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RESUMO 
 
As publicações científicas na área de voz profissional têm crescido nos últimos 

anos e, dentre elas, os professores fazem parte do grupo mais pesquisado. Os 

questionários de autorreferência auxiliam fonoaudiólogos a definir condutas de 

prevenção em relação aos distúrbios vocais, melhorando a qualidade de vida e 

de trabalho dos profissionais da voz. Objetivo: Analisar a associação entre o 

índice de desvantagem vocal em docentes com e sem distúrbio de voz, 

diagnosticados por meio de avaliação perceptivo-auditiva e visual. Método: 

Todas as 354 professoras que participaram do estudo responderam aos 

questionários Índice de Desvantagem Vocal (IDV) e Condição de Produção 

Vocal do Professor (CPV-P), além de terem sido submetidos à avaliação 

fonoaudiológica e otorrinolaringológica para identificação de possível distúrbio 

vocal. Para análise estatística dos resultados, foram utilizados os testes qui-

quadrado e Kruskal-Wallis. Resultados: Em relação ao CPV-P, os resultados 

evidenciam significância estatística para os dados “número de escolas em que 

leciona” (p=0,008) e “tempo de profissão” (p=0,048). Todos os domínios do IDV 

apresentaram resultados significativos quando comparadas as médias de cada 

domínio e os grupos pesquisados. Conclusão: No presente estudo, os 

docentes que apresentaram distúrbio vocal, diagnosticado por avaliação 

perceptivo-auditiva e/ou visual obtiveram maiores porcentagens em relação às 

respostas do IDV, indicando maior impacto da desvantagem vocal no seu dia-

a-dia. 

 

 

Palavras-chave: voz, docentes, distúrbios da voz.  



ABSTRACT 

Scientific publications in professional voice have grown in recent years and, 

among them, teachers are the most searched. The completed self-referential 

speech help to define behaviors for preventing voice disorders in relation to 

improving the quality of life and work of a professional voice. Objective: To 

assess the association between the Vocal Handicap Index (VHI) in teachers 

with and without voice disorder, diagnosed by means of perceptual auditory and 

visual. Method: All 354teacherswho participated in the study responded to the 

questionnaires Vocal Handicap Index(VHI) and Condition of Vocal Production -

Teacher (CPV-P), and have been submitted to a Speech Therapist evaluation 

and otorhinolaringologist to identify possible voice disorder. For statistical 

analysis, results were analyzed using Chi-square and Kruskal-Wallis test. 

Results: For the CPV-P, the results show statistical significance for the data 

"number of schools where she teaches" (p =0.008)and "professional time" (p 

=0.048). All areas of VHI showed significant results when comparing the mean 

of each domain and focus group research. Conclusion: In this study, teachers 

who had vocal disorder, diagnosed by the perceptual evaluation, and /or visual 

had higher percentages in relation to responses to VHI, indicating greater 

impact of disadvantage vocal in their day-to-day. 

 

Keywords: voice, teachers, voice disorders. 
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1. INTRODUÇÃO 

As publicações científicas na área de voz profissional têm crescido nos últimos 

anos e, dentre elas, os professores fazem parte do grupo mais pesquisado. Tal fato 

se deve por essa ser a categoria profissional com maior ocorrência de distúrbios 

vocais, tanto em pesquisas nacionais (Neto, 2008) quanto internacionais (Roy e col, 

2004). Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

(2009), no Brasil há aproximadamente 4.640.524 docentes em efetiva regência, ou 

seja, em atuação profissional, e o fato de buscarem auxilio médico frequente para 

suas queixas pode explicar também a facilidade com que eles se tornam sujeitos de 

pesquisa. Em levantamento bibliográfico realizado por Dragone e col (2010), 68,2% 

das pesquisas realizadas pela Fonoaudiologia no Brasil nos últimos quinze anos tem 

como foco o levantamento de sintomas vocais em docentes. Alguns desses trabalho 

associam a ocorrência desses sintomas tais sintomas a fatores de risco que podem 

responder por essa ocorrência. Tais pesquisas utilizam instrumentos diversos 

construídos no Brasil, outros traduzidos e validados, que propiciam o levantamento 

desses sintomas. 

Dentre esses instrumentos, o questionário denominado Condição de Produção 

Vocal do Professor (CPV-P) tem sido adequado para levantar e descrever dados 

sociodemográficos, características detalhadas do ambiente e da organização do 

trabalho docente, aspectos relativos à voz, à saúde, hábitos de vida, antecedentes 

familiares ou de ambiente de lazer. O questionário apresenta 87 questões em escala 

Likert e tem sido utilizado para investigar as condições de produção vocal não 

apenas de professores, mas também, quando adaptado, de diversos outros 

profissionais da voz como locutores de varejo, teleoperadores e trabalhadores em 

geral (Ferreira e col, 2007). 
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Outro instrumento utilizado nas pesquisas é o Índice de Desvantagem Vocal 

(IDV), que tem como objetivo conhecer a percepção do sujeito quanto ao distúrbio 

vocal e o impacto desse em seu cotidiano. Esse questionário contém 30 questões, 

também com respostas em escala Likert, sendo 10 referentes a cada um dos três 

domínios, a saber: funcional, orgânico e emocional (Jacobson e col, 1997). 

Os termos disability e handicap são definidos pela Organização Mundial da Saúde 

(1980), respectivamente, como “restrição ou falta de habilidade manifestada em 

atividades de vida diárias” e “desvantagem social, econômica ou ambiental 

resultante de uma deficiência”. Pesquisas considerando esses termos têm sido cada 

vez mais frequentes na área da saúde e consequentemente na Fonoaudiologia, uma 

vez que traduzem do ponto de vista do sujeito o impacto do distúrbio no seu 

cotidiano. 

Para diagnosticar o distúrbio de voz se faz necessário associar a avaliação 

médica otorrinolaringológica e a avaliação fonoaudiológica. A primeira conta com 

avaliação perceptiva visual das estruturas da laringe, e em particular das pregas 

vocais. Para essa avaliação o profissional faz uso de equipamento especifico como 

a laringoscopia indireta, nasofibroscopia, telelaringoscopia e laringoestroboscopia 

(Behlau e col. 2005) A Fonoaudiológica realiza a avaliação perceptivo-auditiva, 

presente desde os primórdios da profissão e tem como principal instrumento o 

ouvido do profissional. Escalas específicas para tal avaliação minimizam a 

subjetividade desse tipo de análise. Mais recentemente, a avaliação acústica do 

sinal de fala, com os importantes avanços tecnológicos, vem contribuindo, como 

uma complementação importante na caracterização e medida dos parâmetros da 

voz como frequência fundamental, medidas de ruído, shimmer, jitter, entre outros. 

(Oliveira, 2004). 
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Nemr e col. (2005) e Nunes e col. (2009) afirmam que, caso apenas uma das 

avaliações profissionais seja realizada, o paciente pode ser subavaliado, uma vez 

que alguns casos de distúrbios vocais são facilmente detectados pela avaliação 

perceptivo-auditiva e outros precisam da avaliação perceptivo-visual laríngea para 

confirmação diagnóstica. Os autores reforçam que as duas avaliações são de 

essencial importância, levando a novas condutas e a um diagnóstico vocal muito 

mais preciso e completo.  

Entre os fonoaudiólogos que atuam com docentes, é comum questionar se 

aqueles com distúrbio de voz, diagnosticados por fonoaudiólogo e 

otorrinolaringologista, fazem referência a alguma desvantagem no desempenho de 

suas atividades pessoais e profissionais. Isso porque algumas pesquisas 

demonstram que os professores apresentam dificuldade em perceber a própria 

alteração vocal e consideram suas vozes como adequadas, fato que pode levar à 

interpretação de que exista certa tolerância em usar a voz alterada e considerá-la 

normal no contexto da docência (Penteado, 2007). 

 Estudar a voz do professor se justifica uma vez que o papel do professor na 

sociedade extrapolou os limites da sala de aula. Atualmente ele atua como um 

mediador entre a escola e a comunidade e, além disso, a gestão e o planejamento 

escolares também se tornaram tarefas desempenhadas por eles, levando-os a uma 

dedicação quase exclusiva, fato que tem gerado desgastes diversos. Infra-estrutura 

inadequada, desinteresse por parte da família dos alunos, elevado número de 

alunos por turmas, falta de trabalhos pedagógicos em equipe, desvalorização 

profissional e baixos salários, são situações que reforçam a vulnerabilidade destes 

profissionais ao estresse (Gasparini e col, 2005). 
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Todas essas características levam a um sentimento de insatisfação com a 

profissão, gerando conflitos entre o trabalho idealizado por eles e as atividades que 

eles têm autonomia para concretizar. Certamente todos esses fatores interferem na 

saúde do professor, em especial na produção vocal, gerando assim, diferentes 

distúrbios (Paschoalino, 2008). 

