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RESUMO 

Introdução: Na Fonoaudiologia, são poucas as pesquisas epidemiológicas, 

principalmente as que investigam as questões com a voz cantada. Objetivo: 

Este estudo correlacionou os sintomas vocais e suas possíveis causas, de 

acordo com o sexo e a classificação vocal, em um grupo de coralistas da 

Cidade de São Paulo. Método: Participaram 143 coralistas (58,7% mulheres 

e 41,3% homens) de uma universidade da Cidade de São Paulo com idade 

entre 18 e 45 anos e de classificação vocal diversa. Os participantes 

responderam a um questionário adaptado da proposta de GUERRA (2005), 

que incluiu, além de questões de caracterização do grupo, as que tinham 

como proposta levantar a presença de sintomas vocais e as possíveis 

causas na opinião dos coralistas. Os dados foram analisados considerando 

o levantamento numérico e percentual, conforme a ocorrência de: sintomas 

e causas que mais aparecem segundo o sexo (homens x mulheres); 

sintomas e causas mais freqüentes em sopranos e contraltos; sintomas e 

causas mais freqüentes em tenores e baixos; sintomas em geral e causas; e 

sintomas vocais mais freqüentes na voz falada, cantada e em ambas. Para a 

análise estatística foi utilizado o programa SPSS (Statistical Package for 

Social Sciences) – versão 13.0. Adotou-se o nível de significância de 5% 

(0,050), para a aplicação dos testes estatísticos deste estudo. Para a análise 

das possíveis diferenças entre o sexo e classificação vocal foi utilizado o 

Teste de Mann-Whitney; e a análise de correlação de Spearman foi utilizada 

com o intuito de verificar o nível de relacionamento entre sintomas vocais e 

possíveis causas. Resultados: Dentre os homens, 25% referiram não sentir 

nenhum dos sintomas mencionados, enquanto que 22,9% das mulheres não 

mencionaram nenhum deles. Os sintomas mais referidos foram 

pigarro/secreção (44,6%, tanto para mulheres quanto para homens), seguido 

de rouquidão (22,9% para as mulheres e 26,8% para os homens) e tosse 

seca (20,5% para o sexo feminino e 14,3% para o sexo masculino). Na 

comparação referente ao sexo, houve diferença significante (p=0,015) a 

favor dos homens no que se refere à presença da voz fraca. Na comparação 
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referente à classificação vocal, garganta seca e boca seca, diferenciaram-se 

contraltos de sopranos. Dentre as causas, as mais mencionadas pelo grupo, 

como possíveis para explicar os sintomas referidos, foram: gripe (50,8%), 

uso intenso de voz cantada (42,4%) e quadro de alergia (41,6%). 

Conclusão: Os sintomas vocais mais mencionados foram pigarro/secreção, 

rouquidão e tosse com secreção. O sintoma de rouquidão foi o mais 

mencionado como presente na voz falada, enquanto que pigarro/secreção, 

na voz cantada ou em ambas as situações. Na correlação com a variável 

sexo, o sintoma de voz fraca esteve presente a favor dos homens; e na 

correlação com a classificação vocal, os sintomas de garganta e boca secas 

estiveram mais presentes entre as contraltos. Os participantes 

demonstraram conhecimento ao relacionar os sintomas assinalados e suas 

possíveis causas. Dentre estas, as mais citadas foram gripe, uso intensivo 

da voz e alergia. Especificamente relacionadas ao sintoma de rouquidão 

foram citadas as causas de uso intenso da voz (falada e cantada), infecção 

respiratória, alergia e problemas digestivos.  

 

 
Descritores: Epidemiologia, Voz, Coralista, Sintoma 
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ABSTRACT 

Introduction: In the field of Speech Therapy, there are few epidemiologic 

researches, especially those which investigate issues related to the singing 

voice. Aim: This study related a choral group’s vocal symptoms and their 

probable causes, according to gender and vocal classification. Methods: The 

subjects of this study were 143 choral singers (58,7% female and 41,3% 

male) from a University in the City of São Paulo. Subjects’ age varied 

between 18 and 45 years, and subjects had different vocal classifications. 

The participants answered a questionnaire that was adapted from the one 

proposed by GUERRA (2005), which included, questions which enabled the 

characterization of the group, questions that evaluated the presence of vocal 

symptoms, and their likely causes, in the singers’ opinions. The data was 

analyzed considering numeric values and percentage, of the following: most 

frequent vocal symptoms and related causes according to gender (male x 

female); most frequent symptoms and related causes in sopranos and altos; 

most frequent symptoms and related causes in tenors and bases; overall 

symptoms and their related causes; and most frequent symptoms in spoken 

voice, singing voice, and both. In order to perform the statistical analysis, the 

SPSS (Statistical Package for Social Sciences) – version 13.0 was used, and 

the level of significance was established at 5% (0.050). In addition, the Mann-

Whitney; Test was used to analyze possible differences between gender and 

vocal classification, and Spearman’s correlation test was used to verify the 

relationship between vocal symptoms and their possible causes. Results: 

From the subjects amongst the male gender, 25% did not mention any of the 

listed symptoms, as well as 22.9% of the female subjects did not mention any 

of the above mentioned symptoms. The symptoms that were most mentioned 

were phlegm/secretion, (44,6%, both for male and female), followed by 

hoarseness (22,9% for female and 26,8% for male) and dry cough (20,5% for 

female and 14.3% for male). When comparing gender, there was significant 

difference (p=0,015) in favor of male subjects, with regards to weak voice. 

With regards to vocal classification, dry throat and dry mouth, differentiate 
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altos and sopranos. Amongst the causes, that were most mentioned by the 

group, as those which could possibly explain the occurrence of the referred 

symptoms, were: flu (50,8%), intense use of the singing voice (42,4%) and 

allergies (41,6%). Conclusions: The vocal symptoms which were most 

frequently mentioned were phlegm/secretion, hoarseness and wet cough. 

Hoarseness was the symptom most mentioned in spoken voice, while 

phlegm/secretion was the most common in singing voice, or both. When co-

relating with gender, the symptom of weak voice was present in favor of male 

subjects, and when co-relating vocal classification, the symptoms of dry 

throat and dry mouth were most common amongst the altos. The subjects 

showed previous knowledge when relating symptoms to possible causes. 

Amongst these, the most commonly mentioned were flu, intensive voice 

usage and allergy. Intense singing and spoken voice usage, respiratory 

infections, allergies and digestive issues were specifically related to 

hoarseness.  

 
 
Key Words: Epidemiology, Voice, Choral Singers, Symptom 
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1. INTRODUÇÃO     

O canto pode ser dividido em lírico e popular. O popular, que inclui 

repertórios como axé, MPB, sertanejo, samba, rock, entre outros, expressa a 

cultura de um povo e, por isso, varia em cada estado e país. É realizado 

espontaneamente, sem exigência de regras precisas de sonoridade, como 

acontece no canto lírico, que demanda anos de estudo e preparo, pois o 

cantor necessita de maior controle da emissão, tanto em intensidade quanto 

em frequência (HAMAM e col. 1996; OLIVEIRA e col. 2007; BEHLAU e col. 

2005).  

O canto coral pode ser lírico ou popular, e geralmente é classificado 

como amador ou profissional e formado em escolas, igrejas, universidades e 

teatros, por pessoas de um mesmo sexo ou misto, e de diferentes faixas 

etárias (infantil, juvenil e adulto). Os estilos musicais são diversos, bem 

como a classificação das vozes (BEHLAU e col. 2005).  

 O coralista, assim como qualquer outro profissional da voz que venha 

utilizar a voz sem conhecimento e, portanto, sem os cuidados com relação a 

mesma, pode fazer referência a algum tipo de sintoma vocal, que é uma 

queixa relatada pelo indivíduo, referente a sensações relacionadas à 

fonação, como dor no pescoço ou de garganta após longas conversas, ou 

ainda às características perceptuais da voz, como rouquidão ou afonia. A 

prevalência de sintomas vocais e a presença de três ou mais sintomas 

devem ser vistas como indicativo de suspeita de distúrbio vocal (COLTON e 

CASPER, 1996). Essas alterações, quando presentes na fala, são 

chamadas de disfonias (BEHLAU e col. 2004) e, quando ocorrem durante o 

canto, foram denominadas por PERELLÓ (1975) como disodias. 

 Dessa forma, as disodias podem também aparecer entre os 

coralistas e os sintomas mais freqüentes são: falhas na voz, fadiga rápida ao 

cantar e dificuldade em atingir uma nota. Geralmente resultam de métodos 

de ensino prejudiciais ou de classificação vocal inadequada, além de 

problemas de origem orgânica, sensorial ou psíquica (BLOCH, 1958). Além 
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disso, é possível existir indivíduos com disfonia e sem disodia, ou com 

disodia e sem disfonia, e também pessoas com disfonia e disodia 

(LUCHSINGER e ARNOLD, 1967).  

A rouquidão, por exemplo, uma manifestação de alteração vocal 

muito comum, é caracterizada por irregularidade de vibração das pregas 

vocais, o que deixa a qualidade vocal ruidosa (BEHLAU e col. 2004). Pode 

ter como causas o cigarro, refluxo, uso intenso da voz falada ou cantada, 

dentre outras. 

