY e 

col. (2004) e BEHLAU e col. (2009a).  

Segundo GRILLO (2001), para reverter à alta ocorrência de alterações 

vocais em professores, uma alternativa razoável seria a inserção de disciplinas 

com propostas baseadas na preservação e manutenção da saúde vocal em 

cursos de Pedagogia. A autora critica a ilusão de que, ao informar um professor 

sobre os cuidados com a voz, pode-se entender que ele adquiriu conhecimento 

e manifesta a necessidade de estudos e propostas que aproximem a teoria e 

prática no que se refere ao professor e seu bem estar vocal, aspecto esse 

também defendido por CHIEPPE e FERREIRA (2007). 

Para compreender melhor a importância dada ao bem estar vocal na 

formação dos professores, FANTINI e col. (2011) entrevistaram coordenadores 

do curso de Pedagogia do estado de São Paulo  e concluíram que, apesar dos 

pesquisados terem afirmado que é importante ter um programa com ajuda 

fonoaudiológica nas disciplinas de formação do professor, a maioria não incluiu 

essa questão no currículo dos cursos que coordena.  

Nesse sentido a prevalência dos distúrbios vocais entre os docentes 

tornou-se um problema de saúde pública, e, embora haja várias leis referentes 

ao bem estar do professor (FERREIRA e col. 2009), a legislação trabalhista 

vigente não reconhece ainda a relação do distúrbio de voz com o trabalho 

docente e muito menos sua relação com a organização de trabalho desses 

educadores (SERVILHA e col. 2010). 
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 Recentemente, o Ministério da Saúde deu início a um movimento em 

prol do reconhecimento do distúrbio de voz relacionado ao trabalho, com 

proposta de incentivar ações de vigilância a saúde dos trabalhadores. Tem 

participado dessas discussões fonoaudiólogos, otorrinolaringologistas e 

médicos do trabalho (FERREIRA e BERNARDI, 2011) e, ao ser reconhecido, 

espera-se ampliar as possibilidades de auxilio ao professor para desempenhar 

sua profissão. 

3.2. Distúrbios de voz em Professores 

 Por ser um dos principais instrumentos de trabalho dos professores e 

graças à falta de conhecimento sobre as estratégias relacionadas ao cuidado 

da voz, os distúrbios vocais são muito comuns nesses profissionais. 

 Com objetivo de elucidar esse assunto PORDEUS e col. (1996) 

realizaram um estudo com 486 professores do ensino superior da cidade de 

Fortaleza (CE), a maioria com jornada de trabalho superior a 20 horas 

semanais. Os resultados dessa pesquisa indicaram que os sintomas vocais 

mais citados na pesquisa foram ressecamento da garganta (47%), seguido de 

pigarro (24,1%) e, por último, a rouquidão (20,2%). No que diz respeito à 

quantidade de sintomas, 12,5% dos educadores tinham três ou mais sintomas. 

As autoras concluíram que a prevalência de alterações vocais foi de 20,2%, 

embora um maior número (48,5%) avaliou a voz como boa. 

  SMITH e col. (1997), por sua vez, realizaram um estudo com dois grupos 

e compararam a frequência e os efeitos dos problemas de voz entre 240 

professores e 178 não professores. A idade dos professores variou entre 40 a 

49 anos (35%) com tempo médio de docência de 10 anos e o grupo de não 

professores era formado por pessoas jovens com menos anos de experiência 

profissional. Os resultados apontaram que 14,6% dos docentes tinham 

alteração vocal enquanto apenas 5,6% do grupo oposto referiu o mesmo 

problema (p<0,0001). Quanto ao número de sintomas vocais, 46,6% 

mencionaram a presença de dois ou mais sintomas. O sintoma rouquidão foi 

mais referido pelos educadores ao serem comparados aos não professores 

(47,5% e 21,3% respectivamente). É importante salientar que no grupo de 
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professores mais de 20% deles faltaram em um dia de trabalho devido à 

alteração na voz, fato não citado pelo outro grupo.  

       Outra pesquisa que merece destaque é a realizada por RUSSELL e col. 

(1998), com 1.168 professores de escolas estaduais com o objetivo de 

investigar a prevalência de distúrbios vocais autorreferidos em professores de 

ambos os sexos. O universo da pesquisa foi caracterizado por 26% de 

professores do sexo masculino e 80% feminino, com idade média entre 42 a 43 

anos e os autores concluíram que 16% dos educadores apresentavam distúrbio 

vocal no momento de realização da pesquisa, 20% durante todo o ano e 19% 

em toda sua carreira sem que esses tivessem alguma ligação significativa com 

o sexo.  

 Em outro estudo TENOR e col. (1999) analisaram a percepção vocal de 

41 professoras da pré escola municipal de uma cidade do interior de São 

Paulo. A idade variou entre 20 a 63 anos, com tempo de magistério de 9 a 30 

anos e carga horária diária de 7 horas. A pesquisa mostrou que 70,7% das 

professoras não apresentavam queixa com relação à voz, porém, foi referido 

cansaço vocal (30,7%), seguido de ardor na garganta (28,2%), dor ao falar 

(10,3%) e tosse (2,6%). 

           No que se refere aos sintomas vocais, um estudo realizado por SOUZA 

e FERREIRA (2000) com 966 professores de 52 escolas municipais da cidade 

de São Paulo abrangendo o Ensino Fundamental e Educação Infantil 

identificou que o sintoma vocal referido com maior frequência pelos 

entrevistados foi irritação na garganta (75,3%), seguido de rouquidão (62,9%) e 

cansaço ao falar (62,5%). Embora a maior parte dos docentes referisse ter 

queixas vocais, apenas 12,9% passaram por médico, 6,6% realizaram terapia 

fonoaudiológica e 10,8% tiraram licença-saúde por ocorrência de problemas 

vocais. O estudo apontou ainda que 66,7% dos docentes lecionavam apenas 

em uma escola e trabalhavam entre 21 a 30 horas por semana. 

             Os sintomas vocais também foram alvo de um estudo realizado por 

SACCO (2002) com 238 educadores da cidade de Itapetininga no interior de 

São Paulo, atuantes desde o ensino infantil até o nível superior, sendo 170 
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professores da rede estadual e 68 da municipal. Todos os sujeitos 

responderam o questionário Condição de Produção Vocal do Professor (CPV-

P). No universo da pesquisa observou-se predominância do sexo feminino 

(91,6%), tempo de docência médio entre 11 e 20 anos (52,4%) e carga horária 

semanal média de 20 a 30 horas/aula. Dentre os resultados coletados ressalta-

se que 73,5% citaram a presença de alteração vocal no passado ou presente, 

ocasionada, na opinião dos participantes, por uso intenso da voz (87,4%). Além 

disso, a pesquisa identificou que metade dos professores (49,7%) respondeu 

ter tido alteração vocal, num período de dois a quatro anos, sendo que os 

sintomas e sensações mais referidos foram rouquidão (60,3%), seguido de 

garganta seca (59,8%), cansaço ao falar (52,3%) e por último pigarro (42%).  

FERREIRA e col. (2003), por sua vez, efetuou um estudo com 422 

professores, que também responderam ao CPV-P, em um universo composto 

por docentes majoritariamente pertencentes ao sexo feminino com mais de 

nove anos de profissão e sem orientação vocal. Durante a pesquisa os 

docentes estudados referiram falar muito e apresentaram em média dois 

sintomas vocais, sendo que 60% deles tinham alteração de voz no presente ou 

no passado. As autoras concluíram que os professores dessa amostra não 

conheciam o processo de produção vocal e tinham uma sobrecarga de 

trabalho, atuando em situações adversas e, principalmente, em ambiente físico 

inadequado. 

No que diz respeito às condições de produção vocal, BARRETO (2003) 

realizou um estudo com 154 professores, (91% mulheres e 9% homens) do 

ensino fundamental da escola Serviço Social da Indústria - SESI, cujo objetivo 

foi analisar esse quesito no grupo investigado com o intuito de propor a 

realização de ações de prevenção com relação às alterações vocais. Os 

resultados apontaram presença de alteração vocal em 54% dos docentes. 

Dentre esses, 45% procuraram tratamento medicamentoso e o restante buscou 

terapia fonoaudiológica (34%) ou realizou cirurgia (21%). Os sintomas vocais 

mais citados foram rouquidão (67%), cansaço ao falar (64%), seguido de perda 

de voz (28%). A alteração vocal foi considerada por 53,4% dos participantes 

em grau moderado, embora 78% deles estivessem satisfeitos com a própria 
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voz. Constatou-se ainda que 69% dos educadores não receberam nenhuma 

orientação sobre cuidados vocais. 

Em outra pesquisa desenvolvida por ORTIZ e col. (2004) descreveu-se o 

perfil vocal dos professores do ensino básico da cidade de Cosmópolis-SP. Os 

resultados mostraram que 46,4% dos educadores apresentavam alteração 

vocal, sendo 51,9% em grau moderado. Registrou-se relação entre presença 

de alteração vocal autorreferida e o variável abuso vocal e tempo de trabalho 

(11,8 anos entre os participantes com alteração vocal e 7,4 anos para os sem 

alteração). Pôde-se concluir ainda que o número de pessoas com alteração 

vocal foi mais elevado nas professoras mais velhas (45 anos) em relação às 

mais novas (32 anos). 

