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RESUMO 

 

 

LANZONI-ALVES, Nássara Luiza. Distúrbio de voz e capacidade para o trabalho em 
docentes: um estudo caso-controle. [Dissertação de Mestrado]. São Paulo: Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, 2011. 
 

 
Introdução: grande ocorrência de distúrbios vocais é constatada em docentes, provavelmente 
pelo uso intenso da voz em condições desfavoráveis de trabalho, o que é determinante para a 
perda de capacidade para o trabalho. Objetivo: analisar a associação entre a presença de 
distúrbio de voz e capacidade para o trabalho em docentes do sexo feminino da rede municipal 
de ensino de São Paulo.  Métodos: Estudo caso-controle em que os casos (167) foram 
representados por docentes com alteração de voz constatada em avaliação perceptivo-auditiva 
da voz realizada por fonoaudiólogo e perceptivo-visual de pregas vocais realizada por 
otorrinolaringologista. Os controles (105) foram selecionados nas mesmas escolas dos 
participantes do grupo de casos, sem constatação de alteração nas avaliações descritas 
anteriormente. Todas as docentes responderam dois questionários: Condição de Produção 
Vocal – Professor (CPV-P) para caracterização da amostra, e Índice de Capacidade para o 
Trabalho (ICT), para analisar as questões de capacidade para o trabalho.  Na análise estatística 
foi verificada a confiabilidade do instrumento pelo coeficiente de alpha de Cronbach. Foi 
realizado teste qui-quadrado, com correção de Yates, para determinar a associação entre as 
variáveis de cada dimensão do ICT e a presença do distúrbio de voz  e análise de regressão 
logística univariada e múltipla para estimar os fatores associados independentes para o 
distúrbio de voz. Resultados: A melhor capacidade atual para o trabalho com relação à de toda 
a vida foi encontrada no grupo controle (35,2%). A capacidade em relação às exigências para o 
trabalho apresentou a mais baixa pontuação (47,3%) no grupo caso. Tanto no grupo caso 
(44,9%), como no controle (42,9%) as docentes indicam presença de uma a três doenças. Parte 
do grupo caso (27,8%) relatou impedimento ou incapacidade para trabalhar. O número de faltas 
no trabalho por doenças de até nove dias foi constatado em maior porcentagem no grupo caso 
(43,6%). A maioria do grupo controle considerou ser provável a boa capacidade para trabalhar 
em dois anos (75,2%) e apresentou alta pontuação nos recursos mentais (49,4%). Conclusão: 
foi possível concluir que as docentes que apresentaram distúrbio de voz tinham maior chance 
de perder a capacidade para o trabalho. Houve associação estatisticamente significativa entre o 
distúrbio de voz relacionado ao trabalho nas dimensões: CAPACIDADE ATUAL PARA O TRABALHO 
COMPARADA COM A MELHOR DE TODA A VIDA e PERDA ESTIMADA PARA O TRABALHO POR CAUSA DE 
DOENÇAS. Acredita-se que novas informações poderão ser levantadas a respeito das condições 
de produção vocal do professor. Essas permitirão dar sequência às discussões sobre o Distúrbio 
de Voz Relacionado ao Trabalho (DVRT), além de conceder subsídios para a elaboração de 
ações de promoção à saúde e prevenção de distúrbios vocais junto a essa categoria profissional. 

 
 
 

Palavras chave: Distúrbio da voz, docentes, avaliação da capacidade de trabalho. 
Área de conhecimento (CNPq): 4.07 (Ciências da Saúde - Fonoaudiologia). 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

LANZONI-ALVES, Nássara Luiza. Voice disorder and work ability in teachers: a case-
control study. [Dissertação de Mestrado]. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo, 2011. 
 

 

Introduction: high occurrence of voice disorders in teachers is observed, probably due to 
extensive use of speech in unfavorable working conditions, the determining factor for the work 
ability loss. Objective: Analyzing the association between the presence of voice disorder and 
work ability in female teachers of municipal schools in São Paulo. Methods: Case-control 
study in which the cases (167) were represented by teachers with voice changes observed in 
perceptual assessment of voice performed by a speech therapist and visual-perceptual 
assessment of voice performed by otolaryngologists. The control group (105) was selected in 
the same schools participating in the group of cases, finding no change in the assessments 
described above. All teachers answered two questionnaires: Condition of Vocal Production - 
Professor (CPV-P) to characterize the sample, and Work Ability Index (WAI - ICT), to 
examine the issues of capacity for work. The instrument liability was verified in the statistical 
analysis through the Cronbach's alpha coefficient. For the univariated analysis, chi-square test 
was performed with Yates’ correction to determine the association between the variables of 
each dimension of ICT and the presence of the voice disorder and univariated analysis and 
multiple logistic regression to estimate the factors independently associated with voice 
disorder. Results: The best current capacity for work in relation to all lifelong was found in the 
control group (35.2%). The ability in relation to the requirements for the work had the lowest 
score (47.3%) in the case group. Both the case group (44.9%) and control group (42.9%), 
teachers indicated the presence of one to three diseases. A great portion of the case group 
(27.8%) reported impairment or incapability to work. The number of work absences due to any 
disease up to nine days was found in higher percentage in the case group (43.6%). Most of the 
control group considered to be likely the good capability to work in two years (75.2%) showed 
high scores on mental resources (49.4%). Conclusion: therefore, teachers who had the voice 
disorder were more likely to lose the capability to work. There was a statistically significant 
association between the voice disorder related to work in the following dimensions: CURRENT 
ABILITY TO WORK AS COMPARED WITH THE BEST IN LIFELONG and ESTIMATED LOSS FOR THE WOR DUE 
TO ILLNESSES. New information can be raised about the conditions of the teacher's vocal 
production. It will give sequence to discussions on Voice Disorders Related to Work (DVRT), 
and also grant subsidy for the development of actions to promote health and prevention of 
voice disorders within this professional category. 
 
 
 
Key-words: Voice disorder, Teacher, Work Capacity evaluation. 
Area of expertise (CNPq): 4.07 (Health Sciences – Speech). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O professor é entre os profissionais que utilizam a voz como principal instrumento de 

trabalho, alvo da maioria das pesquisas na Fonoaudiologia (FERREIRA e OLIVEIRA, 2004). 

Um levantamento bibliográfico realizado por Dragone et al (2010), que contou com 500 

trabalhos nos últimos quinze anos, teve a preocupação de entender melhor as questões 

relacionadas à voz do professor. 

Esse profissional representa mais de dois milhões de trabalhadores no Brasil, 

considerando apenas a educação básica, que engloba educação infantil, ensino fundamental, 

médio e educação de jovens e adultos (INEP 2009). Distúrbios de voz, entre professores, 

podem ocasionar diversos impactos na atividade profissional, pois eles dependem desse 

recurso no processo de ensino e aprendizagem (CEBALLOS et al, 2011).  

A presença de alterações orgânicas decorrentes de problemas funcionais em docentes 

foi relatada por diversos autores. É unânime a constatação de que esses constituem uma 

categoria profissional com alta ocorrência de queixas vocais. Dessa forma, um diagnóstico 

eficiente pode significar economia de tempo e recursos no que diz respeito a medidas de 

prevenção e tratamento dos distúrbios de voz em docentes (ALVES et al, 2010). 

Caracterizar os riscos presentes na escola e sua interferência sobre a saúde e voz de 

professores mostra-se apropriado, uma vez que permite planejar e desenvolver ações que 

favoreçam um ambiente saudável para se viver e que promovam a qualidade de vida de todos 

os segmentos que lá estudam e trabalham (SERVILHA e RUELA, 2010). 

Diversas pesquisas que utilizaram um mesmo instrumento, o questionário Condição 

de Produção Vocal do Professor (CPV-P), foram realizadas em São Paulo e em outros 

Estados e obtiveram como resultados uma porcentagem que variou de 54% a 79,6% de 

queixas relacionadas à voz (FERREIRA et al, 2007). 

Giannini (2010), em pesquisa caso-controle, que teve como objetivo determinar a 

associação entre o distúrbio de voz e estresse no trabalho e perda da capacidade de trabalho 

entre docentes da rede Municipal de São Paulo, realizou ampla coleta de dados, que incluiu a 

aplicação do questionário denominado Índice de Capacidade para o Trabalho (ICT), Esse 

instrumento avalia a capacidade de trabalhadores para exercer sua atividade profissional de 

acordo com o seu tipo de trabalho, se fundamentalmente físico, mental ou ambos. É possível 

avaliar a condição do trabalhador por um escore total e também relacionado a sete dimensões, 

a saber: CAPACIDADE PARA O TRABALHO ATUAL COMPARADA COM A MELHOR DE TODA A VIDA; 
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CAPACIDADE PARA O TRABLAHO EM RELAÇÃO ÀS EXIGÊNCIAS DO TRABALHO; NÚMERO ATUAL DE 

DOENÇAS AUTO-REFERIDAS E DIAGNOSTICADAS POR MÉDICO; PERDA ESTIMADA PARA O TRABALHO 

POR DOENÇAS; FALTAS NO TRABALHO POR DOENÇAS; PROGNÓSTICO PRÓPRIO SOBRE A CAPACIDADE 

PARA O TRABALHO; e RECURSOS MENTAIS. Giannini (2010), para atender o objetivo de seu 

estudo, considerou os resultados referentes ao escore total. 

Desse modo, a análise de dados referentes às dimensões da capacidade para o 

trabalho dos docentes é um novo desdobramento da pesquisa, de forma a identificar qual dos 

aspectos, explicitados nas dimensões do ICT, apresenta associação com distúrbios de voz 

relacionado ao trabalho e contribuir para a elaboração de ações que promovam saúde e 

prevenção de distúrbios vocais nesses profissionais. 
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2 OBJETIVO 

 

Analisar a associação entre distúrbio de voz e perda da capacidade para o trabalho 

em docentes da rede municipal de ensino de São Paulo. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

Este capítulo, dividido em duas partes, aborda, em primeiro momento, o distúrbio de 

voz relacionado ao trabalho, quanto a seus fatores associados, diagnóstico e tratamento. Após, 

trata do Índice de Capacidade para o Trabalho que se refere ao instrumento utilizado nesta 

pesquisa, englobando sua origem, suas funções e seu modo de funcionamento, bem como sua 

aplicação em trabalhos nacionais e internacionais. Para facilitar a leitura, optou-se por não 

utilizar ordem cronológica.  

 

3.1 Distúrbio de Voz relacionado ao Trabalho 

 

Muitas pessoas necessitam da voz e de seu bom funcionamento para exercer a função 

profissional. Em docentes, há presença considerável de risco para o bem-estar vocal, 

especialmente aqueles ocasionados por fatores ambientais em escolas infantis e fundamentais 

(VILKMAN, 2004). 

Estudos epidemiológicos que investigam as relações entre saúde, trabalho e voz do 

professor mostram interesse em elaborar políticas públicas visando proteger a saúde do 

trabalhador, em especial a do professor. Ao mesmo tempo, há a necessidade de particularizar 

o funcionamento das escolas e desvelar os riscos ocupacionais nelas presentes para sua 

minimização ou eliminação, com o intuito de salvaguardar as condições de salubridade para a 

convivência de professores e alunos (SERVILHA e RUELA, 2010). 