Assim, cantar em tessitura diferente daquela cujas condições 

anátomo-funcionais permitem, associado a uma falta de informações sobre 

os cuidados com a voz e o conhecimento sobre os aspectos que podem 

interferir na produção vocal, parecem ser as questões que determinam as 

alterações vocais mais freqüentes em coralistas, pois, geralmente, corais 

amadores não oferecem ao cantor preparo vocal adequado, além da 

classificação vocal ser feita, muitas vezes, de forma inadequada (PINHO, 

1999), o que constitui um fator de abuso vocal (WHITE e DIGGORY, 1993). 

 Na Fonoaudiologia, mais recentemente, percebe-se a preocupação 

em desenvolver pesquisas epidemiológicas e, em especial, no Laboratório 

de Voz (Laborvox) da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, alguns 

estudos têm sido realizados com a população em geral, com o objetivo de 

levantar os sintomas vocais percebidos na mesma (GUERRA, 2005; 

HERINGUER, 2005; SANTOS, 2005; CHAVES, 2005). Dentre esses 

destaca-se a pesquisa de GUERRA (2005), que analisou 571 questionários 

respondidos por estudantes universitários e concluiu que os sintomas 

relacionados a distúrbios vocais mais mencionados foram: boca e garganta 

secas e pigarro; e as causas prováveis para o aparecimento desses 

sintomas, na opinião dos entrevistados, foram afecções respiratórias altas, 

uso intenso da voz e stress.  

 Essa pesquisa, anteriormente mencionada, priorizou a voz falada e, 

para dar continuidade a esse tema (sintomas vocais e possíveis causas), 

optou-se por avaliar a mesma temática na área do canto. Dessa forma, 

pesquisar junto a coralistas universitários foi a primeira idéia, uma vez que 
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seria possível a comparação com os dados da pesquisa de GUERRA 

(2005), devido à proximidade da faixa etária. 

A princípio, pode-se hipotetizar que sopranos e tenores, pela 

necessidade de cantar em uma tessitura vocal mais aguda, e mulheres, pela 

configuração glótica característica, teriam maior predisposição a distúrbios 

vocais. Assim, optou-se por escolher um coral misto, ou seja, formado por 

homens e mulheres, pois seria possível, ao comparar os dois grupos de 

acordo com o sexo, conhecer qual deles apresenta mais sintomas vocais e 

quais deles, de acordo com a classificação vocal, poderia ser mais 

susceptível a problemas de voz. 

Espera-se com este trabalho contribuir para o avanço das pesquisas 

na área do canto, e também colaborar para ampliar e integrar o campo de 

ação de fonoaudiólogos e de outros profissionais, tais como, regentes, 

preparadores vocais e professores de canto, quanto à necessidade de um 

maior cuidado com a voz de coralistas. 
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2. OBJETIVO 

 Este estudo tem como objetivo correlacionar os sintomas vocais e 

suas possíveis causas, de acordo com o sexo e classificação da voz, em um 

grupo de coralistas da Cidade de São Paulo, e analisar a associação entre 

alguns desses sintomas vocais, pigarro/secreção, rouquidão e tosse com 

secreção, com as possíveis causas mencionadas pelos coralistas. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 Este capítulo será dividido em duas partes: na primeira serão 

destacadas as pesquisas realizadas sobre sintomas vocais em cantores e 

na segunda serão descritas aquelas que relacionam sintomas vocais na 

população em geral. Nas duas partes será considerada a ordem cronológica 

das fontes pesquisadas. 

 

3.1 SINTOMAS VOCAIS PRESENTES ENTRE CANTORES  

  

 ANDRADA E SILVA (1995) caracterizou as queixas de 30 cantores da 

noite (12 mulheres e 18 homens) e, para isso, utilizou um protocolo para 

levantamento da história e realizou avaliação fonoaudiológica e 

otorrinolaringológica. Dentre as queixas, a rouquidão foi mencionada por 

40% dos cantores e ardor na garganta, por 10% dos participantes. 

 

MILLER e VERDOLLINI (1995), em estudo comparativo com 125 

professores de canto e 49 indivíduos da população geral da cidade de Lowa, 

caracterizaram, por meio de questionário, a freqüência e os fatores de risco 

associados a problemas vocais em professores de canto. Concluíram que, 

no momento da coleta, dentre outros sintomas, a rouquidão apareceu em 

33% dos professores e 22% no grupo controle e a fadiga vocal, em 52% dos 

professores e 22% no grupo controle. Anterior à coleta de dados, os 

participantes referiram rouquidão (40% entre os professores e 3% no grupo 

controle) e fadiga vocal (45% entre os professores e 24% no grupo controle). 

 

KITCH e col. (1996) estudaram o desempenho vocal de tenores de 

coral e, para a realização da pesquisa, os participantes executaram uma 

série de tarefas vocais, antes e depois do canto. A resposta de cada sujeito 

mostrou que a maioria dos cantores apresentou alteração vocal após o 

canto. A maior parte das tarefas vocais sensitivas eram tessitura vocal, 

notas altas e suaves e as notas mais graves da tessitura de cada um. Os 
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resultados mostraram que não houve nenhuma diferença significante na 

análise-perceptual após o canto. Os autores afirmam que há a necessidade 

de estabelecer dados adicionais para a voz cantada e considerar as 

diferenças individuais em relação às características vocais da voz cantada.  

 

DUPRAT e col. (1996) analisaram, por meio de questionário, 30 

cantores que se apresentavam em casas noturnas e concluiram que, 

embora 66% dos individuos apresentavam vozes alteradas, somente 23% 

possuíam queixa na voz falada, enquanto que 83,3% referiam queixa na voz 

cantada. Dos participantes, somente 20% haviam tido algum tipo de aula de 

canto e 10% haviam passado por terapia fonoaudiológica. 

 

HAMAM e col. (1996) entrevistaram 49 cantores voluntários da 

Cidade de São Paulo (28 líricos e 21 populares); dentre os líricos, 13 

(46,4%) do sexo masculino e 15 (53,6%) do feminino, e entre os populares, 

11 (52,3%) homens e 10 (47,7%) mulheres. Concluíram que a presença de 

problemas vocais nos cantores está mais relacionada ao esforço vocal ou 

abuso vocal do que com o hábito de fumar. 

  

OLIVEIRA e col. (1997) mapearam os cuidados individuais, por meio 

de entrevista semi-dirigida, de nove cantores da noite (seis homens e três 

mulheres) da Cidade de São Paulo. Concluíram que, sobre os cuidados 

vocais, seis dos entrevistados referiram não beber, cinco não fumavam, 

quatro costumavam fazer repouso vocal e quatro evitavam ingerir bebidas 

geladas. 

 

OLIVEIRA (1998), em estudo com 10 cantores profissionais líricos e 

populares da Cidade de São Paulo, investigou sobre o preparo profissional 

dos cantores, que incluía hábitos, cuidados com a voz, sintomas vocais 

negativos, além da opinião dos cantores sobre a possibilidade da qualidade 

vocal ser inata ou poder ser adquirida com o treino. Concluiu que os 

cantores líricos fizeram longos treinamentos antes de iniciarem sua carreira 
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profissional e que parte desse grupo (40%) teve preparação com 

professores de técnica vocal, além de ter aprendido algum instrumento, que 

geralmente era o piano. Diferentemente dos cantores líricos, os cantores 

populares iniciaram a carreira mais cedo, sem preparo vocal técnico, 

embora apontem essa prática como um fator essencial.  

A autora encontrou, nos dois grupos pesquisados, que 80% dos 

participantes não fumavam nem ingeriam álcool; 40% não bebiam água 

gelada durante ou após o uso vocal; 50% utilizavam o gargarejo como 

recurso para cuidar da voz, com tendência maior entre os cantores 

populares, e 60% usavam a respiração costodiafragmática para a produção 

da voz cantada. Os entrevistados fizeram referência aos exercícios de 

relaxamento (80%) e ao aquecimento vocal antes do uso da voz (40%). 

Após uso da voz cantada, a rouquidão foi o sintoma vocal negativo apontado 

por 80% dos participantes, seguido por cansaço vocal (20%) e perda da voz 

(20%). A maior parte do grupo (80%) afirmou que a voz é um dom que se 

aprimora com o treino. 

 

MOURA e col. (1998) pesquisaram os hábitos vocais e o 

comportamento em relação à voz falada de 26 cantores líricos profissionais 

da Cidade de São Paulo. Os dados foram coletados por meio de anamnese 

e análise perceptivo-auditiva das vozes. Os resultados apontaram presença 

de rouquidão associada à gripe em 50% da população analisada. 

 

BARTEL (1998) analisou 200 cantores da Cidade do México, sendo 

59% mulheres, com o objetivo de determinar o efeito do ar poluído na voz 

desses profissionais. Foi utilizado um questionário composto por questões 

sobre saúde geral do indivíduo, especialmente do trato vocal. Os sintomas 

mencionados foram pigarro e ardor na garganta (54%) e os participantes 

também referiram sentir esses sintomas durante o canto (11%) e/ou após o 

canto (14%). 
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GOMES e col. (1998) estudaram, por meio de questionário, 20 

cantores de rock´n roll, do sexo masculino, da Cidade de Curitiba, com a 

finalidade de avaliar os hábitos vocais nessa população.  Nos resultados, 

60% dos participantes referiram queixas vocais, as quais estavam 

relacionadas às alergias (50%) e cansaço vocal (10%). Metade da amostra 

citou consumo de cigarro. 