No que diz respeito à influência da voz na qualidade de vida, GRILLO e 

PENTEADO (2005) realizaram um estudo com 120 professores do ensino 

fundamental da rede pública com o objetivo de avaliar o impacto da vocal na 

qualidade de vida dos entrevistados através da aplicação do instrumento 

Qualidade de Vida em Voz (QVV). Como em outras pesquisas, a maioria dos 

participantes eram mulheres (94,2%) com idade média de 38 anos, com tempo 

de docência entre 10 a 12 anos e carga horária de 32,2 horas/semanas. Nessa 

pesquisa pode ser constatado que 84,2% dos professores estavam satisfeitos 

com sua voz, mesmo tendo referido dificuldade ao falar em ambientes ruidosos 

e falta de ar durante a fala. 

  Por sua vez SIMÕES e LATORRE (2006) estudaram a prevalência de 

alteração vocal autorreferida em 93 professores de oito creches. Dentre os 

participantes, 80% referiram presença de alteração vocal, sendo que 26% 

deles procuraram algum tratamento. Dentre o universo total observou-se uma 

prevalência de professores com problemas há quatro anos ou mais (39%),  

problemas apresentados de forma intermitente (82%) e de grau leve ou 

moderado (74%). A pesquisa identificou que para os participantes o uso da voz 

seria a principal causa da alteração vocal (82%) e a rouquidão o sintoma vocal  

mais referido (54%). Além disso, o distúrbio de voz autorreferido foi 

estatisticamente associado à presença de mudança na voz constatada por 

avaliação e com o fato de não terem tido orientação sobre uso da voz. A 
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percepção das educadoras estudadas para seus problemas de voz foi vista 

como uma ferramenta importante a ser usada em futuros trabalhos com essa 

população no intuito de diminuir alta prevalência de alteração vocal encontrada.  

          Com o objetivo de investigar as condições de produção vocal de 

docentes de alunos surdos, FERREIRA e BENEDETTI (2007) realizaram um 

estudo com 80 professoras do ensino especial da rede municipal de São Paulo, 

por meio da aplicação do CPV-P. Na amostra da pesquisa observou-se que a 

maioria das participantes tinha entre 30 e 40 anos (47,9%), que o tempo de 

docência variou de 11 a 20 anos (53,1%) e que 38,8% lecionavam de 21 a 30 

horas semanais. Na população estudada, 30% indicaram ter ou terem tido 

alteração vocal causada, na opinião deles, pelo uso intensivo da voz (45,8%) e  

por alergia (41,7%). Quando questionados acerca do tempo em que 

apresentavam alteração vocal, 29,2% referiram de 0 a 6 meses e a mesma 

porcentagem (29,2%) indicou notar o problema a mais de quatro anos. Quanto 

aos sintomas vocais, foram autorreferidos em maior número cansaço ao falar 

(29,2%) e rouquidão (20,8%), e dentre as sensações larigofaríngeas, o pigarro 

(62,5%) e garganta seca (45,8%). 

          Em outro estudo, KUZAŃSKA e col. (2009) teve como objetivo  avaliar a 

aplicação do Índice de Desvantagem vocal (IDV) no diagnóstico de alterações 

vocais ocupacionais em 105 professores disfônicos (grupo I), em comparação 

com população de 60 disfônicos não-professores (grupo II), e 65 indivíduos 

saudáveis (grupo controle). O estudo constatou que o escore total de cada um 

dos domínios desse questionário (funcional, emocional e físico) foram 

significativamente piores nos grupos de estudo (I e II) do que no grupo controle 

(p <0,001). 

No que se refere ao sexo, à idade e à existência de sintomas vocais 

CAPOROSSI e FERREIRA (2011), realizaram estudo com 88 professores da 

rede municipal de Sorocaba com o intuito de identificar os hábitos vocais 

autorreferidos, e associar esses à presença de rouquidão, cansaço ao falar, 

garganta seca e alteração de voz também autorreferidos por meio do CPV-

P. Os resultados confirmaram associação entre a presença de alteração vocal 

o fato de ser mulher (p=0,018) e falar muito (p=0,033); entre cansaço ao falar e 
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ser mulher (p=0,017) e idoso (p=0,012); entre garganta seca e ser mais idoso 

(p=0,033).  

No que diz respeito aos instrumentos de coletas de dados um estudo 

realizado por TUTYA e col. (2011) objetivando verificar o impacto da disfonia 

em 46 professores, por meio das respostas dos protocolos Qualidade de Vida 

em Voz (QVV), Índice de Desvantagem Vocal (IDV) e Perfi l de Participação e 

Atividades Vocais (PPAV), indicou que os três protocolos utilizados nessa 

pesquisa não apresentaram as mesmas informações e mostram-se 

complementares. Destacando-se o IDV, esse protocolo não registrou 

desvantagem vocal expressiva, e nos domínios orgânico (IDV) e físico (QVV) 

os achados foram considerados semelhantes, apresentando em ambos os 

domínios, questões com maior impacto. O escore referente ao total do IDV foi 

de 38,4 (DP- 19,1) e nos domínios, funcional 9,4 (DP- 19,3), orgânico, 21,6 

(DP- 23,9) e emocional 8,2 (DP- 23,9). 

Por fim, um estudo realizado com professores por FOLTRAN e col. 

(2011) analisou a correlação entre a desvantagem vocal (IDV), queixa e 

qualidade de voz em 50 educadores que procuraram atendimento em um 

programa de saúde vocal. As autoras puderam concluir que não houve 

diferença significativa entre o impacto da desvantagem vocal, a queixa e o grau 

de alteração vocal, e o escore total do IDV no grupo de professores avaliados 

foi 41,42 (DP= 21,27). As queixas vocais mais relatadas pelos professores 

foram fadiga vocal e alteração na qualidade vocal, sendo que a média dos 

escores do IDV nos professores com essas queixas foram respectivamente 

43,22 (DP= 21,98) e 41 (DP= 20,58), p =0,738. Com relação à avaliação 

perceptivo-auditiva da voz, a média do IDV nos professores com voz adaptada 

foi de 39,77 (DP= 20,15), com alteração de leve a moderada 47,43 (DP= 25,39) 

e moderada a intensa 37,30 (DP= 17,93), p= 0,447.  
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4. MÉTODO 

4.1. Delineamento do estudo  

Trata-se de um estudo transversal e quantitativo. O projeto foi 

encaminhado ao Comitê de Ética da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo (PUC/SP) e aprovado sob o número 331/2010 (Anexo I).  

4.2. Seleção dos participantes  

  Os participantes da pesquisa foram professores de uma escola particular 

localizada em Piracicaba no interior do estado São Paulo, município com 

aproximadamente 500 mil habitantes.   

Após contato com a direção para explanar o objetivo da pesquisa, e 

obter autorização para sua realização, foram convidados todos os 40 

professores da escola que lecionavam no ensino infantil (níveis I, II, III) 

fundamental e médio, que após concordarem com a participação assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo II). 

4.3 Instrumentos  

Todos os professores responderam a dois instrumentos: Condição de 

Produção Vocal-Professor (CPV-P), que teve como objetivo caracterizar os 

aspectos sociodemográficos e presença de sintomas vocais e sensações 

laringofaríngeas entre os participantes; e Índice de Desvantagem Vocal (IDV), 

para avaliar o impacto do problema de voz no cotidiano dos sujeitos. A seguir 

serão detalhados os dois instrumentos aplicados. 

4.3.1 Condição de Produção Vocal-Professor (CPV-P) 

Este instrumento foi proposto por FERREIRA e col. (2007) com o intuito 

de caracterizar a qualidade do ambiente escolar e aspectos vocais de 

docentes. Por meio de 84 questões são coletadas informações 

sociodemográficas relacionadas ao ambiente e à organização do trabalho 

docente, assim como sintomas vocais e sensações laringofaríngeas, hábitos 

vocais, aspectos de saúde geral e antecedentes familiares. As respostas são 
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apresentadas em escala Likert de quatro pontos (nunca, raramente, às vezes, 

sempre) (Anexo III).   

Nesta pesquisa, foram utilizados os dados referentes às variáveis 

sociodemográficas (idade, sexo, escolaridade, estado civil, vínculo, tempo de 

docência e jornada de trabalho), sintomas vocais e sensações laringofaríngeas. 

4.3.2 Índice de Desvantagem Vocal (IDV)  

Proposto por Jacobson et al. (1997) com o nome Voice Handicap Index 

– VHI, e traduzido e validado por BEHLAU e col. (2009b), este instrumento é 

adequado para quantificar a percepção do indivíduo com relação ao seu 

problema vocal. Contém 30 questões divididas em três domínios, a saber, 

funcional, orgânico e emocional (10 perguntas cada). 

As perguntas apresentam respostas em escala Likert de cinco pontos 

(nunca, quase nunca, às vezes, quase sempre, sempre) e o resultado é 

analisado segundo cálculo do escore, realizado pela somatória de todas as 

questões ou das referentes a cada domínio. O escore geral varia de 0 a 120 

pontos e o de cada campo de 0 a 30. Assim, quanto maior o resultado, maior a 

intensidade da desvantagem vocal percebida pelo indivíduo. As autoras da 

validação do instrumento (BEHLAU e col. 2009b) propõem transformar os 

resultados finais para uma escala com base 100, a fim de facilitar o 

entendimento com base na porcentagem de desvantagem vocal (Anexo IV). 

4.3.3. Procedimentos  

Os questionários foram entregues pessoalmente aos professores, que 

os responderam no próprio ambiente de trabalho em uma sala silenciosa na 

presença da pesquisadora. 