O profissional da saúde envolvido em ações junto aos professores precisa 

entender esse contexto para que possa planejar ações efetivas, na direção de 

atender as reais necessidades dos envolvidos. 
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2. OBJETIVO 

Comparar o Índice de Desvantagem Vocal de docentes com e sem distúrbio de 

voz, diagnosticados por meio de avaliação perceptivo-auditiva e/ou visual. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

Nesta revisão, optou-se por apresentar alguns estudos que utilizaram como 

instrumento o questionário Índice de Desvantagem Vocal (IDV) realizados com 

sujeitos com distúrbios de voz, com maior foco em professores. 

O instrumento Voice Handicap Index – VHI, proposto por Jacobson e col (1997) 

foi traduzido para o português brasileiro e validado por Behlau e col (2009). Trata-se 

de um instrumento de autoavaliação utilizado internacionalmente com versões 

validadas em vários idiomas, adequado para quantificar a percepção do sujeito em 

relação à sua alteração vocal, fato que possibilita adicionar parâmetros subjetivos à 

avaliação profissional dos distúrbios de voz. O questionário foi desenvolvido a partir 

de uma amostra variada de pacientes com distúrbios vocais para que pudesse ter 

uma aplicação clínica ampla.  

Sua versão original continha 85 perguntas que, após revisão cuidadosa, foram 

reduzidas a 30, com respostas em escala Likert de cinco pontos (nunca, quase 

nunca, às vezes, quase sempre, sempre), sendo 10 referentes a cada domínio: 

funcional, orgânico e emocional.  

Segundo os autores originais, os domínios representam os aspectos da vida 

cotidiana de sujeitos com distúrbios vocais, e pretendem identificar detalhes 

importantes sobre a maneira com que esses sujeitos enfrentam as dificuldades do 

dia-a-dia.  

O distúrbio vocal pode interferir em graus variados na vida de um indivíduo 

dependendo do uso vocal que o mesmo faz em seu dia-a-dia. Köhle e col. (2006) 

comentaram que o impacto causado pela alteração vocal no cotidiano de uma dona 

de casa, por exemplo, pode se restringir exclusivamente ao seu relacionamento 
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interpessoal, enquanto para um profissional da voz, as limitações vão além, e podem 

trazer prejuízos pessoais e financeiros a esses sujeitos. 

Oliveira (2004) cita que o distúrbio vocal pode decorrer de um conjunto de 

fatores causais, cada um tendo sua contribuição para a alteração na qualidade vocal 

do sujeito. Desta forma, segundo a autora, a avaliação vocal pretende compreender 

a dinâmica vocal de cada sujeito, conhecer a multifatoriedade que levou ao 

desenvolvimento do distúrbio de voz, estabelecer correlações e ponderar relações 

extrínsecas que interfiram nas intrínsecas. Na avaliação de profissionais da voz, é 

importante considerar a demanda vocal e as características de cada profissão, para 

que as peculiaridades sejam bem descritas e o diagnóstico multiprofissional seja 

bem definido. 

Os autores Köhle e col. (2006) estudaram um grupo de 49 indivíduos 

submetidos à avaliação fonoaudiológica perceptivo-auditiva, avaliação 

otorrinolaringológica e análise acústica. Os dados encontrados evidenciam que a 

relação entre a queixa vocal e a avaliação fonoaudiológica perceptivo-auditiva foi 

relevante e reforça a necessidade de se levar em conta a queixa individual. A 

associação entre métodos interdisciplinares de avaliação deve ocorrer tanto na 

prevenção quanto no diagnóstico, e a avaliação perceptivo-auditiva, segundo os 

autores, tem papel inegável. 

Zraick e col (2006) analisaram 20 adultos (média de idade = 69,15 anos) com 

distúrbios vocais e seus parceiros para comparar a percepção de desvantagem 

vocal dos dois grupos. Todos responderam ao questionário Índice de Desvantagem 

Vocal e preencheram questões de saúde geral para posterior detalhamento. Os 

pacientes referiram apresentar desvantagem moderada em relação ao distúrbio 

vocal e seus parceiros concordaram com essa afirmação. Os grupos também 
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demonstraram concordância em relação aos três domínios do questionário IDV 

(físico, funcional e emocional), sendo que o domínio físico foi indicado por ambos os 

grupos como o mais alterado. 

Pesquisadores franceses (Woisard e col, 2006) compararam o IDV com 

medidas acústicas e objetivas da avaliação vocal de 58 pacientes. Esses foram 

submetidos à coleta de medidas como frequência fundamental, intensidade vocal, 

pressão subglótica, tempo máximo de fonação, jitter e grau do distúrbio vocal. Foram 

encontradas correlações não muito fortes entre a frequência fundamental, o escore 

total e os subescores físico e funcional do IDV, e 17 questões apresentaram relação 

com as medidas fonatórias analisadas. Além, disso, os autores encontraram que a 

subescala emocional se relaciona diretamente com os parâmetros acústicos e com 

os dados de perfil pessoal coletados, mas o domínio físico não apresentou relação 

com esses últimos. Os autores concluíram que, dessa maneira, o questionário IDV e 

as medidas fonatórias parecem oferecer informações independentes mesmo que 

analisados em conjunto. 

Pesquisas evidenciam que a desvantagem vocal também mantém estreita 

relação com a qualidade de vida apresentada por sujeitos com distúrbios vocais. 

Portone e col (2006) estudaram a correlação entre o Índice de Desvantagem Vocal 

(IDV) e o Voice Related Quality of Life Measure (V-RQOL), por meio de análise de 

prontuários médicos de 140 pacientes com queixas vocais que foram submetidos à 

avaliação fonoaudiológica e posterior avaliação laringológica para diagnóstico vocal. 

Foram incluídos no estudo todos os pacientes que preencheram os instrumentos 

acima referidos em um intervalo de duas semanas sem intervenção de nenhum tipo 

de tratamento. Os autores não encontraram diferença estatisticamente significante 

entre as médias dos escores do IDV nesse grupo, mas afirmaram que ambos os 
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questionários apresentaram forte relação entre si, trazendo importantes 

considerações acerca dos impactos causados pelos distúrbios vocais. 

Algumas pesquisas foram realizadas com estudantes de pedagogia em atuação 

profissional em estágios práticos. Pesquisadores da Holanda (Thomas e col, 2005) 

utilizaram o IDV para compreender o impacto psicossocial das frequentes queixas 

vocais em estudantes de pedagogia (com e sem queixas vocais), e entender os 

fatores de risco em relação à desvantagem vocal apresentada. Esse grupo de 

estudantes foi comparado a um grupo controle composto por sujeitos da população, 

que não utilizavam a voz profissionalmente. Dentre os estudantes, 17,2% referiram 

alterações vocais, enquanto apenas 9,7% do grupo controle. A análise estatística 

demonstrou: risco relativo ao desenvolvimento de problemas vocais; em relação ao 

IDV, o grupo dos estudantes de pedagogia apresentou maior escore em 

comparação com o outro grupo (p=0.034); e as subescalas do questionário não 

tiveram resultados significantes entre si. Além disso, o escore do IDV foi maior que 

75% no grupo de futuros docentes o que, segundo os autores, pode demonstrar a 

falta de devida atenção dada ao problema vocal por parte desses sujeitos ainda em 

formação profissional. 

Van Lierde e col. (2010) também investigaram a qualidade vocal de estudantes 

de pedagogia (143) durante os três anos de estudo e utilizaram o questionário IDV 

para verificar o impacto de possíveis distúrbios vocais no cotidiano desses 

estudantes. Os autores não encontraram alteração na qualidade vocal dos sujeitos 

participantes, embora tenham identificado a presença de queixas vocais e 

referências de dores corporais durante a atividade profissional, principalmente dores 

na garganta e de cabeça. Desta maneira, os autores afirmam que, mesmo sem 

identificar lesões e alterações vocais nos sujeitos estudados, as queixas devem ser 
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suficientes para que se inicie uma atuação de maneira direta e preventiva com esses 

futuros profissionais, com o objetivo de reduzir os riscos de desenvolverem 

distúrbios vocais. 