 

CUNHA e col. (1998) levantaram os fatores que interferem na 

produção vocal de 20 cantores de forró do Estado de Pernambuco, por meio 

de aplicação de questionário. A análise mostrou que 40% dos participantes 

fumavam, 40% apresentavam pigarro, 35% mencionaram como causas 

alergias e 35%, exposição à poeira. 

 

PHYLAND e col. (1999) analisaram, por meio de questionário, a 

prevalência de alteração vocal em três grupos de cantores: 84 cantores de 

ópera, 57 de música teatral e 31 cantores de música contemporânea, 

totalizando 172 cantores. Os principais sintomas vocais referidos foram a 

rouquidão (75,1%), fadiga vocal (69,3%) e ardor na garganta (52,5%). 

 

REHDER (1999) avaliou, por meio de questionário, 150 regentes de 

corais do Estado de São Paulo. Grande parte dos participantes regia mais 

de um grupo que era composto, em sua maioria, por 20 a 40 coralistas 

adultos. Os regentes não possuíam formação acadêmica específica em 

regência (78%), regiam em média um coro, possuíam de um a 40 anos de 

exercício de regência e fizeram de um a cinco anos de aula de canto. Como 

hábito faziam os ensaios de naipe em separado e a maioria (97,3%) cantava 

junto com os coralistas durante os ensaios. Os participantes faziam 

aquecimento vocal (93,3%), mas não faziam desaquecimento vocal (89,3%). 

Dentre as queixas, o pigarro foi o mais comum (31,3%), seguido de 

rouquidão (26%), sensação de garganta seca (26%), acúmulo de secreção 

na garganta (24,7%), cansaço após fala (24,7%), cansaço após canto 
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(24%), tensão na garganta (20,7%), perda da voz (18%), tosse (14,7%), 

ardor na garganta (8,7%), dor ao cantar (8%) e dor ao falar (6,7%). 

 

VICCO (2000) estudou 27 cantores de karaokê, brasileiros, de ambos 

os sexos, descendentes de japoneses. Os participantes estavam em 

treinamento vocal; realizavam ensaios com freqüência, durante a semana, 

para a participação em concursos, e faziam aquecimento vocal de rotina. Os 

participantes não fumavam e não ingeriam bebidas alcoólicas e 

apresentaram, como principais queixas, garganta seca, pigarro, rouquidão e 

dores de garganta. 

 

SILVA (2001) estudou 25 cantores evangélicos do sexo feminino 

(44%) e do sexo masculino (56%). Com o objetivo de caracterizar a voz 

desses profissionais, a autora aplicou um questionário elaborado por ela 

mesma. Dentre as queixas mencionadas, a rouquidão foi apontada por 16% 

dos cantores e a fadiga vocal por 4% dos participantes. O hábito de 

pigarrear foi relatado por 4% dos participantes.   

 

CLIFT e HANCOX (2001a) fizeram dois estudos sobre os benefícios 

que cantar no coral podem trazer às pessoas. No primeiro estudo, 84 

coralistas universitários responderam a um questionário sobre os benefícios 

de sua participação no coral e de que maneira essa participação poderia 

melhorar a saúde. A maior parte dos entrevistados respondeu que havia 

sido beneficiada socialmente (87%) e emocionalmente (75%); 58% 

relataram benefícios físicos, e 49%, espiritual. A análise do questionário 

ajudou na elaboração de categorias das melhoras mencionadas, a saber: 

contato com pessoas novas, sentir-se mais alegre, aumento do controle da 

respiração, sentir-se mais alerta e melhora espiritual. Em relação aos 

benefícios trazidos à saúde, 84% dos participantes referiram redução do 

stress e melhora da função do pulmão e da respiração.  

No segundo estudo (2001b), realizado pelos mesmos autores, 91 

coralistas completaram um questionário referente ao canto, porém refletindo 
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sobre os comentários feitos pelos participantes do primeiro estudo. Os 

autores concluíram que 40% dos sujeitos concordaram que “cantar ajuda a 

melhorar o humor”, “cantar é uma experiência que, às vezes, move as 

pessoas”, “cantar faz as pessoas se sentirem mais alegres “ e “cantar é bom 

para a alma”. A análise do segundo questionário classificou os benefícios 

como: de relaxamento e para o bem estar; postura e respiração; sociais; 

espirituais; emocionais; e benefícios para o coração e o sistema 

imunológico. As mulheres referiram-se mais à categoria dos benefícios para 

o bem estar e relaxamento. Os participantes mais jovens mencionaram os 

benefícios sociais, e os demais afirmaram melhora espiritual.  

  

TEPE e col. (2002), com o objetivo de determinar a incidência de 

problemas vocais em coralistas, analisaram, por meio de questionário, 129 

coralistas, sendo 73% mulheres. Concluíram que houve presença dos 

sintomas de rouquidão (42,6%) e fadiga vocal (31,2 %). 

ZAMPIERI e col. (2002) analisaram 26 questionários sobre perfil vocal 

de cantores profissionais atuantes em baile do gênero popular, sendo 10 

homens e 16 mulheres. O objetivo da pesquisa foi verificar os ajustes 

laríngeos realizados por cantores profissionais do gênero popular durante a 

imitação do canto em estilo lírico, uma vez que, muitas vezes, ao interpretar 

uma música clássica, o cantor popular faz modificações em sua qualidade 

vocal, tentando se aproximar do canto lírico. Os autores concluíram que oito 

sujeitos iniciaram sua carreira profissionalmente e 16 admitiram ter 

começado imitando cantores famosos. Quanto aos hábitos vocais antes das 

apresentações, 14 sujeitos fazem aquecimento vocal, cinco fazem repouso 

vocal, 17 evitam gelados, 11 evitam álcool, apenas um indivíduo toma 

cuidados com a alimentação, e seis indivíduos não têm nenhum cuidado 

especial com a voz. Quanto aos hábitos de vida, apenas dois cantores 

afirmaram fazer uso de cigarros e um cantor relatou fazer uso de álcool. 

Ninguém afirmou fazer uso de drogas.  
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MORAES e QUIORATO (2003) investigaram, por meio de 

questionário, a saúde vocal de 26 cantores evangélicos, de ambos os sexos. 

A rouquidão apareceu em 15% dos coralistas, seguida de pigarro (15%) e 

ardor na garganta (12%).  

 

PERNAMBUCO e col. (2003) investigaram, por meio de questionário, 

o impacto emocional causado por uma disfonia em 29 coralistas da 

Universidade Federal de Pernambuco, de ambos os sexos, e estabeleceram 

quais sentimentos os profissionais apresentam diante de uma alteração 

vocal. Os resultados mostraram que o sentimento mais citado foi 

preocupação (50%), seguida da aflição (15,6%), ansiedade (12,5%), 

depressão (9,4%) e frustração (6,25%). 

 

AMORIM e col. (2003) estudaram, por meio de questionário, os 

principais hábitos vocais de 29 coristas, sendo 17 do sexo feminino e 12 do 

sexo masculino, de faixa etária compreendida entre 20 e 69 anos, com 

média de experiência em coral de quatro anos. Os resultados demonstram 

que 93,1% dos integrantes afirmaram realizar aquecimento vocal; porém, o 

desaquecimento vocal ainda não constitui um hábito constante, pois 72,5% 

referiram não realizá-lo. Dentre os abusos vocais foram referidos: gritar 

muito, falar por muitas horas consecutivas, beber e fumar, sendo o hábito de 

pigarrear (22,8%) e falar muito alto (34,2%) os abusos mais freqüentes. Os 

coristas referiram perceber na emissão vocal: garganta seca (37,1%), 

rouquidão (17,1%), dor no pescoço (14,2%), e ar na voz (14,2%), sendo que 

34,5% dos integrantes procuraram professor de canto para a superação de 

seus problemas vocais; 27,5% procuraram o otorrinolaringologista e apenas 

17,2 % referiram a procura do fonoaudiólogo.  

 

KIST e col. (2003) investigaram, por meio de questionário, as queixas 

vocais mencionadas por 19 coralistas (73,6% mulheres). A rouquidão 

prevaleceu em 47,3% dos participantes; a fadiga vocal em, 31,5%; e o ardor 

na garganta foi relatado por 21% deles.  
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RIBEIRO e HANAYAMA (2005) analisaram 124 questionários 

referentes a sintomas, hábitos, sentimentos e posturas frente à voz cantada 

e falada, de coralistas amadores (62% mulheres e 38% homens), com a 

finalidade de estabelecer o perfil vocal dessa população. Concluíram que 

39% dos sujeitos pesquisados afirmaram não apresentar sintomas na voz 

falada e 45% referiram um ou dois sintomas na voz cantada. Quanto à 

influência do canto na vida dos coralistas, a maioria afirmou que “cantar é 

uma das três coisas mais importantes”. Os participantes que relataram não 

falar em tom mais grave, ou mais agudo que o tom que consideram 

adequado, indicaram a ausência de sintomas vocais na voz falada (49%), e 

44% dos que afirmaram ter três ou mais sintomas na voz falada 

mencionaram que, geralmente, falam em tom de voz mais grave ou mais 

agudo do que deveriam (p<0,001). 

 

COSTA e col. (2006) compararam a extensão vocal de cantores 

evangélicos com os dados oferecidos pela literatura. Para isso, foram 

avaliados 80 sujeitos, sendo 26 homens e 54 mulheres, todos maiores de 18 

anos. Concluíram que a extensão vocal média dos participantes foi de 2,5 

oitavas, embora tenha sido observada diferença significativa quanto à idade 

e o tempo de canto no coro. Seis participantes, todos com mais de 50 anos, 

apresentaram extensão vocal menor que duas oitavas, enquanto que oito 

sujeitos, com idades entre 20 e 40 anos, alcançaram mais de três oitavas. 