Aos participantes que apresentavam dúvidas, eram orientados pela 

pesquisadora que repetia a pergunta em voz alta e, se necessário, explicava a 

questão. O tempo médio para concluir esta etapa foi de 20 minutos.  
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4.4. Coleta e edição de amostra de fala  

Na sequência do preenchimento dos questionários foi realizada coleta 

de uma amostra de fala de cada um dos 40 professores para ser analisada 

posteriormente por juízes fonoaudiólogos. Para que a coleta fosse efetuada 

solicitou-se a cada professor que emitisse, em tom habitual de fala, as vogais 

/a/ e /i/ sustentadas, fala espontânea (solicitado que contasse como foi o seu 

final de semana e simulasse uma aula) e uma amostra de fala encadeada com 

os meses do ano. O tempo para essa coleta foi de 15 a 20 minutos. 

 Esse material foi gravado, por meio do programa Audacity em notebook 

Semp Toshiba 1412, mesa de som da marca Xenix 802 Mic Preamps e com 

uso de microfone AKG de cabeça na distância de cinco centímetros da boca do 

professor. A gravação foi realizada individualmente em uma sala silenciosa na 

própria escola. 

A seguir, esse material foi editado considerando a adição de mais 20% 

na amostra das 40 vozes (total 48 vozes) para ser submetido à avaliação 

perceptivo-auditiva por três juízas fonoaudiólogas com especialização na área 

de voz, de no mínimo cinco anos, que não conheciam a população pesquisada. 

Cada juíza realizou a análise de forma individual.  

4.5. Análise dos dados  

 Todos os dados foram digitados em plani lha especifica e a estatística 

descritiva dos instrumentos foi realizada com toda amostra da população 

avaliada (n=40).  

Os dados para caracterização da amostra, presentes no instrumento 

CPV-P, referentes à idade, sexo, estado civil, escolaridade, vínculo, tempo de 

profissão e horas trabalhadas, foram analisados numérica e percentualmente.  

Na sequência foi analisada a presença dos sintomas vocais (rouquidão, perda 

da voz, falta de ar ao falar, voz fina, voz grossa, voz variando entre grossa e 

fina, voz fraca) e sensações laringofaríngeas (esforço ao falar, cansaço ao 

falar, garganta seca, pigarro, bola na garganta, areia na garganta, ardor na 
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garganta, secreção/catarro, dor ao falar, dor ao engolir, dificuldade de engolir e 

tosse seca). 

As respostas referentes aos sintomas vocais e sensações 

laringofaríngeas foram agrupadas em duas categorias, a saber, não, quando o 

participante assinalou nunca ou raramente, e sim na presença de às vezes e 

sempre. Importante destacar que apesar da versão do CPV- P conter em sua 

versão anterior o item ¨não sei¨ (FERREIRA e col. 2007), esse não foi inserido 

nesta pesquisa, atendendo a novos ajustes realizados pelos autores do referido 

instrumento. 

Para o IDV, inicialmente, foi aplicado o coeficiente alpha de Cronbach, 

sendo registrados os valores de 0,73 (IDVG), 0,65 (IDVE), 0,70 (IDVF) e 0,84 

(IDVO), valores esses que evidenciam boa consistência interna para toda 

amostra. Em um segundo momento realizou-se o cálculo da somatória simples 

do escore geral e de cada domínio (funcional, orgânico e emocional), assim 

como de cada uma das questões constantes em cada domínio.  

Para a análise perceptivo-auditiva da qualidade vocal, realizada por três 

juízes fonoaudiólogos, foi utilizada a escala GRBASI sugerida por 

DEJONCKERE e col. (1996), adaptada da proposta de HIRANO (1981). As 

vozes foram avaliadas inicialmente em grau de alteração geral (G-grade) de 0 a 

3 (ausência de alteração=0, alteração discreta=1, alteração moderada=2, 

alteração extrema=3). Na sequência, quanto à presença de rugosidade 

(Roughness); soprosidade (B-breathiness); astenia (A-asthenicity); tensão (S-

strain); instabilidade (I–instability), também avaliadas nos mesmos graus 

anteriormente descritos. A voz foi classificada com alteração quando 

apresentou parâmetro alterado leve (grau 1), moderado (grau 2) ou extremo 

(grau 3) e, sem alteração, quando o grau registrado foi 0.  

Após a análise da voz de cada professor, os dados foram submetidos a 

Teste da Estatística Alfa de Cronbach para seleção da juíza com maior 

consistência interna dos valores observados. Os valores da juíza selecionada 

foram estatisticamente elevados (∂ = 0,863 e p<0,001), fato que permitiu 

considerar a amostra com grau de confiabilidade entre satisfatório e elevado.  
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Os dados dessa juíza serviram para constituir dois grupos, a saber, com 

distúrbio de voz (GCDV) e sem distúrbio de voz (GSDV). 

          Na sequência, para analisar a associação, a presença de distúrbio de 

voz foi considerada a variável dependente e as independentes foram sexo, 

idade, escolaridade, estado civil, vínculo, tempo de docência (anos), jornada de 

trabalho, (horas/semanas), sintomas vocais, sensações laringofaríngea, escore 

das questões, domínios e do total do instrumento IDV. Para essas análises foi 

utilizado o teste Qui-Quadrado e considerado significativo, valores de p≤0,05. A 

figura 1 ilustra os procedimentos metodológicos desenvolvidos nesta pesquisa. 

 

 Contato com a direção da escola  

 |  

 Convite às professoras da escola  

 |  

 
Aplicação dos instrumentos - CPV 

e IDV 
 

 |  

 Coleta de amostra da fala  

 |  

 Análise Perceptiva auditiva 
(GRBASI) por três juízas. 

 

Escolha da juíza com maior 
concordância interna 

 

/  \ 

Definição do grupo 

com distúrbio de 
voz (GCDV) 

 

Definição do grupo 

sem distúrbio de 
voz (GSDV) 

\  / 

 Análise dos dados  
 

Figura 1 – Fluxograma dos procedimentos metodológicos desenvolvidos nesta 

pesquisa. 
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5. Resultados 

 Participaram deste estudo 40 professores e, no momento da 

apresentação dos resultados, a variação desse número se dará por conta de 

algumas questões não preenchidas pelos entrevistados.  

 Dos 40 participantes, (17- 42,5%) apresentaram distúrbio de voz, 

segundo a avaliação perceptivo-auditiva fonoaudiológica. Dentre todos, (30-

75%) eram do sexo feminino e, desses, (12 -70,6%) pertenciam ao GCDV.  

 Quanto à faixa etária, 31 (77,5%) participantes encontravam-se entre 20 

e 45 anos, sendo que 11 apresentaram distúrbio de voz o que corresponde a 

(64,8%) do GCDV. A maioria respondeu ser casado (31-77,5%) sendo que 

12desses professores pertenciam ao grupo com distúrbio de voz, o que 

representa 70,7% dessa amostragem. 

 No que se refere ao tempo de docência, (31- 77,5%) encontravam-se 

entre 0 a 20 anos e desses (14- 45,1%) pertenciam ao grupo com distúrbio 

vocal. Quase a totalidade dos participantes tem vínculo com classe definida 

(38-95%), e nível superior completo (39- 95,7%); sendo que entre os 

pertencentes ao grupo com distúrbio vocal esse número correspondia à 

totalidade (17 - 100%). Uma grande parte número de participantes respondeu 

atuar de 21 a 30 horas/semana (16- 40%) e desses 6 pertenciam ao GCDV 

(35,2%) dessa amostra.  

 A tabela com a distribuição total de professores com distúrbio de voz 

(GCDV) e sem distúrbio de voz (GSDV), segundo as características 

sociodemográficas está exposta para verificação na Tabela 1. 

 É importante salientar que nenhuma dessas variáveis citadas (sexo, 

idade, escolaridade, estado civil, tempo de docência (anos), vínculo, jornada de 

trabalho) evidenciou diferença significativa, quando os grupos com e sem 

distúrbio de voz foram comparados.  
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Tabela 1. Distribuição de professores com distúrbio de voz (GCDV) e sem distúrbio de voz 

(GSDV), segundo as características sociodemográficas.  

Distúrbios Variáveis 

GCDV       GSDV                  Total 

p (2) n (17) % n (23) % n (40) % 

Sexo 

Masculino 5 29,5 5 21,8 10 25,0 

0,157 Feminino 12 70,5 18 78,2 30 75,0 

Idade 

20-25 2 11,8 2 8,7 4 10,0   

26-30 2 11,8 8 34,8 10 25,0   

31-35 3 17,7 4 17,4 7 17,5   

36-40 1 5,8 2 8,7 3 7,5   

41-45  3 17,7 4 17,4 7 17,5 0,599 

46-50 3 17,7 3 13 6 15,0   

51-55 1 5,8   0 0,0 1 2,5   

56-60 2 11,7   0 0,0 2 5,0   

Escolaridade 

Superior Completo 17 100 22  95,7 39 97,5   

Superior em andamento 0 0 1  4,3 1 2,5 0,343 

Estado Civil 

Solteiro 3 17,7 4 17,3 7 17,5   

Casado 12 70,6 19 82,7 31 77,5 0,243 

Divorciado 2 11,7  0 0,0 2 5,0   

Tempo de Docência (anos) 

0 a 5 2 11,7 4 17,3 6 15,0   

6 a 10 3 17,7 8 34,8 11 27,5   

11 a 15 3 17,7 2 8,7 5 12,5   

16 a 20 6 35,2 3 13,1 9 22,5 0,134 

21 a 25 3 17,7 5 21,8 8 20,0   

26 a 30   0 0,0 1 4,3 1 2,5   

Jornada de Trabalho (Horas/Semanas) 

Até 10 3 17,7 3 13,1 6 15,0   

11 a 20 2 11,7 4 17,3 6 15,0   

21 a 30 6 35,3 10 43,4 16 40,0 0,514 

31 a 40 4 23,6 3 13,1 7 17,5   

41+ 2 11,7 3 13,1 5 12,5   

Teste qui-quadrado 

 



32 
 

 Na Tabela 2 observa-se que, de todos os sintomas mencionados pelos 

participantes da pesquisa, destaca-se a rouquidão por ter sido o mais 

autorreferido (18 - 45%), sendo que a maior ocorrência encontra-se entre os 

professores do GCDV (11- 64,7%). Tal fato evidenciou diferença 

estatisticamente significativa (p=0,011) quando os dois grupos foram 

comparados.  

