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Errata  

Pg 31: Onde se lê: “Ressalta-se a importância da experiência dos avaliadores, 
médicos otorrinolaringologistas e fonoaudioólogos em suas práticas de avaliação, pois 
mesmo os cuidados adotados visando à redução da subjetividade nessas situações 
não dão conta de eliminá-la.”, leia-se: Ressalta-se a importância da experiência dos 
avaliadores, médicos otorrinolaringologistas e fonoaudiólogos em suas práticas de 
avaliação, pois mesmo os cuidados adotados visando à redução da subjetividade 
nessas situações não dão conta de eliminá-la. 

Pg 38: Onde se lê: “Assim, as respostas nunca e não sei foram consideradas 
como ausência daquele sintoma específico, e às vezes, quase sempre e 
sempre representaram os sintomas presentes.”, leia-se: Assim, as respostas 
nunca, às vezes e não sei foram consideradas como ausência daquele sintoma 
específico, quase sempre e sempre representaram os sintomas presentes.” 

Pg 43: Onde se lê: “Os 12 itens que compõem a escala do ITDV são: rouquidão, 
perda da voz, quebras na voz, voz grossa, pigarro, tosse seca, tosse com catarro, dor 
ao falar, dor ao engolir, catarro na garganta, e cansaço ao falar, conforme demonstra a 
TABELA 9.”, leia-se: Os 12 itens que compõem a escala do ITDV são: rouquidão, 
perda da voz, quebras na voz, voz grossa, pigarro, tosse seca, tosse com catarro, dor 
ao falar, dor ao engolir, catarro na garganta, garganta seca, e cansaço ao falar, 
conforme demonstra a TABELA 9. 

Pg 51: Onde se lê: “O escore geral do IDV apresentou o maior nível de correlação 
com o IPDV.”, leia-se: O escore geral do IDV apresentou o maior nível de correlação 
com o ITDV.    

Pg: 75: Acrescentar à lista de sintomas o item: “Garganta Seca” 
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RESUMO 

GHIRARDI ACAM. Distúrbio de voz em professores: identificação, avaliação e triagem [tese] São 
Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2012.  

Introdução: Professores têm na voz a sua principal ferramenta de trabalho. A correta identificação de um 
distúrbio por meio de métodos eficientes de avaliação e triagem contribuirá para o planejamento de ações 
e delineamento de políticas públicas específicas para essa população. Objetivo: analisar os diferentes 
métodos de identificação e avaliação do distúrbio de voz e propor um instrumento para triagem desse 
distúrbio em professores. Método: Os sujeitos deste estudo são 252 professoras da rede municipal de 
São Paulo, que  tiveram suas vozes gravadas, e posteriormente analisadas por três fonoaudiólogas, que 
utilizaram a escala GRBASI para classificar a qualidade vocal dos sujeitos (com ou sem alteração). No 
mesmo dia da gravação os sujeitos realizaram exame perceptivo-visual das pregas vocais, e o médico 
otorrinolaringologista responsável classificou as imagens (com e sem alteração). As professoras 
responderam também às questões relativas ao domínio de Aspectos Vocais do questionário Condição de 
Produção Vocal do Professor (CPV-P), e ao Índice de Desvantagem Vocal (IDV). Os dados foram 
duplamente digitados e submetidos a análise estatística, realizada com dois objetivos: 1) - verificar a 
concordância entre a avaliação perceptivo-auditiva da voz e de pregas vocais apenas nas professoras 
com queixa vocal, e 2) – desenvolver e validar um instrumento de triagem para o distúrbio de voz em 
professores. A fim de se estudar a concordância entre as duas formas de avaliação, foi calculado o 
coeficiente de correlação Kappa (k), com nível de significância p ≤0.05. Para desenvolver o instrumento 
de triagem foram utilizados os dados de 130 professoras (Amostra A) com e sem distúrbio de voz. 
Realizou-se uma análise fatorial exploratória a partir da lista de 21 sintomas vocais que compõem o 
domínio de Aspectos Vocais do CPV-P, e foram selecionados os itens que obtiveram coeficiente de 
correlação maior do que 0.50. Traçou-se uma curva ROC a fim de identificar o melhor ponto de corte para 
seleção de professoras que poderiam ter um distúrbio de voz, e calculou-se o coeficiente alfa de 
Cronbach (α) para avaliar a consistência interna do escore. A validação externa do instrumento foi 
realizada a partir dos dados dos 122 sujeitos restantes (Amostra B). O escore de cada sujeito foi 
calculado, e a consistência interna dos dados foi analisada por meio do coeficiente alfa de Cronbach (α). 
A seguir, foram calculados os escores médios e Intervalos de Confiança de 95%. A associação entre os 
escores obtidos e o resultado da avaliação pela escala GRBASI foi calculada por meio do teste do qui-
quadrado (p≤0,05), e a validade concorrente foi analisada por meio do cálculo do coeficiente de 
correlação de Spearman (r) entre o escore do instrumento proposto e os resultados do IDV. Resultados: 
A concordância bruta entre a avaliação da voz e avaliação das pregas vocais foi 77,9, e o índice de 
concordância Kappa entre as duas avaliações foi k = 0,40 (p < 0,001). Os 12 sintomas selecionados pela 
análise fatorial para compor o índice de triagem para distúrbio de voz (ITDV) foram: rouquidão, perda da 
voz, falha na voz, voz grossa, pigarro, tosse seca, tosse com secreção, dor ao falar, dor ao engolir, 
catarro na garganta, garganta seca, e cansaço ao falar. O coeficiente alfa de Cronbach para a amostra A 
foi α = 0,86. O escore foi definido como a somatória simples do número de sintomas presentes e o ponto 
de corte estabelecido foi de cinco pontos. O coeficiente alfa de Cronbach  para a amostra B foi α = 0,89. 
Para essa amostra, a sensibilidade do instrumento com o ponto de corte = 5 foi 92% e especificidade 
39%. Foi encontrada associação estatisticamente significativa (p ≤0,001) entre o escore no ITDV e a 
avaliação da qualidade vocal realizada por meio da escala GRBASI. Também houve correlação 
estatisticamente significativa (p ≤0,001) entre o escore total do IDV e a pontuação no ITDV e o mesmo 
também ocorreu quando comparados cada domínio do IDV e o escore do ITDV. Considerações Finais: A 
associação entre avaliação perceptivo-auditiva da voz e avaliação de pregas vocais deve ser considerada 
padrão ouro no diagnóstico de distúrbio de voz. O ITDV é um instrumento válido para triagem e possui 
alto grau de sensibilidade. Assim, seu uso deve auxiliar no mapeamento do distúrbio de voz do professor, 
bem como no planejamento de ações de saúde pública e delineamento de políticas públicas referentes à 
saúde vocal dessa categoria profissional. 

Descritores: voz, docentes, distúrbios da voz, avaliação de voz, epidemiologia     
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ABSTRACT 

GHIRARDI ACAM. Voice disorders in teachers: identification, assessment and screening [thesis] 
São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2012.  

Introduction: The voice is the main work tool for teachers. Correct identification of a disorder through 
eficiente methods of assessment and screening will contribute to planning actions and devising specific 
public policies for this population. Aim: to analyze the different methods of identification and assessment 
and to propose a screening instrument for voice disorders in teachers. Method: The subjetcs of the study 
are 252 female teachers of the public school system of São Paulo, who had their voices recorded and 
analyzed by three speech-language pathologists using the GRBASI scale to classify their voice qualities 
(with or without disorder). In the same day of voice recording, subjects underwent vocal fold examinations, 
and the responsible doctor classified the images (with or without disorder). The teachers also answered 
questions in the Vocal Aspects Domain of the Teacher Voice Production Conditions questionnaire (CPV-
P) and the Voice Handicap Index (VHI). The data were submitted to statistical analysis, conducted with 
two purposes: 1) – to verify the agreement between voice perceptive-auditory and vocal fold assessment, 
and 2) – to devise and validate a screening instrument for voice disorders in teachers. In order to study the 
agreement in between both assessments, Kappa’s correlation coefficient was calculated with level of 
significance at p ≤0.05. To devise the screening instrument, the data of 130 teachers (sample A) with and 
without voice disorder were used. An exploratory factorial analysis was conducted from the list of 21 
symptoms originally in the Vocal Aspects domain of the CPV-P, and the items with correlation coefficient 
greater than 0.50 were chosen. A ROC curve was plotted in order to identify the best cut-off point to select 
teachers who may have a voice disorder and Cronbach’s alpha coefficient (α) was calculated in order to 
assess the score-‘s internal consistency. The external validation of the instrument was conducted using 
the data of the 122 remaining subjects (Sample B). Each teacher’s score was calculated and the internal 
consistency of the data was analyzed using Cronbach’s alpha coefficient (α). Next, the mean scores and 
95% confidence intervals were calculated. The association between the scores and assessment using 
GRBASI scale was calculated using the chi-square test (p≤0,05), and concurrent validity was analyzed 
calculating Spearman’s correlation coefficient (r) between the score of the proposed instrument and VHI 
results. Results: The gross agreement between voice quality and vocal fold assessment was 77.9, and 
Kappa agreement index between both assessments was k = 0.40 (p < 0.001). The 12 symptoms selected 
by the factorial analysis to compose the Screening Index for Voice Disorder (SIVD) were: hoarseness, 
voice loss, breaking voice, low-pitched voice, phlegm, dry cough, cough with secretion, pain when 
speaking, pain when swallowing, secretion in throat, dry throat and strained speech. Chronbach’s alpha 
coefficient for Sample A was α = 0,86. The score was defined as the simple sum of the number of present 
symptoms and the cut-off was five points. Chronbach’s alpha coefficient for sample B was α = 0.89. For 
this sample, the instrument’s sensitivity with cut-off=5 was 92% and specificity 39%. There was a 
statistically significant association (p ≤0.001) between the SIVD score and voice quality assessment using 
the GRBASI scale. There was also statistically significant correlation (p ≤0.001) between the total VHI 
score and SIVD score, and the same was true for each VHI domain and SIVD score. Final Remarks: The 
association of perceptive-auditory vocal assessment and vocal fold evaluation should be considered the 
gold-pattern in voice disorder diagnosis. The SIVD is a valid instrument for screening with a high 
sensitivity level. Therefore, its use will aid in mapping voice disorders, and in planning public health 
actions and devising public policies regarding teachers.  