Apenas um sujeito com mais de 50 anos, e que pratica canto coral há 41 

anos, apresentou ampla extensão vocal, ou seja, chegou a 4,08 oitavas. Ao 

contrário, o participante que apresentou extensão mais reduzida alcançou 

apenas 1,5 oitava, tem 51 anos e canta no coral há apenas um ano. Houve 

relação estatística significante entre o tempo de experiência e a idade dos 

cantores (p=0,006); tempo de coral e o número de oitavas alcançadas (p = 

0,026) e a relação entre idade e o número de oitavas foi inversamente 

proporcional (p=0,000). 
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3.2 SINTOMAS VOCAIS PRESENTES NA POPULAÇÃO EM GERAL 

 

 SIMBERG e col. (2000) detectaram a ocorrência de problemas vocais 

de 226 estudantes de Pedagogia (77,1% mulheres) da Finlândia. Foi 

aplicado questionário, feita avaliação perceptual da voz e exame clínico 

otorrinolaringológico. Os resultados do questionário mostraram que 34% dos 

participantes apresentavam problemas vocais, sendo mencionados os 

sintomas de fadiga vocal (29%), rouquidão (20%) e ardor na garganta 

(24%). 

 

 MARANGON (2001) realizou pesquisa, por meio de entrevista 

dirigida, com 128 indivíduos leigos, de 18 a 45 anos, com o objetivo de 

investigar e compreender o nível de conhecimento sobre os aspectos 

benéficos e prejudiciais sobre a voz. Dentre os aspectos considerados 

benéficos para a voz, foi citado o ato de pigarrear (12,5%); e dentre os 

prejudiciais os mais mencionados foram exposição à poeira (13,2%), dor de 

garganta (12,5%), poluição (11,7%), resfriado (9,3%) e fumaça de cigarro 

(8,5%). 

 

FERREIRA e FERREIRA (2001) realizaram estudo descritivo de 451 

atendimentos que ocorreram durante a campanha da Semana Nacional da 

Voz, em 1999, e concuíram que a maioria dos participantes era mulher 

(66,7%), com idade que variava de 41 a 51 anos. As queixas vocais 

mencionadas foram rouquidão (58%), dor de garganta (57,6%), pigarro 

(57,6%) e ardor na garganta (24%), embora a maior parte dos indivíduos 

tenha referido não fazer uso profissional da voz (19,7%). Dentre os fatores 

de risco estavam o tabagismo e/ou etilismo (35,2%) e 40,8% dos 

participantes relataram ficar exposto em ambientes poluídos.  

 

NAGAMINE (2002) desenvolveu pesquisa com 300 indivíduos 

desempregados, sendo 150 homens e 150 mulheres, que participavam de 

um curso básico de formação para teleoperador. O objetivo era descrever a 
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presença de sintomas e hábitos vocais e aspectos da saúde geral, que 

foram investigados por questionário. Os resultados mostraram que 38,9% 

dos sujeitos referiram ardor na garganta, 30,3% apresentaram fadiga vocal e 

27,6% mencionaram rouquidão. Houve associação estatística entre a 

presença de fadiga vocal e pertencer ao sexo feminino (p = 0,002). 

 

BORTOLOTTI e col. (2003) avaliaram os achados vocais e laríngeos 

de uma população que participou da Semana Nacional da Voz. Foram 

realizadas triagens fonoaudiológica e otorrinolaringológica em 730 sujeitos, 

das quais 69% eram mulheres. Os resultados mostraram que 86% dos 

participantes apresentavam queixas vocais e, dentre elas, a rouquidão foi a 

mais mencionada (83%).   

  

OLIVEIRA (2004) realizou estudo com 239 freqüentadores do Parque 

Ibirapuera, da Cidade de São Paulo, sendo 112 homens e 127 mulheres. Os 

resultados mostraram que, em diferentes freqüências (“sempre” ou às 

“vezes”), 6,7% da amostra “sempre” apresentavam rouquidão e 28% “às 

vezes”; 3,8% “sempre” apresentavam cansaço ao falar e 15,1%, “às vezes”; 

3% “sempre” apresentavam ardor na garganta e 21,3%, “às vezes”; 13,4% 

“sempre” tinham pigarro e 29,7% “às vezes”; 49,4% “sempre” falavam 

muito/alto e 16,3% “às vezes”. Quanto às possíveis causas, também em 

freqüências (“sempre” ou às “vezes”): 7,5% fumam “sempre” e 2,5%, “às 

vezes”; 18,8% tinham “sempre” alergias/ resfriados/problemas de garganta e 

21,8%, “às vezes”. Houve associação estatística entre rouquidão e cansaço 

ao falar (p=0,001) e ardor (p<0,001), pigarro (p=0,002) e 

alergias/resfriados/problemas de garganta (p=0,003). 

 

GUERRA (2004) analisou, por meio de questionário, a prevalência de 

sintomas vocais e sua correlação com os contraceptivos hormonais orais 

(CHOC) em 262 mulheres de uma universidade da rede privada da Cidade 

de São Paulo.  A autora concluiu que os sintomas relacionados à voz mais 

freqüentes no último mês foram: boca seca (18,7%), falta de ar (17,9%) e 
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garganta seca (17,6%). Na população que fazia uso de CHOC, os três 

sintomas mais citados foram falta de ar (6,5%), garganta seca (6,5%) e 

pigarro/secreção (5,3%). Porém, as participantes não fizeram correlação 

direta entre sintomas vocais e o uso de CHOC, mas relatam sintomas de 

aumento de peso, retenção hídrica e inchaço corporal que podem afetar de 

forma indireta o rendimento vocal dessas mulheres. 

 

GUERRA (2005) pesquisou a mesma população, mas com o objetivo 

de caracterizar, por meio de questionário, a presença de sintomas vocais e 

suas possíveis causas em estudantes universitários, e sua correlação entre 

sintomas de rouquidão, fadiga vocal e ardor na garganta. Os resultados 

apontaram que os dez sintomas mais referidos foram: boca seca (21%), 

garganta seca (18,2%), pigarro (17,9%), falta de ar (15,2%), rouquidão 

(14,9%), tosse com secreção (14,9%), tosse seca (12,3%), fadiga vocal 

(11,7%), ardor na garganta (10,7%) e voz mais grossa (8,6%). Dentre as 

causas mais mencionadas estavam: afecções respiratórias altas (39%), uso 

intenso da voz (24%), tabagismo (24%) e stress (21,2%). Houve relação 

estatística entre o sintoma de rouquidão e o uso intenso da voz e afecções 

respiratórias altas; a fadiga vocal foi relacionada ao uso intenso da voz, 

stress e problemas digestivos; ardor na garganta com uso intenso da voz, 

afecções respiratórias altas e poluição; e o pigarro associou-se ao 

tabagismo, afecções respiratórias altas e problemas digestivos. 

 

SANTOS (2005) aplicou questionário sobre questões vocais e saúde 

geral em 190 freqüentadores (52,6% mulheres e 47,4% homens) de um 

shopping da Cidade de São Paulo. O objetivo foi analisar a ocorrência de 

sintomas vocais e sua provável causa, na opinião da população em geral. A 

autora concluiu que os sintomas relacionados aos distúrbios vocais mais 

relatados foram: rouquidão (34,2%), ardor na garganta (24,7%), garganta 

seca (21,6%) e tosse seca (21,6%); e as causas mais citadas foram 

afecções respiratórias altas (86,8%), stress (26,8%) e uso intenso da voz 

(21%). Houve relação estatística significante entre a presença de rouquidão, 
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uso intenso da voz (p<0,001) e afecções respiratórias altas (p<0,001); fadiga 

vocal e stress (p<0,001); presença de ardor na garganta e afecções 

respiratórias altas (p<0,001); e presença de pigarro com tabagismo 

(p=0,021) e uso de drogas (p=0,002).  

 

HERINGER (2005) realizou estudo com 229 homens e 342 mulheres, 

cuja média de idade era 21,25 anos, de uma universidade particular da zona 

oeste de São Paulo. O objetivo da pesquisa foi analisar a relação entre a 

presença de queixas vocais específicas e o hábito de fumar em estudantes 

universitários de primeiro ano. A coleta de dados foi realizada a partir de um 

questionário composto por questões sobre estado de saúde e hábito de 

fumar. A autora concluiu que 69,5% dos estudantes não fumam e 18,4% 

fumam atualmente. Houve relação estatística significante entre ser tabagista 

e fazer referência a presença de sintoma de rouquidão (p=0,015) e voz 

grossa (p= 0,004).  

 

CHAVES (2005) realizou estudo com 400 freqüentadores (51,2% 

homens e 48,8% mulheres) de um parque público da Cidade de São Paulo, 

com idade média de 30,1 anos. O objetivo foi avaliar as relações entre a voz 

e os hábitos desses indivíduos. O fumo foi citado por 18,5% dos 

participantes; os problemas de saúde por 18% e o consumo de drogas 

ilícitas, por 4,8%. Dos entrevistados, 63% referiram que sua voz estava boa 

e 26,8% mencionaram problemas vocais. A análise estatística mostrou que 

os problemas de voz estavam relacionados ao sexo feminino, ao uso 

profissional da voz e problemas de saúde. 
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4. MÉTODO 

Esta pesquisa, de tipo transversal prospectiva, foi aprovada pelo 

Comitê de Ética do Programa de Pós-Graduação em Voz da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP sob número 0014/2005 

(ANEXO 1). 