Tabela 2. Distribuição os professores com distúrbio de voz (GCDV) e sem distúrbio de voz 

(GSDV), segundo a presença de sintomas vocais. 

Sintomas Vocais 
GCDV                  GSDV                  Total 

p (2) 
n (17) % n (23) % n (40) % 

Rouquidão 

Não 5 29,5 15 65,2 20 50,0 

0,011* Sim 11 64,7 7 30,5 18 45,0 

Não Respondeu 1 5,8 1 4,3 2 5,0 

Perda de Voz 

Não 12 70,6 18 78,2 30 75,0 

0,367 Sim 5 29,4 5 21,8 10 25,0 

Não Respondeu 0 0,0  0  0,0 0 0,0 

Falta de ar ao falar 

Não 13 76,5 20 86,9 33 82,5 

0,248 Sim 4 23,5 3 13,1 7 17,5 

Não Respondeu 0 0,0  0 0,0 0 0,0 

Voz Fina 

Não 15 88,3 20 86,9 35 87,5 

0,453 Sim 2 11,7 3 13,1 5 12,5 

Não Respondeu 0 0,0  0 0,0 0 0,0 

Voz Grossa 

Não 11 64,7 15 65,2 26 65,0 

0,456 Sim 6 35,3 8 34,8 14 35,0 

Não Respondeu 0 0,0  0 0,0 0 0,0 

Voz Variando entre Grossa Fina 

Não 11 64,8 15 65,2 26 65,0 

0,456 Sim 6 35,2 8 34,8 14 35,0 

Não Respondeu 0 0,0  0  0,0 0 0,0 

Voz Fraca 

Não 12 70,6 17 73,9 29 72,5 

0,441 Sim 5 29,4 6 26,1 11 27,5 

Não Respondeu 0 0,0  0  0,0 0 0,0 

              

 

Teste qui-quadrado  
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 Na Tabela 3 nota-se que, dentre as sensações laríngeas pesquisadas, 

as mais referidas pelos participantes foram, garganta seca (25- 62,5%) esforço 

ao falar (18-45%), cansaço ao falar (13- 32,5%) e ardor na garganta (13-

32,5%). Na comparação entre os grupos foi registrada diferença 

estatisticamente significativa em relação ao esforço ao falar (p=0,014) e ardor 

na garganta (p=0,042). 

 

Tabela 3. Distribuição dos professores com distúrbio de voz (GCDV) e sem distúrbio de 

voz (GSDV), segundo a presença de sensações laringofaríngeas.  

 

Sensações GCDV                  GSDV                  Total 

p (2) Laringofaríngeas n (17) % n (23) % n (40) % 

Esforço ao Falar 

Não 6 35,2 16 69,6 22 55 

0,014* Sim 11 64,8 7 30,4 18 45 

Cansaço ao Falar 

Não 11 64,8 16 69,6 27 67,5 

0,426 Sim 6 35,2 7 30,4 13 32,5 

Garganta Seca 

Não 5 29,4 10 43,4 15 37,5 

0,275 Sim 12 70,6 13 56,6 25 62,5 

Pigarro 

Não 15 88,3 20 86,9 35 87,5 

0,453 Sim 2 11,7 3 13,1 5 12,5 

Bola na Garganta 

Não 13 76,5 18 78,3 31 77,5 

0,451 Sim 4 23,5 5 21,7 9 22,5 

Areia na Garganta 

Não 15 88,3 18 78,3 33 82,5 

0,316 Sim 2 11,7 5 21,7 7 17,5 

Ardor na Garganta 

Não 9 52,9 18 78,3 27 67,5 

0,042* Sim 8 47,1 5 21,7 13 32,5 

Secreção / Catarro 

Não 14 82,4 17 73,9 31 77,5 

0,362 Sim 3 17,6 6 26,1 9 22,5 

Dor ao Falar 
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Não 14 82,4 19 82,7 33 82,5 

0,457 Sim 3 17,6 4 17,3 7 17,5 

Dor ao Engolir 

Não 13 76,5 16 69,6 29 72,5 

0,396 Sim 4 23,5 7 30,4 11 27,5 

Dificuldade ao Engolir 

Não 13 76,5 19 82,7 32 80 

0,594 Sim 4 23,5 4 17,3 8 20 

Tosse Seca               

Não 11 64,8 17 73,9 28 70 

0,346 Sim 6 35,2 6 26,1 12 30 

 

 Na tabela 4 estão apresentados os parâmetros da análise perceptivo-

auditiva realizada segundo escala GRBASI. Nessa avaliação, nenhum dos 

participantes apresentou alteração de voz em grau extremo. 

 O grau geral de disfonia apresentou-se alterado apenas no GCDV (17-

64,7%), em grau leve (11-64,7%) e moderado (6-35,3%). 

  Nos participantes desse grupo a rugosidade esteve presente em (12- 

75%) vozes coletadas, em grau leve (9- 75%) e moderado (3-25%). O mesmo 

resultado foi observado com relação ao parâmetro de instabilidade. Quanto ao 

parâmetro soprosidade, esse se mostrou mais alterado (18-83,4%) em grau 

leve (15-83,4%) e moderado (3-16,6%) predominantemente no GCDV. A 

tensão foi registrada em 11(81,9%) dos participantes, também com predomínio 

nas vozes dos pertencentes ao grupo GCDV, em grau leve (8-72,8%) e 

moderado (2-18,1%). 

 O parâmetro denominado astenia não esteve presente em nenhuma das 

vozes avaliadas. 

 

 

 

Teste qui-quadrado  
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Tabela 4. Distribuição dos professores com distúrbio de voz (GCDV) e sem distúrbio de 

voz (GSDV), segundo avaliação perceptivo-auditiva, realizada por meio de escala GRBASI 

GRBASI 

GCDV                  GSDV                  Total 

n % n  % n % 

Grau n=17 

Leve 11 64,7 0 0,0 11 64,7 

Moderado 6 35,3 0 0,0 6 35,3 

Rugosidade n=12 

Leve 9 75,0 0 0,0 9 75,0 

Moderado 3 25,0 0 0,0 3 25,0 

Soprosidade n=18 

Leve 12 66,8 3 16,6 15 83,4 

Moderado 3 16,6 0 0,0 3 16,6 

Astenia n=0 

Leve 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Moderado 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Tensão n=11 

Leve 8 72,8 1 9,1 9 81,9 

Moderado 2 18,1 0 0,0 2 18,1 

Instabilidade n=12 

Leve 9 75,0 0 0,0 9 75,0 

Moderado 3 25,0 0 0,0 3 25,0 

 Na Tabela 5, ao analisar o escore geral do IDV, pôde-se constatar que a 

média geral foi de 13,27 (DP= 10,15). Para o GCDV, foi registrada média de 

21,23 (DP 10,69) e para o GSDV, 6,95 (DP 3,02), dado que confirmou 

diferença estatisticamente significativa entre esses grupos (p < 0,001). 

 No domínio funcional a média dos dois grupos foi de 3,75 (DP 3,39), 

com diferença estatística significativa entre os grupos analisados 

(respectivamente GCDV igual 5,76 (DP = 4,02) e GSDV igual 2,26 (DP = 1,79) 

e p < 0,001). O mesmo ocorreu com a média dos domínios emocional (média 

dos grupos igual 1,97 (DP= 3,16); GCDV igual 3,38 (DP 3,82), e GSDV igual 

0,913 (DP = 1,78) e orgânico (média dos grupos igual 7,55 (DP= 5,85); GCDV 

igual 1,58 (DP= 5,99) e GSDV igual 3,78 (DP= 2,75) que apontaram diferença 
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estatística significativa quando os grupos foram analisados (p < 0,001 para 

ambos os domínios). 

Tabela 5. Descrição de média e desvio padrão dos domínios (funcional, emocional e 

orgânico) e escore geral do IDV segundo os grupos (GCDV e GSDV)  

IDV 

GCDV (n=17) GSDV (n=23)                  Total (n=40) 

p (2) 
Média 

Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

Mediana 
Valor 

mínimo 

Valor 
Máxim

o 

Funcional 5,76 4,02 2,26 1,79 3,75 3,39 3 0 13 <0,001* 

Emocional 3,38 3,82 0,913 1,78 1,97 3,16 1 0 13 <0,001* 

Orgânico 11,58 5,99 3,78 2,75 7,55 5,85 7 0 23 <0,001* 

Geral 21,23 10,69 6,95 3,02 13,27 10,15 10 1 42 <0,001* 

Teste Qui-Quadrado 

 

As Tabelas 6, 7 e 8 apresentam os resultados de acordo com cada 

questão contida nos domínios do IDV (funcional, orgânico e emocional). As 

questões presentes no domínio orgânico diferenciaram os grupos com e sem 

distúrbio de voz em maior número (oito) quando comparadas as do domínio 

funcional (três) e emocional (dois).  
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Tabela 6. Distribuição dos professores com distúrbio de voz (GCDV) e sem distúrbio de voz 

(GSDV), segundo a média do escore de cada questão presente no domínio funcional do IDV. 