Descriptors: voice, faculty, voice disorder, evaluation of voice, epidemiology.  
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INTRODUÇÃO 

 

Estima-se que um terço da população mundial necessita do bom 

funcionamento da voz para exercer sua função profissional, destacando 

considerável presença de risco para o distúrbio de voz em professores, 

especialmente aqueles ocasionados por fatores ambientais em escolas infantis 

e fundamentais (VILKMAN, 2004).  Entre os diversos profissionais que utilizam 

a voz como principal instrumento de trabalho, os professores são alvo da 

maioria das pesquisas, representando mais de dois milhões de trabalhadores 

no Brasil (FERREIRA, OLIVEIRA, 2004; INEP, 2007; FERREIRA, SANTOS e 

LIMA, 2009). 

Há anos a Fonoaudiologia brasileira tem particular interesse pelo estudo 

da voz do professor, que é refletido em uma vasta quantidade de estudos 

voltados a essa temática (DRAGONE et. al, 2010). No entanto, observa-se que, 

historicamente, a ênfase era dada a princípio para estudos de caracterização 

vocal dessa categoria profissional em diferentes contextos e áreas de atuação. 

Depois, há uma valorização das questões de qualidade de vida, e passa-se a 

pesquisar os efeitos da alteração vocal nas atividades diárias dos sujeitos com 

distúrbio de voz. Assim, instrumentos estrangeiros com reconhecida 

capacidade de medir com fidedignidade os efeitos do distúrbio de voz para o 

sujeito, passaram a ser adaptados para o português e validados para uso em 

nossa população (BEHLAU et. al, 2009).  
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Mais recentemente há um aumento significativo de estudos nacionais e 

internacionais que buscam aprofundar o conhecimento das condições de 

trabalho docente e suas relações com o eventual adoecimento vocal (ALVEAR 

et al, 2010; Da COSTA et al, 2010; DRAGONE et al, 2010; FERREIRA et al, 

2010; MARÇAL e PERES, 2011; Van HOUTTE et al, 2011) .  

Dessa forma, faz-se necessário conhecer melhor também as 

manifestações do distúrbio de voz, por meio de uma caracterização 

padronizada dos sintomas relacionados a ele. A necessidade de utilização de 

instrumentos validados em pesquisas surge a partir desse interesse da 

Fonoaudiologia por um aprofundamento dos estudos na área, e, ao mesmo 

tempo, garante o necessário aumento do rigor metodológico no delineamento e 

execução das pesquisas (DRAGONE et. al, 2010).  

É notável a escassez de dados epidemiológicos acerca desse agravo no 

Brasil, uma vez que o distúrbio de voz ainda não faz parte da lista de doenças 

de notificação compulsória do Sistema Único de Saúde (SUS).  Dessa forma, 

um protocolo que propõe a inclusão do distúrbio de voz como doença 

relacionada ao trabalho (DVRT) está em fase de testes, e busca estabelecer 

critérios que definam esse distúrbio, bem como auxiliar os profissionais do SUS 

a “identificar, notificar, e subsidiar ações de vigilância dos casos de DVRT” 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). No entanto, faltam instrumentos confiáveis 

que possam ser aplicados em grande número de profissionais para subsidiar 

não apenas ações de promoção de bem-estar vocal e que facilitem o 

diagnóstico precoce do distúrbio de voz em professores, mas também cujos 

resultados sustentem a criação de políticas públicas relacionadas ao DVRT.  
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Dentre os diferentes instrumentos que vem sendo utilizados, destaca-se o 

questionário denominado Condição de Produção Vocal de Professores (CPV-

P) elaborado inicialmente em 1997, a partir de discussões interdisciplinares 

sobre a saúde do trabalho e das queixas levantadas com base na demanda 

dos próprios professores ao procurarem atendimento fonoaudiológico 

especializado (FERREIRA et. al, 2007). Desde então, esse instrumento foi 

aplicado em aproximadamente 10.000 professores de todos os níveis de 

educação (pré-escola, ensino fundamental, médio e superior), e trata-se do 

primeiro questionário brasileiro desenvolvido para averiguação das condições 

de produção vocal de professores. Tendo sido aplicado em um número vasto 

de sujeitos em todo o país, o CPV-P passou, desde sua primeira elaboração, 

por mudanças que visaram à melhor compreensão das questões por parte dos 

entrevistados, e também a maiores possibilidades de interpretações fidedignas 

de seus resultados. 

Esse instrumento, em sua última versão, é composto por 84 questões, 

divididas em seis domínios, a saber: identificação da escola, identificação do 

entrevistado, situação funcional, aspectos gerais de saúde, hábitos, e aspectos 

vocais. Esse último domínio é composto por 18 questões referentes a aspectos 

vocais experimentados (ou não) pelo sujeito respondente, selecionados por 

meio de uma revisão de literatura sobre o assunto e do estudo de prontuários 

de pacientes diagnosticados com distúrbio de voz pelo médico (FERREIRA et. 

al, 2007). Dentre essas questões, há uma seção específica (questões 76 e 77) 

que lista 21 sintomas relacionados ao uso da voz, que devem ser assinalados 

de acordo com a frequência de sua ocorrência, em uma escala Likert de quatro 

pontos: nunca, raramente, quase sempre, sempre. A alternativa “não sei” 
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também consta dentre as opções de resposta. Em estudo de reprodutibilidade 

das questões do domínio de aspectos vocais do CPV-P, todas essas variáveis 

estudadas apresentaram níveis de concordância entre regular e forte, 

mostrando-se confiáveis para a realização de estudos epidemiológicos 

(ESTEVES, 2010).   

O CPV-P representa um passo importante no que se refere a 

instrumentos de fácil aplicação que podem subsidiar ações de saúde pública. 

No entanto, ainda é um instrumento longo, e seus resultados são 

complementares às avaliações perceptivo-auditiva da voz e das pregas vocais. 

Assim, embora seja de grande valia para conhecer as condições de produção 

vocal do professor, não é ideal para uso em triagem.  

Na literatura, estudos que investigaram a presença de sintomas vocais 

em professores referem dados muitas vezes inespecíficos sobre a média de 

sintomas assinalados em diferentes questionários (JARDIM, BARRETO e 

ASSUNÇÃO, 2007a). Os que referem esse resultado apontam que a média de 

sintomas referidos, pela população de professores com e sem distúrbio de voz 

é de dois ou mais (SMITH et. al, 1997; SMITH et. al, 1998a; SMITH et al., 

1998b FERREIRA et. al, 2003; SILVERIO et. al, 2008; ALVEAR et. al, 2010). 

Um estudo realizado com professores participantes de um programa de 

reabilitação vocal refere que o grupo que procurou atendimento 

fonoaudiológico apresentou média de 5,8 sintomas (CHOI-CARDIM, BEHLAU e 

ZAMBON, 2010).    

Sabe-se que, em comparação à população de não-professores, os 

docentes possuem mais chance de terem queixas vocais, mais sintomas 
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relacionados ao uso da voz e maiores níveis de absenteísmo por esse motivo 

do que pessoas de outras categorias ocupacionais (SMITH et. al, 1997, ROY et 

al, 2004). Da mesma forma, é notável que professoras têm mais queixas e 

distúrbios de voz do que seus colegas homens. No entanto, educadores 

homens e mulheres não diferem quanto à percepção dos efeitos negativos da 

disfonia em sua performance atual e em seu futuro em sala de aula (SMITH et. 

al, 1998a).   

Para o adequado delineamento metodológico das pesquisas na área da 

voz, é imprescindível haver um critério claro para definição dos sujeitos que 

têm e que não têm um distúrbio de voz, ressaltando-se que, na clínica, o 

tratamento do sujeito é determinado a princípio pela natureza da queixa e 

norteado por dados complementares de avaliação médica e perceptivo-auditiva 

(JARDIM, BARRETO e ASSUNÇÃO, 2007a). Para tanto, faz-se necessário 

aprofundar o estudo da relação entre as formas mais comuns de avaliação, a 

saber, avaliação perceptiva da voz e das pregas vocais, pois nem sempre é 

possível realizar ambas as avaliações no momento de, por exemplo, separar os 

sujeitos em grupos de casos e de controles, ou selecionar pacientes que 

devem ser encaminhados para uma intervenção terapêutica.  

Dessa forma, o presente trabalho apresentará dois estudos: o primeiro, 

denominado “Distúrbio de voz em professores com queixa vocal: concordância 

entre avaliação perceptiva da voz e das pregas vocais” analisa a relação entre 

as duas formas de avaliação perceptiva (de qualidade vocal e de pregas 

vocais), em sujeitos com queixa de voz; o segundo, “Índice de Triagem para 

Distúrbio de Voz: desenvolvimento e validação” apresenta uma proposta de um 

novo índice validado para a triagem de professores para o distúrbio de voz. Ao 
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final serão feitas considerações acerca dos dois estudos. Os dados de ambos 

os estudos são provenientes de um banco gerado a partir de coleta realizada 

para a tese de Doutorado intitulada: “Distúrbio de voz relacionado ao trabalho 

docente: um estudo caso-controle”, apresentada à Faculdade de Saúde Pública 

da Universidade de São Paulo. A autorização da autora para utilização dos 

dados na presente tese encontra-se no ANEXO 1.   