Outro estudo, este de natureza longitudinal, foi realizado por Meulenbroek e col 

(2010) para investigar a desvantagem vocal em estudantes de pedagogia em 

período de estágio prático, associando esses aspectos às questões de 

enfrentamento emocional e bem-estar geral nesses futuros profissionais. A análise 

foi feita após os 43 estudantes selecionados terem respondido ao IDV e a outros 

dois instrumentos direcionados às questões emocionais. Os resultados da pesquisa 

afirmaram que os estudantes que apresentaram um alto impacto vocal após dois 

períodos de trabalho também demonstraram um comportamento mais reativo-

defensivo e apresentaram menores escores de bem-estar geral. Dessa maneira, os 

pesquisadores concluíram que, com a diminuição da desvantagem vocal, outras 

estratégias de treinamento desses estudantes podem ser exploradas, estimulando 

comportamentos positivos em relação aos enfrentamentos e desenvolvendo novas 

habilidades comunicativas. 

Programas de intervenção também podem ter sua efetividade analisada por 

meio do IDV. Bovo e col (2006) estudaram por três meses 264 professoras da pré-

escola que participaram de encontros periódicos sobre cuidados vocais, incluindo 

aspectos teórico-práticos e grupo de discussão. A efetividade do programa foi 

analisada em uma amostra de 21 professoras selecionadas de maneira 

randomizada. Todas responderam a um questionário de avaliação do curso, ao IDV 

e foram submetidas a estroboscopia, avaliação perceptivo-auditiva e eletroacústica 

da voz. O grupo controle foi formado por 20 professoras com similaridade de idade, 

tempo de profissão, grau do distúrbio vocal e tipo de demanda vocal. Durante o 
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período de avaliação, os participantes demonstraram melhora em aspectos como 

grau da disfonia (p=0.0003), jitter (p<0,001), shimmer (p<0,001) e escore geral do 

IDV (p<0,001). Os efeitos positivos do programa se mantiveram após doze meses da 

avaliação, embora discretamente reduzidos e, segundo os autores, os resultados da 

pesquisa demonstraram a importância de se aplicar esse tipo de intervenção na 

população docente. 

Niebudek-Bogusz e col. (2010) investigaram a relação entre a análise acústica 

e o impacto social dos distúrbios vocais por meio do IDV. Os autores estudaram um 

grupo de 120 professoras com distúrbios vocais e, a partir da avaliação com 

videolaringoestroboscopia, determinou-se que 60,8% delas apresentavam disfonia 

funcional e 39,2% apresentavam lesões benignas de laringe. O grupo controle foi 

formado por mulheres sem distúrbio ou queixa vocal. Os resultados encontrados 

demonstraram que o escore total do IDV no grupo das professoras foi cinco vezes 

mais alto do que no grupo controle (p<0,001). Além disso, a análise estatística 

encontrou correlações significantes entre o escore total do IDV com as medidas 

acústicas estudadas (perturbação de frequência e de amplitude), que por sua vez 

estiveram fortemente relacionados com os subescores emocional e funcional do 

questionário. 

Paparelli (2009) faz referência a pouca autonomia presente na atividade 

docente. A autora cita que os professores nem sempre conseguem escolher o local 

ideal de trabalho, a jornada de trabalho, a distribuição das aulas e horários e, com 

frequência, precisam se submeter a remanejamentos desagradáveis. Os baixos 

salários geram sobrecarga de trabalho para compor a receita mensal, fazendo com 

que os docentes trabalhem em diversas escolas e períodos do dia. Segundo a 

autora, o excesso de atividades reduz o vínculo afetivo do professor com a escola e 
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os alunos, relação que poderia servir como apoio emocional entre docentes em 

situações de adversidade. 

O enfrentamento emocional da desvantagem vocal foi pesquisado também por 

Wijck-Warnaar e col (2010), comparando professores com baixa e alta desvantagem 

vocal, por meio do questionário IDV e outro específico para verificar questões de 

enfrentamento. Em um grupo, 450 professores responderam a ambos os 

instrumentos e, em outro, 400 sujeitos foram considerados como controle. Os 

resultados encontrados indicaram que professores com alta desvantagem vocal no 

escore total (IDV≥75%) tiveram escore total baixo no outro questionário em relação 

aos aspectos confronto ativo e lidar com os problemas (p=0,001) e busca por apoio 

social (p=0,002). Em relação ao aspecto reação passiva, o escore desses 

professores foi alto (p=0,006), quando comparado ao grupo controle. Segundo os 

pesquisadores, os resultados podem indicar que os professores estudados 

apresentam menores possibilidades de resolução de problemas e consequente 

maior vulnerabilidade emocional, reforçando a necessidade de maior atenção aos 

aspectos vocais e de trabalho dessa população. 

Gassull e col (2010) investigaram a relação existente entre a reação ao 

estresse e distúrbios vocais em professores. Foram selecionados 447 sujeitos entre 

professores e estudantes de pedagogia em atividade profissional, ambos com alta 

frequência de distúrbios vocais e estresse. Além da aplicação do questionário IDV, 

foi aplicado o Índice de Reatividade ao Estresse (IRE). Os resultados encontrados 

indicaram que os indivíduos com distúrbios vocais apresentam maior reatividade ao 

estresse, dado demonstrado pelo fato de que alguns itens do IRE apresentaram 

diferenças significantes entre os grupos estudados. Os autores concluíram que a 

reatividade ao estresse é um fator importante a ser considerado quando discutidas 
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questões a respeito do uso vocal de docentes em atividade diária ou ainda em 

formação profissional. 
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4. MÉTODO 

Esta pesquisa utilizou os dados coletados para o desenvolvimento do trabalho de 

Latorre (2010), “A saúde do professor da rede pública de São Paulo: fatores 

associados à disfonia”, projeto aprovado pela FAPESP, que subsidiou a tese de 

Giannini (2010), denominada “Distúrbio de voz relacionado ao trabalho docente: um 

estudo caso-controle”. 

  

4.1 Descrição do banco de dados que subsidiou esta pesquisa 

Foi realizada coleta de dados para estudo caso-controle realizado com 

professoras da rede municipal de ensino de São Paulo e financiado pela Fundação 

de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). O estudo foi pareado por 

escola para garantir que as professoras estivessem expostas aos mesmos aspectos 

de ambiente físico, químico e biológico do trabalho. 

Optou-se por selecionar apenas sujeitos do sexo feminino e foram excluídas do 

estudo as que apresentavam distúrbio vocal decorrente de atividade distinta da 

docente, além das que estavam ausentes desta atividade por licença médica, 

afastamento ou readaptação funcional, uma vez que o uso vocal desses casos é 

distinto da atividade letiva. 

A seleção dos sujeitos foi composta por duas etapas: a primeira contou com 

professoras que compareceram ao Setor de Fonoaudiologia do Hospital do Servidor 

Público Municipal (HSPM) com queixa de alteração vocal no período de julho de 

2007 a maio de 2009; Na segunda etapa, a escola em que cada educadora 

lecionava foi contatada para que fosse selecionada, aleatoriamente, outra professora 

que não houvesse procurado atendimento médico ou fonoaudiológico. Ao selecionar 

as professoras das mesmas escolas, procurou-se controlar a exposição aos fatores 
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do ambiente físico como ruído, poeira, umidade, bem como ao contexto de trabalho 

como indisciplina, violência, entre outros. Estas professoras eram, então, 

submetidas às mesmas avaliações a que as anteriores haviam se submetido. 

Todas as professoras responderam a quatro diferentes questionários (Condição 

de Produção Vocal do Professor (CPV-P), Índice de Desvantagem Vocal (IDV), Job 

Stress Scale (JSS) e Índice de Capacidade para o Trabalho (ICT)) e submeteram-se 

à avaliação fonoaudiológica e otorrinolaringológica. Para a avaliação perceptivo-

auditiva, foi realizada coleta de amostras de fala realizada por três fonoaudiólogas 

com duração média de 20 minutos, sempre às sextas-feiras no início da manhã para 

garantir descanso vocal mínimo, antes da avaliação otorrinolaringológica. Em cabine 

com isolamento acústico, foi realizada gravação de duas emissões da vogal /a/ e 

dos sons fricativos /s/ e /z/, em fala semi-espontânea de duração aproximada de 60 

segundos, emissão da vogal /a/ com variação agudo-grave, de intensidade e de 

leitura padronizada de texto com predomínio de sons sonoros (Camargo e col., 

2004). Os dados foram registrados com auxílio do programa de edição de som 

(Sound Forge 8,0, Sony), diretamente em computador portátil (Aspire 3680, Acer), 

com uso de microfone de cabeça (Audio 50, Plantronics) posicionado em ângulo de 

45 graus e distância média de 5 cm da boca da participante da pesquisa. 