Perguntas IDV 

GCDV (17) GSDV (23) 

p (2) Média Média 

F1-As pessoas têm dificuldade em me ouvir por causa da minha voz 

  0,765 0,304 0,149 

F3-As pessoas têm dificuldade em me entender em lugares barulhentos 

  1,411 0,869 0,929 

F5-Minha família tem dificuldade em me ouvir quando os chamo de outros cômodos 

  0,882 0,217 0,046 

F6- Uso menos telefone do que gostaria 

  0,705 0,391 <0,001* 

F8- Tenho tendência a evitar grupos de pessoas por causa da minha voz 

  0,176 0,043 0,261 

F11- Falo menos com os vizinhos, amigos e parentes por causa da minha voz 

  0,117 0,000 - 

F12- As pessoas pedem para eu repetir o que falo quando conversamos pessoalmente 

  0,764, 0,217 <0,001* 

F16- Meu problema de voz limita minha vida social e pessoal 

  0,117 0,043 0,801 

F19- Eu me sinto excluído nas conversas por causa da minha voz 

  0,059 0,043 0,801 

F22- Meu problema de voz causa prejuízos econômicos 

  0,471 0,000 - 

  Teste qui-quadrado  
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Tabela 7. Distribuição dos professores com distúrbio de voz (GCDV) e sem distúrbio de voz 

(GSDV), segundo a média do escore de cada questão presente no domínio orgânico do IDV. 

Perguntas IDV 

GCDV GSDV 

p (2) Média Média 

O2-Fico sem ar quando falo 

  1,000 0,434 0,018* 

O4-Minha voz varia ao longo do dia 

  1,882 0,913 0,001* 

O10-As pessoas perguntam "o que você tem na sua voz?" 

  0,294 0,261 0,171 

O13-Minha voz parece rouca e seca 

  1,471 0,652 <0,001* 

O14-Sinto que tenho que fazer força para minha voz sair 

  1,117 0,521 0,017* 

O17-Não consigo prever quando minha voz vai sair 

  0,352 0,000               - 

O18-Tento mudar minha voz para que ela saia diferente 

  1,235 0,217 <0,001* 

O20-Faço muito esforço para falar 

  1,411 0,478 <0,001* 

O21-Minha voz é pior ao final do dia 

  1,941 0,956 <0,001* 

026-Minha voz falha no meio da fala 

  0,705 0,173 <0,001* 

Teste qui-quadrado  
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Tabela 8. Distribuição dos professores com distúrbio de voz (GCDV) e sem distúrbio de voz 

(GSDV), segundo a média do escore de cada questão presente no domínio emocional do IDV. 

Perguntas IDV 

GCDV GSDV 

p (2) Média Média 

E7-Fico tenso quando falo com os outros por causa da minha voz 

  0,352 0,173 0,572 

E9-As pessoas parecem se irritar com a minha voz 

  0,823 0,173 0,801 

E15- Acho que as pessoas não entendem o meu problema de voz 

  0,471 0,000 - 

E23- Meu problema de voz me chateia 

  0,941 0,304 <0,001* 

E24-Fiquei menos expansivo por causa do meu problema de voz 

  0,117 0,000 - 

E25- Minha voz faz com que eu me sinta em desvantagem 

  0,176 0,000 - 

E27-Fico irritado quando as pessoas pedem para repetir o que eu falei 

  0,823 0,217 <0,001* 

E28- Fico constrangido quando as pessoas pedem para repetir o que eu falei 

  0,411 0,000 - 

E29- Minha voz me faz sentir incompetente 

  0,058 0,000 - 

E30- Tenho vergonha do meu problema de voz 

  0,058 0,000 - 

Teste qui-quadrado  
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6. Discussão  

Com relação aos dados sociodemográficos, esta pesquisa apontou 

maior prevalência em participantes do sexo feminino, resultado semelhante ao 

observado nas pesquisas de SCHAWARS e CIELO (2005); TAVARES e 

MARTINS (2007) e THOMÉ (2007). Tal fato confirma a presença maior do 

número de mulheres em atividades educativas, informação compatível com a 

apresentada em pesquisa realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais (INEP, 2007). Nesse censo, observou-se ainda que 

96,1% das professoras estavam inseridas na pré-escola e 91,2% no ensino 

fundamental.  

No estudo de ROY e col. (2004), as mulheres comparadas aos homens, 

apresentaram maior prevalência de distúrbios vocais durante a vida. Em 

pesquisa realizada por CAPOROSSI e FERREIRA (2011), em que foi utilizado 

o mesmo instrumento desta pesquisa (CPV-P), as autoras constataram 

associação entre a autorreferência ao fato de ser mulher e a presença de 

alteração de voz e cansaço ao falar. Contudo, importante destacar que na 

pesquisa ora apresentada, apesar do número de mulheres ser maior, não 

houve diferença significativa com relação a variável sexo no que diz respeito à 

presença de distúrbio de voz. 

Quanto à idade, há pesquisas confirmando que o distúrbio de voz pode 

ser observado em maior número em pessoas mais idosas (ROY e col. 2004; 

ORTIZ e col. 2004). Resultado semelhante ao encontrado por CAPOROSSI e 

FERREIRA (2011), no qual as autoras também encontraram associação entre 

a presença da sensação laringofaríngea de garganta seca e de cansaço ao 

falar em participantes mais idosos. No mesmo sentido GAMPBEL e col. (2008) 

concluíram menor variação de loudness em professores mais velhos.  

Entretanto torna-se importante destacar que nesta pesquisa, em que 

maior parte dos professores encontrava-se na faixa etária de 20 a 45 anos, não 

foi registrada associação entre presença de distúrbio de voz e idade. Tal fato 

corrobora dado da literatura que aponta estar a eficiência vocal na faixa etária 

18 a 45 anos (OLIVEIRA e BEHLAU, 2009). 
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Em relação ao nível de escolaridade, 95% dos professores desta 

pesquisa possuem formação superior. Esse resultado está próximo ao 

encontrado em outras pesquisas (FERREIRA e col. 2003; THOMÉ, 2007; 

GIANNINI, 2010) uma vez que atualmente o nível superior é exigido para todos 

os professores de ensino infantil e fundamental segundo a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação 9.394/96 de 20/12/1996 (BRASIL, 1996). 

 

No que diz respeito ao vínculo empregatício, quase a totalidade dos 

participantes desta pesquisa lecionavam com classe definida, fato que não 

permitiu verificar diferença entre os grupos analisados. 

Com relação ao tempo de docência, que muitas vezes pode estar 

atrelado a variável idade, há na literatura alguns estudos que confirmam a 

associação dessa variável com distúrbio de voz. Nessa direção podem-se citar 

os estudos de ARAÚJO e col. (2008) e CEBALLOS e col. (2008). Nesta 

pesquisa, não foi registrada diferença estatisticamente significativa quando os 

grupos foram comparados. Porém pode-se destacar que 35,2% dos 

participantes do grupo com distúrbio de voz encontram-se atuando entre 16 e 

20 anos, enquanto 34,8% sem distúrbio de voz possuem de 6 a 10 anos de 

magistério. O que indicia uma piora dos sintomas vocais na medida em que 

aumentam os anos de docência. 

 

           Quanto à jornada de trabalho, a pesquisa corrente mostra que a maioria 

dos docentes trabalha mais de 20 horas por semana, carga horária semelhante 

à referida nos estudos de ORTIZ e col. (2004), FERREIRA e BENEDETTI 

(2007) e SOUZA e col. (2011). Na comparação dos grupos com e sem distúrbio 

de voz não houve diferença estatística significativa.  

            Após análise fonoaudiológica da voz dos professores, foi constatado 

que 42,5% dos participantes apresentaram distúrbio de voz em grau leve ou 

moderado, com destaque para os parâmetros de soprosidade, rugosidade e 

instabilidade, características essas presentes em vozes com disfonia funcional 

(CEREST, 2006). Essa porcentagem, encontrada nesta pesquisa, é 

semelhante à apresentada por SCALCO e col. (1996), e inferior a outras que 
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apontam valores em torno de 80% (SIMÕES e LATORRE, 2006; TAVARES e 

MARTINS, 2007).  

 Neste momento, é importante destacar que o contexto de uma escola 

particular é diferente da escola pública. Na escola pública, as condições 

parecem ser mais adversas ao bem estar geral e vocal do professor, e, dessa 

forma, predispõem ainda mais o professor ao distúrbio vocal (PENTEADO e 

PEREIRA, 2007). Embora exigente, a escola particular costuma apresentar 

melhores condições principalmente do ambiente de trabalho, garantidos pela 

mantenedora da escola. A escola selecionada para desenvolver esta pesquisa 

é tradicional e considerada uma das melhores do município e provavelmente, 

as melhores condições oferecidas aos professores parecem justificar a menor 

porcentagem de professores com distúrbio de voz, confirmada na avaliação 

fonoaudiológica. 