Segundo documento divulgado pelo Centro de Referência em Saúde do Trabalhador 

(CEREST, 2006), os fatores associados ao Distúrbio de Voz Relacionado ao Trabalho podem 

ser agrupados em ambientais e de organização do trabalho. Os referentes à organização do 

trabalho são: jornada prolongada; sobrecarga, acúmulo de atividades ou de funções, falta de 

planejamento em relação ao mobiliário e aos recursos materiais; demanda vocal excessiva; 

ausência de pausas e de locais de descanso durante a jornada; falta de autonomia; ritmo de 

trabalho estressante; trabalho sob forte pressão; insatisfação com o trabalho e/ou com a 

remuneração. Entre os ambientais, consideram-se os fatores físicos e ergonômicos: nível de 

pressão sonora acima de 65 dB(A), desconforto e choque térmico, ventilação inadequada do 

ambiente, fatores químicos (exposição a produtos químicos irritativos de vias aéreas 

superiores, a saber, solventes, vapores metálicos, gases asfixiantes, poeira e/ou fumaça no 

local de trabalho) e riscos de acidente.  

No mesmo documento, é explicitado que para o diagnóstico do Distúrbio de Voz 
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Relacionado ao Trabalho (DVRT), definido como qualquer alteração vocal diretamente 

relacionada ao uso da voz durante a atividade profissional que diminua, comprometa ou 

impeça a atuação e/ou a comunicação do trabalhador, devem ser levados em consideração os 

aspectos referentes à história clínica, ocupacional e epidemiológica; avaliação médica clínica, 

de laringe e outros exames complementares; avaliação fonoaudiológica, que inclui o exame da 

função vocal; levantamento das condições e fatores associados ambientais e de organização 

do trabalho; e levantamento de comportamentos e hábitos relevantes (CEREST, 2006) 

O diagnóstico precoce e o tratamento imediato do DVRT possibilitam melhor 

prognóstico, assim como práticas preventivas podem evitar a instalação do distúrbio, que 

devem atender as especificidades dos diversos ambientes de trabalho. Entre elas pode-se citar: 

identificação precoce de queixas e alterações vocais; ações educativo-terapêuticas voltadas à 

adequada utilização da voz como meio de expressão dos trabalhadores; e identificação e 

redução / eliminação dos fatores associados existentes à saúde vocal no ambiente e/ou 

organização do trabalho (CEREST, 2006). 

 

3.2 Índice de Capacidade para o Trabalho (ICT) 

 

A capacidade para o trabalho, segundo os pesquisadores responsáveis pelo ICT, é a 

base do bem-estar para todos. Diversos fatores podem afetar a capacidade para o trabalho, 

como o estilo de vida da pessoa e seu ambiente de trabalho. Ela pode ser insatisfatória, a 

menos que seja cuidada. 

De acordo com Tuomi et al (2005), objetivamente, não é possível medi-la com um 

simples instrumento, pois necessita de avaliação com base em dados obtidos de várias e 

diferentes fontes. O conceito que o próprio trabalhador tem de sua capacidade para o trabalho 

é tão importante quanto avaliações feitas por especialistas que, em conjunto, fornecem visão 

mais completa do que é a capacidade para o trabalho.  

O instrumento proposto por esses autores teve sua primeira edição distribuída em 

1996 e foi elaborado por uma equipe de três pesquisadores do Instituto Finlandês de Saúde 

Ocupacional, um médico de Saúde Ocupacional e o secretário do projeto do Fundo de Pensão 

dos Correios e Telecomunicações da Finlândia.  

Inicialmente, foi destinado ao uso em Serviços de Saúde Ocupacional como apoio à 

manutenção da capacidade para o trabalho. Resulta de pesquisas realizadas na Finlândia, que 

tem prognosticado mudanças na capacidade para o trabalho em diferentes grupos 

ocupacionais. O mesmo pode ser usado como método para avaliar a capacidade para o 
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trabalho nos exames de saúde no local de trabalho e identificar trabalhadores que necessitem 

de medidas de apoio precocemente, prevendo o risco de incapacidade para o trabalho em um 

futuro próximo, independente do fator idade. A avaliação considera as exigências físicas e 

mentais do trabalho, o estado de saúde do trabalhador e seus recursos físicos e mentais para 

poder detectar alterações da capacidade para o trabalho. Retrata a avaliação do próprio 

trabalhador sobre essa sua capacidade e deve ser respondido antes de algum tipo de conversa 

com o entrevistador (TUOMI et al., 2005). 

O resultado final considera a somatória de sete dimensões: CAPACIDADE PARA O 

TRABALHO ATUAL COMPARADA COM A MELHOR DE TODA A VIDA; CAPACIDADE PARA O TRABLAHO EM 

RELAÇÃO ÀS EXIGÊNCIAS DO TRABALHO; NÚMERO ATUAL DE DOENÇAS AUTO-REFERIDAS E 

DIAGNOSTICADAS POR MÉDICO; PERDA ESTIMADA PARA O TRABALHO POR DOENÇAS; FALTAS NO 

TRABALHO POR DOENÇAS; PROGNÓSTICO PRÓPRIO SOBRE A CAPACIDADE PARA O TRABALHO; e 

RECURSOS MENTAIS. Cada uma delas é avaliada por uma ou mais questões e calculada pela 

soma dos pontos recebidos em cada item (ver Quadro apresentado no capítulo Métodos). 

Todas as questões do ICT devem ser respondidas e ajustadas de acordo com a 

categoria profissional a qual o trabalho pertence, considerando se de exigência 

fundamentalmente física e/ou mental. É considerado trabalho físico, por exemplo, o 

trabalhador doméstico ou auxiliar de instalação industrial e como mental, de escritório e 

administrativo. Nessa categoria, também entram os docentes, sujeitos deste estudo. Além 

dessas duas categorias de trabalho, são considerados trabalhadores de exigência tanto física 

quanto mental os enfermeiros, dentistas, supervisão de cozinha e semelhantes. O resultado 

final é expresso em escore que varia de 7 a 49, e esse definirá as medidas a serem tomadas. 

A capacidade para o trabalho é considerada baixa, se o escore apresentado varia entre 

7 e 27, e neste caso a medida de acompanhamento a ser tomada se refere à restaurar a 

capacidade para o trabalho. Caso a pontuação esteja entre 28 e 36, a capacidade é considerada 

moderada e deve ser melhorada. Quando os escores se encontram entre 37 e 43, pode-se dizer 

que é boa a capacidade para o trabalho e que a medida a ser tomada é apoiar tal capacidade. 

Por último, quando a pontuação varia entre 44 e 49 pontos, é ótima e deve-se manter a 

capacidade para o trabalho. 

Quando desenvolvido pelo Instituto de Saúde Ocupacional da Finlândia, foi utilizado 

para acompanhar servidores municipais em processo de envelhecimento e instituído para 

predizer a incidência de incapacidade para o trabalho em um grupo de 50 anos de idade. De 

acordo com o Índice, quase dois terços do grupo se aposentaram por incapacidade, porém, 

mais de um terço dos que tiveram baixa capacidade puderam melhorar.  
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No Brasil, esse protocolo, nos últimos anos, foi utilizado em pesquisas com 

profissionais de enfermagem (DURAN E COCCO, 2004); da área administrativa 

(MARTINEZ e LATORRE, 2006); técnicos em higiene e limpeza hospitalar (ANDRADE e 

MONTEIRO, 2007); com eletricitários (MARTINEZ e LATORRE, 2008); entre outros.  

Em especial, destaque será dado a duas pesquisas que, ao aplicarem o ICT, 

consideraram docentes. A primeira pesquisa, de Marqueze e Moreno (2009), contou com 154 

docentes (78 homens e 76 mulheres) com idade média de 39 anos, e mostrou que a satisfação 

no exercício do trabalho docente pode aumentar a capacidade para o trabalho; e que a 

satisfação se relaciona com a atividade realizada, assim como com o ambiente em que os 

docentes estão inseridos. 

A segunda, desenvolvida por Giannini (2010), buscou a associação entre a 

capacidade para o trabalho e o distúrbio de voz, em pesquisa caso-controle, entre docentes da 

rede Municipal de São Paulo. Os dados registraram associação entre baixa capacidade para o 

trabalho e distúrbio de voz, fato que reforça a premissa de que o fonoaudiólogo, cada vez 

mais, tem que estar atento para questões do contexto de trabalho, quando tem como objetivo 

planejar ações de intervenção. 
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4 MÉTODO 

 

Esta pesquisa, do tipo caso-controle, 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 Fundação de Amparo à Pesquisa 

de São Paulo (FAPESP), que subsidiou a tese de Giannini (2010), denominada “Distúrbio de 

voz relacionado ao trabalho docente: um estudo caso-controle”. Dessa forma, foi solicitada a 

esta pesquisadora autorização para uso do seu banco de dados (Anexo I).  

 

4.1 Descrição do Banco de Dados da Pesquisa “Distúrbio de voz relacionado ao 

trabalho docente: um estudo caso-controle” 

 

O estudo contou inicialmente com docentes do sexo feminino da rede municipal de 

ensino de São Paulo, que buscaram atendimento fonoaudiológico no ambulatório do Hospital 

do Servidor Público Municipal, com queixa de alteração vocal no período de julho de 2007 a 

maio de 2009. Num segundo momento foram selecionadas docentes sem queixa, expostas aos 

mesmos fatores de ambiente e de organização de trabalho, chegando a um total de 354 

participantes. 

A opção pelo sexo feminino se deveu ao fato do alto número desses profissionais na 

população docente brasileira, representando 81,53% (INEP, 2009). Os critérios de exclusão 

englobaram alteração de pregas vocais não decorrentes do uso da voz e afastamento de sala de 

aula. 

Todas as docentes participaram de três etapas: 

• Avaliação perceptivo-auditiva da voz, feita por fonoaudióloga; 

• Preenchimento de protocolos, a saber: Condição de Voz do Professor (CPV-P); 

Índice de Desvantagem Vocal (IDV); Job Stress Scale (JSS); e Índice de 

Capacidade para o trabalho (ICT); 

• Avaliação perceptivo-visual de pregas vocais, realizada por médico 

otorrinolaringologista.  

Para a primeira etapa, foi realizada coleta de amostra de fala para a avaliação 

perceptivo-auditiva em cabine acusticamente tratada, com gravação de duas emissões da 

vogal /a/ e dos sons fricativos /s/ e /z/, de amostra de fala espontânea (simulação de 

explicação da matéria que leciona – duração média de 60 segundos) e de leitura padronizada 
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de texto com predomínio de sons sonoros. O registro foi realizado em programa de edição de 

som, diretamente em computador portátil, com uso de microfone de cabeça. 

Esse material foi analisado por meio de escala GRBASI (HIRANO, 1981). A 

qualidade vocal foi avaliada quanto ao grau geral (G - grade) considerando-se de 0 a 3 

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

3) e em presença de rugosidade (R – roughness), soprosidade (B – breathness), astenia (A – 

asthenicity), tensão (S – Strain) e instabilidade (I – instability). Considerando que a maioria 

das docentes apresenta voz alterada, ainda que muitas em grau leve, a voz foi classificada 

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). 