Para análise da voz a partir de consenso, foram escolhidas três juízas 

fonoaudiólogas não participantes da coleta inicial, especialistas em voz, com 

titulação mínima de mestre e com experiência mínima de 10 anos na área de voz. 

Foi utilizada a escala GRBASI, conforme proposta por Dejonckere col. (1996), 

adaptada de Hirano (1981). 

A avaliação perceptivo-visual de prega vocal foi realizada por um mesmo médico, 

otorrinolaringologista e foniatra com experiência clínica de 30 anos em laringologia, 
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sempre às sextas-feiras, com duração média de 15 minutos, logo após a coleta de 

amostra de fala realizada pelas fonoaudiólogas. A videolaringoscopia contou com 

uso de endoscópio (Stroboskop 4, Atmos), telelaringoscópio rígido 70º (Storz), 

nasofibroscópio flexível (Pentax FNLRP3) e microcâmera (IK-CU43A,Toshiba) e foi 

feita sob anestesia local (spray de lidocaína), quando necessário. 

Ao final, as professoras foram classificadas, segundo as fonoaudiólogas, 

respectivamente como com alteração, quando essa foi julgada moderada (grau 2) ou 

intensa (grau 3), e sem alteração, quando normal (grau 0 ) ou leve (grau 1); e pelo 

otorrinolaringologista com alteração na presença de lesão, alteração irritativa, 

estrutural ou de coaptação de pregas vocais ou sem alteração na ausência de 

qualquer lesão ou alteração visível. 

Desta maneira, os sujeitos foram inseridos nos grupos, a saber:  

 Não-caso (n=105): sem alteração encontrada por nenhum dos 

profissionais  

 Caso I (n=27): alteração identificada apenas pela fonoaudióloga em 

avaliação perceptivo-auditiva da voz; 

 Caso II (n=55): alteração identificada apenas pelo otorrinolaringologista 

em avaliação perceptivo-visual das pregas vocais; 

 Caso III (n=167): alteração identificada tanto pela fonoaudióloga quanto 

pelo otorrinolaringologista em ambas avaliações perceptivo-auditiva e 

perceptivo-visual; 

 

4.2 População do presente estudo 

Esta pesquisa utiliza o banco de dados anteriormente descrito. Foram 

considerados quatro grupos cujos dados estão especificados no Quadro 1: 
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Quadro 1. Descrição dos quatro grupos de sujeitos, segundo resultado das 
avaliações fonoaudiológica e otorrinolaringológica. 

Sem alteração 
Alteração 

perceptivo-
auditiva 

Alteração 
perceptivo-visual 

Alteração 
perceptivo-

auditiva e visual 

- Sem alteração na 
avaliação 

fonoaudiológica 
perceptivo-auditiva 

da voz; 
 

- Sem alteração em 
pregas vocais na 

avaliação 
otorrinolaringológica 

perceptivo-visual. 

- Com alteração na 
avaliação 

fonoaudiológica 
perceptivo-auditiva 

da voz; 
 

- Sem alteração em 
pregas vocais na 

avaliação 
otorrinolaringológica 

perceptivo-visual. 

- Sem alteração na 
avaliação 

fonoaudiológica 
perceptivo-auditiva 

da voz; 
 

- Com alteração em 
pregas vocais na 

avaliação 
otorrinolaringológica 

perceptivo-visual. 

- Com alteração na 
avaliação 

fonoaudiológica 
perceptivo-auditiva 

da voz; 
 

- Com alteração em 
pregas vocais na 

avaliação 
otorrinolaringológica 

perceptivo-visual. 

 

4.3 Instrumentos  

Os questionários utilizados no presente estudo foram o Condição Vocal do 

Professor (CPV-P Anexo 4), que subsidiou a  caracterização dos sujeitos, e o Índice 

de Desvantagem Vocal (IDV – Anexo 5). 

 

Condição de Produção Vocal do Professor – CPV-P 

Este questionário tem sido utilizado para caracterizar tanto os fatores 

ambientais e de organização de trabalho, quanto o perfil vocal de professores. É 

considerado um instrumento adequado para descrever dados sociodemográficos, 

características detalhadas do ambiente e da organização do trabalho docente, 

relativas à voz, aspectos gerais de saúde, hábitos de vida, antecedentes familiares 

ou de ambiente de lazer (Ferreira e col, 2007). 

Em especial para esta pesquisa, foram utilizadas as seguintes questões: 

idade, estado civil, escolaridade, número de escolas, tempo de profissão, vínculo 

empregatício e horas/aula por semana. 
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Índice de Desvantagem Vocal - IDV 

Nesta pesquisa, foi utilizada a versão brasileira do IDV, validada por BEHLAU e 

col (2009), que contem 30 questões, com possibilidades de respostas em escala 

Likert  de cinco pontos (nunca, quase nunca, às vezes, quase sempre, sempre), 

sendo 10 referentes a cada domínio: funcional, orgânico e emocional.   

O cálculo do escore final foi feito segundo orientação dos autores, ou seja, 

considerou-se a somatória simples de todas as questões, referentes a cada domínio, 

Há possibilidade de variação entre 0 a 120 pontos, sendo que quanto maior o 

resultado, maior a desvantagem vocal percebida pelo sujeito.  

 

4.4 Variáveis do estudo 

 Presença de distúrbio de voz 

 Características sociodemográficas 

 Características do trabalho 

 IDV analisado segundo cada um dos domínios (geral, orgânico, físico e 

emocional); as perguntas de cada domínio também foram analisadas 

separadamente. 

 

4.5 Análise estatística 

Para análise estatística e medidas de associação, foi utilizado o programa SPSS 

para Windows versão 16.0 

 Inicialmente a consistência interna do questionário IDV foi analisada por meio do 

calculo do coeficiente alfa de Cronbach, que evidenciou excelente consistência para 

todos, a saber: índice 0,93 para IDV Geral (IDVG); 0,93 para IDV Emocional (IDVE); 

0,91 para IDV Físico (IDVF) e 0,94 para IDV Orgânico (IDVO). 
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Foi feita a associação entre as características sociodemográficas e de trabalho e 

cada um dos grupos estudados, por meio do teste qui-quadrado. Para a comparação 

das médias dos domínios do IDV com cada um dos grupos, foi utilizado o teste 

Kruskal-Wallis. As perguntas de cada domínio do IDV foram comparadas 

considerando cada um dos grupos, por meio do teste qui-quadrado, e nesse 

momento, as respostas nunca/quase nunca e sempre/quase sempre foram reunidas. 

Para todas as análises foi considerado 0.05 como nível de significância. 

 

4.6 Preceitos Éticos 

A pesquisa que forneceu o banco de dados para esta pesquisa foi aprovada 

pelos Comitês de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da USP (nº 

173/07, Anexo 1), e do Hospital do Servidor Público Municipal (nº 101/07, Anexo 2). 

Especificamente para esta pesquisa o projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética 

da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (nº 123/2011). As professoras 

concordaram em participar do estudo ao assinar o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido para a pesquisa de Giannini (2010). 
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5. RESULTADOS 

 

A Tabela 1 apresenta as características sociodemográficas e de trabalho dos 

quatro grupos, a saber: idade, estado civil, escolaridade, número de escolas, tempo 

de profissão, vínculo e horas aula por semana. Esses se mostraram semelhantes 

em relação à idade (p=0,236), estado civil (p=0,317), escolaridade (p=0,082), vínculo 

empregatício (p=0,074) e horas aula por semana (p=0,674).  