A análise dos sintomas vocais autorreferidos indicou nos dois grupos a 

presença de rouquidão. Esse é um sintoma referido em estudos como os de 

SMITH e col. (1997); LEMOS e RUMEL (2005) e JARDIM e col. (2007). 

Segundo PRECIADO e col. (2005) ao lado de esforço ao falar esse sintoma é o 

mais mencionados pelos professores. Rouquidão é o sintoma mais associado à 

presença de disfonia e considerado como indicativo de distúrbio de voz 

(SCHWARTS e col. 2009).  Da mesma forma, nesta pesquisa, a rouquidão foi 

registrada em maior porcentagem entre os participantes do grupo com distúrbio 

de voz, dado esse que diferenciou os dois grupos entre si. Ao encontro desses 

resultados está o estudo caso-controle de GIANNINI (2010), que identificou  

que apesar do sintoma de rouquidão estar presente nos dois grupos, também 

houve maior registro no de casos (93,4%) quando comparado ao de controles 

(51%), fato que determinou diferença estatística significativa (p<0,001). 

Importante destacar, ainda, que o sintoma vocal de rouquidão, apesar de estar 

relacionado na maioria das pesquisas ao contexto de fala intensivo, pode 

ocorrer também em função de falta de hidratação, limitação de abertura de 

mandíbula, havendo sobrecarga da estrutura de laringe na produção da voz, 

média de hora de sono ou ao fato de não acordar descansado, conforme 

pesquisa desenvolvida por FERREIRA e col. (2010). 
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Quanto às sensações laringofaríngeas, o esforço ao falar e ardor na 

garganta estiveram entre os mais citados pelos participantes, com ênfase aos 

pertencentes ao grupo com distúrbio de voz, fato evidenciado pela diferença 

estatística significativa (p=0,041 e p=0,042 respectivamente). Na leitura de 

diferentes pesquisas pode-se encontrar achados similares (SCALCO e 

col.1996; LEMOS e RUMEL, 2005). No estudo de SERVILHA e PENA (2010), 

ao contrário do presente estudo, as sensações mais referidas pelos docentes 

foram cansaço ao falar (69,44%) e garganta seca (61,11%). Porém, pode-se 

hipotetizar que todas essas sensações estão relacionadas entre si, ou seja, o 

fato do professor falar muito, em condições ambientais e de organização de 

trabalho não adequadas, gera sobrecarga no sistema de fonação e respiração 

que ocasiona maior esforço ao falar, e conduz ao cansaço ao falar (CHANG e 

KARNELL, 2004). Essa situação, quando acompanhada de pouca hidratação 

(por desconhecimento da necessidade ou pela impossibilidade de ingerir 

durante as aulas), leva a um desconforto entendido como garganta seca, que 

na sequência se traduz em dor ou ardor ao falar. 

 

Importante também destacar que atualmente a condição de alimentação 

inadequada da maioria das pessoas e, em particular dos professores que 

atuam em mais de um período, quer pela qualidade do alimento ingerido quer 

pelos horários irregulares, na maioria das vezes, está associada a sensações 

que envolvem dor ou ardor na garganta, para falar, engolir ou presença de 

pigarro que podem ser sintomas de distúrbio de voz, mas também podem estar 

associados a refluxo gastroesofágico. 

Estudo realizado por FUESS e LORENZ (2003) associou os sintomas e 

refluxo gastroesofágico e o aumento na frequência de sintomas vocais e 

identificou que, em 30% dos casos pesquisados, observava-se distúrbio de voz 

de etiologia não ocupacional, advindas pelo próprio refluxo, ou laringite de 

causa alérgica ou infecciosa entre outros. FERREIRA e col. (2010) também 

encontraram sintomas referentes à disfunção temporomandibular associados 

ao distúrbio de voz. 

            Em relação aos resultados encontrados na aplicação do IDV constatou-

se uma discreta desvantagem vocal referida pelos professores, com média total 
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de 13,27, inferior a encontrada em outras pesquisas desenvolvidas com o 

mesmo tipo de profissional (TUTYA e col. 2011; FOLTRAN e col. 2011). 

Importante notar, a presença de maior impacto entre os participantes do grupo 

com distúrbios de voz, confirmado pelas médias maiores em todos os domínios 

e também no escore total, fato que determina a diferença estatística 

significativa. Dado compatível com o mencionado por KUZAŃSKA e col. 

(2009). Outro aspecto que merece destaque é o fato do domínio orgânico se 

mostrar o mais comprometido entre os professores pesquisados, informação 

também confirmada por TUTYA e col. (2011).  

Na análise que considerou cada uma das questões dos domínios, 

também foi o orgânico aquele que registrou maior número de respostas que 

diferençou os dois grupos. As questões desse domínio reforçam a 

autorreferência aos sintomas vocais e sensações laringofaríngeas em 

consonância à discussão apresentada anteriormente quanto à produção da voz 

por parte do professor (“sinto que tenho que fazer força para a minha voz sair”, 

“faço muito esforço para falar”, “fico sem ar quando falo”). A incoordenação 

pneumofonoarticulatória pode se dar não apenas por questões orgânicas, mas 

também por questões psíquicas (FERREIRA, 1990). 

Outras respostas dadas às questões do domínio orgânico que 

estabeleceram diferença entre os grupos evidenciam a percepção dos 

professores quanto à presença do distúrbio de voz (“minha voz varia ao longo 

do dia” e “minha voz falha no meio da fala”) e a tentativa feita por parte do 

professor para reverter seu quadro (“tento mudar minha voz para que ela saia 

diferente”). 

As situações explicitadas nas questões do domínio funcional mostram a 

interferência do distúrbio de voz no cotidiano pessoal e profissional dos 

professores (“minha família tem dificuldade em me ouvir quando os chamo de 

outros cômodos”, “as pessoas pedem para eu repetir o que falo quando 

conversamos pessoalmente” e “uso menos o telefone do que gostaria”), com 

queixas que denotam falta de clareza e projeção de suas vozes. Tal fato que 

levam os professores a terem uma autoimagem vocal negativa e podem afetar 

o exercício docente, uma vez que o processo professor/aluno e  
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ensino/aprendizagem requer uma comunicação clara (PENTEADO e ROSSI, 

2006). 

As consequências psicossociais percebidas pelos professores em 

relação ao distúrbio de voz são explicitadas no domínio emocional (“meu 

problema de voz me chateia” e “fico irritado quando as pessoas pedem para eu 

repetir o que falei”) e podem traduzir a forma como o professor avalia sua 

própria posição de falante nas relações sociais. Considerando o impacto do 

distúrbio de voz no contexto profissional, pode-se dizer que eles percebem a 

alteração e também a implicação dessa sobre sua autoridade perante os 

outros, e em especial frente aos alunos. Desta forma há necessidade do 

fonoaudiólogo avaliar, além das medidas relacionadas à função orgânica 

(respiração/voz), também o contexto social, apontando as condições de 

produção da voz do professor avaliado (FERREIRA, 1990). 

Dessa forma, acredita-se que os resultados desta pesquisa irão 

contribuir para as pesquisas futuras nessa área no sentido de ampliar a 

reflexão sobre a multifatoriedade que determina o distúrbio de voz em 

professores, e de rever as práticas fonoaudiológicas presentes nas ações de 

promoção de bem estar vocal e de prevenção e tratamento do distúrbio de voz. 
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7. Conclusão 

 Houve associação estatística significativa entre a presença de distúrbio 

de voz e o sintoma vocal de rouquidão, e as sensações laringofaríngeas de 

esforço ao falar e ardor na garganta, e o  escore geral, assim como o referente 

aos domínios funcional, orgânico e emocional, do Índice de Desvantagem 

Vocal. 
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9. Anexos 

Anexo I 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO  

 
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA PUC-SP  

SEDE CAMPUS MONTE ALEGRE 

 

 
Protocolo de Pesquisa nº 
331/2010 

 
Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde   
Programa de Estudos Pós-Graduados em Fonoaudiologia  
Orientador(a): Prof.(a). Dr.(a). Léslie Piccolotto Ferreira   
Autor(a): Lhaís Renata Mestre 

PARECER sobre o Protocolo de Pesquisa, em nível de Dissertação de Mestrado, intitulado Voz do 

professor: relação entre avaliação perceptivo - auditiva, autorreferência a sintomas e índice de 

desvantagem vocal. 

CONSIDERAÇÕES APROVADAS EM COLEGIADO  

 
Em conformidade com os dispositivos da Resolução nº 196 de 10 de outubro de 1996 e 

demais resoluções do Conselho Nacional de Saúde (CNS) do Ministério da Saúde (MS), em que os 
critérios da relevância social, da relação custo/benefício e da autonomia dos sujeitos da pesquisa 
pesquisados foram preenchidos.  
 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido permite ao sujeito compreender o 
significado, o alcance e os limites de sua participação nesta pesquisa. 
 

A exposição do Projeto é clara e objetiva, feita de maneira concisa e fundamentada, 
permitindo concluir  que o trabalho tem uma linha metodológica bem definida, na base do qual será 
possível retirar conclusões consistentes e, portanto, válidas. 
 

No entendimento do CEP da PUC-SP, o Projeto em questão não apresenta qualquer risco 
ou dano ao ser humano do ponto de vista ético.  

 
CONCLUSÃO 

 
Face ao parecer consubstanciado apensado ao Protocolo de Pesquisa , o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP – Sede Campus Monte 
Alegre, em Reunião Ordinária de 08/11/2010, APROVOU o Protocolo de Pesquisa nº 331/2010. 
 