 

OBJETIVO 

 

O objetivo deste trabalho é analisar os diferentes métodos de avaliação 

e identificação do distúrbio de voz e propor um instrumento de triagem para 

detectar esse distúrbio em professores.  
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Estudo 1 

Distúrbio de voz em professores com queixa vocal: concordância entre 

avaliação perceptiva da voz e das pregas vocais  

 

Introdução  

 

Professores são uma categoria alvo de grande número de pesquisas na 

área de voz, por serem esses profissionais de grande demanda de uso vocal e 

de risco para o desenvolvimento de distúrbio de voz (FERREIRA, SANTOS e 

LIMA, 2009; GIANNINI, 2010). Sabe-se também que são ainda mais 

consideráveis os riscos ocasionados por fatores ambientais em escolas de 

educação infantil e fundamental (VILKMAN, 2004).  

Dessa forma, buscam-se, cada vez mais, formas eficazes, objetivas, e 

de baixo custo para auxílio na identificação dos profissionais que devem ser 

encaminhados para exames específicos e, eventualmente, para terapia de voz. 

 No que se refere a protocolos de avaliação e triagem, não existe na 

literatura um consenso a respeito de quais são os melhores a serem utilizados 

para fins de auto-avaliação e avaliação perceptiva da voz e das pregas vocais 

de profissionais com queixa vocal (LIMA, 2008).  Mesmo nas pesquisas da 

área, são raros os estudos que avaliam a voz de professores por meio de 

diferentes instrumentos.  
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 Observa-se que embora haja uma variedade de estudos sobre as 

condições de produção vocal de professores, grande parte desses utiliza 

exclusivamente questionários de auto-avaliação vocal (RUSSEL et al., 1998;  

FERREIRA et al., 2003; ROY et al., 2004; ORTIZ et al., 2004; GRILLO e 

PENTEADO, 2005; KOOJIMAN et al., 2006; FERREIRA, BENEDETTI, 2007), 

deixando assim a percepção do distúrbio de voz apenas a cargo do próprio 

professor (LIMA, 2008).  

 Há alguns que associam o questionário à avaliação perceptivo-auditiva 

da voz de professores (DRAGONE et al., 1999; SIMÕES et al., 2000; SIMÕES-

ZENARI, 2006). No entanto, dada a dificuldade para a realização de exames de 

tele e nasofibroscopia dentro da escola, nem todos os estudos trazem também 

essa avaliação para comparação dos resultados (COSTA et al., 2000; FUESS 

e LORENZ, 2003; SCHWARZ e CIELO, 2005; SLIWINSKA-KOWALSKA et al., 

2006;  LIMA, 2008; GIANNINI, 2010).  

 Acredita-se que a avaliação perceptivo-auditiva da voz é uma ferramenta 

capaz de fornecer os subsídios necessários para a realização de triagens com 

professores em ambientes escolares. Apesar de fazerem parte de uma 

categoria com grande demanda de uso vocal, e alta prevalência de distúrbio de 

voz em algum momento da carreira, os educadores se caracterizam por ser um 

grupo de profissionais que não têm por hábito reconhecerem a importância da 

voz como seu principal instrumento de trabalho, sem conferir a ela os cuidados 

necessários no dia a dia. Dessa forma, costumam procurar os serviços 

especializados com o distúrbio vocal instaurado.  
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O objetivo do presente estudo foi verificar a concordância entre a 

avaliação perceptiva de pregas vocais e a avaliação perceptivo-auditiva da voz 

em professoras com queixa vocal, da cidade de São Paulo.  

 

Método 

 

 Este estudo, de natureza observacional e transversal, foi aprovado pelo 

Comitê de Ética da instituição em que foi realizada a pesquisa, sob número de 

protocolo 122/2011 (ANEXO 2).  Participaram da pesquisa 204 professoras, 

que procuraram atendimento especializado no Hospital do Servidor Público 

Municipal de São Paulo (HSPM-SP) num período de 18 meses, e que a 

principio apresentavam algum tipo de queixa vocal. Foram incluídos apenas 

sujeitos do sexo feminino, uma vez que compõem a maioria dos profissionais 

dessa categoria, segundo dados censitários do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais (INEP, 2009), e também por apresentarem maior 

prevalência de distúrbio de voz em comparação aos professores do sexo 

masculino (RUSSELL et al., 1998; ROY et al., 2004).  

 Foram excluídas as professoras que por qualquer motivo encontravam-

se afastadas de suas funções em sala de aula no momento da avaliação.  

 Enquanto aguardava o início do procedimento de avaliação, cada 

docente preencheu, na sala de espera do hospital, o questionário Condição de 

Produção Vocal do Professor (CPV-P), que possui 84 questões distribuídas em 

cinco domínios: dados de identificação do professor, identificação da escola, 
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situação funcional, saúde geral, hábitos e aspectos vocais. Esse questionário 

foi desenvolvido com o objetivo de melhor conhecer as condições de uso de 

voz dos professores em nosso país, e foi aplicado em mais de 10.000 

professores, de todos os níveis de educação, em todo o Brasil (FERREIRA et 

al., 2003; FERREIRA et al., 2007).  

 Todas as professoras tiveram suas vozes gravadas no mesmo dia da 

semana (sexta-feira), e a amostra de fala coletada continha duas emissões da 

vogal /a/ sustentada, amostra de fala semi-espontânea em que simulavam uma 

situação de aula, e leitura de texto padronizado foneticamente balanceado.  

Essa coleta foi realizada diretamente em computador portátil (Aspire 3680, 

Acer) utilizando software de edição de som (Sony Soundforge, 8.0), e 

microfone de cabeça (Áudio 50, Plantronics) posicionado a 45º e 5cm da boca 

de cada participante.  

 A avaliação perceptivo-auditiva da voz foi realizada em consenso por 

três fonoaudiólogas especialistas em voz, com experiência mínima de dez anos 

na área. A avaliação foi realizada por meio do preenchimento da escala 

GRBASI (HIRANO, 1981; DEJONCKERE, 1996), instrumento que vem sendo 

utilizado em âmbito nacional e internacional com alto grau de confiabilidade 

(BEHLAU et al, 2001). As juízas classificaram as vozes de acordo com o Grau 

geral de alteração (G), Rugosidade (R), Soprosidade (B), Astenia (A), Tensão 

(S) e Instabilidade (I). Para tanto, atribuíram a cada parâmetro um valor de: 0 

(ausência), 1 (alteração discreta), 2 (alteração moderada) ou 3 (alteração 

intensa).  



24 
 

 Considerando que grande parte das professoras apresenta algum tipo 

de alteração de voz, ainda que muitas em grau leve (SIMÕES-ZENARI, 

BITTAR E NEMR, 2009), para fins de análise dos dados, foram classificadas 

como com alteração as vozes que apresentaram à avaliação perceptivo-

auditiva alterações de grau geral (G) 2 ou 3, e sem alteração aquelas vozes 

classificadas como grau geral (G) 0 e 1 na escala GRBASI.  

Imediatamente após a gravação da amostra de fala, as professoras 

foram submetidas a avaliação perceptiva de pregas vocais, realizada sempre 

pelo mesmo profissional, com experiência clínica de 30 anos na área. Cada 

consulta teve duração média de 15 minutos, e foi realizada videolaringoscopia 

com endoscópio (Stroboskop 4, Atmos), telelaringoscópio rígido 70º (Atmos), 

nasofibroscópio flexível (Pentax, FNL-RP3), e microcâmera (IK-CU43A, 

Toshiba), com anestesia local (spray de Lidocaína), quando necessário.  

As participantes foram classificadas pelo médico em dois grupos: com 

alteração, quando detectada presença de lesão, alteração irritativa, estrutural, 

ou de coaptação de pregas vocais; ou sem alteração, na ausência desses 

achados.  

Os dados deste estudo foram duplamente digitados e comparados 

utilizando o recurso validate do software Epi Info (versão 6.4). A análise foi 

realizada por meio do software SPSS for Windows (versão 16.0).  

 Para estudar a possível concordância entre as duas formas de avaliação 

apresentadas, foi calculado o índice de concordância Kappa (k), e como nível 

de significância adotou-se o valor de p≤0,05.     
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Resultados 

 

 A TABELA 1 mostra a caracterização da população deste estudo, com 

relação à idade, e hábitos de tabagismo e etilismo. Pode-se observar que um 

maior número de professoras (156; 76,5%) tem idade entre 30 e 49 anos, não 

fuma (192; 94,1%) e não tem hábito de consumo frequente de álcool (171; 

83,8%).  

 

TABELA 1: Descrição das características da população do estudo com relação à idade 
e hábitos de tabagismo e etilismo. 

  N % 
Idade (anos)    

20-29 26 12,7 
30-39 72 35,3 
40-49 84 41,2 
50-65 22 10,8 

Tabagismo   
Não fumante 165 80,9 
Fumante 12 5,9 
Ex-fumante 27 13,2 

Etilismo 
  Nunca 91 44,6 

Raramente 80 39,2 
Ás Vezes 32 15,7 
Não respondeu 1 0,5 

Total 204 100,0 

 

 Na TABELA 2, encontra-se a descrição da situação funcional das 

professoras participantes do estudo, de acordo às variáveis de tempo de 

profissão, vínculo na escola, nível de ensino em que atua, número de escolas 

em que trabalha, e número de horas por semana em sala de aula.  
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 Observa-se que a metade das professoras tem mais de 16 anos de 

atuação na área (102; 50,0), e são professoras do ensino infantil (117; 57,4) em 

duas escolas diferentes (108; 52,9). O maior número das participantes deste 

estudo trabalha mais de 21 horas por semana (147; 72%) e quase a totalidade 

é titular na função (193; 94,6).   