As variáveis número de escolas em que leciona e tempo de profissão 

apresentaram diferença estatisticamente significativa (respectivamente p=0.008 e 

p=0,048). Verifica-se que no grupo com alteração perceptivo-auditiva e visual há 

maior porcentagem de professores trabalhando em mais de uma escola. Também se 

observa que, no mesmo grupo, mais de 50% das professoras têm 16 ou mais anos 

de profissão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

Tabela 1. Número e porcentagem de professoras segundo características 
sociodemográficas e de trabalho. 

características 
sociodemográficas  

e de trabalho 

Sem 
alteração 
(n=105) 

Alteração 
perceptivo-

auditiva 
(n=27) 

Alteração 
perceptivo-

visual    
(n=55) 

Alteração 
perceptivo-
auditiva e 

visual 
(n=167) 

valor p 

(2
) 

n % n % n % n % 

Idade                     

  20-29 anos 15 14,3 4 14,8 10 18,2 21 12,6 0,236  

  30-39 anos 38 36,2 9 33,3 24 43,6 50 29,9   

  40-49 anos 33 31,4 10 37,0 16 29,1 77 46,1   

  50-65 anos 19 18,1 4 14,8 5 9,1 19 11,4   

Estado Civil                     

  solteira 27 25,7 10 37,0 16 29,1 49 29,3 0,317 

  casada 62 59,0 11 40,7 35 63,6 100 59,9   

  separada/viúva 16 15,2 6 22,2 4 7,3 18 10,8   

Escolaridade                     

  até superior incomp 4 3,8 1 3,7 8 14,5 13 7,8 0,082  

  superior completo 101 96,2 26 96,3 47 85,5 154 92,2   

Número de 
escolas 

                    

1 67 63,8 14 51,9 33 60,0 73 43,7 0,008  

  >1 38 36,2 13 48,1 22 40,0 94 56,3   

Tempo de 
profissão 

                    

≤ 10 anos 33 31,7 9 33,3 25 45,5 40 24,0  0,048 

  11-15 anos 23 22,1 7 25,9 13 23,6 29 17,4   

  16-20 anos 29 27,9 5 18,5 12 21,8 62 37,1   

  ≥21anos 19 18,3 6 22,2 5 9,1 36 21,6   

Vínculo                     

  professora titular 101 96,2 26 96,3 54 98,2 158 94,6  0,074 

  
professora 
substituta 

4 3,8 1 3,7 1 1,8 9 5,4   

Horas aula 
por semana 

                    

≤ 10 h 14 13,3 2 7,4 7 12,7 29 17,4 0,674  
  11-20 h 16 15,2 3 11,1 10 18,2 22 13,2   

  21-30 h 32 30,5 6 22,2 13 23,6 31 18,6   

  31-40 h 24 22,9 9 33,3 13 23,6 48 28,7   

  ≥41 horas 19 18,1 7 25,9 12 21,8 37 22,2   

 
 

5.1 Associação dos instrumentos 

A Tabela 2 apresenta a análise de cada pergunta do domínio orgânico do 

questionário IDV com cada um dos grupos estudados.  

Pode-se observar que houve diferença estatisticamente significativa em todas as 

questões desse domínio. As perguntas O2, O10, O17, O18, O20, O26 apresentaram 

mais de 70% das respostas relacionadas à frequência nunca/quase nunca/às vezes. 
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Apenas as questões O4 e O21 (“Minha voz varia ao longo do dia” e “Minha voz é 

pior no final do dia”) apresentaram mais de 50% de respostas relacionadas à 

frequência “sempre/quase sempre”, nos três grupos com algum tipo de alteração 

registrada auditivamente e/ou visual. 

Tabela 2. Análise de associação do domínio orgânico do Índice de Desvantagem 
Vocal (IDV) com os quatro grupos avaliados. 

IDV - Domínio Orgânico 
(n=354) 

Sem 
alteração 
(n=105) 

Alteração 
perceptivo-

auditiva 
(n=27) 

Alteração 
perceptivo-

visual    
(n=55) 

Alteração 
perceptivo-
auditiva e 

visual 
(n=167) 

total valor p 

(2
) 

nº % nº % nº % nº % nº % 

pergunta O2: Fico sem ar quando falo                   

  nunca/quase nunca/às vezes 100 95,2 20 74,1 51 92,7 138 82,6 309 87,3 0,002 

  sempre/quase sempre 5 4,8 7 25,9 4 7,3 29 17,4 45 12,7   

pergunta O4: Minha voz varia ao longo do dia               

  nunca/quase nunca/às vezes 79 75,2 9 33,3 32 58,2 54 32,3 174 49,2 <0,001 

  sempre/quase sempre 26 24,8 18 66,7 23 41,8 113 67,7 180 50,8   

pergunta O10: As pessoas perguntam: “O que você tem na voz?”         

  nunca/quase nunca/às vezes 97 92,4 18 66,7 45 81,8 105 62,9 265 74,9 <0,001 

  sempre/quase sempre 8 7,6 9 33,3 10 18,2 62 37,1 89 25,1   

pergunta O13: Minha voz parece rouca e seca               

  nunca/quase nunca/às vezes 91 86,7 15 55,6 36 65,5 72 43,1 214 60,5 <0,001 

  sempre/quase sempre 14 13,3 12 44,4 19 34,5 95 56,9 140 39,5   

pergunta O14: Sinto que tenho que fazer força para a minha voz sair         

  nunca/quase nunca/às vezes 94 89,5 15 55,6 39 70,9 85 50,9 233 65,8 <0,001 

  sempre/quase sempre 11 10,5 12 44,4 16 29,1 82 49,1 121 34,2   

pergunta O17: Não consigo prever quando minha voz vai sair clara         

  nunca/quase nunca/às vezes 99 94,3 20 74,1 47 85,5 112 67,1 278 78,5 <0,001 

  sempre/quase sempre 6 5,7 7 25,9 8 14,5 55 32,9 76 21,5   

pergunta O18: Tento mudar minha voz para que ela saia diferente         

  nunca/quase nunca/às vezes 100 95,2 22 81,5 48 87,3 132 79,0 302 85,3 0,003 

  sempre/quase sempre 5 4,8 5 18,5 7 12,7 35 21,0 52 14,7   

pergunta O20: Faço muito esforço para falar                 

  nunca/quase nunca/às vezes 93 88,6 17 63,0 43 78,2 112 67,1 265 74,9 <0,001 

  sempre/quase sempre 12 11,4 10 37,0 12 21,8 55 32,9 89 25,1   

pergunta O21: Minha voz é pior no final do dia               

  nunca/quase nunca/às vezes 82 78,1 10 37,0 27 49,1 49 29,3 168 47,5 <0,001 

  sempre/quase sempre 23 21,9 17 63,0 28 50,9 118 70,7 186 52,5   

pergunta O26: Minha voz falha no meio da fala               

  nunca/quase nunca/às vezes 93 88,6 18 66,7 45 81,8 116 69,5 272 76,8 0,001 

  sempre/quase sempre 12 11,4 9 33,3 10 18,2 51 30,5 82 23,2   
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A Tabela 3 apresenta a análise de cada pergunta do domínio emocional do 

questionário IDV segundo os grupos estudados. Três perguntas contidas nesse 

domínio (“As pessoas parecem se irritar com a minha voz”, “Fico constrangido 

quando as pessoas me pedem para repetir o que falei” e “Tenho vergonha do meu 

problema de voz”) não apresentaram diferença estatisticamente significativa. Nas 

outras perguntas analisadas, mais de 60% das respostas foram registradas nas 

frequências nunca/quase nunca/às vezes, independente do grupo de sujeitos. 
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Tabela 3. Análise de associação entre o domínio emocional do Índice de 
Desvantagem Vocal (IDV) e os quatro grupos avaliados. 