Cabe ao(s) pesquisador(es) elaborar e apresentar ao CEP da PUC-SP – Sede Campus 
Monte Alegre, os relatórios parcial e final sobre a pesquisa, conforme disposto na Resolução nº 
196 de 10 de outubro de 1996, inciso IX.2, alínea “c”, do Conselho Nacional de Saúde (CNS) do 
Ministério da Saúde (MS), bem como cumprir integralmente os comandos do referido texto legal e 
demais resoluções do Conselho Nacional de Saúde (CNS) do Ministério da Saúde (MS).  

 
São Paulo, 08 de novembro de 
2010. 

 
 

_____________________________________________   
Prof. Dr. Edgard de Assis Carvalho 

Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa da PUC-SP 
 

 
Rua Ministro Godói, 969 – Sala 63-C (Andar Térreo do E.R.B.M.) – Perdizes – São Paulo – SP – CEP: 05015-001 Tel/Fax: (11) 3670-

8466 – e-mail: cometica@pucsp.br – site: http://www.pucsp.br/cometica 
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Anexo II 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você esta convidado(a) para participar como voluntario da  pesquisa Voz do 

professor: relação entre avaliação perceptivo - auditiva, autorreferência a 

sintomas e índice de desvantagem vocal.Caso sinta-se plenamente 

esclarecido (a) pelas informações a seguir e aceite fazer parte do estudo, 

rubrique todas as paginas e assine as duas vias deste documento (uma é sua e 

a outra do pesquisador). Se tiver alguma duvida, procure: Pelo pesquisador, 

Lhaís Renata Mestre, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Rua 

Ministro Godói, 969 – Perdizes – São Paulo – SP – CEP: 05015-001 – 

Tel./FAX: (11) 3670-8466 

Pesquisadores Responsáveis:  

Fonoaudiologa Lhaís Renata Mestre 

Profa. Dra. Leslie Piccolotto Ferreira (orientadora) 

Justificativas 

As alterações da voz em professores tem sido investigadas nos últimos anos 
com objetivo de definir quais são os fatores que contribuem para o 
aparecimento desse problema. A categoria profissional de professores é a mais 

afetada pelas alterações de voz e que mais procura tratamento para esse 
problema, devido ao excesso de uso da voz em um ambiente físico 
desfavorável como o encontrado nas escolas. Este trabalho pretende estudar 

os fatores que possivelmente causam este problema.  

• Sua participação constara de três etapas: 1- avaliação da voz, que será 

realizada por um fonoaudiólogo; 2-preenchimento de 2 questionários com 
perguntas referentes à: profissão; saúde, ambiente de trabalho e hábitos 
diários e 3 um grupo focal. 

• Na avaliação da voz, realizada por fonoaudiólogo, será solicitado que você 
simule como dar aula. A voz será gravada para avaliação. 

• Não haverá qualquer gasto financeiro da sua parte 

• Em qualquer estagio da pesquisa você poderá pedir seu desligamento , tendo 
a garantia de que seus dados não serão utilizados. 

• Os registros individuais dos seus dados permanecerão confidenciais e serão  

mantidos em sigilo. 

• As informações a respeito da  pesquisa poderão ser publicadas em revista 
cientifica ou apresentadas em congressos, porém, apenas os resultados gerais 
serão divulgados. 
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• Em hipótese nenhuma seu nome ou qualquer dado pessoal será revelado a 
menos que a justiça os requeira. 

• A duração prevista dos procedimentos de avaliação e preenchimento de 
questionários mencionados, é de 1 e meia horas e serão realizados nas 
dependências da escola que você trabalha, com agendamento prévio.  

• Se tiver qualquer dúvida sobre este estudo, sobre  seus direitos ou a respeito 
do tratamento a ser realizado, você pode entrar em contato a q ualquer 
momento com Lhais Renata Mestre, cel:19-9276-60-75, e-

mail:lhaismestre@hotmail.com  

• Você será avisado se alguma nova informação relevante sobre a voz for 
descoberta durante este estudo. 

 

Para aderir ao estudo, você deverá assinar, a seguir, este Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. Antes de assinar verifique se: 

 

• Você leu e entendeu todas as informações contidas nesse termo e teve tempo  

para pensar sobre o assunto. 

• Todas as suas duvidas foram respondidas a contento e caso você não tenha  

compreendido qualquer uma das palavras, você tenha solicitado 
esclarecimento ao responsável pela pesquisa.  

• Você concordou voluntariamente em fazer parte desta pesquisa  e, assim 
sendo, realizara os procedimentos solicitados.  

• Você compreendeu que poderá decidir interromper sua participação no 
estudo a qualquer momento, sem nenhuma penalidade. 

• Você recebeu uma copia do termo de Consentimento Livre e Esclarecido que  

permanecera com você. 

Eu,...................................................................................................................... 

(letra de forma), concordo em participar do estudo Como os professores 

percebem sua voz e declaro ter sido convenientemente esclarecido  fui 

informado que os procedimentos a serem adotados respeitam as respectivas 

declarações e  resoluções que rezam sobre o assunto. 

............................................................................................... data: ___/___/___  

Assinatura do Participante 
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Código do entrevistado 

Noe:  

Documento de identidade nº:  

Sexo:                                                                F( ) M( ) 

Data de Nascimento: 

Endereço: 

Cidade:                                                              UF: 

Telefone: 

CEP: 

Escola:  

Telefone:                                                                                                        
Endereço:                                                                                                             
Bairro: 
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Anexo III 

Código do entrevistado___________________ 

CPVP-CONDIÇÃO DE PRODUÇÃO VOCAL – PROFESSOR 

Prezado professor: O questionário CPV-P tem como objetivo fazer um 

levantamento das condições da voz do professor. Por gentileza, responda 

todas as questões marcando sua opção, ou completando, quando solicitado. 

I – IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 

1 Nome: 

2 
Data de nascimento:              /              

/ 

3.  Sexo: 0. 

feminino 
1. masculino 

4 

Estado Civil: 

1. Solteiro 2. casado ou qualquer forma de união 

3. separado, desquitado ou divorciado 4. viúvo 

5 

Escolaridade: 

1. superior completo 
2. superior em 

andamento 
Curso: 

3. superior 

incompleto 
4. médio completo 5. médio incompleto 

6. fundamental 

completo 

7. fundamental 

incompleto 
8. outro: 

II – IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA 
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6 Escola: 

7 Endereço: CEP: 

8 Telefone: 

III – SITUAÇÃO FUNCIONAL 

9 Há quanto tempo você é professor? _____ anos ____meses 

10 1. Em quantas escolas trabalha atualmente?  

 2. Além da escola, trabalha em outro local?   0. não 1. sim 

 3. Se sim, onde trabalha e o que faz? 

11 

A 

escola 

é:    

1 1. Municipal 2. Estadual 3. Federal 4. Particular 

  2 1. Ed. Infantil 
2. Ens. 

Fundamental 

3. Ens. 

Médio 

4. Ens. 

Superior 

12 Qual o seu vínculo na escola?                                                 

 1. professor com classe definida 2. professor substituto  

 
3. professor readaptado 

temporariamente 
4. professor readaptado definitivamente 

 5. coordenador pedagógico 6. assistente de diretoria 
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 7. diretor 8. outros. Qual? 

 9. Se readaptado, qual motivo? 

 10. Se readaptado, há quanto tempo? 
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13 Qual(is) atividade(s) você desempenha atualmente na escola? 

 1. leciona  2. atende ao público 

 3. trabalho administrativo                  4. planejamento pedagógico 

 5. cuida do recreio/entrada                      6. responsável pela biblioteca 

 7. outro. Qual? 

14 Quantas horas por semana você permanece com os alunos? 

 1. até 10 horas 2. de 11 a 20 horas                  3. de 21 a 30 horas                      

 4. de 31 a 40 horas 5. mais de 41 horas 6. não atuo com alunos 

IV- AMBIENTE DA ESCOLA 

15 A escola é ruidosa?  nunca raramente 
às 

vezes 
Sempre 

16 O ruído observado é forte? nunca raramente 
às 

vezes 
Sempre 

17 O ruído observado é desagradável?  nunca raramente 
às 

vezes 
Sempre 

18 Se o local é ruidoso, o barulho vem: (pode indicar mais de um local)  
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 1. do pátio da escola 2. de obras na escola 3. aparelho de som / TV 

 4. da própria sala 5. da rua 6. de outras salas 

 7. da voz das pessoas 8. outros: 

r19 A acústica da sala é satisfatória? nunca 
Rarament

e 

às 

vezes 
Sempre 

20 A sala tem eco? nunca raramente 
às 

vezes 
Sempre 

21 Há poeira no local?        nunca raramente 
às 

vezes 
Sempre 

22 Há fumaça no local?  nunca raramente 
às 

vezes 
Sempre 

23 A temperatura da escola é agradável?   nunca raramente 
às 

vezes 
Sempre 

24 Há umidade no local?       nunca raramente 
às 

vezes 
Sempre 

25 O local tem iluminação adequada?         nunca raramente 
às 

vezes 
Sempre 

26 A limpeza da escola é satisfatória?    nunca raramente 
às 

vezes 
Sempre 

27 Há higiene adequada nos banheiros? nunca raramente às Sempre 
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vezes 