TABELA 2: Descrição das características da situação funcional da população do 
estudo, com relação à tempo de profissão, vínculo empregatício, nível de ensino, 
número de escolas em que trabalha e número de horas/aula por semana.  

  n % 
Tempo de profissão (anos) 

≤10  61 29,9 
11 a 15 41 20,1 
16 a 20 68 33,3 
≥21 34 16,7 

Vínculo 
Titular 193 94,6 
Substituta 11 5,4 

Nível de ensino   
Infantil 117 57,4 
Fundamental 87 42,6 

Número de escolas em que trabalha 
1 92 45,1 
2 108 52,9 
3 4 2,0 

Horas aula/semana 
≤ 10 28 13,7 
11 a 20 29 14,2 
21 a 30 37 18,1 
31 a 40 64 31,4 
≥ 40 46 22,6 

Total 204 100,0 

A TABELA 3 demonstra as medidas de dispersão da população do 

estudo com relação às variáveis: idade, tempo de profissão, número de 

horas/aula por semana e número de escolas em que trabalha.  
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TABELA 3: Descrição das medidas de dispersão das variáveis: idade, tempo de 
profissão, horas/aula por semana, e número de escolas em que trabalha. 

  média mediana 
desvio 
padrão mínimo Máximo 

Idade (anos) 40,0 40,0 8,4 22,0 65,0 

Tempo de 
profissão (anos) 14,8 15,5 6,4 1,0 35,0 

Horas 
aula/semana 33,5 40,0 13,4 10,0 50,0 

Quantas escolas 
trabalha 1,6 2,0 0,5 1,0 3,0 

n = 204      

 

 Os achados evidenciam que as professoras têm média de idade de 40 

anos, com 14,8 anos de profissão, e atuam, em média, 33,5 horas semanais 

em sala de aula. 

Quanto à avaliação perceptivo-auditiva da voz, dos 204 sujeitos do 

estudo, 72,5% (148) receberam grau geral de alteração (G) 2 ou 3 na escala 

GRBASI, sendo, portanto, considerados alterados na avaliação 

fonoaudiológica. Os parâmetros de qualidade vocal mais comumente alterados 

na escala foram soprosidade e rugosidade. 

Na avaliação perceptiva de pregas vocais, o médico responsável pela 

realização dos exames e pela avaliação dos mesmos, considerou que 79,2% 

(161) das professoras apresentaram algum tipo de alteração ao exame 

otorrinolaringológico.  

Com relação às alterações, 40,9% (79) das professoras apresentaram 

fechamento glótico incompleto, a saber: fenda triangular em toda a extensão, 
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fenda triangular médio-posterior, fenda fusiforme, ou fenda em ampulheta. 

(TABELA 4). Observou-se ainda que, 59% (114) dos sujeitos apresentaram 

sinais de alteração em pregas vocais, sendo eles: nódulos, pólipo, cisto, sulco, 

edema e/ou hiperemia de pregas vocais (TABELA 4).  

 

TABELA 4: Descrição dos achados em pregas vocais ao exame otorrinolaringológico.   

Achados em Pregas Vocais n % 
nódulos 47 24,4 
pólipo 4 2,1 
sulco 5 2,6 
cisto 13 6,7 
edema 29 15,0 
hiperemia 16 8,3 
fechamento glótico incompleto 79 40,9 

Total de achados 193 100 
 

A concordância bruta entre as duas formas de avaliação foi de 77,9. No 

cálculo do índice de concordância Kappa (k) entre a avaliação 

otorrinolaringológica e a avaliação perceptivo-auditiva da voz, encontrou-se k = 

0,40 (p<0,001), evidenciando concordância moderada entre os dois métodos 

de avaliação (LANDIS e KOCK, 1977), conforme demonstrado na TABELA 5.  
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TABELA 5: Cálculo do índice de concordância Kappa (k) para a avaliação perceptiva 
da voz e das pregas vocais. 
 

 
Avaliação das pregas 

vocais   
Avaliação da Voz Sem Alteração Alterada Total 
 n(%) n(%) n(%) 

Sem Alteração 27 (13,2) 29 (14,2) 56 (27,5) 
    

Alterada 16 (7,8) 132 (64,7) 148 (72,5) 
    
Total 43 (21,1) 161 (78,9) 204 (100,0) 
    
Kappa = 0,40 (p<0,001)    

 

Discussão 

 

 Este estudo foi realizado com professoras que, na sua maioria, são 

titulares do ensino infantil. A média de idade da amostra utilizada para 

desenvolvimento do escore foi em torno de 40 anos, e a escolaridade das 

participantes pode ser considerada alta. As docentes possuem no mínimo 

ensino superior, conforme o previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional de 1996 (BRASIL, 1996). A frequência de autoreferência a tabagismo 

e etilismo nessa população é pequena, dado similar aos de estudos da 

literatura referente aos hábitos de professores (FERREIRA et al., 2003; 

ARAÚJO et al., 2008; SILVERIO et al., 2008; Da COSTA et al., 2010; 

FERREIRA et al., 2010; CEBALLOS et al., 2011). As demais características 

desse grupo como tempo de profissão em torno de 16 anos, carga horária 

média de 33,5 horas semanais e trabalho predominantemente em uma única 
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escola também encontram ressonância em dados de outras pesquisas 

realizadas com educadores (SIMÕES, LATORRE e BITTAR, 2000; SIMÕES e 

LATORRE, 2006; JARDIM, BARRETO e ASSUNÇÃO, 2007b; TAVARES e 

MARTINS, 2007; FERREIRA et al, 2010; CEBALLOS et al., 2011; MARÇAL, 

2011). 

 A alta porcentagem de professoras com alteração de qualidade vocal 

detectadas na avaliação fonoaudiológica (72,5%) pode estar relacionada ao 

fato de que esta pesquisa estudou apenas professoras que tinham queixa e 

procuraram atendimento em um hospital público. Sabe-se que a alteração da 

qualidade vocal muitas vezes é vista por essa categoria profissional como algo 

inerente à profissão, e, dessa forma, os docentes podem procurar assistência 

especializada apenas quando o distúrbio está instalado e, muitas vezes, 

quando a qualidade da voz está em nível claramente detectável pela avaliação 

perceptivo-auditiva (PARK e BEHLAU, 2009).     

Os resultados deste estudo evidenciam que o número de professoras 

com alterações em pregas vocais (lesões ou alterações de fechamento glótico) 

diagnosticadas pelo exame otorrinolaringológico é alto, e está de acordo ao 

observado por outros autores (KYRILLOS et al., 1998; BACHA et al., 1999). 

Embora todas as professoras estudadas tenham apresentado queixa vocal, 

entende-se que em poucos casos essa queixa não é reflexo de uma alteração 

que pode ser percebida ao exame de pregas vocais ou avaliação perceptivo-

auditiva da voz.  

 Grande parte dos achados laríngeos na população estudada 

corresponde a fechamento glótico incompleto (TABELA 4). Dessa forma, 
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entende-se que deve existir, por hábito, um esforço excessivo à fonação por 

parte dos sujeitos, e, pode-se também hipotetizar que existam mais alterações 

estruturais mínimas que não foram diagnosticadas no momento do exame, uma 

vez que, juntos, cistos e sulcos vocais representaram apenas 16% das lesões. 

Importante ressaltar que o equipamento utilizado não contou com luz 

estroboscópica que auxilia no diagnóstico de alterações estruturais desse tipo 

(COSTA et al, 2000).    

Das lesões encontradas, excluindo-se as fendas glóticas, 41,2% são 

nódulos em pregas vocais (TABELA 4). Esse predomínio encontra ressonância 

em estudo similar (FUESS e LORENZ, 2003) e mostra que boa parte das 

alterações laríngeas presentes em professores é característica de hábitos 

vocais inadequados, organização e ambiente de trabalho desfavorável e falta 

de cuidados específicos em relação à própria voz e à sua saúde no trabalho.   

 Foi constatada concordância de grau moderado (LANDIS e KOCK, 

1977) entre a avaliação perceptivo-auditiva da voz e perceptiva de pregas 

vocais (TABELA 5). Importante notar que em todos os casos em que houve 

presença de alteração à escala GRBASI, foram encontradas lesões e/ou 

irritações em pregas vocais ao exame laringoscópico, e a concordância bruta 

entre as duas formas de avaliação foi 77,9. A concordância entre a avaliação 

perceptivo-auditiva pela escala GRBASI e a avaliação otorrinolaringológica foi 

similar à associação observada em outro estudo (LIMA, 2008), assim como a 

um que utilizou como método de avaliação a escala RASATI (NEMR et al. 

2005), escala essa que tem semelhança com a utilizada neste estudo.  A 

presença dessa associação pode ser explicada pelo fato de que as referidas 

escalas e o exame laringoscópico consideram as alterações relacionadas à 
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fonte glótica.  Ressalta-se a importância da experiência dos avaliadores, 

médicos otorrinolaringologistas e fonoaudioólogos em suas práticas de 

avaliação, pois mesmo os cuidados adotados visando à redução da 

subjetividade nessas situações não dão conta de eliminá-la. 

 Considerando o valor da concordância bruta entre as avaliações 

otorrinolaringológica e perceptivo-auditiva, essa última pode ser considerada 

um instrumento apropriado para triagem. Em artigo que mediu os índices de 

sensibilidade e especificidade da avaliação perceptivo-auditiva (ECKLEY et al, 

2008) verificou-se nível de 100% de sensibilidade nos casos de lesões mais 

graves de pregas vocais.  