 

4.1 PARTICIPANTES 

Inicialmente foi feito contato com o dirigente responsável por um coral 

universitário da Cidade de São Paulo, que é subdividido em corais. Após 

concordar com a realização da pesquisa, esse dirigente disponibilizou a 

comunicação com um dos oito regentes dos grupos corais. A partir do 

contato com o regente do primeiro grupo, este indicou os sete grupos 

restantes. Dessa forma, o trabalho foi realizado nos oito grupos, totalizando 

143 coralistas. 

A escolha por esse coral se deu por conta do número de inscrições 

feitas a cada ano, que, segundo o dirigente responsável, fica em torno de 

800 pessoas, o que possibilitou a realização desta pesquisa, uma vez que, 

segundo cálculo estatístico, seria necessário em torno de 96 participantes. 

É importante enfatizar alguns aspectos que são comuns nos corais e 

que, portanto, determinaram mudanças nos princípios para a escolha dos 

participantes estabelecidos inicialmente: em corais não profissionais há 

freqüente rotatividade dos integrantes, fato que interfere no desempenho do 

coral e, no caso desta pesquisa, foi necessário que o participante 

devolvesse o instrumento utilizado no mesmo dia de seu preenchimento; a 

maior presença de mulheres do que homens determinou analisar as 

variáveis no grupo feminino em maior número do que no masculino; no coral 

pesquisado soube-se, depois de iniciada a pesquisa, que participantes não 

universitários eram também aceitos.   

O coral universitário selecionado foi fundado, na Cidade de São 

Paulo, em 1967. No início reunia estudantes e tinha como estilo de canto o 

popular e o erudito. Hoje, cada grupo tem seu repertório, plano de ensaio e 
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apresentações. Realizou quatro turnês no exterior e, ao contrário de outros 

corais amadores, os participantes têm acompanhamento de regente, 

professor de canto e preparador vocal, o que colabora para a redução da 

incidência de problemas vocais, mas ainda não há acompanhamento 

fonoaudiólogo.   

Os critérios de inclusão dos participantes foram: cantar há seis meses 

em corais universitários, pois esse parece ser um período considerável para 

perceber as mudanças que podem ocorrer na voz, além das modificações 

relacionadas à prática e técnicas vocais, uma vez que esse coral é 

composto por amadores e não por cantores profissionais; e ter idade mínima 

de 18 anos, para garantir o período pós-muda vocal, e máxima de 45 anos, 

conhecida como limite máximo de eficiência vocal, segundo BEHLAU e col. 

(2004).  

Para a análise dos dados, a faixa etária foi dividida em dois grupos, 

de acordo com a classificação da Organização Mundial da Saúde (OMS), ou 

seja, adulto jovem ou juvenil (15 a 30 anos) e adulto maduro (31 a 45 anos). 

 

4.2 INSTRUMENTO: QUESTIONÁRIO 

Foi utilizado um questionário adaptado do proposto por GUERRA 

(2005), que foi elaborado a partir das pesquisas de TIRLONE (2003), 

referente aos aspectos de saúde geral, e de FERREIRA e col. (2000,2003), 

quanto aos aspectos vocais (ANEXO 2). 

As questões levantaram dados relacionados a: identificação dos 

participantes: -data de nascimento, idade, altura, peso e estilo de canto 

(questões I -1, I-2 e I-3); uso da voz cantada: -quanto tempo canta no coral, 

cantou em outros corais, quantas vezes ensaia por semana, duração de 

cada ensaio, classificação da voz, quem classificou a voz, realização de 

exercícios para a voz (questões 1, 2 , 3, 4, 5, 6 e 7); uso da voz falada: -faz 

uso profissional da voz, trabalha em ambiente ruidoso, pratica atividade 

física (questões 8, 9 e 10); saúde geral, tratamento  médico, uso de 

medicamentos e cigarro (questões 11, 12, 13 e 14); e aspectos vocais: -

sintomas vocais como rouquidão, tosse com secreção, falta de ar, voz mais 



 32

grossa, voz mais fina, voz variando em fina e grossa, voz fraca, voz forte, 

cansaço ao falar, perda da voz, tosse seca, pigarro/secreção, ardor na 

garganta, garganta seca, boca seca, dificuldade para engolir, falhas na voz, 

esforço ao falar, dor ao falar e prováveis causas para esses sintomas como: 

uso intenso da voz cantada, uso intenso da voz falada, infecção respiratória, 

estresse, cigarro, contraceptivos orais, gripe, alergias, medicamentos, 

problemas digestivos, uso de drogas, sem razão aparente, não sabe e 

outras causas. (questões 15 e 16); 

Depois de elaborado, o questionário foi aplicado a 19 coralistas de 

uma igreja evangélica da Cidade de São Paulo, com a finalidade de avaliar 

se os participantes apresentavam alguma dificuldade em compreender e 

responder às questões. Essas dificuldades foram consideradas e ajustes 

foram feitos na reelaboração do questionário.  

 

4.3 PROCEDIMENTOS 

Inicialmente foi realizado um contato com a direção do coral 

universitário, para confirmar o convite, esclarecer o objetivo da pesquisa e 

assumir o compromisso do anonimato dos participantes.  

Após consentimento do dirigente e dos regentes, todos os 

participantes receberam o questionário com o compromisso de respondê-lo 

naquele momento. Ao final do preenchimento, cada participante foi orientado 

a ler e, em seguida, assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(ANEXO 3), que foi entregue somente ao final do preenchimento, para que 

não comprometesse as respostas. 

 

4.4 ANÁLISE DOS DADOS              

Os dados dos questionários respondidos foram digitados em planilha 

específica, com alguns agrupamentos ou categorização das respostas. 

A classificação das vozes, de acordo com FACAL (1994) e BEHLAU 

e REHDER (1997), é definida em seis naipes, isto é, para vozes femininas, a 

classificação em contralto, mezzo-soprano e soprano; e para vozes 
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masculinas, baixo, barítono e tenor, ou seja, graves, médias e agudas, 

segundo URRUTIA e MARCO (1996). 

 BEHLAU e col. (2005) enfatizam que as vozes intermediárias (mezzo-

soprano ou meio-soprano e barítono) são mais difíceis de serem 

classificadas e normalmente não aparecem como naipe isolado. As autoras 

afirmam, também, que essas vozes podem ser deslocadas tanto para o 

grupo mais agudo (soprano/tenor), quanto para o mais grave 

(contralto/baixo), porém, geralmente os regentes preferem deslocá-las para 

o naipe mais grave. Contudo, é imprescindível que o cantor de voz 

intermediária cante no naipe mais confortável para que não haja abuso 

vocal. 

Dentre os participantes desta pesquisa, as de vozes agudas tanto de 

homens (tenores) quanto de mulheres (sopranos), são em maior número do 

que as vozes graves (contralto / baixo), fato esperado, uma vez que a 

literatura mostra que as vozes graves são as mais raras (SEGRE e 

NAIDICH, 1991). Dessa forma, na questão de número cinco, as vozes 

intermediárias foram somadas ao grupo de vozes mais graves, para facilitar 

a análise estatística e para que ficassem equivalentes ao grupo agudo. 

Assim como foi realizado no trabalho de SANTOS (2005), na questão 

13, sobre tratamento médico, o tratamento pneumológico foi agrupado na 

categoria otorrinolaringológico, uma vez que há relação entre ambos.   

Especialista em canto auxiliou na categorização da questão de 

número I-3, sobre estilo de canto, conforme as respostas dos participantes: 

eclético, popular, erudito e popular/erudito; na questão oito, sobre voz 

profissional, as profissões foram categorizadas em: educador (professor e 

palestrante), cantor (cantor, músico e regente), atendente (telefonista), ator, 

vendedor, advogado e locutor; e na questão de número nove, quanto à 

descrição sobre a presença de ruído no ambiente de trabalho, os locais 

foram classificados como ambiente externo (praça da Sé e obras), ambiente 

interno (secretaria, escritório, hospital, loja, consultório, escola, estúdio de 

gravação, editora, tribunal de justiça e call center) ou ambos (pessoas que 

exercem mais de uma profissão, tanto em ambiente interno como externo). 
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Na questão de número 16, quando “outras” causas foram 

mencionadas, essas foram classificadas em: alterações de laringe (cisto); 

aspectos climáticos e de poluição ambiental (clima seco, poluição e frio); e 

aspectos relacionados à voz e fala (falhas na voz por timidez, falar errado e 

falta de técnica vocal). 

Os dados foram analisados considerando o levantamento numérico e 

percentual conforme ocorrência de: sintomas e causas que mais aparecem 

segundo o sexo (homens x mulheres); sintomas e causas mais freqüentes 

em sopranos e contraltos; sintomas e causas mais freqüentes em tenores e 

baixos; sintomas em geral e causas; e sintomas vocais mais freqüentes na 

voz falada, cantada e em ambas. 