A segunda etapa ocorreu enquanto as docentes aguardavam as avaliações, em uma 

sala anexa. Em caso de dúvida, a pesquisadora ou as auxiliares de pesquisa repetiam a 

pergunta em voz alta. O tempo para cumprimento desta etapa foi de 45 minutos, 

aproximadamente.  

Para a terceira etapa, um médico otorrinolaringologista e foniatra realizou 

videolaringoscopia, e classificou os sujeitos como com alteração na presença de lesão na 

prega vocal, alteração irritativa, estrutural ou de coaptação de pregas vocais; e sem alteração, 

na ausência de qualquer lesão ou alteração visível.  

Com o término das avaliações fonoaudiológica e otorrinolaringológica, as docentes 

foram classificadas como: 

• Não caso: Sem alteração na avaliação perceptivo-auditiva da voz e sem 

alteração em pregas vocais. 

• Caso I: Com alteração na avaliação perceptivo-auditiva da voz e sem alteração 

em pregas vocais. 

• Caso II: Sem alteração na avaliação perceptivo-auditiva da voz e com alteração 

em pregas vocais. 

• Caso III: Com alteração na avaliação perceptivo-auditiva da voz e com 

alteração em pregas vocais. 

 

4.2 População do Presente Estudo 

 

Sendo este um estudo do tipo caso-controle, foi determinado, de acordo com os dados 

obtidos do banco anteriormente citado, que para fazer parte do controle a participante não 
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deveria ter nem alteração em avaliação perceptivo-auditiva da voz e nem alteração irritativa 

estrutural ou de coaptação de pregas vocais em avaliação otorrinolaringológica, ou seja, estar 

no grupo denominado “não caso” (105), enquanto o caso foi formado por docentes com 

alterações em ambas as avaliações (167), grupo “caso III”, totalizando, assim, 272 

participantes.  

 

4.3 Instrumentos 

 

Foram empregados dois instrumentos, Condição de Produção Vocal do Professor - 

CPV-P (Anexo II) e Índice de Capacidade para o Trabalho – ICT (Anexo III). Para responder 

ao objetivo desta pesquisa, o primeiro (CPV-P) serviu para caracterizar a amostra e o segundo 

(ICT) para análise de suas variáveis na comparação entre os dois grupos, a saber: grupo 

controle, sem alteração perceptivo-auditiva da voz e visual da laringe; e grupo caso, com 

alteração perceptivo-auditiva da voz e visual de prega vocal. 

 

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

 

Elaborado por Ferreira et al. (2007), foi o primeiro questionário brasileiro 

desenvolvido para averiguação das condições de produção vocal de docentes, organizado a 

partir de discussões interdisciplinares sobre saúde do trabalho e queixas levantadas a partir da 

demanda dos próprios docentes ao procurarem atendimento fonoaudiológico especializado.  

Publicado inicialmente em 2003, passou por adaptações e modificações tendo sido 

aplicado em aproximadamente 10.000 docentes de todos os níveis de educação (pré-escola, 

ensino fundamental, médio e superior). O questionário possui 87 questões referentes a 

aspectos vocais, aspectos gerais de saúde, hábitos, ambiente e organização de trabalho. 

Para esta pesquisa, as respostas em escala Likert de cinco pontos (nunca, raramente, 

às vezes, sempre, não sei) forneceram os dados das variáveis sociodemográficas, de estilo de 

vida, de ocupação e de ambiente e organização do trabalho docente. Essas variáveis foram 

analisadas em duas categorias: não (quando assinalado: nunca, raramente, não sei) e sim 

(quando assinalado: às vezes, sempre).  

A Tabela 1 diz respeito às características sociodemográficas e de estilo de vida das 

docentes do grupo caso e do controle. A Tabela 2 apresenta a distribuição dos grupos de 

acordo com as características da organização do trabalho e presença de violência na escola. A 
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Tabela 3 apresenta os sintomas mais referidos pelas docentes. 

Todos os dados foram submetidos ao teste qui-quadrado e evidenciaram a real 

natureza de esta pesquisa ser caso-controle, uma vez que as informações contidas nas Tabelas 

1 (Distribuição de casos e controles de acordo com características sociodemográficas e estilo 

de vida) e 2 (Distribuição de casos e controles de acordo com características da organização 

do trabalho e presença de violência na escola) não apresentaram diferença significativa, ao 

contrário das informações contidas na Tabela 3 (Distribuição de casos e controles de acordo 

com os sintomas apresentados).
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Tabela 1: Distribuição de casos e controles de acordo com características sociodemográficas e de trabalho. 

Características Sociodemográficas 
Controles (n = 105) Casos (n = 167) Valor p 

(χ2) nº % nº % 

Idade 20-29 anos 15 14,3 21 12,6 

0,092 

30-39 anos 38 36,2 50 29,6 

40-49 anos 33 31,4 77 46,4 

50-65 anos 19 18,1 19 11,4 

Estado civil Solteira 27 25,8 49 29,3 

0,513 Casada 62 59,0 100 59,9 

separada/viúva 16 15,2 18 10,8 

Escolaridade superior 
incompleto 

4 3,8 13 7,8 
0,187 

superior completo 
e mais 

101 96,2 154 92,2 

Tempo de 
Profissão 

<10 anos 33 31,7 40 24,0 

0,244 11-15 anos 23 22,1 29 17,4 

16-20 anos 29 27,9 62 37,1 

>21 anos 19 18,3 36 21,5 

Vínculo professora titular 101 96,2 158 94,6 
0,552 professora 

substituta 
4 3,8 9 5,4 

Aulas/ semana <10 horas 14 13,3 29 17,4 

0,187 
11-20 horas 16 15,2 22 13,2 

21-30 horas 32 30,5 31 18,6 

31-40 horas 24 22,9 48 28,7 

>41 horas 19 18,1 37 22,2 
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Tabela 2: Distribuição de casos e controles de acordo com características da organização do trabalho e 
presença de violência na escola. 

Aspectos de organização do trabalho 
Controles (n = 105) Casos (n = 167) Valor 

p (χ2) nº % nº % 

Ambiente Calmo Não 37 35,6 60 37,5 
0,751 

Sim 67 64,4 100 62,5 

Supervisão Constante Não 11 10,2 22 13,2 
0,582 

Sim 90 89,1 145 86,8 

Ritmo estressante Não 1 1,0 2 1,2 
0,843 

Sim 104 99,0 163 98,8 

Tempo de todas as 
atividades 

Não 19 18,1 37 22,6 
0,379 

Sim 86 81,9 127 77,4 

Local de Descanso Não 84 81,6 139 83,7 
0,644 

Sim 19 18,4 27 16,3 

Facilidade de sair da sala Não 32 30,5 68 41,0 
0,081 

Sim 73 69,5 41 59,0 

Satisfação na função Não 4 3,8 6 3,6 
0,934 

Sim 101 96,2 160 96,4 

Comprometimento dos 
Funcionários 

Não 10 9,6 14 8,4 
0,728 

Sim 94 90,4 153 91,6 

Trabalho monótono Não 26 27,4 41 25,9 
0,804 

Sim 69 72,6 117 74,1 

Trabalho repetitivo Não 19 18,4 32 19,5 
0,829 

Sim 84 81,6 132 80,5 

Estresse no Trabalho Não 8 7,9 7 4,2 
0,202 

Sim 93 92,1 159 95,8 

Roubo de objetos pessoais Não 36 34,6 60 35,9 
0,826 

Sim 68 65,4 107 64,1 

Ameaça ao professor Não 28 26,9 51 30,5 
0,524 

Sim 76 73,1 16 69,5 

Indisciplina Não 7 6,7 10 6,0 
0,832 

Sim 98 93,3 156 94,0 

Agressão Não 25 23,8 35 21,1 
0,599 

Sim 80 76,2 131 78,9 

Violência contra os 
funcionários 

Não 34 32,4 52 31,3 
0,856 

Sim 71 67,6 114 68,7 
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Tabela 3: Distribuição de casos e controles de acordo com os sintomas apresentados 

Sintomas 
Controles (n = 105) Casos (n = 167) Valor p 

(χ2) nº % nº % 

Rouquidão 
Não 50 49,0 11 6,6 

<0,001 
Sim 52 51,0 156 93,4 

Perda de voz 
Não 82 79,6 70 42,4 

<0,001 
Sim 21 20,4 95 57,6 

Cansaço ao falar 
Não 51 50,0 22 13,3 

<0,001 
Sim 51 50,0 144 86,7 

Esforço ao falar 
Não 49 47,6 23 13,9 

<0,001 
Sim 54 52,4 143 86,1 

Garganta seca 
Não 36 35,0 23 13,9 

0,001 
Sim 67 65,0 143 86,1 

 

Pigarro 

Não 37 35,2 29 17,6 
0,011 

Sim 68 64,8 136 82,4 

 

4.3.2 Índice de Capacidade para o Trabalho (ICT) 

 

Conforme explicitado anteriormente, e apresentado no capítulo de revisão da 

literatura, para a realização do presente estudo, o instrumento analisado foi o Índice de 

Capacidade para o Trabalho (ICT), proposto por Tuomi et al (2005). Para este estudo foram 

consideradas as sete dimensões, citadas anteriormente e especificadas no quadro 1. 
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Quadro 1 – Apresentação do instrumento Índice de Capacidade para o Trabalho, quanto às dimensões e questões 
utilizadas para avaliar cada item e escore (número de pontos) das respostas. 

Dimensão Detalhamento 
1. Capacidade atual para o trabalho 
comparada com a melhor de toda a 
vida 

0 –10 pontos (valor assinalado no questionário), em que 0 corresponde a 
muito baixa e 10 corresponde a muito alta 

2. Capacidade para o trabalho em 
relação às exigências do trabalho 

Número de pontos ponderado de acordo com a natureza do trabalho, se 
de exigência fundamentalmente física, mental ou ambas. 

3. Número de doenças 
diagnosticadas por médico 

Lista de 51 doenças para serem assinaladas quanto à sua presença. 
Mínimo 5 Doenças = 1 ponto 
4 Doenças = 2 pontos 
3 Doenças = 3 pontos 
2 Doenças = 4 pontos 
1 Doença = 5 pontos 
Nenhuma Doença = 7 pontos 

4. Perda estimada para o trabalho 
por causa de doenças 

1 – 6 pontos (valor circulado no questionário, o pior valor será 
escolhido). O valor 1 corresponde a incapaz de realizar trabalho e 6, 
capaz de realizar trabalho. 

5. Faltas ao trabalho por doenças 
no último ano 

1 – 5 pontos (valor circulado no questionário), 1 corresponde a mais de 
25 dias e 5 corresponde a nenhum dia. 

6. Prognóstico próprio da 
capacidade para o trabalho daqui a 
dois anos 

1 – 7 pontos (valor circulado no questionário). Em que 1 corresponde à 
incapacidade de realizar trabalho e 7 à total capacidade. 

7. Recursos Mentais 

Separado em três itens: Aprecia as tarefas diárias; é ativo e alerta; e tem 
esperança para o futuro. Cada um é respondido com sempre (4 pontos), 
quase sempre (3 pontos), às vezes (2 pontos), raramente (1 ponto), e 
nunca (0 ponto). Os pontos das questões são somados e o resultado é 
contado da seguinte forma: 
Soma 0-3 = 1 ponto 
Soma 4-6 = 2 pontos 
Soma 7-9 = 3 pontos 
Soma 10-12 = 4 pontos. 