Dessa forma, preconiza-se a realização de avaliações perceptivas da 

voz em escolas, por ser menos invasiva, mais barata e requerer menos 

recursos para sua administração. Essa ação pode favorecer que os casos mais 

preocupantes sejam encaminhados para uma avaliação otorrinolaringológica, 

essa considerada mais específica que a anterior. Ressalta-se ainda que, 

embora a avaliação perceptivo-auditiva seja uma forma válida de avaliar a voz 

de professores, principalmente na existência de queixas, essa categoria de 

profissionais da voz, com alta prevalência de distúrbios vocais carece de ações 

de vigilância que subsidiem medidas de prevenção e diagnóstico precoce dos 

distúrbios da voz. Essa ação pode favorecer o desenvolvimento de um 

instrumento confiável de aplicação fácil e rápida para uso em triagens, a fim de 

que a vigilância epidemiológica desse distúrbio possa ocorrer de forma válida e 

eficiente.        
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Conclusão  

 A concordância bruta entre os resultados da avaliação perceptiva da voz 

e de pregas vocais de professoras com queixa vocal foi de 77,9 e o cálculo do 

índice Kappa demonstrou concordância em nível moderado. Dessa forma, a 

triagem realizada por meio da escala GRBASI pode ser considerada uma forma 

possível para selecionar as professoras que devem procurar atendimento 

especializado para diagnóstico, tratamento e reabilitação em caso de distúrbio 

de voz. As avaliações de pregas vocais e perceptivo-auditiva da voz são 

complementares, tendo, esta última, reconhecido valor em triagens que podem 

ser realizadas, inclusive, no ambiente escolar.  
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Estudo 2 

 Índice de Triagem para Distúrbio de Voz: desenvolvimento e validação 

 

Introdução 

 

A ocorrência de distúrbio de voz é comum em professores, com 

prevalência nessa população estimada em torno de 60% (PRECIADO-LÓPEZ 

et al., 2008; ALVEAR et al., 2010; Van HOUTTE et al., 2011) . No entanto, 

sabe-se que, dependendo do critério adotado para a definição de disfonia, os 

valores de prevalência variam entre quatro e 93% (JARDIM, BARRETO e 

ASSUNÇÃO, 2007a). Sabe-se também que os distúrbios de voz ocasionam 

mais absenteísmo em professores do que na população em geral, e têm um 

notório impacto negativo no desempenho de suas funções em sala de aula 

(ROY et al., 2004) . 

O diagnostico de distúrbio de voz envolve uma série de procedimentos 

específicos que incluem avaliação das pregas vocais e avaliação perceptivo-

auditiva da voz, que podem ser realizados apenas por profissionais qualificados 

e treinados. Os instrumentos mais utilizados na auto-avaliação da voz têm 

como foco principal a qualidade de vida, o impacto que o distúrbio  tem no 

cotidiano do sujeito ou em suas atividades profissionais (JACOBSON et al., 

GASPARINI e BEHLAU, 2009; BEHLAU et al., 2009), , ou são instrumentos 

auxiliares para avaliar o resultado de um tratamento de pacientes 

diagnosticados com distúrbio de voz (DEARY et al, 2003; MORETTI et al, 

2011). Dessa forma, pode-se afirmar que esses instrumentos são úteis para 
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uso em pesquisa e na clínica, quando o distúrbio de voz está diagnosticado e, 

algumas vezes, está sendo tratado.  

Sabe-se também que nem todos os professores com queixas vocais ou 

distúrbios de voz instalados procuram tratamento ou ajuda profissional, uma 

vez que esse acometimento é, por vezes, considerado uma consequência 

‘normal’ da profissão. Assim, triagens periódicas em escolas e outros 

ambientes de trabalho são aconselháveis, para que eventuais distúrbios de voz 

sejam diagnosticados e encaminhados para tratamento o mais cedo possível.  

No entanto, faltam instrumentos validados capazes de prever, de forma 

confiável, as chances de um indivíduo estar ou não com um distúrbio vocal. A 

situação ideal seria que, a partir de uma triagem simples e rápida pudessem 

ser identificados sujeitos de risco para ter um distúrbio de voz, mesmo que em 

seus estágios iniciais.  

O objetivo deste estudo é desenvolver e validar um índice de triagem 

para distúrbio de voz em professores.   

 

Método 

 

Esta pesquisa foi aprovada pelo comitê de Ética e Pesquisa da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo sob número 122/2011. Todos os sujeitos 

assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido em que cedem o uso 

de seus dados para estudo científico. (ANEXO 2) 
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Participaram deste estudo 252 professoras da Rede Pública Municipal de 

Ensino da cidade de São Paulo. Inicialmente, foram avaliadas todas as 

professoras com queixa vocal que procuraram tratamento em um hospital 

público municipal de São Paulo. Sempre que uma das educadoras recebia o 

diagnóstico de distúrbio de voz, outra professora da mesma escola era 

selecionada aleatoriamente e convidada a participar da pesquisa. Depois do 

aceite, essas pessoas foram incluídas no estudo e passaram, rigorosamente, 

pelos mesmos procedimentos de avaliação dos demais.   

Todos os sujeitos foram submetidos a uma avaliação clínica 

otorrinolaringológica, em que foi realizado um exame de laringoscopia com 

endoscópio (Stroboskop 4, Atmos), telelaringoscópio rígido 70º (Atmos), 

nasofibroscópio flexível (Pentax, FNL-RP3), e microcâmera (IK-CU43A, 

Toshiba), com anestesia local (spray de Lidocaína), quando necessário. Todos 

os exames foram realizados no mesmo dia da semana (sexta feira) pelo 

mesmo profissional, que possui experiência de 30 anos na área.  

Na ocorrência de lesão, alteração irritativa (sinais de refluxo evidentes em 

prega vocal), estrutural, ou de coaptação de pregas vocais, a professora foi 

classificada pelo médico como com alteração. Na ausência das condições 

acima, o médico considerou a docente sem alteração. 

As professoras também tiveram suas vozes gravadas, no mesmo dia da 

consulta médica. A amostra de fala coletada constou de duas emissões 

sustentadas da vogal /a/, de fala semi-espontânea com uma simulação de 

situação de aula, e de um texto padronizado, balanceado foneticamente.  
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Essas gravações foram analisadas por três fonoaudiólogas com ampla 

experiência em avaliação vocal, por meio de um julgamento perceptivo-auditivo 

que utilizou a escala GRBASI (DEJONCKERE, REMACLE e FREZNEL-ELBAZ, 

1996), instrumento que vem sendo utilizado em âmbito nacional e internacional 

com alto grau de confiabilidade (BEHLAU et al, 2001). As juízas classificaram 

as vozes de acordo com o Grau geral de alteração (G), Rugosidade (R), 

Soprosidade (B), Astenia (A), Tensão (S) e Instabilidade (I). Para tanto, 

atribuíram a cada parâmetro um valor de: 0 (ausência), 1 (alteração discreta), 2 

(alteração moderada) ou 3 (alteração intensa).  

Considerando que grande parte das professoras apresenta algum tipo de 

alteração de voz, ainda que muitas em grau leve (SIMÕES-ZENARI, BITTAR E 

NEMR, 2009), para fins de análise dos dados, foram classificadas como com 

alteração as vozes que apresentaram à avaliação perceptivo-auditiva 

alterações de grau geral (G) 2 ou 3 na escala, e sem alteração aquelas vozes 

classificadas como grau geral (G) 0 e 1 na escala GRBASI. 

As educadoras com alteração tanto na avaliação de pregas vocais como na 

avaliação perceptivo-auditiva da voz foram consideradas com distúrbio de voz 

(CDV), e, nesta pesquisa, aquelas sem alteração em ambas as avaliações 

foram consideradas sem distúrbio de voz (SDV).  

Todas as participantes preencheram também um questionário composto por 

uma lista de 21 sintomas relacionados ao uso da voz: rouquidão, perda da voz, 

quebras na voz, falta de ar, voz fina, voz grossa, voz variando grossa/fina, voz 

fraca, picada na garganta, sensação de ‘areia’ na garganta, sensação de corpo 

estranho na garganta, pigarro, tosse seca, tosse com secreção, dor ao falar, 
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dor ao engolir, dificuldade para engolir, dor na garganta, secreção na garganta, 

garganta seca, e esforço ao falar. Essa lista baseou-se nos sintomas 

encontrados na versão completa do CPV-P (FERREIRA et al., 2007), 

instrumento amplamente utilizado no Brasil, que foi desenvolvido a partir dos 

sintomas vocais e sensações laringofaríngeas mais frequentes referidas pelos 

pacientes professores com queixas vocais. Os sujeitos atribuíram uma 

frequência para cada sintoma, em uma escala Likert de 4 pontos: nunca, às 

vezes, quase sempre, sempre. Um item adicional nessa escala constou da 

alternativa “não sei”. Assim, as respostas nunca e não sei foram consideradas 

como ausência daquele sintoma específico, e às vezes, quase sempre e 

sempre representaram os sintomas presentes.  

Finalmente, todas as professoras também preencheram o Índice de 

Desvantagem Vocal (IDV) (JACOBSON et al., 1997), em sua versão para o 

Português Brasileiro (BEHLAU, SANTOS e OLIVEIRA, 2011) .   

Os sujeitos com alteração em uma das avaliações, mas não na outra 

(exemplo: laringoscopia sem alteração e qualidade de voz com alteração ou 

vice-versa) foram excluídos da pesquisa, assim como as professoras que 

estavam readaptadas ou não estavam exercendo funções em sala de aula no 

momento do exame e gravação.  

Os dados deste estudo foram duplamente digitados e comparados 

utilizando o recurso validate do software Epi Info (versão 6.4). A análise foi 

realizada por meio do software SPSS for Windows (versão 16.0).  

O estudo foi realizado em duas etapas, a saber: desenvolvimento e 

validação interna do escore, e a validação externa do índice. 
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1. Desenvolvimento do Escore e Validação Interna  

 

A fim de desenvolver um escore para o índice, aproximadamente 

metade da amostra original foi selecionada aleatoriamente e será, doravante, 

denominada Amostra A (n = 130; 85 CDV; 45 SDV). Os dados das professoras 

dessa amostra foram submetidos a uma análise fatorial exploratória, 

considerando os 21 sintomas relacionados ao uso vocal, mencionados 

anteriormente. Essa análise foi realizada utilizando-se rotação varimax, e os 

fatores selecionados foram aqueles com KMO>1, e coeficiente de correlação 

maior ou igual a 0.50.  

O escore foi denominado Índice de Triagem para Distúrbio de Voz 

(ITDV), e foi calculado pela soma dos sintomas presentes, dentre aqueles 

selecionados pela análise fatorial.  