28 
Os produtos de limpeza causam 

irritação? 
nunca raramente 

às 

vezes 
Sempre 

29 O tamanho da sala  é adequado ao 

número de alunos?  
nunca raramente 

às 

vezes 
Sempre 

30 Os móveis (lousa, mesa) são 

adequados à sua estatura?     
nunca raramente 

às 

vezes 
Sempre 

31 Existe local adequado para descanso 

dos professores na escola?      
nunca raramente 

às 

vezes 
Sempre 
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V - ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

32 Seu ambiente de trabalho é calmo?                    nunca raramente 
às 

vezes 
Sempre 

33 Você tem bom relacionamento com: 

 1. seus colegas nunca raramente 
às 

vezes 
Sempre 

 2. a direção da escola nunca raramente 
às 

vezes 
Sempre 

 3. os alunos nunca raramente 
às 

vezes 
Sempre 

 4. os pais dos alunos nunca raramente 
às 

vezes 
Sempre 

34 
Você tem liberdade para planejar e 

realizar as atividades? 
nunca raramente 

às 

vezes 
Sempre 

35 Há supervisão constante?                                  nunca raramente 
às 

vezes 
Sempre 

36 O ritmo de trabalho é estressante?                      nunca raramente 
às 

vezes 
Sempre 

37 Há material de trabalho adequado?       nunca raramente 
às 

vezes 
Sempre 
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38 Há material de trabalho suficiente?       nunca raramente 
às 

vezes 
Sempre 

39 
Você considera seu trabalho 

monótono? 
nunca raramente 

às 

vezes 
sempre 

40 
Você considera seu trabalho 

repetitivo? 
nunca raramente 

às 

vezes 
sempre 

41 
Você tem tempo para realizar as 

atividades na escola? 
nunca raramente 

às 

vezes 
sempre 

42 Você leva trabalho para casa?           nunca raramente 
às 

vezes 
sempre 

43 Em caso de necessidade, você tem 

facilidade para se ausentar da sala? 
nunca raramente 

às 

vezes 
sempre 

44 Você realiza esforço físico intenso?       nunca raramente 
às 

vezes 
sempre 

45 Você carrega peso com frequencia?      nunca raramente 
às 

vezes 
sempre 

46 

Há comprometimento dos 

funcionários com a manutenção e 

organização? 

nunca raramente 
às 

vezes 
sempre 

47 
Você tem satisfação no desempenho 

da função? 
nunca raramente 

às 

vezes 
sempre 

48 Há estresse em seu trabalho?   nunca raramente às sempre 
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vezes 

49 Fatores do trabalho interferem em sua saúde? nunca raramente 
às 

vezes 
sempre 

50 
Quais das situações de violência relacionadas abaixo já ocorreram na escola e 

com que frequencia: 

 1. depredações nunca raramente 
às 

vezes 
sempre 

 2. roubo de objetos pessoais nunca raramente 
às 

vezes 
sempre 

 3. roubo de material da escola nunca raramente 
às 

vezes 
sempre 

 4. ameaça ao professor nunca raramente 
às 

vezes 
sempre 

 5. intervenção da polícia nunca raramente 
às 

vezes 
sempre 

 6. manifestação de racismo nunca raramente 
às 

vezes 
sempre 

 7. indisciplina em sala de aula nunca raramente 
às 

vezes 
sempre 

 8. brigas nunca raramente 
às 

vezes 
sempre 
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 9. agressões nunca raramente 
às 

vezes 
sempre 

 10. tiros nunca raramente 
às 

vezes 
sempre 

 11. insultos nunca raramente 
às 

vezes 
sempre 

 12. violência à porta da escola nunca raramente 
às 

vezes 
sempre 

 13. violência contra os funcionários nunca raramente 
às 

vezes 
sempre 

 14. problemas com drogas nunca raramente 
às 

vezes 
sempre 

 15. pichações nunca raramente 
às 

vezes 
sempre 

VI – ASPECTOS VOCAIS 

51 Você tem alteração na sua voz? nunca raramente 
às 

vezes 
sempre 

52 Se sim, há quanto tempo tem esta alteração?  

 
1. 0 a 5 

meses 

2. 6 a 11 

meses 
3. 1 a 2 anos 4. 3 a 4 anos 5. + de 4 anos 
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53 Se você teve/tem alteração de voz, em sua opinião, o que a causou: 

 1. uso intensivo da voz  2. infecção respiratória 

 3. alergia 4. gripe constante 

 5. estresse 6. não sei 

 7. exposição ao barulho 8. não houve causa aparente 

 9. exposição ao frio 10. outros, qual/quais? 

54 
Se você tem alteração de voz, realiza 

tratamento?  
nunca raramente 

às 

vezes 
sempre 

55 Se sim, que tipo de tratamento foi/é esse?  

 1. terapia fonoaudiológica 2. uso de medicamentos 

 3. cirurgia 4. outros. Quais? 

56 Se você tem alteração de voz, quais sintomas você tem atualmente?  

 1. Rouquidão nunca raramente 
às 

vezes 
sempre 

 2. perda de voz nunca 
Rarament

e 

às 

vezes 
sempre 

 3. falha na voz nunca raramente 
às 

vezes 
sempre 
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 4. falta de ar ao falar nunca raramente 
às 

vezes 
sempre 

 5. voz fina nunca raramente 
às 

vezes 
sempre 

 6. voz grossa nunca raramente 
às 

vezes 
sempre 

 7. voz variando grossa / fina nunca raramente 
às 

vezes 
sempre 

 8. voz fraca nunca raramente 
às 

vezes 
sempre 

 9. esforço ao falar nunca raramente 
às 

vezes 
sempre 

 10. cansaço ao falar  nunca raramente 
às 

vezes 
sempre 

 11. garganta seca nunca raramente 
às 

vezes 
sempre 

 12. pigarro nunca raramente 
às 

vezes 
sempre 

 13. bola na garganta nunca raramente 
às 

vezes 
sempre 

 14. areia na garganta  nunca raramente às sempre 
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vezes 

 15. ardor na garganta nunca raramente 
às 

vezes 
sempre 

 16. secreção / catarro na garganta nunca raramente 
às 

vezes 
sempre 

 17. dor ao falar nunca raramente 
às 

vezes 
sempre 

 18. dor ao engolir nunca raramente 
às 

vezes 
sempre 

 19. dificuldade para engolir nunca raramente 
às 

vezes 
sempre 

 20. tosse seca nunca raramente 
às 

vezes 
sempre 

 21. tosse com catarro nunca raramente 
às 

vezes 
sempre 

57 No trabalho, você costuma: 

 1. gritar nunca raramente 
às 

vezes 
sempre 

 2. falar muito nunca raramente 
às 

vezes 
sempre 

 3. falar em lugar aberto nunca raramente às sempre 
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vezes 

 4. falar realizando atividades físicas nunca raramente 
às 

vezes 
sempre 

 5. falar carregando peso nunca raramente 
às 

vezes 
sempre 

58 Você bebe água durante o uso da voz? nunca raramente 
às 

vezes 
sempre 

59 
Você poupa a voz quando está sem 

alunos? 
nunca raramente 

às 

vezes 
sempre 

60 Você recebeu orientação sobre 

cuidados vocais? 
nunca raramente 

às 

vezes 
sempre 

61 Você está satisfeito com sua voz? nunca raramente 
às 

vezes 
sempre 

62 1. Já faltou ao trabalho por 

alterações vocais? 
nunca raramente 

às 

vezes 
sempre 

 2. Já tirou licença médica?    

 
3. Se sim, quantos dias no último 

ano? 

Faltas _______ dias      Licenças 

_______ dias 

63 
1. Além de lecionar, você realiza 

outras atividades que exigem o uso 

da voz? 

nunca raramente 
às 

vezes 
sempre 

 2. Se sim, qual(is)?  
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VII - ESTILO DE VIDA 

64 Você tem atividades de lazer? nunca raramente 
às 

vezes 
sempre 

65 Você fuma? nunca raramente 
às 

vezes 
sempre 

66 Você consome bebida alcoólica? nunca raramente 
às 

vezes 
sempre 

67 
Você se alimenta em horários 

regulares? 
nunca raramente 

às 

vezes 
sempre 

 1. Você evita algum tipo de alimento? nunca raramente 
às 

vezes 
sempre 

 2. Se sim, quais e por quê? 

 3. Quanto tempo faz sua última refeição antes de dormir? 

 1. até 30m 2. 31 a 60m 3. mais de 1h 

68 Ao abrir a boca ou mastigar, você nota: 

 1. estalos nunca raramente 
às 

vezes 
sempre 

 2. sensação de areia nunca raramente 
às 

vezes 
sempre 



73 
 

 3. desvio de queixo nunca raramente 
às 

vezes 
sempre 

 4. dificuldade ao abrir a boca nunca raramente 
às 

vezes 
sempre 

 5. dificuldade ao morder alimento nunca raramente 
às 

vezes 
sempre 

69 Quanto ao seu sono: 

 1. Você acorda durante a noite?      nunca raramente 
às 

vezes 
sempre 

 2. Você acorda descansado?          nunca raramente 
às 

vezes 
sempre 

 3. Quantas horas, em média, você dorme à noite? ________ horas  

70 1. Existem casos de alteração de voz na sua família? 0. não 1. sim 

 2. Se sim, quem? 

71 O que você faz quando sua voz está alterada? 

Quanto tempo levou para preencher este questionário? 

Se desejar acrescentar algum comentário, utilize o verso.                               

Agradecemos sua participação! 
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Anexo IV 

 

 

 