Para a análise estatística foi utilizado o programa SPSS (Statistical 

Package for Social Sciences) – versão 13.0. Adotou-se o nível de 

significância de 5% (0,050), para a aplicação dos testes estatísticos deste 

estudo. Para a análise das possíveis diferenças entre o sexo e classificação 

vocal foi utilizado o Teste de Mann-Whitney; e a análise de correlação de 

Spearman foi utilizada com o intuito de verificar o nível de relacionamento 

entre sintomas vocais e possíveis causas. 
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Figura 1- Fluxograma dos procedimentos metodológicos que foram 
desenvolvidos para realização desta pesquisa.                    
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5. RESULTADOS  

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 

 Dos 143 participantes, 84 eram mulheres e 59, homens. A média de 

idade, de acordo com a faixa etária proposta (18 a 45 anos), foi de 30,18 

anos. Em conformidade com a análise a ser realizada posteriormente, o 

grupo foi dividido em adulto jovem ou juvenil, que correspondeu a 57,34% e 

adulto maduro (41,96%). A média da altura dos participantes foi de 1,65 m 

para as mulheres e 1,77 m para os homens, com desvio-padrão = 0,06 e 

0,07. Considerando a classificação da voz, a média da altura encontrada foi 

de 1,64 m para as sopranos e 1,65 m para as contraltos (desvio-padrão = 

0,06 para os dois grupos). No caso dos homens, a média da altura foi de 

1,75 m para tenores (desvio-padrão = 0,07), 1,78 m para baixos (desvio-

padrão = 0,06). O peso médio dos participantes foi de 61,38 Kg entre as 

mulheres (desvio padrão = 10,19) e 74,98 Kg entre os homens (desvio 

padrão = 10,98). Segundo a classificação vocal, o peso das sopranos foi 

60,91 Kg (desvio padrão = 9,59); contraltos 62 Kg (desvio padrão = 11,06), 

tenores 72,48 kg (desvio-padrão = 9,85) e baixos 77,14 (desvio-padrão = 

11,81). 

A maior parte dos coralistas classificou o estilo de canto como 

eclético, ou seja, variado (51,4%). O tempo médio que essas pessoas 

cantam no coral pesquisado foi de três anos; incluindo em outros corais, foi 

de quatro a cinco anos. Os ensaios acontecem, na sua maior parte, duas 

vezes por semana, sendo que a duração de cada ensaio é em torno de duas 

a três horas. Em relação à classificação da voz, entre as mulheres, 34,26% 

dos participantes eram sopranos e 24,48% contraltos e mezzo-sopranos; e 

entre os homens, 19,58% eram tenores e 20,98%, baixos e barítonos. Essas 

classificações foram feitas, na maioria das vezes (79,7%), pelo regente. Em 

relação aos exercícios, todos os participantes afirmaram fazer algum tipo de 

exercício vocal antes e após o ensaio (Tabela 1). 
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Tabela 1- Caracterização da amostra quanto ao sexo, idade, estilo de canto, 
atuação em outros corais, ensaios por semana, classificação da voz, 
responsável pela classificação e realização de exercícios para a voz antes e 
depois do canto. 

 
 

Variável Categoria N %

Sexo Feminino 84 58,7
Masculino 59 41,3

Idade Adulto jovem ou juvenil 82 57,34
Adulto maduro 60 41,96
NR 1 0,7
Eclético 73 51
Popular 34 23,8

Estilo de canto Erudito 27 18,9
Popular e erudito 1 0,7
NR 8 5,6

Atuação em outros corais Sim 94 65,7
Não 49 34,3
1 18 12,6
2 101 70,6

Ensaio (semana) 3 13 9,1
4 7 4,9
mais de 4 3 2,1
NR 1 0,7
Soprano 49 34,26

Classificação da voz Contralto (mezzo-soprano) 35 24,48
Tenor 28 19,58
Baixo (barítono) 30 20,98
NR 1 0,7

Responsável pela Preparador vocal 28 19,6
    classificação Regente 114 79,7

Auto-avaliação 1 0,7
Exercícios para a voz antes Sim 142 99,3
      e depois do canto NR 1 0,7
Total de participantes 143 100  

          
      NR= Não Respondeu 
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Quanto às questões sobre o uso profissional da voz, pouco mais da 

metade dos coralistas (54,5%) afirmou não fazer uso da voz nesse contexto. 

Dentre os demais, 43,08% eram educadores e 17,5% trabalhavam em 

ambiente interno. Parte dos entrevistados (73,4%) afirmou que não trabalha 

em ambiente ruidoso (Tabela 2).  

 

 

 

Tabela 2 – Distribuição numérica (n) e percentual (%) dos coralistas, 
segundo uso profissional da voz, trabalho em ambiente ruidoso e local de 
trabalho. 
 

Variável Categoria N %

Não 78 54,5
Sim 65 45,5
    Educador 28 43,08
    Cantor 20 30,77

Uso profissional da voz     Atendente 6 9,23
    Ator 3 4,6
    Advogado 2 3,08
    Vendedor 1 1,54
    Locutor 1 1,54
    Outros 2 3,08
    NR 2 3,08

Trabalho em Não 105 73,4
ambiente ruidoso Sim 37 25,9

NR 1 0,7

    Ambiente interno 25 17,5
Local de trabalho     Ambiente externo 4 2,8

    Ambos 1 0,7
    NR 113 79,0

Total de participantes 143 100

 
                  
       NR= Não Respondeu 
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           Quanto às questões relacionadas à saúde, 59,4% dos 

entrevistados afirmaram praticar atividade física; 80,4% classificaram 

seu estado de saúde como bom; 77,6% não fazem tratamento médico 

atualmente, além de não fazerem uso de nenhum medicamento 

(71,3%). Dentre os participantes que mencionaram fazer algum tipo 

de tratamento médico, os mais citados foram: otorrinolaringológico e 

pneumológico (16,1%), gastrológico (16,1%) e cardiocirculatório 

(9,7%). Dentre os medicamentos, os mais referidos foram: 

antidepressivos (15%), contraceptivos orais (15%) e remédios para 

refluxo (7,5%). Em relação ao tabagismo, somente 10,5% fumam 

atualmente e, 83,2% fumaram (Tabela 3).  

 

 

 

Tabela 3 – Distribuição numérica (n) e percentual (%) dos coralistas, 
segundo atividade física, auto-percepção da saúde, tratamento médico 
atual, uso de medicamento atual e tabagismo. 
 

Variável Categoria N %

Atividade física Sim 85 59,4
Não 57 39,9
NR 1 0,7
Boa 115 80,4

Saúde Razoável 25 17,5
Ruim 3 2,1

Tratamento Sim 32 22,4
médico atual Não 111 77,6
Uso de medicamento Sim 40 28,0
atual Não 102 71,3

NR 1 0,7
Sim 15 10,5

Tabagismo Não 119 83,2
Parou 8 5,6
NR 1 0,7

Total de participantes 143 100         
 

 
            NR = Não respondeu 
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Em relação aos sintomas vocais relatados pelo grupo de coralistas, 

os mais referidos foram pigarro/secreção (44,6%, tanto para mulheres 

quanto para homens), seguido de rouquidão (22,9% para as mulheres e 

26,8% para os homens) e tosse seca (20,5% para o sexo feminino e 14,3% 

para o sexo masculino). Os homens (26,8%) fizeram mais referência à 

presença de rouquidão do que as mulheres (22,9%), ao contrário da 

ocorrência do sintoma de tosse seca, que foi mais referido pelas mulheres 

(20,5%) do que pelos homens (14,3%). Porém, apenas a referência de 

presença de voz fraca apresentou diferença estatística significante 

(p=0,015) a favor dos homens (25%), enquanto apenas 8,4% das mulheres 

mencionaram tal sintoma. Dentre os homens, 25% referiram não sentir 

nenhum dos sintomas mencionados no questionário, enquanto que entre as 

mulheres, 22,9%. Apenas as mulheres assinalaram o item “outros” e 

completaram com a descrição de “câimbra” ao cantar na igreja e “pouco 

fôlego” (Tabela 4).  
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Tabela 4 – Distribuição numérica (n) e percentual (%) dos sintomas vocais, 
segundo sexo (feminino n =83 e masculino n =56) e respectiva correlação 
(1).  

 

(p)

n % n % n % n % n % n %

Rouquidão 64 77,1 19 22,9 83 100 41 73,2 15 26,8 56 100 0,602
Tosse com secreção 70 84,3 13 15,7 83 100 43 76,8 13 23,2 56 100 0,265
Falta de Ar 72 86,7 11 13,3 83 100 48 85,7 8 14,3 56 100 0,862
Voz mais grossa 73 88 10 12 83 100 46 82,1 10 17,9 56 100 0,340
Voz mais fina 74 89,2 9 10,8 83 100 52 92,9 4 7,1 56 100 0,464
Voz variando em fina e grossa 79 95,2 4 4,8 83 100 51 91,1 5 8,9 56 100 0,336
Voz fraca 76 91,6 7 8,4 83 100 43 76,8 14 25 56 100  0,015*
Voz forte 71 85,5 12 14,5 83 100 49 87,5 7 12,5 56 100 0,743
Cansaço ao falar 71 85,5 12 14,5 83 100 45 80,4 11 19,6 56 100 0,421
Perda da voz 78 94 5 6 83 100 52 92,9 4 7,1 56 100 0,793
Tosse seca 66 79,5 17 20,5 83 100 48 85,7 8 14,3 56 100 0,353
Pigarro/secreção 46 55,4 37 44,6 83 100 31 55,4 25 44,6 56 100 0,978
Ardor na garganta 68 81,9 15 18,1 83 100 44 78,6 12 21,4 56 100 0,625
Garganta seca 67 80,7 16 19,3 83 100 42 75 14 25 56 100 0,423
Boca seca 67 80,7 16 19,3 83 100 45 80,4 11 19,6 56 100 0,958
Dificuldade para engolir 77 92,8 6 7,2 83 100 51 91,1 5 8,9 56 100 0,717
Falhas na voz 71 85,5 12 14,5 83 100 46 82,1 10 17,9 56 100 0,592
Esforço ao falar 79 95,2 4 4,8 83 100 50 89,3 6 10,7 56 100 0,189
Dor ao falar 80 96,4 3 3,6 83 100 54 96,4 2 3,6 56 100 0,989
Nenhum 64 77,1 19 22,9 83 100 42 75 14 25 56 100 0,775
Outros 81 97,6 2 2,4 83 100 55 100 0 0 55 100 0,769