Traçou-se uma curva ROC, a fim de identificar o melhor ponto de corte para 

selecionar indivíduos em risco de possuir um distúrbio de voz. A consistência 

interna desse escore foi analisada por meio do cálculo do coeficiente alfa de 

Cronbach (α). Assim, a confiabilidade do escore em discriminar indivíduos com 

e sem distúrbio de voz também foi avaliada.   
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2. Validação Externa 

 

Para realizar a validação externa, ou seja, comprovar a validade do 

instrumento em uma amostra diferente da que foi utilizada para desenvolver o 

ITDV, foram utilizados os dados dos 122 professores restantes da amostra 

original. Esse grupo de sujeitos será doravante denominado Amostra B (n = 

122; 73 CDV; 49 SDV).  

O escore do ITDV foi calculado para cada sujeito da Amostra B, e a 

consistência interna dos dados foi avaliada por meio do coeficiente alfa de 

Cronbach (α). Os escores médios e intervalo de confiança (IC) de 95% também 

foram calculados para essa amostra, de acordo com a presença ou ausência 

de distúrbio de voz.  

Os valores de sensibilidade e especificidade foram calculados para o ponto 

de corte estabelecido na Amostra A (5 pontos).  

A associação entre o escore do ITDV e a presença ou ausência de distúrbio 

vocal de acordo com a escala GRBASI foi calculada por meio do teste do qui-

quadrado. Foram considerados significantes os valores de p≤0,05.  

Por fim, a validade concorrente foi verificada por meio do cálculo do 

Coeficiente de Correlação de Spearman (r) entre o ITDV e os valores de cada 

domínio no IDV, bem como seu escore total. Foram considerados significantes 

os valores de p≤0,05.  
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Resultados 

1. Desenvolvimento do escore e validação interna  

 

A Amostra A foi composta de 130 professoras, com media de 40.6 anos 

de idade. Dessas, poucas referiram fumar (15; 11.5%). Em maior número, as 

participantes desse grupo possuem, no mínimo, ensino superior completo (122; 

93.8%), são titulares (124; 95.4%), lecionam no ensino fundamental I (81; 

62.3%) e trabalham entre 21 e 40 horas por semana (68; 52.3%) e quase a 

totalidade leciona em até duas escolas diferentes (129; 99.2%). O maior 

número dessas educadoras trabalha na área há 16 anos ou mais (74; 56.9%). 

A TABELA 6 e a TABELA 7 demonstram as características sóciodemográficas 

e ocupacionais da amostra A, respectivamente. 

 

TABELA 6: Descrição das características sóciodemográficas dos sujeitos da amostra 
A (n = 130) 

Variável Categoria n % 
Idade  20-29 16 12,3 

30-39 35 26,9 
40-49 66 50,8 
50-65 13 10,0 

Estado Civil  Solteira 34 26,2 
Casada 81 62,3 

Divorciada/viúva 15 11,5 
Escolaridade  Médio Completo 1 0,8 

Superior Incompleto 7 5,4 
Superior Completo ou PG 122 93,8 

Tabagismo  Não fumante 99 76,2 
Fumante 15 11,5 

Ex-fumante 16 12,3 
Etilismo  Nunca 57 43,8 

Raramente 50 38,5 
Ás Vezes 23 17,7 

    TOTAL 130 100,0 
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TABELA 7: Descrição das características ocupacionais dos sujeitos da Amostra A      
(n = 130) 

Variável Categoria n % 
Horas Aula / Semana  ≤10h 24 18,5 

11-20h 14 10,8 
21-30h 34 26,1 
31-40h 34 26,1 
≥ 41h 24 18,5 

Tempo de Profissão  ≤ 10 anos 36 27,7 
11-15 anos 19 14,6 
16-20 anos 42 32,3 
≥21 anos 32 24,6 

Sem Resposta 1 0,8 
Tipo de Ensino  Infantil 81 62,3 

Fundamental 49 37,7 
Número de escolas em que trabalha 1 78 60,0 

2 51 39,2 
3 1 0,8 

Vínculo Titular 124 95,4 
Substituta 6 4,6 

    TOTAL 130 100 
 

 O número médio de sintomas referidos pelos sujeitos desse grupo foi de 

7.2 (dp = 3.5), com mediana de 8 sintomas. A TABELA 8 mostra o número de 

sintomas referidos pelos sujeitos da Amostra A. 
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TABELA 8: Número de sintomas do Índice de Triagem para Distúrbio de Voz (ITDV) 
referidos pelos sujeitos da amostra A (n = 130) 

            
Sintomas   n   % % Acumulada 

0 8 6,2 6,2 
1 5 3,8 10,0 
2 5 3,8 13,8 
3 3 2,3 16,2 
4 13 10,0 26,2 
5 5 3,8 30,0 
6 13 10,0 40,0 
7 9 6,9 46,9 
8 9 6,9 53,8 
9 15 11,5 65,4 

10 21 16,2 81,5 
11 14 10,8 92,3 
12   10   7,7   100,0 

Total   130   100,0     

 

Dos 21 sintomas relacionados ao uso vocal da lista original, 12 

permaneceram na versão final do índice após a análise fatorial exploratória. O 

índice é composto por uma escala única que explica 42,9% da variância 

acumulada. Os 12 itens que compõem a escala do ITDV são: rouquidão, perda 

da voz, quebras na voz, voz grossa, pigarro, tosse seca, tosse com catarro, dor 

ao falar, dor ao engolir, catarro na garganta, e cansaço ao falar, conforme 

demonstra a TABELA 9. 
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TABELA 9: Sintomas relacionados ao uso da voz selecionados pela análise fatorial 
exploratória para compor o Índice de Triagem para Distúrbio de Voz (ITDV). 

        
Variável   Componente 1 
Rouquidão 0,795 
Perda da voz 0,623 
Falha na voz 0,630 
Falta de ar − 
Voz fina − 
Voz grossa 0,687 
Voz variando grossa e fina − 
Voz fraca − 
Picada na garganta − 
Areia na garganta − 
Bola na garganta − 
Pigarro 0,726 
Tosse seca 0,600 
Tosse com secreção 0,668 
Dor ao falar 0,602 
Dor ao engolir 0,524 
Dificuldade ao engolir − 
Ardor na garganta − 
Catarro na garganta 0,768 
Garganta seca 0,550 
Cansaço ao Falar   0,566 

  

Cada sintoma, dentre os selecionados acima, marcado como presente 

gera um ponto na escala. O escore final foi obtido pela somatória de todos os 

pontos (número de sintomas referidos), e, dessa forma, pode variar entre 0 

(mínimo) e 12 (máximo).   

O coeficiente alfa de Cronbach foi α= 0,86, que representa boa 

consistência entre os 12 itens da escala.  

Foi traçada uma curva ROC (FIGURA 1) a fim de determinar o melhor 

ponto de corte para a identificação de sujeitos de risco para o distúrbio de voz. 

A área sob a curva é de 0,826 (p<0.001), e o ponto de corte foi estabelecido 

em cinco (5) sintomas, com sensibilidade de 0,94 e especificidade de 0,664. 
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Dessa forma, indivíduos com escore igual ou maior a 5 (5 ou mais sintomas) 

foram considerados de risco para distúrbio de voz. Com esse ponto de corte, o 

valor preditivo positivo do índice foi de 72,5%, e o valor preditivo negativo foi 

90%.  

 

 

FIGURA 1: Representação da curva ROC do Índice de Triagem para Distúrbio de Voz 
(ITDV) para a Amostra A  
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2. Validação Externa 
 

A Amostra B foi composta de 122 professoras, com media de 39,4 anos 

de idade. Dessas, poucas referiram fumar (9; 7,4%). A maior parte das 

participantes leciona no ensino fundamental I (74; 60,7%) e trabalha mais de 31 

horas por semana (54; 50,8%). O maior número das educadoras desse grupo 

trabalha na área há 11 anos ou mais (90; 73,9%). A TABELA 10 e a TABELA 

11 demonstram as características sóciodemográficas e ocupacionais da 

amostra B, respectivamente. 

 

TABELA 10: Descrição das características sóciodemográficas dos sujeitos da amostra 
B (n=122) 

Variável Categoria n % 
Idade 20-29 18 14,8 

 30-39 48 39,3 
 40-49 40 32,8 
 50-65 16 13,1 

Estado Civil Solteira 36 29,5 
 Casada 67 54,9 
 Divorciada/viúva 19 15,6 

Escolaridade Médio Completo 1 0,8 
 Superior Incompleto 8 6,6 
 Superior Completo ou PG 113 92,6 

Tabagismo Não fumante 101 82,8 
 Fumante 9 7,4 
 Ex-Fumante 12 9,8 

Etilismo Nunca 54 44,3 
 Raramente 48 39,3 
 Ás Vezes 19 15,6 
 Não respondeu 1 0,8 
 TOTAL 122 100,0 
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TABELA 11: Descrição das características ocupacionais dos sujeitos da amostra B    
(n = 122) 

 

 

 O número médio de sintomas referidos pelos sujeitos da amostra B foi 

7,2 (dp = 3,3). 

O coeficiente alfa de Cronbach para o ITDV desse grupo foi α = 0,89. A 

sensibilidade para o ponto de corte estabelecido (5 pontos) foi 0,92, e a 

especificidade 0,39.  

A FIGURA 2 mostra a comparação entre os escores das amostras A e B, 

em que a distribuição de sintomas referidos é próxima em ambos os grupos.  

 

Variável Categoria n % 
Horas Aula / Semana ≤10h 17 14,0 
 11-20h 21 17,2 
 21-30h 22 18,0 
 31-40h 32 26,2 
 ≥ 41h 30 24,6 
Tempo de Profissão ≤ 10 anos 32 27,7 
  11-15 anos 30 14,6 
 16-20 anos 44 32,3 
 ≥21 anos 16 24,6 
Nível de Ensino Infantil 74 60,7 
 Fundamental 48 39,3 
Número de escolas em que trabalha 1 49 40,1 
 2 69 56,6 
 3 4 3,3 
Vínculo Titular 115 94,3 

Substituta 7 5,7 
  TOTAL 122 100,0 
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FIGURA 2: Distribuição da pontuação do Índice de Triagem para Distúrbio de Voz 
(ITDV) nas amostras A e B  

 

A FIGURA 3 demonstra as medias e os respectivos intervalos de 95% 

de confiança do escore médio final do ITDV, maior entre os sujeitos com 

distúrbio de voz (CDV), quando comparados com os sujeitos sem distúrbio de 

voz (SDV).  
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FIGURA 3: Médias do Índice de Triagem para Distúrbio de Voz para sujeitos sem 
(SDV) e com (CDV) distúrbio de voz.   