IDV - Domínio Emocional 
(n=354) 

Sem 
alteração 
(n=105) 

Alteração 
perceptivo-

auditiva 
(n=27) 

Alteração 
perceptivo-

visual    
(n=55) 

Alteração 
perceptivo-
auditiva e 

visual 
(n=167) 

total valor p 

(2
) 

nº % nº % nº % nº % nº % 

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

  nunca/quase nunca/às vezes 102 97,1 25 92,6 52 94,5 138 82,6 317 89,5 0,001 

  sempre/quase sempre 3 2,9 2 7,4 3 5,5 29 17,4 37 10,5   

pergunta E9: As pessoas parecem se irritar com a minha voz           

  nunca/quase nunca/às vezes 104 99,0 25 92,6 54 98,2 157 94,0 340 96,0 0,121 

  sempre/quase sempre 1 1,0 2 7,4 1 1,8 10 6,0 14 4,0   

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

  nunca/quase nunca/às vezes 100 95,2 20 74,1 49 89,1 142 85,0 311 87,9 0,009 

  sempre/quase sempre 5 4,8 7 25,9 6 10,9 25 15,0 43 12,1   

pergunta E23: Meu problema de voz me chateia               

  nunca/quase nunca/às vezes 89 84,8 12 44,4 39 70,9 84 50,3 224 63,3 <0,001 

  sempre/quase sempre 16 15,2 15 55,6 16 29,1 83 49,7 130 36,7   

pergunta E24: Fiquei menos expansivo por causa do meu problema de voz       

  nunca/quase nunca/às vezes 100 95,2 22 81,5 48 87,3 136 81,4 306 86,4 0,011 

  sempre/quase sempre 5 4,8 5 18,5 7 12,7 31 18,6 48 13,6   

pergunta E25: Minha voz faz com que eu me sinta em desvantagem         

  nunca/quase nunca/às vezes 100 95,2 21 77,8 46 83,6 132 79,0 299 84,5 0,003 

  sempre/quase sempre 5 4,8 6 22,2 9 16,4 35 21,0 55 15,5   

pergunta E27: Fico irritado quando as pessoas me pedem para repetir o que falei     

  nunca/quase nunca/às vezes 99 94,3 21 77,8 51 92,7 144 86,2 315 89,0 0,036 

  sempre/quase sempre 6 5,7 6 22,2 4 7,3 23 13,8 39 11,0   

pergunta E28: Fico constrangido quando as pessoas me pedem para repetir o que falei   

  nunca/quase nunca/às vezes 98 93,3 22 81,5 52 94,5 147 88,0 319 90,1 0,138 

  sempre/quase sempre 7 6,7 5 18,5 3 5,5 20 12,0 35 9,9   

pergunta E29: Minha voz me faz sentir incompetente             

  nunca/quase nunca/às vezes 103 98,1 24 88,9 52 94,5 149 89,2 328 92,7 0,040 

  sempre/quase sempre 2 1,9 3 11,1 3 5,5 18 10,8 26 7,3   

pergunta E30: Tenho vergonha do meu problema de voz             

  nunca/quase nunca/às vezes 102 97,1 24 88,9 51 92,7 151 90,4 328 92,7 0,179 

  sempre/quase sempre 3 2,9 3 11,1 4 7,3 16 9,6 26 7,3   
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A Tabela 4 apresenta a análise de cada pergunta do domínio funcional do 

questionário IDV com cada um dos grupos estudados. Cinco questões não 

demonstraram diferença estatisticamente significativa entre os grupos: “Tenho 

tendência a evitar grupos de pessoas por causa da minha voz”, “Falo menos com 

amigos, vizinhos e parentes por causa da minha voz”, “As pessoas pedem para eu 

repetir o que falo quando conversamos pessoalmente”, “Meu problema de voz limita 

minha vida social e pessoal” e “Eu me sinto excluído nas conversas por causa da 

minha voz”. Mais de 65% dos sujeitos responderam a frequência nunca/quase 

nunca/às vezes dentre as perguntas que apresentaram diferença estatisticamente 

significativa. 
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Tabela 4. Análise de associação do domínio funcional do Índice de Desvantagem 
Vocal (IDV) com os quatro grupos avaliados. 

IDV - Domínio Físico (n=354) 

Sem 
alteração 
(n=105) 

Alteração 
perceptivo-

auditiva 
(n=27) 

Alteração 
perceptivo-

visual    
(n=55) 

Alteração 
perceptivo-
auditiva e 

visual 
(n=167) 

total valor p 

(2
) 

nº % nº % nº % nº % nº % 

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

  nunca/quase nunca/às vezes 101 96,2 24 88,9 51 92,7 143 85,3 319 90,1 0,035 

  sempre/quase sempre 4 3,8 3 11,1 4 7,3 24 14,4 35 9,9   

pergunta F3: As pessoas têm dificuldade de me entender em lugares barulhentos     

  nunca/quase nunca/às vezes 84 80,0 18 66,7 40 72,7 97 58,1 239 67,5 0,002 

  sempre/quase sempre 21 20,0 9 33,3 15 27,3 70 41,9 115 32,5   

pergunta F5: Minha família tem dificuldade em me ouvir quando os chamo de outro cômodo da casa 

  nunca/quase nunca/às vezes 99 94,3 21 77,8 47 85,5 129 77,2 296 83,6 0,002 

  sempre/quase sempre 6 5,7 6 22,2 8 14,5 38 22,8 58 16,4   

pergunta F6: Uso menos o telefone do que eu gostaria             

  nunca/quase nunca/às vezes 96 91,4 23 85,2 49 89,1 130 77,8 298 84,2 0,017 

  sempre/quase sempre 9 8,6 4 14,8 6 10,9 37 22,2 56 15,8   

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

  nunca/quase nunca/às vezes 102 97,1 26 96,3 52 94,5 155 92,8 335 94,6 0,469 

  sempre/quase sempre 3 2,9 1 3,7 3 5,5 12 7,2 19 5,4   

pergunta F11: Falo menos com amigos, vizinhos e parentes por causa da minha voz   

  nunca/quase nunca/às vezes 102 97,1 25 92,6 55 100,0 154 92,2 336 94,9 0,077 

  sempre/quase sempre 3 2,9 2 7,4 0 0,0 13 7,8 18 5,1   

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

  nunca/quase nunca/às vezes 100 95,2 23 85,2 51 92,7 147 88,0 321 90,7 0,157 

  sempre/quase sempre 5 4,8 4 14,8 4 7,3 20 12,0 33 9,3   

pergunta F16: Meu problema de voz limita minha vida social e pessoal       

  nunca/quase nunca/às vezes 103 98,1 25 92,6 53 96,4 152 91,0 333 94,1 0,091 

  sempre/quase sempre 2 1,9 2 7,4 2 3,6 15 9,0 21 5,9   

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

  nunca/quase nunca/às vezes 105 100,0 26 96,3 55 100,0 160 95,8 346 97,7 0,079 

  sempre/quase sempre 0 0,0 1 3,7 0 0,0 7 4,2 8 2,3   

pergunta F22: Meu problema de voz me causa prejuízos econômicos         

  nunca/quase nunca/às vezes 103 98,1 20 74,1 51 92,7 147 88,0 321 90,7 0,001 

  sempre/quase sempre 2 1,9 7 25,9 4 7,3 20 12,0 33 9,3   
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A Tabela 5 compara as médias do escore total do IDV, segundo os grupos. 

Verifica-se que os grupos com alteração perceptivo-auditiva e com alteração 

perceptivo-visual apresentaram as maiores médias do IDV e o grupo sem alteração, 

as menores. Em todos os grupos, o domínio orgânico apresentou as maiores médias 

de escore, quando comparadas aos outros domínios. A Figura 1 ilustra esses 

resultados. Importante destacar a semelhança entre as médias registradas para o 

grupo de sujeitos que apresentaram alteração na avaliação perceptivo-auditiva e o 

que apresentou alteração na avaliação perceptivo-visual, como evidenciado pela 

Figura 1. 

Tabela 5. Comparação das médias do escore do Índice de Desvantagem Vocal 
(IDV) com os quatro grupos avaliados. 

Avaliação 
Fono e ORL 

Sem 
alteração 
(n=105) 

Alteração 
perceptivo-

auditiva 
(n=27) 

Alteração 
perceptivo-

visual 
 (n=55) 

Alteração 
perceptivo-
auditiva e 

visual (n=167) 

Valor 
p*  

(2
) 

IDV Média dp Média dp Média dp Média dp 

Emocional 13,09 18,37 35,37 26,17 22,9 20,85 32,48 23,43 0,014 

Funcional 16,66 15,48 31,2 20,44 22,63 16,68 32,93 19,8 0,004 

Orgânico 26,54 22,66 53,88 23,93 42,86 22,95 57,05 20,06 <0,001 

Geral 18,76 17,79 40,15 22,34 29,46 18,46 40,82 19,52 0,001 

*p: teste de Kruskal-Wallis 
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Figura 1. Médias e respectivos intervalos de 95% de confiança do IDV, escores 
parciais (IDVO, IDVE) segundo grupos. 
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Figura 2. Médias e respectivos intervalos de 95% de confiança do IDV, escores 
parciais (IDVF e IDVG) segundo grupos. 
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6. DISCUSSÃO 

Este estudo investigou a maneira com que os docentes fazem referência a 

suas dificuldades vocais, com o intuito de discutir o impacto dessas na vida 

cotidiana. 