Ausência Presença

        Feminino

  Total

         Masculino

Ausência Presença  Total

 
 

* Significante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 

(1) O número de participantes varia de acordo com as tabelas, pois nem todos  

assinalaram todas as questões. 
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Em relação aos sintomas vocais mencionados pelas coralistas 

sopranos e contraltos, os mais relatados foram: pigarro/secreção (39,6% e 

51,4%), rouquidão (18,7% e 28,6%), tosse com secreção (14,6% e 17,1%), 

cansaço ao falar (14,6% e 14,3%), tosse seca (14,6% e 28,6%) e falhas na 

voz (14,6% e 14,3%). Porém, a diferença foi estatisticamente significante 

apenas para os sintomas de garganta seca (p=0,017) e de boca seca 

(p=0,017), ambos a favor das contraltos 31,4% para os dois sintomas, 

enquanto as menções das sopranos foram, para ambos, 10,4%. Assim, as 

contraltos tendem a apresentar mais pigarro/secreção (51,4%), rouquidão 

(28,6%), tosse seca (28,6%) e tosse com secreção (17,1%) do que as 

sopranos (39,6%, 18,7%, 14,6% e 14,6%, respectivamente). Apenas 25% 

das sopranos e 20% das contraltos não fizeram referência aos sintomas 

mencionados no questionário. No item “outro”, 2,9% das sopranos referiram 

“câimbra” ao cantar na igreja e 2,9% das contraltos relatou ter pouco fôlego 

(Tabela 5). 
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Tabela 5 – Distribuição numérica (n) e percentual (%) dos sintomas vocais, 
segundo a classificação vocal (soprano n=48 e contralto n=35) e respectiva 
correlação. 
 
 

(p)

n % n % n % n % n % n %

Rouquidão 39 81,3 9 18,7 48 100 25 71,4 10 28,6 35 100 0,296
Tosse com secreção 41 85,4 7 14,6 48 100 29 82,9 6 17,1 35 100 0,753
Falta de Ar 42 87,5 6 12,5 48 100 30 85,7 5 14,3 35 100 0,814
Voz mais grossa 43 89,6 5 10,4 48 100 30 85,7 5 14,3 35 100 0,595
Voz mais fina 43 89,6 5 10,4 48 100 31 88,6 4 11,4 35 100 0,884
Voz variando em fina e grossa 46 95,8 2 4,2 48 100 33 94,3 2 5,7 35 100 0,747
Voz fraca 44 91,7 4 8,3 48 100 32 91,4 3 8,6 35 100 0,969
Voz forte 42 87,5 6 12,5 48 100 29 82,9 6 17,1 35 100 0,555
Cansaço ao falar 41 85,4 7 14,6 48 100 30 85,7 5 14,3 35 100 0,970
Perda da voz 45 93,8 3 6,2 48 100 33 94,3 2 5,7 35 100 0,920
Tosse seca 41 85,4 7 14,6 48 100 25 71,4 10 28,6 35 100 0,121
Pigarro/secreção 29 60,4 19 39,6 48 100 17 48,6 18 51,4 35 100 0,291
Ardor na garganta 40 83,3 8 16,7 48 100 28 80 7 20 35 100 0,698
Garganta seca 43 89,6 5 10,4 48 100 24 68,6 11 31,4 35 100  0,017*
Boca seca 43 89,6 5 10,4 48 100 24 68,6 11 31,4 35 100  0,017*
Dificuldade para engolir 44 91,7 4 8,3 48 100 33 94,3 2 5,7 35 100 0,651
Falhas na voz 41 85,4 7 14,6 48 100 30 85,7 5 14,3 35 100 0,970
Esforço ao falar 46 95,8 2 4,2 48 100 33 94,3 2 5,7 35 100 0,747
Dor ao falar 47 97,9 1 2,1 48 100 33 94,3 2 5,7 35 100 0,384
Nenhum 36 75 12 25 48 100 28 80 7 20 35 100 0,595
Outro 47 97,9  1 2,9 48 100 34 97,1 1 2,9 35 100 0,242

 Total

Soprano Contralto

Ausência Presença   Total Ausência Presença

 
 * Significante 

 

 

 

Entre os coralistas tenores e baixos, os sintomas mais referidos foram 

pigarro/secreção (44,4% e 46,4%), cansaço ao falar (25,9% e 10,7%), voz 

fraca (25,9% e 21,4%), rouquidão (22,2% e 32,1%) e tosse com secreção 

(22,2% e 25%), embora houvesse tendência dos baixos a apresentarem 

mais sintoma de garganta seca (35,7%), pigarro/secreção (46,4%), 

rouquidão (32,1%) e tosse com secreção (25%) do que os tenores (14,8%, 

44,4%, 22,2% e 22,2%), e os tenores serem mais propícios à voz fraca 

(25,9%) e cansaço ao falar (25,9%) do que os baixos (21,4% e 10,4%). Não 

houve diferença significante ao se comparar os grupos. Apenas 22,2% dos 

tenores e 28,6% dos baixos não fizeram referência aos sintomas 
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mencionados no questionário e nenhum dos participantes referiu outro 

sintoma que não estivesse no questionário (Tabela 6). 

 

 

 

 

Tabela 6 – Distribuição numérica (n) e percentual (%) dos sintomas vocais, 
segundo a classificação vocal (tenor n=27 e baixo n=28) e respectiva 
correlação. 
 
 

(p)

n % n % n % n % n % n %

Rouquidão 21 77,8 6 22,2 27 100 19 67,9 9 32,1 28 100 0,413
Tosse com secreção 21 77,8 6 22,2 27 100 21 75 7 25 28 100 0,810
Falta de Ar 23 85,2 4 14,8 27 100 24 85,7 4 14,3 28 100 0,956
Voz mais grossa 23 85,2 4 14,8 27 100 22 78,6 6 21,4 28 100 0,529
Voz mais fina 24 88,9 3 11,1 27 100 27 96,4 1 3,6 28 100 0,286
Voz variando em fina e grossa 25 92,6 2 7,4 27 100 26 92,9 2 7,1 28 100 0,970
Voz fraca 20 74,1 7 25,9 27 100 22 78,6 6 21,4 28 100 0,697
Voz forte 24 88,9 3 11,1 27 100 24 85,7 4 14,3 28 100 0,726
Cansaço ao falar 20 74,1 7 25,9 27 100 25 89,3 3 10,7 28 100 0,147
Perda da voz 25 92,6 2 7,4 27 100 26 92,9 2 7,1 28 100 0,970
Tosse seca 22 81,5 5 18,5 27 100 25 89,3 3 10,7 28 100 0,416
Pigarro/secreção 15 55,6 12 44,4 27 100 15 53,6 13 46,4 28 100 0,794
Ardor na garganta 22 81,5 5 18,5 27 100 21 75 7 25 28 100 0,564
Garganta seca 23 85,2 4 14,8 27 100 18 64,3 10 35,7 28 100  0,078*
Boca seca 24 88,9 3 11,1 27 100 20 71,4 8 28,6 28 100 0,109
Dificuldade para engolir 24 88,9 3 11,1 27 100 26 92,9 2 7,1 28 100 0,612
Falhas na voz 23 85,2 4 14,8 27 100 22 78,6 6 21,4 28 100 0,529
Esforço ao falar 24 88,9 3 11,1 27 100 25 89,3 3 10,7 28 100 0,963
Dor ao falar 25 92,6 2 7,4 27 100 28 100 0 0 28 100 0,146
Nenhum 21 77,8 6 22,2 27 100 20 71,4 8 28,6 28 100 0,592
Outro 27 100 0 0 27 100 28 100 0 0 28 100 0,317

Presença   Total Ausência  TotalAusência

Tenor Baixo

Presença

 

* Significante 
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 Dentre as causas, as mais mencionadas pelo grupo, como possíveis 

para explicar os sintomas referidos, foram: gripe (50,8%), uso intenso de voz 

cantada (42,4%) e quadro de alergia (41,6%). Ao comparar os homens com 

as mulheres, eles relacionam os sintomas com o fato de fumar (32,7%), uso 

intenso da voz cantada (25,5%) e gripe (25,5%); e elas, alergia (28,9%), 

gripe (25,3%) e stress (18,1%). Na análise estatística, ao se comparar o 

sexo, mostraram-se como diferença significante apenas o ato de fumar 

(p=0,009), a favor dos homens, e a presença de alergia (p=0,026) para as 

mulheres. No item “outros”, as mulheres mencionaram aspectos climáticos e 

de poluição ambiental e aspectos relacionados à voz e fala, enquanto que 

os homens se referiram mais às alterações de laringe e aspectos climáticos 

e de poluição ambiental (Tabela 7). 