TOTAL DE PONTOS Mínimo de 7 (pior capacidade) e máximo de 49 (melhor capacidade) 

 

Para análise, foi considerada a classificação de acordo com o cálculo de cada 

dimensão. Especial atenção foi dada para o cálculo do número de pontos para o segundo item 

(capacidade em relação às exigências do trabalho), segundo orientações dos autores do 

instrumento (TUOMI, 2005). O escore é calculado de forma diferente frente ao trabalho 

fundamentalmente físico e/ou mental, conforme explicitado no item 3.2.  

O cálculo realizado para o trabalhador de exigência fundamentalmente mental 

(categoria que se insere o professor) se dá da seguinte forma: a quantidade de pontos para as 

exigências físicas é multiplicada por 0,5 e a quantidade de pontos para as exigências mentais é 

multiplicada por 1,5. 

 

4.4 Variáveis de Estudo 

4.4.1 Variável dependente  

Presença de distúrbio de voz (sim = caso, não = controle). 
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4.4.2 Variável independente de interesse  

Índice de capacidade para o trabalho e suas sete dimensões: CAPACIDADE PARA O 

TRABALHO ATUAL COMPARADA COM A MELHOR DE TODA A VIDA; CAPACIDADE PARA O TRABLAHO EM 

RELAÇÃO ÀS EXIGÊNCIAS DO TRABALHO; NÚMERO ATUAL DE DOENÇAS AUTO-REFERIDAS E 

DIAGNOSTICADAS POR MÉDICO; PERDA ESTIMADA PARA O TRABALHO POR DOENÇAS; FALTAS NO 

TRABALHO POR DOENÇAS; PROGNÓSTICO PRÓPRIO SOBRE A CAPACIDADE PARA O TRABALHO; e 
RECURSOS MENTAIS.  

4.4.3 Variável independente de controle 

Idade.  

 

4.5 Análise dos Dados 

 

Conforme explicitado anteriormente, para fins de caracterização da amostra 

estudada, foi realizada análise das respostas obtidas no questionário Condições de Produção 

Vocal do Professor (CPV-P) em ambos os grupos - casos e controles, apresentados 

anteriormente nas Tabelas 1, 2 e 3. Para responder ao objetivo desta pesquisa, foram 

determinados os valores de cada dimensão do ICT, comparando os dois grupos. 

A confiabilidade do instrumento foi avaliada pelo coeficiente alpha de Cronbach, e 

para análise univariada, foi realizado teste de associação de qui-quadrado, com correção de 

Yates, para determinar a associação entre as variáveis de cada dimensão do ICT e a presença 

de distúrbio de voz. A seguir, foi determinado o grau de associação entre essas variáveis e o 

distúrbio de voz por meio de modelo de regressão logística multivariada, com cálculo de 

Razão de Chances (Odds Ratio – OR). Foram selecionadas para a modelagem múltipla as 

variáveis com p<0,200 na análise univariada e o processo de modelagem foi o stepwise 

forward selection. Foram mantidas no modelo as variáveis que permaneceram significativas 

(p<0,050), depois do ajuste pelas outras variáveis. 

A figura 1 ilustra os procedimentos metodológicos que orientaram esta pesquisa. 
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Figura 1: Fluxograma dos procedimentos metodológicos desenvolvidos nesta pesquisa. 

 

 

4.6 Preceitos Éticos 

 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de ética em pesquisa da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo sob número 61/2011 (Anexo IV).  

As docentes concordaram em participar do estudo ao assinar Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, presente na tese de Giannini (2010), que passou pela aprovação do 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da USP (nº 173/07, GIANNINI, 

2010), e pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital do Servidor Público Municipal (nº 

101/07, GIANNINI, 2010). 
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5 RESULTADOS 

A população analisada totalizou 272 docentes, sendo que 167 se encontram no grupo 

caso e 105 são participantes do grupo controle. Quaisquer variações da população de análise 

são em virtude ao não preenchimento de algumas questões pelos participantes. 

O escore geral do Índice de Capacidade para o Trabalho apresentou coeficiente alpha 

de Cronbach de 0,75, valor que evidencia um bom índice de confiabilidade do instrumento 

(Tabela 4). 

 

Tabela 4: Estatística descritiva da escala Índice de Capacidade para o Trabalho. 

ICT - PARÂMETRO ESCORE – ICT 

Média 35,14 

Mediana 35,50 

Desvio Padrão 6,75 

Valor Mínimo 8,50 

Valor Máximo 49,00 

Percentil 33 

Percentil 66 

32,50 

39,00 

α - Cronbach 0,75 
 

  De acordo com os valores obtidos em cada uma das dimensões do Índice de 

Capacidade para o Trabalho (Tabela 5), para a dimensão CAPACIDADE PARA O TRABALHO ATUAL 

COMPARADA COM A MELHOR DE TODA A VIDA, no grupo caso, as respostas se concentraram nos 

níveis mais baixos de capacidade para o trabalho (30,5%), enquanto no grupo controle, a 

maioria das respostas (35,2%) indicou melhor capacidade atual para o trabalho, fato que 

determina uma diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos. 

No que diz respeito à própria CAPACIDADE PARA O TRABLAHO EM RELAÇÃO ÀS 

EXIGÊNCIAS DO TRABALHO, o grupo caso apresentou a mais baixa pontuação (47,3% entre 3 e 

7,9), enquanto a maioria das respostas do grupo controle concentrou-se no nível intermediário 

de exigência (36,2% entre 8,0 e 8,9). Tanto no grupo caso (44,9%), como no controle (42,9%) 

as docentes indicaram presença de um a três no NÚMERO ATUAL DE DOENÇAS AUTO-REFERIDAS E 

DIAGNOSTICADAS POR MÉDICO. Considerando a PERDA ESTIMADA PARA O TRABALHO POR DOENÇAS, 

27,8% dos casos responderam que há necessidade frequente de diminuir o ritmo de trabalho 

ou mudar os métodos de trabalho; há necessidade de trabalhar apenas em tempo parcial ou há 

total incapacidade para trabalhar. Por outro lado, 32,7% do grupo-controle afirmam que não 
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há impedimento. O número de FALTAS NO TRABALHO POR DOENÇAS nos últimos doze meses foi 

de até nove dias para a maior parte das docentes (43,6% caso; 37,0% controle). A maior 

porcentagem das docentes do grupo controle assinalou no PROGNÓSTICO PRÓPRIO SOBRE A 

CAPACIDADE PARA O TRABALHO, ser provável que estejam com boa capacidade para o trabalho 

daqui a dois anos (75,2%), e na dimensão RECURSOS MENTAIS (53,0%), quando comparados ao 

caso, ( 49,4% e 35,4% respectivamente), o que significa que a maioria dos indivíduos do 

grupo controle aprecia suas tarefas diárias, se considera ativo e alerta e tem esperança para o 

futuro (com relação à vida pessoal e profissional). 



20 

 

 

Tabela 5: Análise de associação entre Índice de Capacidade para o Trabalho e grupos caso e controle. 
 Controles (n = 105) Casos (n = 167) 

p (χ2) 
nº % nº % 

Capacidade atual para o trabalho comparada com a melhor de toda a vida                    (0 – Muito baixa / 10 – Muito boa) 
0 – 6 14 13,3 51 30,5 

0,001 7 – 8 54 51,4 81 48,5 
9 – 10 37 35,2 35 21,0 

Capacidade para o trabalho em relação às exigências do trabalho                                    (0 – Muito baixa / 10 – Muito boa) 
3 – 7,9 35 33,3 79 47,3 

0,050 8 – 8,9 38 36,2 54 32,3 
9 – 10 32 30,5 34 20,4 

Número de doenças atuais diagnosticadas por médico 
Nenhuma doença 32 30,5 31 18,6 

0,052 De uma a três doenças 45 42,9 75 44,9 
Quatro ou mais doenças 28 26,7 61 36,5 

Perda estimada para o trabalho por causa de doenças 
Não há impedimento / eu não tenho doenças 32 32,7 23 14,2 

<0,001 

Eu sou capaz de fazer o meu trabalho, mas ele 
me causa alguns sintomas / algumas vezes 
preciso diminuir meu ritmo de trabalho ou 

mudar meus métodos de trabalho 

54 55,1 94 58,0 

Frequentemente preciso diminuir meu ritmo 
de trabalho ou mudar meus métodos de 

trabalho / por causa de minha doença sinto-me 
capaz de trabalhar apenas em tempo parcial / 

em minha opinião estou totalmente 
incapacitado para trabalhar 

12 12,2 45 27,8 

Faltas ao trabalho por doenças no último ano (12 meses) 
Nenhum dia 33 33,0 37 22,7 

0,154 Até nove dias 37 37,0 71 43,6 
De dez a vinte e quatro dias 21 21,0 30 18,4 
Vinte e cinco dias ou mais 9 9,0 25 15,3 

Prognóstico próprio da capacidade para o trabalho daqui a dois anos 
É improvável 4 4,0 7 4,4 

<0,001 Não estou muito certo 21 20,8 74 46,3 
Provável 76 75,2 79 49,4 

Recursos mentais                                                                                                                          (0-6 = pior, 10 – 12 = melhor) 
0 – 6 16 16,0 46 28,0 

0,011 7 – 9 31 31,0 60 36,6 
10 – 12 53 53,0 58 35,4 

  

A Tabela 6 aponta a análise de associação do escore total do ICT entre capacidade 

para o trabalho e distúrbio de voz entre os grupos caso e controle (p<0,001). Foi possível 

verificar que 66,6% dos sujeitos do grupo controle consideraram sua capacidade para o 

trabalho como boa ou ótima, enquanto 67,4% dos sujeitos do grupo caso a consideraram baixa 

ou moderada. 
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Tabela 6: Análise de associação do escore do Índice de Capacidade para o trabalho com os grupos caso e 
controle. 

ICT 
Controles (n = 105) Casos (n = 167) 

Valor p 

(χ2) 

nº % nº % 

Baixa 6 6,9 26 17,7 

Moderada 26 26,4 73 49,7 

Boa 45 51,7 41 27,9 

Ótima 13 14,9 7 4,8 

 
 

A próxima Tabela (7) indica a associação do índice de capacidade para o trabalho 

com os resultados obtidos tanto para o grupo caso, quanto para o grupo controle, quando se 

evidencia que a razão de chance ajustada (multivariada) é destacada nas dimensões do 

protocolo ICT, a saber: CAPACIDADE ATUAL PARA O TRABALHO COMPARADA COM A MELHOR DE 

TODA A VIDA e PERDA ESTIMADA PARA O TRABALHO POR CAUSA DE DOENÇAS. O mesmo convém 

para a variável independente de controle (idade). 

Os dados revelam que os indivíduos que apresentaram menor pontuação (0 – 6) na 

CAPACIDADE ATUAL PARA O TRABALHO COMPARADA COM A MELHOR DE TODA A VIDA, têm mais 

chances (2,6 vezes) de perder capacidade para trabalhar. Essa chance diminui à medida que a 

pontuação aumenta, uma vez que a maior pontuação indica que a razão de chance é 1,0. 