 

Dos participantes do grupo SDV, 76% pontuou entre 0 e 4, enquanto 

69% das professoras CDV obteve pontuação mais alta, variando entre 5 e 12. 

A TABELA 12 demonstra uma associação significativa entre ter ou não ter um 

distúrbio de voz diagnosticado por uma equipe profissional multidisciplinar, e os 

sujeitos que referiram número de sintomas igual ou acima do ponto de corte 

estabelecido (5) de acordo com a pontuação do ITDV (p<0.001).  
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TABELA 12: Associação entre presença de distúrbio de voz e pontuação no Índice de 
Triagem para Distúrbio de Voz (ITDV)  

  Sujeitos   

ITDV SDV CDV Total 

    n (%)   n (%)   n (%) 

0 - 4 19 (76,0) 6 (24,0) 25 (100,0) 

5 - 12 30 (31,0) 67 (69,0) 97 (100,0) 

Total 49 (40,2) 73 (59,8) 122 (100,0) 

p <0,001 

 

A TABELA 13 demonstra uma associação significativa (p<0.001) entre a 

pontuação no ITDV e o grau geral de disfonia (G) na avaliação que utilizou a 

escala GRBASI.  
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TABELA 13: Associação entre Grau Geral (G) de disfonia e pontuação no Índice de 
Triagem para Distúrbio de Voz (ITDV)  

  Escala GRBASI (G)   

ITDV 0 1 2 3 Total 

      n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

0 - 4 12 (48,0) 7 (28,0) 4 (16,0) 2 (8,0) 25 (100,0) 

5 - 12 11 (11,3) 19 (19,6) 56 (57,7) 11 (11,3) 97 (100,0) 

Total 23 (18,9) 26 (21,3) 60 (49,2) 13 (10,7) 122(100,0) 

p<0,001 

 

  

Houve correlação estatisticamente significativa entre o escore final do 

ITDV e os escores percentuais do IDV Total, além da pontuação percentual em 

suas sub-escalas: Emocional (E), Funcional (F), e Orgânica (O). A correlação 

entre o ITDV e o IDV, em suas sub-escalas e escore final é considerada boa, 

com alto nível de significância estatística. O escore geral do IDV apresentou o 

maior nível de correlação com o IPDV. Os resultados encontram-se na 

TABELA 14.   
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TABELA 14: Coeficientes de correlação de Spearman (r) entre o escore médio final do 
Índice de Triagem para Distúrbio de Voz (ITDV) da Amostra B e os escores médios 
dessa amostra no Índice de Desvantagem Vocal (IDV). 

  
Domínio do IDV 

(%)     r   p   

 Emocional (E) 0,68  p<0,001 

Funcional (F) 0,70 
 

p<0,001 

Orgânico (O) 0,72  p<0,001 

  IDV Total     0,75   p<0,001   

 

 

Discussão 

 

A maioria dos questionários validados de autoavaliação sobre voz, 

utilizados atualmente em avaliações de voz, enfatiza principalmente questões 

relacionadas à qualidade de vida e ao impacto do distúrbio de voz no dia-a-dia, 

no trabalho, ou em estados emocionais (JACOBSON et al., 1997; BEHLAU et 

al., 2009; GASPARINI e BEHLAU, 2009; BEHLAU, SANTOS e OLIVEIRA, 

2011). A escala VoiSS dá um passo à frente, ao propor um índice que tem 

como objetivo contribuir com um inventário de sintomas vocais, que pode ser 

utilizado como instrumento para avaliar patologias de base, bem como 

respostas às mudanças no distúrbio de voz em adultos, devido a tratamento 

em ambientes clínicos (DEARY et al. 2003; MORETTI et al, 2011). No entanto, 

é primordial que haja instrumentos de vigilância epidemiológica em voz, que, 

quando utilizados como recursos de triagem, auxiliem no mapeamento, 
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monitoramento e planejamento de ações de promoção de bem-estar vocal e 

prevenção de distúrbios de voz em professores, uma vez que os demais 

questionários são eficientes na avaliação de questões específicas que são 

parte indiscutível de um distúrbio que está instalado.    

 A maioria das professoras deste estudo não refere tabagismo, achado 

similar ao de outros estudos que investigaram os hábitos de saúde nessa 

população (SILVERIO et al., 2008; Da COSTA et al., 2010; FERREIRA et al., 

2010). As características ocupacionais como número de horas trabalhadas por 

semana, tempo de profissão, e trabalhar em uma única escola, também são 

similares às encontradas em pesquisas que tem como foco os professores 

(TAVARES e MARTINS, 2007; FERREIRA et al., 2010; MARÇAL e PERES, 

2011).  

O escore desenvolvido foi denominado Índice de Triagem para Distúrbio 

de Voz (ITDV) e é composto por um único domínio, ao contrário de achados 

em estudo similar em que dois domínios diferentes foram estabelecidos a partir 

de uma análise fatorial similar à realizada na presente pesquisa (ROY et al., 

2004). O referido estudo selecionou alguns fatores que não foram 

contemplados nesta investigação, como diminuição ou perda de extensão da 

voz cantada, dificuldade de projeção de voz e sensação constante de gosto 

amargo na boca, porém não contemplou outros sintomas presentes no ITDV, 

como, por exemplo, a tosse seca e a tosse com secreção (ROY et al., 2004). 

Essa diferença pode ser justificada pelo fato de que os sintomas que compõem 

o ITDV foram selecionados a partir da lista original pertencente ao questionário 

CPV-P, instrumento que foi elaborado com base na análise de prontuários de 

pacientes de um hospital da rede pública municipal, e, dessa forma refletem a 



54 
 

realidade específica do professor brasileiro (FERREIRA et al, 2003; FERREIRA 

et al., 2007). 

Ainda assim, os fatores, ou sintomas, selecionados são similares em 

ambos os estudos. Rouquidão, perda da voz, quebras na voz e voz grave são 

sintomas vocais propriamente ditos. Esses podem ser referidos por professoras 

que fazem uso intenso da voz, uma vez que a jornada de trabalho dos sujeitos 

desta pesquisa excede, em grande parte, 30 horas semanais. Esses sintomas 

também podem ser associados a fatores ambientais e de organização do 

trabalho (como a presença de poeira na escola, ruído dentro e fora da sala de 

aula, pó de giz, relacionamento com os colegas e superiores, violência, número 

elevado de alunos por turma, entre outros) que também são relacionados à 

ocorrência de distúrbios vocais, de acordo com questionários de 

autorreferência aplicados em professores (FERREIRA et al., 2007; SILVERIO 

et al., 2008; MARÇAL e PERES, 2011).  

Outros sintomas, a saber, dor ao falar, dor ao engolir, garganta seca e 

cansaço ao falar estão dentre os que também foram incluídos no inventário de 

Roy et al (2004) como pertencentes ao domínio de sensações laringofaríngeas 

diretamente relacionadas ao uso vocal. A dor (ao falar ou ao engolir) pode ser 

causada por uso excessivo da voz em alta intensidade, conforme relatos das 

próprias professoras (FERREIRA et al., 2010), enquanto garganta seca e 

cansaço ao falar podem estar associados a uma eventual incoordenação 

pneumofonoarticulatória, especialmente dentre aquelas professoras que 

apresentam um desvio na qualidade vocal.  
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Um terceiro grupo de sintomas está possivelmente relacionado a 

quadros alérgicos e, também, à ocorrência de refluxo faringolaríngeo. Pigarro, 

tosse seca ou com secreção, dor ao engolir, queixas frequentes de secreção 

nas vias aéreas e garganta seca são queixas comuns nessa categoria 

profissional (SILVERIO et al., 2008; MARÇAL e PERES, 2011). Além disso, o 

estilo de vida dessa população, em especial dos que vivem em cidades do 

porte de São Paulo, é caracterizado por diferentes níveis de estresse e hábitos 

alimentares irregulares, como a dificuldade em fazer as refeições em horários 

regulares, e também o curto espaço de tempo entre a última refeição e o deitar-

se (FERREIRA et al., 2010). Esses fatores predispõem o sujeito à ocorrência 

de refluxo e se refletem em sintomas como o pigarro, tosse e odinofagia.  

O cálculo do ITDV foi estabelecido pela somatória dos sintomas 

presentes e varia entre 0 e 12 pontos. É importante salientar que não houve 

valoração de diferentes sintomas, e assim cada presença representa um (1) 

ponto no escore final.  

O ponto de corte que indica risco para o distúrbio de voz, estabelecido 

em 5 pontos, teve bons níveis de sensibilidade em ambas as amostras. Mais 

da metade dos sujeitos da Amostra A (53,8%) tiveram 5 ou mais pontos. Esse 

achado aponta para a mesma direção da literatura, que estima em cerca de 

60% a prevalência de distúrbios de voz em professores (PRECIADO-LÓPEZ et 

al., 2008; ALVEAR et al., 2010; Van HOUTTE et al., 2011). O número de 

sujeitos da Amostra B que obteve 5 ou mais pontos foi ainda mais próximo a 

esse valor estimado de prevalência (58.2%).  
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O fato de que o ITDV, além de ser um instrumento curto e fácil de ser 

preenchido, tem a sua sensibilidade acima de 90%, faz deste uma boa 

ferramenta para uso em triagens de professores, uma vez que é capaz de 

identificar grande parte das pessoas com distúrbio de voz, e assim assegura 

que essas sejam encaminhadas o mais prontamente possível para avaliação e 

diagnóstico específico e eventual tratamento.   