A proposta de seleção de sujeitos feita pelo presente estudo pretendeu 

controlar a possível interferência dos aspectos ambientais e de organização do 

trabalho. O fato das professoras, em pares caso-controle, atuarem na mesma 

escola (ao ser diagnosticada uma professora com distúrbio de voz, outra sem tal 

distúrbio era contatada na mesma escola da primeira) neutralizou a variável 

referente ao ambiente e organização do trabalho, uma vez que todos estavam 

expostos aos mesmos agentes do ambiente físico e do contexto do trabalho. 

O distúrbio vocal em professores é considerado um problema decorrente do 

trabalho, visto que diminui a produtividade e regularidade do trabalho desses 

profissionais. Preciado (2005) encontrou uma prevalência de distúrbios vocais 

entre professores de 57%. Desses, 20,3% apresentavam lesões orgânicas, 8,1% 

com laringite crônica e 29% com alterações funcionais. A incidência de distúrbios 

vocais encontrada pelos autores foi de quatro novos casos a cada 1000 

professores por ano. Além deste estudo, Simões e Latorre (2006) indicou 80% 

das educadoras estudadas referindo presença de alteração vocal e Escalona 

(2006) encontrou referência de alteração vocal em 90,4% das educadoras 

estudadas. 

Sendo assim, pesquisar a autorreferência ao distúrbio de voz e compreender 

o impacto que esse problema gera na rotina de trabalho e de vida dos docentes, 

pode auxiliar os profissionais da saúde no planejamento de ações de promoção 

de saúde e prevenção de alterações vocais. 
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Kasama e col. (2007) reforçaram a importância deste tipo de investigação e 

referem que a opinião do sujeito com distúrbio vocal a respeito do impacto da 

alteração em sua vida diária corresponde à sua auto percepção vocal. 

Além da autorreferência ao distúrbio vocal, faz-se necessário associar a 

avaliação médica e fonoaudiológica aos dados obtidos, para que as decisões de 

qualquer natureza sejam tomadas com o máximo de informações possível. Tal 

procedimento permite que o acompanhamento do sujeito seja feito de uma 

maneira completa e o prognóstico alcançado com sucesso.  

A avaliação vocal tem sido foco de frequente aperfeiçoamento tanto na 

Fonoaudiologia quanto na área médica, associando métodos objetivos e 

subjetivos para a confirmação diagnóstica ou aprimoramento do processo 

terapêutico. 

Assim como no presente estudo, Nunes e col (2009) utilizaram a avaliação 

fonoaudiológica e a otorrinolaringológica para analisar a configuração glótica em 

mulheres disfônicas. Concluíram dessa experiência, que a avaliação em conjunto 

foi de extrema importância demonstrando a relevância do trabalho multidisciplinar 

e o benefício gerado na troca de conhecimentos e reflexões. Tal fato conduz a 

novos procedimentos e crescimento profissional para ambas as áreas. Os 

autores também ressaltaram que os exames perceptivo-visuais realizados pelo 

otorrinolaringologista são de extrema importância para o diagnóstico e tratamento 

de indivíduos disfônicos, uma vez que, além de identificar possíveis lesões 

laríngeas, também revelam possibilidades de ajustes vocais presentes no 

indivíduo. No caso dos docentes, isso se torna essencial para o bom 

encaminhamento do processo terapêutico e para a manutenção da capacidade 

de trabalho. 
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Nemr e col. (2005) citaram que a avaliação perceptivo-auditiva da voz teve 

início no século XIX e até hoje é o principal método utilizado no diagnóstico 

fonoaudiológico vocal. As observações sobre o comportamento vocal do sujeito, 

ajustes, hiperfunção muscular e respiração dão subsídios que completam os 

dados perceptivo-auditivos coletados. Dessa forma, o perfil comunicativo 

individual é mais facilmente delineado por este tipo de análise. Os autores 

também afirmaram que a avaliação perceptivo-auditiva tem tanta importância que 

mesmo um exame objetivo, como a análise acústica, tem papel apenas 

complementar nos achados da primeira análise.  

Além das avaliações vocais multidisciplinares, a utilização de questionários de 

perfil individual se faz importante para se levantar dados que enriqueçam a 

avaliação profissional, auxiliando no processo de diagnóstico vocal. 

Em relação aos dados sociodemográficos dos sujeitos deste estudo, foi 

encontrada diferença estatisticamente significativa nos referentes ao número de 

escolas em que o sujeito leciona e seu tempo de profissão. Os resultados 

indicaram que os sujeitos que apresentaram alteração vocal constatada nas duas 

avaliações (perceptivo-auditiva e visual) são aqueles que têm maior tempo de 

profissão e que lecionam em mais de uma escola. Dados semelhantes foram 

encontrados nos estudos de Simões e Latorre (2006) e Escalona (2006). O fato 

de professores com menor tempo de experiência apresentarem menos distúrbios 

de voz corrobora o estudo de Araújo (2008), que sugere que o tempo prolongado 

de exposição à atividade docente está associado à maior frequência de efeitos 

negativos sobre a voz, evidentes no grupo com alteração na avaliação 

perceptivo-auditiva e no exame perceptivo-visual. 
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A variável idade das docentes no presente estudo não apresentou diferença 

estatisticamente significativa. Essa constatação é discutida na literatura. Higgins 

(2006), por exemplo, também não encontrou maior chance de desenvolver 

distúrbio vocal em professores com idade mais avançada e relaciona o fato à 

possibilidade desses professores terem, ao longo do tempo de profissão, 

realizado ajustes vocais menos prejudiciais e mais eficientes para a atividade da 

docência. 

Por outro lado, Petter (2004) e Ceballos (2011) em suas pesquisas 

encontraram forte relação da variável idade com o distúrbio vocal, ou seja, 

quanto mais avançada, maior foi o registro de distúrbio de voz.  

Assim como em algumas pesquisas (Petter, 2004; Neto, 2008; Caporossi, 

2011), no presente estudo não foi encontrada diferença estatisticamente 

significativa nos itens que se referem a horas/aula por semana, vínculo 

empregatício, nem aos dados que se referem a escolaridade, e estado civil. 

Segundo Jacobson e col. (1997), autores do questionário VHI, traduzido por 

Behlau e col. (2009) para IDV, os domínios e seus subescores pretendem 

representar os aspectos orgânico, emocional e funcional em indivíduos com 

distúrbios vocais.  

O domínio orgânico define diretrizes que descrevem o impacto do distúrbio 

vocal na vida diária desses sujeitos, dado que, no questionário original, pode ser 

exemplificado pela pergunta “Meu problema vocal me faz faltar ao trabalho”.  

Nos resultados obtidos no presente estudo, todas as perguntas apresentaram 

diferença estatisticamente significativa, quando os quatro grupos foram 

comprados, com destaque para duas perguntas que obtiveram mais de 60% das 

respostas nas frequências sempre/quase sempre nos grupos com alteração 
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vocal: “Minha voz é pior no final do dia” e “Minha voz varia ao longo do dia”. Tal 

fato demonstra que a mesma queixa está presente tanto no docente com 

alteração laríngea quanto no que não a desenvolveu e reforça a importância da 

avaliação perceptivo-auditiva como uma forma de identificar precocemente o 

problema e dar início a ações que busquem reverter a situação. 

As maiores porcentagens obtidas no domínio orgânico foram referidas pelos 

grupos com alteração perceptivo-auditiva e com alteração perceptivo-auditiva e 

visual e tal fato sugere que problemas de ordem orgânica tem participação direta 

no impacto no dia-a-dia dos indivíduos, com repercussões profissionais no caso 

dos docentes. 

O domínio emocional caracteriza as respostas afetivas do sujeito em relação 

ao distúrbio vocal. Os resultados obtidos neste estudo evidenciam que a maioria 

das questões se mostram significativas em relação à desvantagem vocal 

percebida pelos sujeitos, reiterando que o impacto do distúrbio vocal nesta 

população não se limita à presença de lesão laríngea ou à disfunção percebida 

fisicamente pelo indivíduo. Esse fato pode ser exemplificado pela pergunta E23: 

“Meu problema de voz me chateia” que apresentou quase 50% das respostas 

nas frequências sempre/quase sempre, tanto no grupo com alteração perceptivo-

auditiva, quanto no grupo com ambas alterações (auditiva e visual). 

Servilha (2010), ao estudar riscos ocupacionais à saúde dos professores, 

encontrou resultados que indicam mais queixas físicas que emocionais, 

indicando que o corpo do professor sofre consequências importantes por conta 

das condições adversas do trabalho. 