Considerando os resultados obtidos na dimensão PERDA ESTIMADA PARA O TRABALHO 

POR CAUSA DE DOENÇAS, observou-se que os indivíduos que não possuem doenças ou 

impedimento para realizar suas tarefas laborais apresentam a mesma chance de perder a 

capacidade para o trabalho independente de ser do grupo caso ou do grupo controle. Os 

indivíduos que se consideraram capazes para trabalhar, porém com presença de sintomas, 

estão mais propensos a perder capacidade de trabalho (razão de chance ajustada de 2,2). 

Aqueles que referiram ser incapazes para trabalhar, apresentaram o mais alto valor de razão 

de chance (3,5) o que indica grande diferença entre o grupo caso e o controle. 

Os dados obtidos nas outras dimensões do ICT não se mostraram estatisticamente 

significativas, de acordo com os testes utilizados, quando cruzados os grupos caso e controle. 

A variável independente idade, apesar de não ter significância estatística, foi adicionada ao 

modelo como para ajuste. 
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Tabela 7: Análise da associação do Índice de Capacidade para o Trabalho com os grupos caso e controle.  

Variável Categoria OR bruta (p) 
Univariada 

OR ajustada (p) 
Multivariada 

Capacidade atual para o 
trabalho comparada com a 
melhor de toda a vida 

                    0 – 6 3,9 (<0,001) 2,6 (0,027) 
                    7 – 8 1,6 (0,117) 1,5 (0,253) 

  9 – 10 1,0 1,0 
Capacidade para o trabalho em 
relação às exigências do 
trabalho 

  3 – 7,9 2,1 (0,018)  
  8 – 8,9 1,3 (0,371)  
 9 - 10 1,0  

Número de doenças atuais 
diagnosticadas por médico 

Nenhuma doença 1,0  
De uma a três doenças 1,7 (0,085)  
Quatro ou mais doenças 2,2 (0,017)  

Perda estimada para o trabalho 
por causa de doenças 

Não há impedimento / eu não 
tenho doenças 1,0 1,0 

Eu sou capaz de fazer o meu 
trabalho, mas ele me causa 
alguns sintomas / algumas 
vezes preciso diminuir meu 
ritmo de trabalho ou mudar 
meus métodos de trabalho 

2,4 (0,006) 2,2 (0,022) 

Frequentemente preciso 
diminuir meu ritmo de 
trabalho ou mudar meus 
métodos de trabalho / por 
causa de minha doença sinto-
me capaz de trabalhar apenas 
em tempo parcial / em minha 
opinião estou totalmente 
incapacitado para trabalhar 

5,2 (<0,001) 3,5 (0,008) 

Faltas ao trabalho por doenças 
no último ano (12 meses) 

Nenhum dia 1,0  
Até nove dias 1,7 (0,087)  
De dez a vinte e quatro dias 1,2 (0,515)  
Vinte e cinco dias ou mais 2,4 (0,047)  

Prognóstico próprio da 
capacidade para trabalho daqui 
a dois anos 

É improvável 1,0  
Não estou muito certo 2,0 (0,229)  
Provável 0,6 (0,421)  

Recursos mentais 
0 – 6 2,6 (0,005)  
7 – 9 1,8 (0,051)  

10 – 12 1,0  

Idade 

20 – 29 1,0 1,0 
30 – 39 0,9 (0,877) 0,8 (0,559) 
40 – 49 1,7 (0,198) 1,3 (0,487) 
50 – 65 0,7 (0,473) 0,6 (0,281) 

P (teste Hosmer Lemeshow) do modelo final = 0,484. 
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6 DISCUSSÃO 

 

A questão do distúrbio de voz em docentes surgiu, inicialmente, da ideia de que este 

seria causado por motivo de mau uso e abuso vocal durante atuação profissional. 

(FERREIRA, 2004). Mais tarde, os trabalhos que abordavam este tema discutiam, por 

exemplo, o ruído e a competição sonora com esforço ao falar e, portanto, levando à perda da 

voz (FIORINI e MATOS, 2009). 

Esta pesquisa, por ser caso-controle pareado por escola, suprime a possibilidade de 

relacionar o distúrbio de voz com o ambiente e organização do trabalho, uma vez que todas as 

participantes do estudo, com e sem distúrbio de voz, foram expostas às mesmas condições de 

trabalho, o que possibilita avaliar especificamente a associação do distúrbio de voz com a 

capacidade para o trabalho. 

De acordo com a pesquisa de Giannini (2010), a capacidade para o trabalho baixa e 

moderada mostra-se de forte associação estatística com o distúrbio de voz, independente de 

fatores relacionados ao estresse no trabalho, idade e acústica insatisfatória. Os resultados 

indicaram que não há associação entre envelhecimento funcional precoce, independente da 

idade, nas docentes com distúrbio de voz que traz distanciamento da docência, uma vez que a 

voz é essencial para a realização do trabalho.  

Os dados sobre afastamento de atividades laborais de docentes não autorizam que se 

estabeleça associação direta de problemas com o trabalho, porém, mostram forte relação à 

presença de cargas de trabalho excessivas (ASSUNÇÃO E OLIVEIRA, 2009).  

O afastamento da escola se dá por faltas consecutivas, licenças ou readaptação 

funcional (impossibilidade de permanecer na atividade que exerce por falta de condições 

físicas ou mentais). Esse afastamento distancia o professor de práticas pedagógicas e do 

contato com alunos e colegas. (GIANNINI E PASSOS, 2006). 

A opção por analisar os dados do questionário Índice de Capacidade para o Trabalho 

permitiu conhecer as dimensões, abordadas nesta pesquisa, a saber: CAPACIDADE PARA O 

TRABALHO ATUAL COMPARADA COM A MELHOR DE TODA A VIDA; CAPACIDADE PARA O TRABLAHO EM 

RELAÇÃO ÀS EXIGÊNCIAS DO TRABALHO; NÚMERO ATUAL DE DOENÇAS AUTO-REFERIDAS E 

DIAGNOSTICADAS POR MÉDICO; PERDA ESTIMADA PARA O TRABALHO POR DOENÇAS; FALTAS NO 

TRABALHO POR DOENÇAS; PROGNÓSTICO PRÓPRIO SOBRE A CAPACIDADE PARA O TRABALHO; e 
RECURSOS MENTAIS.  

No presente estudo, levando em consideração a escala do ICT, de 7 a 49 pontos, em 

que o menor valor representa a pior capacidade para o trabalho e o maior valor a melhor 
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capacidade, os sujeitos do grupo controle possuem melhor capacidade para o trabalho, uma 

vez que 66,6% estiveram entre boa e ótima. Por outro lado, os sujeitos do grupo caso, em sua 

maioria (67,4%) apresentam a capacidade para o trabalho entre baixa e moderada. 

Uma pesquisa realizada por Martinez e Latorre (2006), com trabalhadores da área 

administrativa, explicita que a maior parte dos empregados apresentou capacidade boa 

(39,3%) ou ótima (45,5%). Apresentaram capacidade moderada, 25,2% e ninguém apresentou 

baixa capacidade para o trabalho. Esse perfil favorável pode ser condicionado pelo conteúdo 

do trabalho, fundamentalmente mental. As autoras afirmam que trabalhadores com conteúdo 

mental tendem a ter a capacidade mais preservada do que os com conteúdo fundamentalmente 

físico. Tal fato, possivelmente, porque nessa segunda situação, a perda é mais intensa como 

resultado de um desgaste de comprometimento de saúde, decorrentes da exigência física do 

trabalho. 

Em 2008, as mesmas autoras realizaram pesquisa com eletricitários, que mostrou que a 

média do índice de capacidade para o trabalho foi de 41,8 pontos e 25,1% dos trabalhadores 

apresentaram pontuação entre 46 e 49, ou seja, a capacidade para o trabalho apresenta-se boa 

e muito boa na maior parte desses sujeitos.  

A população desse estudo de Martinez e Latorre (2008) apresentou altos valores nas 

diversas dimensões do ICT. A maior parte dos trabalhadores ocupou as pontuações mais altas 

da CAPACIDADE PARA O TRABALHO ATUAL COMPARADA COM A MELHOR DE TODA A VIDA (83,6%) e 

da CAPACIDADE PARA O TRABALHO EM RELAÇÃO ÀS EXIGÊNCIAS DO TRABALHO (86,1%). Poucos 

trabalhadores referiram ter cinco ou mais doenças (8,4%); e a maioria deles relatou não ter 

impedimento ou doença para realizar seu trabalho e não precisar se afastar do trabalho por 

doença nos últimos doze meses (57,5% e 59,8% respectivamente). Os trabalhadores 

consideraram ser bastante provável que daqui a dois anos serão capazes de exercer sua função 

(89,1%) e a maioria teve a pontuação mais alta em termos de recursos mentais (65,1%). 

A primeira dimensão do ICT mostrada como tendo os mais altos valores, na atual 

pesquisa, foi a que evidenciou maior diferença entre casos e controles, visto que os sujeitos 

que apresentaram CAPACIDADE PARA O TRABALHO ATUAL COMPARADA COM A MELHOR DE TODA A 

VIDA baixa ou muito baixa representam 13,3% dos controles e 30,5% dos casos. 

Os resultados encontrados nesta pesquisa, com relação ao NÚMERO DE DOENÇAS ATUAIS 

DIAGNOSTICADAS POR MÉDICO, indicam que os sujeitos que não apresentaram nenhuma doença 

representam 30,5% do grupo controle e apenas 18,6% do grupo caso. Mesmo assim, os 

maiores valores foram encontrados nos sujeitos que apresentaram de uma a três doenças 

(42,9% controle e 44,9% caso), isso porque as doenças assinaladas não estavam diretamente 
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relacionadas com o distúrbio de voz, mas sim, faziam parte de uma lista de 51 doenças. 

Diferentemente do que foi encontrado na atual pesquisa, em que tanto para o grupo 

caso, como para o controle os sujeitos com doenças e com impedimento para realizar sua 

função perdem capacidade para o trabalho (dimensão PERDA ESTIMADA PARA O TRABALHO POR 

DOENÇAS), na pesquisa de Duran e Cocco (2004), realizada com auxiliares e técnicos de 

enfermagem, a perda estimada da capacidade para o trabalho devido a doenças referidas e 

com diagnóstico médico. Apresentou associação com a perda da capacidade para o trabalho. 

Nessa pesquisa 93,3% (n=28) dos trabalhadores que relataram não ter impedimento ou não ter 

doença apresentaram boa ou ótima capacidade para o trabalho. 

Os resultados do presente trabalho indicam que a maioria dos participantes, 

considerando os dois grupos, caso e controle (43,6% e 37,0% respectivamente), na dimensão 

FALTAS NO TRABALHO POR DOENÇAS, se ausentaram por até nove dias por motivo de doenças, ou 

seja, mesmo os participantes que tem melhor capacidade para trabalhar (grupo controle) 

também são afetados no trabalho por motivo de doença. 