Dessa forma, o ITDV pode ser utilizado como um instrumento de 

vigilância epidemiológica que contribuirá não apenas para a identificação do 

distúrbio de voz nessa população, mas com importância na geração de dados e 

informações extremamente úteis sobre a condição vocal de professores em 

qualquer momento de suas carreiras. Assim, auxiliará também no planejamento 

de ações de saúde pública, de promoção do bem-estar vocal e prevenção do 

distúrbio de voz, e no desenvolvimento de políticas públicas mais específicas 

sobre o distúrbio da voz como doença ocupacional.   

Sugere-se que mais estudos sejam desenvolvidos com outras categorias 

profissionais, crianças e pessoas que não usam a voz como principal 

instrumento de trabalho, para que os achados sejam comparados e o uso do 

ITDV seja expandido.  
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Conclusão 

 

O índice proposto (ITDV) mostrou-se eficiente na triagem de professores 

para distúrbio de voz, pelo alto nível de sensibilidade. É um índice fácil e de 

preenchimento rápido, e pode ser considerado confiável e válido para uso em 

triagens com essa população. Seus resultados irão contribuir na prevenção e 

detecção do distúrbio de voz, assim como no monitoramento da condição vocal 

de professores ao longo de suas carreiras, como um instrumento de vigilância 

epidemiológica.    
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As discussões multi-disciplinares que propõem a inclusão do distúrbio de 

voz como doença relacionada ao trabalho (DVRT) ocorrem desde o ano de 

1997. Embora o documento que formaliza essa proposta ainda esteja em fase 

de elaboração, é consenso de que devem existir critérios otorrinolaringológicos 

e fonoaudiológicos para determinar a ocorrência desse agravo, para que, 

dessa forma, esse possa ser identificado e notificado fazendo com que ações 

de vigilância epidemiológica possam ocorrer de forma eficiente.  

A notificação do distúrbio de voz relacionado ao trabalho promoverá o 

conhecimento da prevalência desse distúrbio em diferentes categorias 

profissionais, e possibilitará o delineamento de ações de promoção de saúde e 

também de prevenção de distúrbio de voz que sejam mais direcionadas às 

demandas particulares de cada grupo de trabalhadores (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2011; FERREIRA e BERNARDI, 2011).  

 Os dois estudos que compõem este trabalho propõem-se a analisar os 

métodos de avaliação fonoaudiológica, visando à agilidade e confiabilidade do 

processo de avaliação e identificação de professores de risco para o distúrbio 

de voz, bem como daqueles com o distúrbio já instalado. Uma vez que o 

distúrbio de voz passar a ter a sua notificação compulsória dentro do SUS por 

meio do Sistema Nacional de Informações de Agravos e Notificações (SINAN) 

e for de fato incluído na lista de doenças do INSS, a utilização de instrumentos 

para uso em larga escala, capazes de rapidamente identificar indivíduos de 

risco para esse distúrbio, será de excepcional importância. Em contrapartida, o 
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uso de instrumentos desse tipo enquanto a proposta de inclusão do DVRT 

ainda tramita no Ministério da Saúde, pode fornecer dados importantes para 

agilizar também o processo de reconhecimento do DVRT.  

 Ambos os estudos foram realizados com ênfase em uma atuação multi-

disciplinar no momento do diagnóstico do distúrbio de voz. Acredita-se assim 

que o real “padrão ouro” de avaliação vocal consiste na somatória das 

avaliações otorrinolaringológica e fonoaudiológica, em um cenário em que 

essas são complementares, e uma não se sobrepõe à outra.  

 É importante destacar que o critério para classificação do julgamento 

perceptivo-auditivo nos estudos 1 e 2 foi avaliado de duas formas distintas. Na 

primeira, os sujeitos classificados com Grau geral de desvio da qualidade vocal 

(G) 0 ou 1 na escala GRBASI foram considerados sem alteração, e os sujeitos 

com (G) 2 e 3 com alteração. Esse critério foi adotado a fim de se estabelecer 

uma distinção clara entre aquelas vozes com alteração audível e as com 

alteração leve da qualidade vocal que poderia ser fruto de diferentes condições 

de saúde. Na segunda, os sujeitos com grau (G) 0 foram considerados sem 

alteração, e aqueles que obtiveram grau 1, 2 ou 3 foram classificados como 

com alteração. Optou-se por considerar também essa classificação para 

verificar se haveria uma mudança significante na composição dos grupos em 

função da inclusão de sujeitos com G1 na escala. No entanto, não houve 

diferença relevante na classificação geral desses sujeitos quanto à presença de 

alteração, uma vez que uma porcentagem muito pequena deles teve uma 

alteração no exame de laringe que não se manifestou de forma audível na 

avaliação perceptivo-auditiva da voz. Assim, considera-se que os sujeitos 

classificados como G1 na escala GRBASI eram aqueles que tinham alterações 
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funcionais que justificavam a queixa, mas não alteração na fonte glótica que 

possibilitasse ser considerada com alteração pelo médico otorrinolaringologista. 

Dessa forma, optou-se por adotar o primeiro critério no presente trabalho. 

 A proposta do Índice de Triagem para Distúrbio de Voz (ITDV), 

instrumento desenvolvido e validado no Estudo 2, vem ao encontro desse 

achado, uma vez que, independente da existência prévia de queixa, o resultado 

de seu preenchimento é capaz de indicar a possível presença de um distúrbio 

de voz. Uma vez que seu objetivo é identificar professores com possibilidade 

de ter um distúrbio de voz, e não realizar o diagnóstico definitivo desse agravo, 

é notável que seu índice de sensibilidade seja superior a 90%. 

 O ponto de corte foi definido em cinco (5) pontos, a partir da análise da 

curva ROC (FIGURA 1) que indicou ótimos índices de sensibilidade para esse 

ponto de corte. Sabe-se que a especificidade do instrumento está em níveis 

bastante inferiores aos da sensibilidade em ambas as amostras. No entanto, ao 

aumentar o ponto de corte, ter-se-ia uma diminuição considerável da 

sensibilidade do instrumento ITDV. Uma vez que esse é um índice de triagem, 

a sensibilidade alta foi privilegiada e, recomenda-se que o professor que atingir 

cinco ou mais pontos seja então encaminhado para avaliações mais 

específicas para realização do diagnóstico. 

  Dessa forma, o exame de laringe é de fundamental importância, 

principalmente para aqueles que atingiram cinco ou mais pontos no 

instrumento, pois esse é o método mais específico para o diagnóstico do 

distúrbio.  
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 Os 12 itens que compõem a escala do ITDV são: rouquidão, perda da 

voz, falha na voz, voz grossa, pigarro, tosse seca, tosse com secreção, dor ao 

falar, dor ao engolir, secreção na garganta, garganta seca e cansaço ao falar. 

Cada sintoma assinalado corresponde a um (1) ponto na escala. O escore final 

é obtido pela somatória de todos os pontos e, portanto, pode variar de zero (0) 

a 12 pontos. O ponto de corte que discrimina os professores com e sem risco 

para distúrbio de voz é de cinco (5) pontos. A versão final do ITDV encontra-se 

no ANEXO 3.   

 Acredita-se que, para além de campanhas informativas, se a prática de 

triagens comprovadamente eficientes for adotada nos ambientes escolares, 

será possível detectar sinais de distúrbios de voz antes que eles se agravem 

acarretando faltas, licenças médicas e readaptação funcional do professor. 

 Além disso, a validação desse instrumento para uso em professores 

garante um maior rigor metodológico no delineamento de pesquisas que 

poderão fundamentar estudos de prevalência e incidência de distúrbio de voz 

em docentes de todos os níveis de educação, que podem subsidiar a criação 

de políticas públicas e ações de vigilância epidemiológica voltadas ao DVRT 

nessa população. Assim, o desenvolvimento de um instrumento pautado na 

realidade do professor brasileiro, validado e capaz de identificar o risco para o 

distúrbio de voz nessa população representa um avanço para a Fonoaudiologia 

do Brasil, principalmente em sua inserção na saúde pública.   

Finalizando, sugere-se o preenchimento desse índice, após avaliação 

perceptiva da voz e de laringe, por outros profissionais da voz (teleoperadores, 

vendedores, entre outros) e também pela população em geral, em suas 
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diversas faixas etárias, para comparação de resultados e possível expansão do 

escopo do ITDV.  
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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 doutoranda Ana Carolina de 

Assis Moura Ghirardi, autora do projeto intitulado “Condições de produção vocal: 

validação de um instrumento de auto-referência ao distúrbio de voz”, orientado pela 

Profa. Dra. Leslie Piccolotto Ferreira, que será apresentado ao Programa de Estudos 

Pós-Graduados em Fonoaudiologia, a fazer uso do banco de dados gerado em minha 

tese de doutorado para sua tese de Doutorado exclusivamente para fins acadêmicos e 

científicos. 

 

 

 
___________________________ 
Susana Pimentel Pinto Giannini 
 
 
 
___________________________ 
Assinatura do pesquisador 
 
______________ 
Data 
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ANEXO 2 – Aprovação do Comitê de Ética 
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ANEXO 3 – ÍNDICE DE TRIAGEM PARA O DISTÚRBIO DE VOZ 
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ÍNDICE DE TRIAGEM PARA DISTÚRBIO DE VOZ (ITDV) 

 

Marque um “x” nos sintomas que você acredita que tem quase sempre ou 
sempre: 

(  ) Rouquidão 

(  ) Perda da voz 

(  ) Falhas na voz 

(  ) Voz grossa 

(  ) Pigarro 

(  ) Tosse seca 

(  ) Tosse com catarro 

(  ) Dor ao falar 

(  ) Dor ao engolir 

(  ) Secreção/catarro na garganta 

(  ) Cansaço ao falar 

 

ITDV TOTAL____________ 

 

Some um (1) ponto para cada sintoma assinalado acima. O ITDV total é 
definido pela soma de todos os pontos. Se você obteve cinco (5) ou mais 
pontos, é altamente recomendável que você consulte um médico 
otorrinolaringologista ou um fonoaudiólogo para realizar uma avaliação 
completa da sua queixa de voz.   
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