O terceiro domínio denominado funcional reúne itens a serem referidos pelos 

sujeitos em relação a sensações laríngeas ou de output vocal, como intensidade 
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e frequência, por exemplo. No presente estudo, na análise das dez questões, em 

metade foi registrada diferença estatisticamente significativa. Importante destacar 

que duas questões desse domínio (F3 “As pessoas têm dificuldade em me 

entender em lugares barulhentos” e F22 “Meu problema de voz me causa 

prejuízos econômicos”) parecem estar diretamente relacionadas ao trabalho 

docente. Os resultados da pesquisa de Jardim e col. (2007) destacam que, das 

2.133 professoras estudadas, 51% delas relataram ruído elevado/insuportável na 

sala de aula e na escola, e fora da sala de aula (49%). Giannini (2010) conclui 

em sua análise que a baixa e moderada capacidade para o trabalho estão 

diretamente ligadas ao distúrbio de voz e, segundo a autora, geram sofrimento 

dos docentes incapacitados de trabalhar por conta das alterações vocais quando 

são afastados de suas funções e, com isso, têm prejuízos financeiros e 

profissionais. 

Park e Behlau (2009) realizaram um estudo com um grupo de 105 

professores de ambos os sexos e 100 não-professores para conhecer  o grau de 

impacto no cotidiano de docentes, frente a eventuais problemas de saúde como 

perda da voz, da visão, da audição e da capacidade de caminhar. Os docentes 

fizeram referencia ao distúrbio de voz como o de maior ao impacto negativo, por 

conta de possíveis prejuízos no trabalho, limitação no relacionamento social e 

atividades rotineiras. 

Na presente pesquisa, as maiores médias foram encontradas no domínio 

orgânico, dado também registrado por Tutya (2011) em pesquisa realizada com 

46 professores utilizando o mesmo questionário de autorreferência. 

Na pesquisa de Van Lierde e col. (2010), ao estudar um grupo de 143 

estudantes de pedagogia, foram encontradas médias similares às deste presente 
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estudo no IDV Geral, respectivamente 14 e 18. Os autores identificaram maior 

frequência de queixas vocais nos últimos anos de graduação, acompanhadas de 

rouquidão, irritações laríngeas e piora na qualidade vocal pela manhã, dados que 

podem indicar a necessidade de melhor orientar esses profissionais no momento 

de sua formação, reduzindo a possibilidade de que os ajustes vocais 

inadequados perdurem e favoreçam o desenvolvimento de distúrbio vocal nesses 

sujeitos.  

Na leitura das médias dos três domínios, é possível destacar que o grupo 

identificado com alteração perceptivo-auditiva se comportou de maneira 

semelhante ao grupo que apresentou ambas alterações (perceptivo-auditiva e 

perceptivo-visual). Esse dado reforça a importância da avaliação perceptivo-

auditiva, destacando que a mesma pode ser considerada como procedimento 

preditivo de futuros distúrbios vocais nessa população, considerada a mais 

afetada dentre todas as profissões que utilizam a voz como instrumento principal 

(Roy e col, 2004; Behlau e col, 2009). 

Em relação à organização do trabalho docente, segundo Porto (2006) e 

Servilha (2005), a demanda profissional intensa, contribui para a diminuição de 

momentos de lazer, favorecendo o estresse físico e psicológico, com prejuízo 

tanto para o desempenho profissional do docente quanto para sua saúde. 

Servilha e col. (2010) afirmam que, embora a legislação trabalhista brasileira 

seja ampla ao contemplar as condições de trabalho dos professores, os fatores 

organizacionais do trabalho necessitam de maior atenção por parte dos órgãos 

competentes para que os efeitos prejudiciais sejam minimizados. Ferreira e col. 

(2009) reforçam que as leis que favorecem a saúde do professor, especialmente 

a vocal, ainda são escassas e poderiam ser transformadas em eficientes 
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programas de prevenção caso as condições fossem viabilizadas pelas 

autoridades competentes, com recursos financeiros destinados a eles. 

Finalizando, os dados deste estudo podem nortear o fonoaudiólogo no 

desenvolvimento do raciocínio clínico e na aplicação de práticas que visem 

modificar os padrões alterados, viabilizando melhores condições vocais durante a 

atuação profissional de professores.  

A avaliação perceptivo-auditiva mostrou-se de extrema importância na 

identificação competente de características que possam levar ao 

desenvolvimento de distúrbios vocais, reforçando assim a prática fonoaudiológica 

e antecipando a possibilidade de que a terapia favoreça melhores resultados 

para a população de docentes. 
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7. CONCLUSÃO 

 No presente estudo, os docentes que apresentaram distúrbio vocal, 

diagnosticado por avaliação perceptivo-auditiva e/ou visual obtiveram maiores 

porcentagens em relação às respostas do IDV, indicando maior impacto da 

desvantagem vocal no seu dia-a-dia. 
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ANEXO 4 

PROTOCOLO DO ÍNDICE DE DESVANTAGEM VOCAL – IDV 

 

Desenvolvido por JACOBSON, JOHNSON, GRYWALSKI, SILBERGLEIT, JACOBSON, 

BENNINGER & NEWMAN (1997) e validado por SANTOS, GASPARINI e BEHLAU (2007). 

 

Instruções: “As afirmações abaixo são usadas por muitas pessoas para descrever suas vozes e o efeito 

de suas vozes na vida. Circule a resposta que indica o quanto você compartilha da mesma 

experiência”. 

 

0 = Nunca 

1 = Quase nunca 

2 = Às vezes 

3 = Quase sempre 

4 = Sempre 

F1. As pessoas têm dificuldade em me ouvir por causa da minha voz 0 1 2 3 4 

O2. Fico sem ar quando falo 0 1 2 3 4 

F3. As pessoas têm dificuldade de me entender em lugares barulhentos 0 1 2 3 4 

O4. Minha voz varia ao longo do dia 0 1 2 3 4 

F5. Minha família tem dificuldade em me ouvir quando os chamo de outro cômodo da 

casa 
0 1 2 3 4 

F6. Uso menos o telefone do que eu gostaria 0 1 2 3 4 

E7. Fico tenso quando falo com os outros por causa da minha voz 0 1 2 3 4 

F8. Tenho tendência a evitar grupos de pessoas por causa da minha voz 0 1 2 3 4 

E9. As pessoas parecem se irritar com a minha voz 0 1 2 3 4 

O10. As pessoas perguntam: “O que você tem na voz?” 0 1 2 3 4 

F11. Falo menos com amigos, vizinhos e parentes por causa da minha voz 0 1 2 3 4 

F12. As pessoas pedem para eu repetir o que falo quando conversamos pessoalmente 0 1 2 3 4 

O13. Minha voz parece rouca e seca 0 1 2 3 4 

O14. Sinto que tenho que fazer força para a minha voz sair 0 1 2 3 4 

E15. Acho que as pessoas não entendem o meu problema de voz 0 1 2 3 4 

F16. Meu problema de voz limita minha vida social e pessoal 0 1 2 3 4 

O17. Não consigo prever quando minha voz vai sair clara 0 1 2 3 4 

O18. Tento mudar minha voz para que ela saia diferente 0 1 2 3 4 

F19. Eu me sinto excluído nas conversas por causa da minha voz 0 1 2 3 4 

O20. Faço muito esforço para falar 0 1 2 3 4 
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O21. Minha voz é pior no final do dia 0 1 2 3 4 

F22. Meu problema de voz me causa prejuízos econômicos 0 1 2 3 4 

E23. Meu problema de voz me chateia 0 1 2 3 4 

E24. Fiquei menos expansivo por causa do meu problema de voz 0 1 2 3 4 

E25. Minha voz faz com que eu me sinta em desvantagem 0 1 2 3 4 

O26. Minha voz falha no meio da fala 0 1 2 3 4 

E27. Fico irritado quando as pessoas me pedem para repetir o que falei 0 1 2 3 4 

E28. Fico constrangido quando as pessoas me pedem para repetir o que falei 0 1 2 3 4 

E29. Minha voz me faz sentir incompetente 0 1 2 3 4 

E30. Tenho vergonha do meu problema de voz 0 1 2 3 4 

 

 

Observação: As letras que precedem cada número correspondem à subescala do protocolo, sendo:    

E = emocional, F = funcional e O = orgânica. 

 

 

TOTAL: ______  Pontos 

E = ______  Pontos 

F = ______  Pontos 

         O =______   Pontos 
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