Citando novamente a pesquisa de Duran e Cocco (2004), ao comparar esse resultado 

com o obtido em grupo de auxiliares e técnicos de enfermagem, as faltas no trabalho por 

doenças, consultas médicas ou exames de saúde nos últimos 12 meses estabeleceram relação 

com a perda da capacidade para o trabalho. Segundo os autores, quase todos os participantes 

(97,4%) que responderam não ter se ausentado durante o período classificavam-se com boa ou 

ótima capacidade para o trabalho. 

Na dimensão PROGNÓSTICO PRÓPRIO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO DAQUI A DOIS 

ANOS percebeu-se otimismo entre as participantes, uma vez que apenas 4,0% dos controles e 

4,4% dos casos acreditaram que não estarão em condições de exercer sua profissão em dois 

anos. Mesmo podendo assinalar que não estão muito certos se estarão capazes ou não, a 

maioria dos participantes dos dois grupos referiu que é bem provável que estejam aptos para 

trabalhar daqui a dois anos. Esse dado foi encontrado, também, na maioria das pesquisas 

citadas anteriormente (DURAN E COCCO, 2004; MARTINEZ e LATORRE, 2006; 

MARTINEZ E LATORRE, 2008). 

Esse otimismo pode ser justificado pelo fato de que os sujeitos do grupo controle se 

consideraram no momento em que a pesquisa foi realizada, com boa capacidade para 

trabalhar, acreditando que essa condição seria mantida. Provavelmente, os sujeitos do grupo 

caso, com menor capacidade para desenvolver atividades laborais, foram procurar 

atendimento fonoaudiológico em busca da eliminação do distúrbio de voz e alcance do bem-

estar vocal. Com possibilidade de realizar atendimentos regulares, as docentes comprometidas 
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com o tratamento fonoaudiológico podem estar aptas para trabalhar após esse período. Vale 

ressaltar que, dentre os problemas ocupacionais fonoaudiológicos, o distúrbio de voz é o que 

tem melhor prognóstico, podendo ser completamente revertido, o que não é possível com 

outras doenças, por exemplo, a perda auditiva induzida por ruído. 

Passando para a última dimensão que o ICT aborda, RECURSOS MENTAIS, em que os 

participantes da pesquisa deveriam responder se apreciam as tarefas diárias; se é ativo e 

alerta; e se tem esperança para o futuro, a maior diferença foi na pontuação mais alta para os 

itens em que o grupo controle apresentou porcentagem igual a 53,0% e o grupo caso 

apresentou 35,4%. Houve grande diferença encontrada entre os resultados do grupo caso e do 

controle na pontuação mais baixa (16,0% controle e 28,0% caso), fato que representa uma 

perspectiva positiva.  

As questões referentes aos recursos mentais apresentaram-se com perspectivas boas, 

também na pesquisa de Andrade e Monteiro (2007), que avaliaram trabalhadores da área de 

higiene e limpeza hospitalar. 

Na associação das dimensões do ICT com a presença de distúrbio de voz, na analise 

univariada realizada com as variáveis de todas as dimensões e idade para ajuste, as categorias 

que mostraram maior associação estatística foram: CAPACIDADE ATUAL PARA O TRABALHO 

COMPARADA COM A MELHOR DE TODA A VIDA com a pontuação mais baixa, 0 a 6 (OR = 3,9, 

p<0,001); CAPACIDADE PARA O TRABALHO COM RELAÇÃO ÀS EXIGÊNCIAS DO TRABALHO também 

com a pontuação mais baixa, 3 a 7,9 (OR=2,1, p=0,018); NÚMERO DE DOENÇAS ATUAIS 

DIAGNOSTICADAS POR MÉDICO sendo quatro ou mais doenças (OR=2,2, p=0,017);  

A dimensão PERDA ESTIMADA PARA O TRABALHO POR CAUSA DE DOENÇAS, apresentou 

associação estatística em duas partes: capaz de realizar trabalho, mas com sintomas e 

diminuição do ritmo ou mudança nos métodos de trabalho (OR=2,4, p=0,006); e incapaz de 

realizar trabalho (OR=5,2, p<0,001). Além dessa, FALTAS NO TRABALHO POR DOENÇAS NOS 

ÚLTIMOS 12 MESES sendo 25 ou mais dias (OR=2,4, p=0,047) e +RECURSOS MENTAIS com a 

pontuação mais baixa, 0 a 6 (OR=2,6, p=0,005) também apresentaram associação estatística. 

Por ocasião da análise multivariada, penas duas dimensões permaneceram no modelo 

final, a saber: CAPACIDADE ATUAL PARA O TRABALHO COMPARADA COMA MELHOR DE TODA A VIDA 

e PERDA ESTIMADA PARA O TRABALHO POR CAUSA DE DOENÇAS.  

A primeira delas apresentou razão de chance em análise univariada de 2,6 (p<0,027) 

para a pontuação entre 0 e 6 (ou seja, a mais baixa). Isso quer dizer que quem apresenta 

distúrbio de voz possui quase três vezes mais chance de perder capacidade para o trabalho.  

É possível compreender que essa dimensão do ICT tenha se mostrado associada ao 
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distúrbio de voz, com significância estatística, uma vez que esse dado indicou que o 

trabalhador que apresenta distúrbio de voz (pertencente ao grupo caso), está em sua pior 

condição para exercer seu trabalho atualmente, em comparação com a vida inteira. 

Enquanto isso, para os trabalhadores que não apresentam distúrbio de voz 

(pertencentes ao grupo controle), dizem estar em boa capacidade para exercer trabalho em 

comparação com a vida toda, ou seja, não há impedimentos na realização das atividades 

laborais. 

Sobre a segunda dessas dimensões, foi possível observar que quanto pior a PERDA 

ESTIMADA PARA O TRABALHO POR CAUSA DE DOENÇAS, mais forte é a associação com o distúrbio 

de voz. Os valores, calculados em razão de chance, significam que os sujeitos com distúrbio 

de voz possuem duas vezes mais chance de ter que diminuir o ritmo de trabalho por 

apresentar sintomas (OR=2,2, p=0,022) e três vezes e meia mais chances de apresentar 

impedimentos no trabalho ou de estar incapacitados para realizar trabalho (OR=3,5, p=0,008) 

e são os que devem mudar seu método de trabalho ou parar de trabalhar, conforme anuncia o 

questionário utilizado. A idade foi utilizada na pesquisa para ajuste e esse dado expressa que, 

independente da idade, quem perde capacidade para trabalhar é o profissional com distúrbio 

de voz. 

Após finalizar a discussão dos dados encontrados neste trabalho e analisando a 

proposta do Índice de Capacidade para o Trabalho, pode-se dizer que a capacidade para o 

trabalho, não deve ser medida apenas por meio de um instrumento capaz de calcular, em 

números, o quão apto para trabalhar está um profissional. Esses dados servem para nortear 

pesquisas e desenvolver medidas de prevenção de doenças ou tratamento de patologias 

instaladas, porém, a capacidade para o trabalho deve ir além de números e conceitos.  

Mesmo que os valores indiquem que um indivíduo está em condições para exercer sua 

atividade profissional, deve ser levado em consideração se essa condição é física ou 

emocional, por exemplo, se há relação entre elas, e se essa relação pode ser motivo de algum 

impedimento na capacidade para o trabalho. 

Para o professor, a capacidade para o trabalho não está, obrigatoriamente, relacionada 

apenas à presença ou ausência de distúrbio de voz. Foi visto, neste trabalho, que aquele que 

apresenta alteração em pregas vocais ou na qualidade vocal perde capacidade para 

desenvolver seu trabalho, contudo, não se devem ignorar outros fatores que podem interferir 

na sua boa atuação profissional. Fatores como os organizacionais do trabalho e 

sociodemográficos, foram controlados pelo desenho metodológico desta pesquisa, caso-

controle. 
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Concomitante ao distúrbio de voz, um docente pode perder sua capacidade para o 

trabalho caso apresente outras doenças (auto-referidas ou diagnosticadas por especialistas), 

assim como situações de dor ou desconforto físico que somados podem interferir 

negativamente no desempenho profissional de um individuo.  

Na pesquisa de Ferreira et al (2003) os professores que se autorreferiram com 

distúrbio de voz fizeram queixas relacionadas a diferentes fatores e dentre eles problemas 

articulares, auditivos, gástricos, alérgicos e psíquicos.  

Os resultados encontrados na pesquisa recém citada evidenciam condições 

desfavoráveis que levam o professor a desenvolver problemas vocais e, também, a 

insatisfação na atividade letiva que contribui para esse processo. O trabalho afirma que além 

do uso excessivo da fala, a permanência em situações desgastantes pode contribuir para o 

estabelecimento da alteração vocal. 

Considera-se que o distúrbio de voz não é causado por uma soma de vários fatores. 

Exposição a riscos ambientais não é condição suficiente para o desenvolvimento de alteração 

vocal, não sendo viável o estabelecimento de nexo causal único ou múltiplo. Condições 

adversas de trabalho referidas por professores de tal pesquisa, dizem respeito a um alerta para 

a qualidade da relação com o trabalho (FERREIRA et al, 2003). 

Ponderando outros aspectos relacionados à escola, o professor que possui excesso de 

trabalho, que não tem subsídios para ministrar boas aulas, material didático, autonomia e 

liberdade para atuar da forma que acredita ser mais apropriada, pode se sentir limitado e, por 

isso, perder capacidade para desempenhar sua função do modo mais adequado. 

Com relação a esses aspectos, Servilha e Ruela (2010) referem que o excesso de 

trabalho contribui para a diminuição de momentos de lazer e o aparecimento do estresse físico 

e psicológico, trazendo prejuízo à saúde e ao desempenho profissional dos docentes. Outro 

dado importante da pesquisa, que embasa o que foi citado no parágrafo anterior, diz respeito à 

falta de autonomia sobre o próprio trabalho, que pode trazer insatisfação e estresse, sendo 

considerado fator de risco à saúde dos professores.  

As mesmas autoras mostram que o tempo insuficiente para desenvolver atividades 

dentro da escola, indica que os docentes possuem alta demanda de atividade no trabalho, 

tendo que preparar ou completar seus afazeres fora do horário. Os professores dessa pesquisa 

afirmaram que o tempo curto para o desenvolvimento de tarefas é um fator negativo para o 

bom desempenho profissional. 

Há, também, a possibilidade de perda de capacidade para o trabalho por condições 

ruins providas pelo governo, por exemplo, os altos impostos e baixos salários, que geram 
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preocupações no profissional. Frente a esses fatores, percebeu-se que pode haver 

impedimento de o professor trabalhar com qualidade, muitas vezes comprometendo suas 

pregas vocais. Considerando essa mesma situação, a estabilidade no trabalho pode ser fator 

que corrobora para um bom desempenho profissional. Se o profissional não sente que há essa 

segurança, pode ter a capacidade para o trabalho comprometida. 

A questão do ambiente físico de trabalho, em escolas públicas pode ser discutida como 

fator a interferir na atuação profissional, por conta de depredações, falta de carteiras, mesas e 

cadeiras em boas condições de uso, falta de salas arejadas ou ventiladas, falta de higiene nas 

salas de aula e excesso de ruído, por exemplo.  

A pesquisa de Marqueze e Moreno (2009) aborda capacidade para o trabalho e 

satisfação no trabalho em docentes, e refere que foi encontrada, dentro dos aspectos 

psicossociais, associação entre aspectos de segurança, supervisão, tarefa, crescimento, 

aspirações, decisão, liberdade e volume de trabalho.  

Esses dados vão ao encontro do que foi discutido até então. A satisfação no exercício 

do trabalho docente pode aumentar a capacidade para o trabalho desse profissional, assim 

como o contrário, a falta de satisfação pode intervir de forma negativa na capacidade para o 

trabalho.  

Para chegar ao distúrbio de voz, pode-se trazer a questão do uso intenso da voz entre 

os docentes, que muitas vezes, precisam alterar a intensidade da fala para controlar uma 

turma, gerando uma demanda vocal excessiva, ou mesmo a quantidade de horas trabalhadas 

ininterruptamente, que pode favorecer o aparecimento de sintomas e de alteração vocal. 

Quando se sabe que o docente tem uma demanda vocal excessiva, com aparecimento 

de sintomas na voz, se torna possível pensar em propostas de intervenção fonoaudiológica 

buscando prevenção de distúrbio de voz e tratando do mesmo quando instalado.  

Isso, aliado ao que propõe o questionário Índice de Capacidade para o Trabalho, 

amplia a possibilidade de elaborar políticas de prevenção e tratamento de disfonias, uma vez 

que traz dados concretos, por meio de números, cálculos e resultados, sobre a perda da 

capacidade do trabalho,  

Além disso, o instrumento (ICT) serve para avaliar o processo saúde e doença, as 

ações individuais ou em grupo de prevenção ou terapêuticas e aspectos físicos e mentais do 

trabalhador. Juntamente com os dados que podem ser obtidos no instrumento Condição de 

Produção Vocal do Professor (CPV-P), pode fornecer subsídios para discussões sobre o 

documento Distúrbio de Voz Relacionado ao Trabalho (DVRT), e subsidiar, também, ações 

de promoção à saúde e prevenção de distúrbios vocais mais eficazes para o docente. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Foi possível concluir com esta pesquisa caso-controle, realizada com docentes do sexo 

feminino da rede municipal de São Paulo, que aspectos relacionados ao Índice de Capacidade 

para o Trabalho estão associados ao distúrbio de voz e que as participantes com distúrbio de 

voz apresentaram mais chances de perder a capacidade para o trabalho. 

Houve associação estatisticamente significativa entre o distúrbio de voz relacionado ao 

trabalho nas dimensões CAPACIDADE ATUAL PARA O TRABALHO COMPARADA COM A MELHOR DE 

TODA VIDA, indicando que os sujeitos que apresentaram distúrbio de voz estavam em sua pior 

capacidade para trabalhar, e PERDA ESTIMADA PARA O TRABALHO POR CAUSA DE DOENÇAS, 

indicando que quanto maior a perda da capacidade para o trabalho, mais forte é a relação com 

o distúrbio de voz, independente da idade. 

 



31 

 

 

REFERÊNCIAS 

Alves LP, Araújo LTR, Neto JAX. Prevalência de queixas vocais e estudo de fatores 
associados em uma amostra de professores de ensino fundamental em Maceió, Alagoas, 
Brasil. Rev. bras. Saúde Ocup. 2010; 35 (121): 168-175. 
 
Andrade CB, Monteiro MI. Envelhecimento e capacidade para o trabalho dos trabalhadores 
de higiene e limpeza hospitalar. Rev Esc Enferm USP. [página de internet]. 2007 [acesso em 
02 jun 2011]; 41(2):237-44. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v41n2/08.pdf> 
 
Assunção AA, Oliveira DA. Intensificação do trabalho e saúde dos professores. Educ. Soc. 
[página de internet]. 2009; [acesso em 18 set 2011]; 30(107): 349-372. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/es/v30n107/03.pdf> 
 
Assunção AA. Saúde e mal-estar do(a) trabalhador(a) docente. VII Seminário Redestrado – 
Nuevas Regulaciones en America Latina. Anais. [página de internet]. 2008 [acesso em 18 set 
2011]; Buenos Aires 1-20. Disponível em: 
<http://www.fae.ufmg.br/estrado/cdrom_seminario_2008/textos/ponencias/Ponencia%20Ada
%20Avila.pdf>. 
 
Ceballos AGC, Carvalho FM, Araújo TM, Reis EJB.Auditory vocal analysis and factors 
associated with voice disorders among teachers. Rev Bras Epidemiol 2011; 14(2): 285-9 
 
Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. Distúrbios de voz relacionados ao trabalho – 
CEREST. Boletim Epidemiológico Paulista. [página de internet] 2006 [acesso em 10 fev 
2011]; 26(3). Disponível em: <http://www.cve.saude.sp.gov.br/agencia/bepa26_dist.htm>.  
 
Dragone MLS, Ferreira LP, Giannini SPP, Simões-Zenari M, Veira VP, Behlau, M. Voz do 
professor: uma revisão de 15 anos de contribuição fonoaudiológica. Rev. soc. bras. 
fonoaudiol.  [página de Internet]. 2010 [acesso em 06 jul 2011]; 15(2): 289-296. Disponível 
em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-
80342010000200023&lng=pt > 
 
Duran ECM, Cocco MIM. Capacidade para o trabalho entre trabalhadores de enfermagem do 
pronto-socorro de um hospital universitário. Rev. Latino-Am. Enfermagem  [página de 
internet]. 2004 [Acesso em 22 set 2011]; 12(1): 43-49. 
 
Ferreira LP, Giannini SPP, Figueira S, Silva EE, Karmann DF. Condições de Produção Vocal 
de Docentes da Rede do Município de São Paulo. Rev Dist da Comunicação. 2003; 14(2): 
275-308. 
 
Ferreira LP. Assessoria Fonoaudiológica aos Profissionais da Voz. In: Ferreira LP, Befi-
Lopes D, Limongi SCO. Tratado de Fonoaudiologia. Pg.138-149. São Paulo: Roca, 2004. 
 
Ferreira LP.  Giannini SPP, Latorre MRDO, Zenari MS. Distúrbio de voz relacionado ao 
trabalho: proposta de um instrumento para avaliação de docentes. Rev Dist Comunicação. 
2007; 19(1): 127-136. 
 
Fiorini AC, Matos ACG. Ruído na escola: queixas de saúde e o incômodo em professores do 
ensino público. Rev. Distúrb Comun, [página de internet]. 2009 [acesso em 29 set 2011]; 



32 

 

 

21(2): 187-197. Disponível em: <http://www.pucsp.br/revistadisturbios/artigos/tipo_667.pdf> 
 
Furtado N. Qualidade de Vida. Scientia Medica, Porto Alegre. [página de internet]. 2007 
[acesso em: 01 fev. 2010]; 17(1):2 Disponível em:  
<http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/scientiamedica/article/viewFile/2280/1836.>  
 
Gama ACC, Alves CFT, Cerceau JSB, Teixeira LC. Correlação entre dados perceptivo-
auditivos e qualidade de vida em voz de idosas. Pró-Fono R. Atual. Cient. [página de 
internet]. 2009 [acesso em 28 de novembro de 2010]; 21(2):125-130. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-&script=sci_arttext&tlng=ES>. 
 
Giannini SPP, Passos MC. Historias que fazem sentidos: as determinações das alterações 
vocais do professor. Disturb. Comum. [página de internet]; 2006 [acesso em 18 set 2011]; 
18(2): 245-257. Disponível em: 
<http://www.pucsp.br/revistadisturbios/artigos/Artigo_486.pdf> 
 
Giannini SPP. Distúrbio de voz relacionado ao trabalho docente: um estudo caso-controle. 
2010 [Tese de Doutorado] – Universidade de São Paulo. Faculdade de Saúde Pública, 
Programa de Pós-graduação em Saúde Pública. 
 
Hirano M, Clinical Examination of Voice. New York: Springer, 1981.  
 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, INEP. Estudo exploratório sobre o 
professor brasileiro com base nos resultados do Censo Escolar da Educação Básica 2009. 
Brasília (DF): Ministério da Educação e Cultura; 2009. 
 
Jacobson BH. Johnson A, Grywalski C, Silbergleit A, Jacobson G, Benninger MS, Newman 
CW. The Voice Handicap Index (VHI): Development and Validation. Am J Speech Lang 
Pathol, 6(3): 66-70, 1997 apud BEHLAU, M. Oliveira G, Santos LMA, Ricarte A. Validação 
no Brasil de protocolos de auto-avaliação do impacto de uma disfonia. Pró-Fono Rev. de 
Atual. Científica. [página de internet] 2009 [acesso em 12 fev 2010]; 21(4). Disponível em:  
<http://www.revistaprofono.com.br/ojs/index.php/revistaprofono/article/view/497/472>.  
 
Latorre MRDO. A saúde do professor da rede pública de São Paulo: fatores associados à 
disfonia. Relatório Técnico Final (FAPESP 2007/08302-5). São Paulo; 2010. 
 
Marqueze EC, Moreno CRC. Satisfação no trabalho e capacidade para o trabalho entre 
docentes universitários. Psicologia em Estudo. [página de internet].2009 [acesso em 02 jun 
2011]; 14(1): 75-82. Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/pe/v14n1/a10v14n1.pdf>. 
 
Martinez MC, Latorre MRDO. Health and work ability among office workers. Rev. Saúde 
Pública  [página de internet]. 2006 [acesso em 02 jun 2011]; 40(5): 851-858 Disponível em: 
<http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-
89102006000600015&lng=en&nrm=iso > 
 
Martinez MC, Latorre MRDO. Saúde e capacidade para o trabalho de eletricitários do Estado 
de São Paulo. Ciênc. saúde coletiva  [página de Internet]. 2008 [acesso em 02 jun 2011]; 
13(3): 1061-1073. Disponível em: 
<http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
81232008000300029&lng=en&nrm=iso >. 



33 

 

 

Sala E. The prevalence of voice disorders among day care center teachers compared with 
nurses: a questionnaire and clinical study. J. Voice 2001; 15 (3): 413-423. 
 
Serviço Social da Indústria - SESI. Projeto Saúde Vocal. São Paulo, 2000. 
 
Servilha EAM, Ruela IS. Riscos ocupacionais à saúde e voz de professores: especificidades 
das unidades de rede municipal de ensino. Rev CEFAC [página de internet] 2010 [acesso em 
15 set 2011]; 12(1): 109-14. <http://www.scielo.br/pdf/rcefac/v12n1/168-08.pdf> 
 
Smith E, Lemke JH, Taylor M, Kirchner HL. Voice problems among teachers: differences by 
gender and teaching characteristics. J Voice 1998 12(3):328-334. 
 
Tuomi K, Ilmarinen J, Klockars M. Summary of the Finnish research project (1981-1992) to 
promote the health and work ability of aging workers. Scand J Work Environ Health. 1997; 
23 (Suppl 1):66-71. 
 
Tuomi K, Ilmarinen J, Martikainen R, Alto L, Klockars M. Aging, work, life-style and work 
ability among Finnish municipal workers in 1981-1992. Scand J Work Environ Health 1997; 
23:58-65. 
 
Tuomi K, Ilmarinen J, Jahkola A, Katajarinne L, Tulkki A. Índice de Capacidade para o 
Trabalho. Trad. Fischer FM e col. (coord). Sao Carlos: EdUFSCar; 2005. 59p. 
 
Vilkman E. Occupational safety and health aspects of voice and speech professions. Folia 
Phoniatrica et Logopedica. 2004; 34:56-64. 
 
  



34 

 

 

ANEXOS 



35 

 

 

ANEXO I 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Programa de Estudos Pós Graduados em Fonoaudiologia 
 

 

 

 

Autorização 

 

 
 

Eu, Susana Pimentel Pinto Giannini, autora da tese intitulada “Distúrbio de voz 

relacionado ao trabalho docente: um estudo caso-controle”, orientada pela Profa. Dra. Maria 

do Rosário Dias de Oliveira Latorre e co-orientado pela Profa. Dra. Leslie Piccolotto Ferreira, 

apresentada ao Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo, autorizo a mestranda Nássara Luiza Lanzoni Alves, autora do 

projeto intitulado “DISTÚRBIO DE VOZ E CAPACIDADE PARA O TRABALHO EM 

DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE SÃO PAULO”, orientado pela Profa. Dra. Leslie 

Piccolotto Ferreira, que será apresentado ao Programa de Pós-graduação em Distúrbios da 

Comunicação, a fazer uso do banco de dados gerado em minha tese de doutorado para sua 

dissertação de mestrado exclusivamente para fins acadêmicos e científicos. 

 
 
 

 
___________________________ 
Susana Pimentel Pinto Giannini 
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ANEXO II 

Condição de Produção Vocal do Professor 
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ANEXO III 

Índice de Capacidade para o Trabalho 

Questionário Índice de Capacidade para o Trabalho 

 

 
 
ÍNDICE DE CAPACIDADE PARA O TRABALHO 
 
 
Suponha que sua melhor capacidade para o trabalho tem um valor igual a 10 pontos 
 
Assinale com X um número na escala de zero a dez, que designe quantos pontos você daria 
para sua capacidade de trabalho atual:  
  
     0            1            2            3            4            5            6          7            8            9            10 
 
Incapaz                                                                                                           Melhor capacidade 

 
 

Como você classificaria sua capacidade atual para o trabalho em relação às exigências físicas 
do mesmo? (Por exemplo, fazer esforço físico com partes do corpo.)  

 Muito boa ............................................................................................................................ 5  
 Boa  ...................................................................................................................................... 4  
 Moderada  ............................................................................................................................ 3  
 Baixa  ................................................................................................................................... 2  
 Muito baixa  ......................................................................................................................... 1 

Como você classificaria sua capacidade atual para o trabalho em relação às exigências 
mentais de seu trabalho? (Por exemplo, interpretar fatos, resolver problemas, decidir a 
melhor forma de fazer.)  

 Muito boa ............................................................................................................................ 5  
 Boa  ...................................................................................................................................... 4  
 Moderada  ............................................................................................................................ 3  
 Baixa  ................................................................................................................................... 2  
 Muito baixa  ......................................................................................................................... 1  

Em sua opinião, quais das lesões por acidentes ou doenças citadas abaixo você possui 
atualmente. Marque também aquelas que foram confirmadas pelo médico.  
 
                                                                             Em minha opinião  Diagnóstico médico 
 
1 lesão nas costas  ..................................................................... 2  ............................ 1  
2 lesão nos braços/mãos  .......................................................... 2  ............................ 1  
3 lesão nas pernas/pés............................................................... 2  ............................ 1  
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4 lesão em outras partes do corpo  ............................................ 2  ............................ 1  
 
Onde? Que tipo de lesão? 
 
5 doença da parte superior das costas ou região do  
 pescoço, com dores freqüentes  ................................................. 2  ........................... 1  
 6 doença da parte inferior das costas com dores freqüentes  ..... 2  ........................... 1  
 7 dor nas costas que se irradia para a perna (ciática)  ............... 2  ........................... 1  
8 doença músculo-esque1ética que afeta membros  
 (braços e pernas) com dores freqüentes  .................................... 2  ........................... 1  
 9 artrite reumatóide  ................................................................... 2  ........................... 1  
 10 outra doença músculo-esque1ética  ...................................... 2  ........................... 1  
 
Qual?  
 
 11 hipertensão arterial (pressão alta)  ........................................ 2  ........................... 1  
 12 doença coronariana, dor no peito  ......................................... 2  ........................... 1  
 durante exercício (angina pectoris)  .......................................... 2  ........................... 1  
 13 infarto do miocárdio, trombose coronariana  ....................... 2  ........................... 1  
 14 insuficiência cardíaca  .......................................................... 2  ........................... 1  
 15 outra doença cardiovascular  ................................................ 2  ........................... 1  
 
Qual?  
 
16 infecções repetidas do trato respiratório (inclusive  
 amidalite, sinusite aguda, bronquite aguda)  ............................. 2  ........................... 1  
 17 bronquite crônica  ................................................................. 2  ........................... 1  
 18 sinusite crônica  .................................................................... 2  ........................... 1  
 19 asma  ..................................................................................... 2  ........................... 1  
 20 enfisema  ............................................................................... 2  ........................... 1  
 21 tuberculose pulmonar  .......................................................... 2  ........................... 1  
 22 outra doença respiratória  ..................................................... 2  ........................... 1  
 
 
Qual? 
 
 
23 distúrbio emocional severo (depressão severa)  ................... 2  ........................... 1  
 24 distúrbio emocional leve (depressão leve,  
tensão, ansiedade, insônia  ......................................................... 2  ........................... 1  
25 problema ou diminuição da audição  .................................... 2  ............................ 1  
26 doença ou lesão da visão (não assinale se apenas usa  
 óculos e/ou lentes de contato de grau)  ...................................... 2  ........................... 1  
27 doença neurológica (acidente vascular cerebral ou  
 "derrame", neuralgia, enxaqueca, epilepsia)  ............................ 2  ........................... 1  
 28 outra doença neurológica ou dos órgãos dos sentidos  ......... 2  ........................... 1  
 
Qual?  
 
 29 pedras ou doença da vesícula biliar  ..................................... 2  ........................... 1  
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 30 doença do pâncreas ou do fígado  ........................................ 2  ........................... 1  
 31 úlcera gástrica ou duodenal  ................................................. 2  ........................... 1  
 32 gastrite ou irritação duodenal  .............................................. 2  ........................... 1  
 33 colite ou irritação do cólon  .................................................. 2  ........................... 1  
 34 outra doença digestiva  ......................................................... 2  ........................... 1  
 
Qual?  
  
35 infecção das vias urinárias  ................................................... 2  ........................... 1  
 36 doença dos rins  .................................................................... 2  ........................... 1  
37 doença nos genitais e aparelho  
 reprodutor (problema nas trompas ou na próstata)  ................... 2  ........................... 1  
 38 outra doença geniturinária  ................................................... 2  ........................... 1  
 
Qual?  
 
39 alergia, eczema  .................................................................... 2  ........................... 1  
40 outra erupção  ....................................................................... 2  ........................... 1  
 
Qual?  
 
41 outra doença de pele  ........................................................... 2  ............................. 1  
 
Qual?  
 
42 tumor benigno  ...................................................................... 2  ............................ 1  
 43 tumor maligno (câncer)  ....................................................... 2  ............................ 1  
 
Onde?  
 
 44 obesidade  ............................................................................. 2  ............................ 1  
 45 diabetes  ................................................................................ 2  ............................ 1  
 46 bócio ou outra doença da tireóide  ....................................... 2  ........................... 1  
 47 outra doença endócrina ou metabólica  ................................ 2  ............................ 1  
 
Qual?  
 
 48 anemia  ................................................................................. 2  ............................ 1  
 49 outra doença do sangue  ....................................................... 2  ........................... 1  
 
Qual?  
 
 50 defeito de nascimento  .......................................................... 2  ............................ 1  
 
Qual?  
 
 51 outro problema ou doença  ................................................... 2  ............................ 1  
 
Qual? 
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Sua lesão ou doença é um impedimento para seu trabalho atual? (você pode marcar mais de 
uma resposta nesta pergunta.) 
 
Não há impedimento/ Eu não tenho doenças..............................................................................6 
Eu sou capaz de fazer meu trabalho, mas ele me causa alguns sintomas...................................5 
Algumas vezes preciso diminuir meu ritmo de trabalho ou mudar meus métodos de trabalho.4 
Frequentemente preciso diminuir meu ritmo de trabalho ou mudar meus hábitos de trabalho..3 
Por causa de minha doença sinto-me capaz de trabalhar apenas em tempo parcial...................2 
Em minha opinião estou totalmente incapacitado para trabalhar...............................................1  
 
Quantos dias inteiros você esteve fora do trabalho por causa de problemas de saúde, consulta 
médica ou para fazer exame durante os últimos 12 meses? 
 
Nenhum.......................................................................................................................................5 
Até 9 dias....................................................................................................................................4 
De 10 a 24 dias............................................................................................................................3 
De 25 a 99 dias............................................................................................................................2 
De 100 a 365 dias........................................................................................................................1 
 
Considerando sua saúde, você acha que será capaz de, daqui a 2 anos, fazer seu trabalho 
atual? 
 
É improvável...............................................................................................................................1 
Não estou muito certo.................................................................................................................4 
Bastante provável........................................................................................................................7 
 
Recentemente você tem conseguido apreciar suas atividades diárias? 
 
Sempre........................................................................................................................................4 
Quase sempre..............................................................................................................................3 
Às vezes......................................................................................................................................2 
Raramente...................................................................................................................................1 
Nunca..........................................................................................................................................0 
 
Recentemente você tem se sentido ativo e alerta? 
 
Sempre........................................................................................................................................4 
Quase sempre..............................................................................................................................3 
Às vezes......................................................................................................................................2 
Raramente...................................................................................................................................1 
Nunca..........................................................................................................................................0 
 
Recentemente você tem se sentido cheio de esperança para o futuro? 
 
Continuamente...........................................................................................................................4 
Quase sempre..............................................................................................................................3 
Às vezes......................................................................................................................................2 
Raramente...................................................................................................................................1 
Nunca..........................................................................................................................................0 
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Consentimento informado (promoção e manutenção da capacidade para o trabalho em geral). 
Você consente que um resumo desses dados e do escore de sua capacidade para o trabalho 
sejam incluídos em seu prontuário de saúde? 
 
Sim ___ 
Não___ 
 
 
 
Assinatura: _____________________________________________________ 
 
 
© Finnish Institute of Occupational Health. 
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ANEXO IV 

 
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA PUC-SP 
SEDE CAMPUS MONTE ALEGRE 

 
Protocolo de Pesquisa nº 061/2011 

Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde 
Programa de Estudos Pós-Graduados em Fonoaudiologia 
Orientador(a): Prof.(a). Dr.(a). Leslie Piccolotto Ferreira 
Autor(a): Nássara Luiza Lanzoni Alves 
 
PARECER sobre o Protocolo de Pesquisa, em nível de Dissertação de Mestrado, intitulado 
Distúrbio 
de voz e capacidade para o trabalho em professores da rede municipal de São Paulo 
 

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 28/03/2011, APROVOU o Protocolo de Pesquisa nº 
061/2011. 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, 28 de março de 2011. 
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