 
 
 
 
Tabela 7 – Distribuição numérica (n) e percentual (%) das causas, segundo 
sexo (feminino n=83 e masculino n=55) e respectiva correlação. 

 

(p)

n % n % n % n % n % n %

Uso intenso da voz cantada 69 83,1 14 16,9 83 100 41 74,5 14 25,5 55 100 0,221
Uso intenso da voz falada 70 84,3 13 15,7 83 100 48 87,3 7 12,7 55 100 0,633
Infecção respiratória 76 91,6 7 8,4 83 100 50 90,9 5 9,1 55 100 0,894
Stress 68 81,9 15 18,1 83 100 51 92,7 4 7,3 55 100 0,072
Cigarro 80 96,4 3 3,6 83 100 37 67,3 18 32,7 55 100 0,009*
Contraceptivos orais (pílula) 80 96,4 3 3,6 83 100 55 100,0 0 0,0 55 100 0,156
Gripe 62 74,7 21 25,3 83 100 41 74,5 14 25,5 55 100 0,984
Alergias 59 71,1 24 28,9 83 100 48 87,3 7 12,7 55 100 0,026*
Medicamentos 83 100,0 0 0,0 83 100 55 100,0 0 0,0 55 100 > 0,999
Problemas digestivos 73 88,0 10 12,0 83 100 51 92,7 4 7,3 55 100 0,365
Uso de drogas 82 98,8 1 1,2 83 100 52 94,5 3 5,5 55 100 0,147
Sem razão aparente 78 94,0 5 6,0 83 100 55 100,0 0 0,0 55 100 0,065
Não sei 80 96,4 3 3,6 83 100 50 90,9 5 9,1 55 100 0,179
Outro 69 83,1 14 16,9 83 100 50 90,9 5 9,1 55 100 0,196

Ausência Presença   Total Ausência Presença  Total

Feminino          Masculino
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 Na comparação dos grupos classificados quanto ao tipo de voz, as 

sopranos relacionaram a presença dos sintomas, principalmente, às causas 

de alergia (31,3%), gripe (25%) e uso intenso da voz falada (18,8%) ou 

cantada (18,8%); as contraltos, além de alergia (25,7%) e gripe (25,7%), 

também fizeram menção ao stress (22,9%). Na análise estatística, porém, 

apenas o uso de contraceptivo oral evidenciou diferença significante 

(p=0,040) a favor das contraltos. No item “outros”, tanto sopranos (12,5%) 

quanto contraltos (22,9%) referiram como outras causas aspectos climáticos 

e de poluição ambiental e aspectos relacionados à voz e fala (Tabela 8). 

 
 
 

 
Tabela 8 – Distribuição numérica (n) e percentual (%) das causas, segundo 
a classificação vocal (soprano n=48 e contralto n=35) e respectiva 
correlação. 

 

(p)

n % n % n % n % n % n %

Uso intenso da voz cantada 39 81,3 9 18,8 48 100 30 85,7 5 14,3 35 100 0,594
Uso intenso da voz falada 39 81,3 9 18,8 48 100 31 88,6 4 11,4 35 100 0,368
Infecção respiratória 46 95,8 2 4,2 48 100 30 85,7 5 14,3 35 100 0,103
Stress 41 85,4 7 14,6 48 100 27 77,1 8 22,9 35 100 0,336
Cigarro 47 97,9 1 2,1 48 100 33 94,3 2 5,7 35 100 0,384
Contraceptivos orais (pílula) 48 100,0 0 0,0 48 100 32 91,4 3 8,6 35 100 0,040*
Gripe 36 75,0 12 25,0 48 100 26 74,3 9 25,7 35 100 0,941
Alergias 33 68,8 15 31,3 48 100 26 74,3 9 25,7 35 100 0,585
Medicamentos 48 100,0 0 0,0 48 100 35 100,0 0 0,0 35 100 > 0,999
Problemas digestivos 43 89,6 5 10,4 48 100 30 85,7 5 14,3 35 100 0,595
Uso de drogas 48 100,0 0 0,0 48 100 34 97,1 1 2,9 35 100 0,242
Sem razão aparente 45 93,8 3 6,3 48 100 33 94,3 2 5,7 35 100 0,920
Não sei 46 95,8 2 4,2 48 100 34 97,1 1 2,9 35 100 0,754
Outro 42 87,5 6 12,5 48 100 27 77,1 8 22,9 35 100 0,216

Ausência Presença   Total Ausência Presença  Total

Soprano Contralto
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 Os tenores relacionaram os sintomas, principalmente, às causas de 

presença de gripe (37%), uso intenso da voz cantada (22,2%) e alergia 

(14,8%), enquanto que os baixos, ao cigarro (55,6%), uso intenso da voz 

cantada (29,6%) e falada (14,8%). Apesar disso, na comparação, não houve 

diferença significante entre os grupos (Tabela 9). 

 
 
 
 
 
 
Tabela 9 - Distribuição numérica (n) e percentual (%) das causas, segundo 
a classificação vocal (tenor n=27e baixo n=27) e respectiva correlação. 
 
 

(p)

n % n % n % n % n % n %

Uso intenso da voz cantada 21 77,8 6 22,2 27 100 19 70,4 8 29,6 27 100 0,538
Uso intenso da voz falada 24 88,9 3 11,1 27 100 23 85,2 4 14,8 27 100 0,688
Infecção respiratória 25 92,6 2 7,4 27 100 24 88,9 3 11,1 27 100 0,642
Stress 26 96,3 1 3,7 27 100 24 88,9 3 11,1 27 100 0,303
Cigarro 24 88,9 3 11,1 27 100 12 44,4 15 55,6 27 100 0,261
Gripe 17 63,0 10 37,0 27 100 23 85,2 4 14,8 27 100 0,065
Alergias 23 85,2 4 14,8 27 100 24 88,9 3 11,1 27 100 0,688
Medicamentos 27 100,0 0 0,0 27 100 27 100,0 0 0,0 27 100 > 0,999
Problemas digestivos 26 96,3 1 3,7 27 100 24 88,9 3 11,1 27 100 0,303
Uso de drogas 26 96,3 1 3,7 27 100 25 92,6 2 7,4 27 100 0,556
Sem razão aparente 27 100,0 0 0,0 27 100 27 100,0 0 0,0 27 100 > 0,999
Não sei 25 92,6 2 7,4 27 100 25 92,6 2 7,4 27 100 > 0,999
Outro 27 100,0 0 0,0 27 100 23 85,2 4 14,8 27 100 0,163

Ausência Presença  Total

Tenor Baixo

Ausência Presença   Total
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O USO INTENSIVO DA VOZ CANTADA e O USO INTENSIVO DA VOZ FALADA, na 

opinião dos coralistas, determinam os sintomas de rouquidão, garganta e 

boca secas e esforço ao falar. Para o uso da primeira, aparece ainda voz 

mais grossa ou mais fina e mais forte, ardor na garganta e dor ao falar; e 

para o uso da segunda, cansaço ao falar. 

 Os coralistas atribuíram a INFECÇÃO RESPIRATÓRIA e ALERGIAS a 

ocorrência de rouquidão, tosse com secreção, ardor na garganta e 

pigarro/secreção. Na ocorrência da primeira, fazem referência também ao 

esforço e dor ao falar, dificuldade para engolir, falta de ar e falhas na voz; e 

à segunda, tosse seca, garganta e boca secas. A GRIPE foi relacionada com 

voz mais fina, voz variando em fina e grossa, tosse seca ou com secreção, 

pigarro/secreção, dificuldade para engolir, falhas na voz, dor ao falar e perda 

da voz. 

 Os PROBLEMAS DIGESTIVOS foram relacionados à rouquidão, voz forte, 

cansaço ao falar, tosse seca, ardor na garganta, enquanto o CIGARRO foi 

associado com tosse com secreção, voz mais grossa, tosse seca, 

pigarro/secreção, ardor na garganta, garganta seca e falhas na voz. 

O STRESS determinou, na opinião dos participantes, cansaço ao falar, 

tosse seca, falhas na voz e esforço ao falar, enquanto que o uso do 

CONTRACEPTIVO ORAL e a ingestão de DROGAS apareceram como causa de 

boca seca e falhas na voz, respectivamente. Embora 28,2% dos 

participantes tenham afirmado utilizar algum tipo de MEDICAMENTO, o seu uso 

não foi correlacionado com nenhum dos sintomas (Tabela 10). 
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Tabela 10 – Correlação entre sintomas vocais e possíveis causas (valores 
de significância) na opinião dos coralistas. 

 
 
 

Sintomas Causas Significância (p)
Rouquidão Uso intenso da voz cantada 0,000*

Uso intenso da voz falada 0,004*
Infecção respiratória 0,004*
Alergias 0,011*
Problemas digestivos 0,003*

Tosse com secreção Infecção respiratória 0,000*
Cigarro 0,031*
Gripe 0,000*
Alergias 0,007*

Falta de ar Infecção respiratória 0,040*
Voz mais grossa Uso intenso da voz cantada 0,000*

Cigarro 0,003*
Sem razão aparente 0,002*

Voz mais fina Uso intenso da voz cantda 0,001*
Gripe 0,001*

Voz variando em fina e grossa Gripe 0,031*
Voz fraca Uso intenso da voz cantada 0,000*
Voz forte Uso intenso da voz cantada 0,000*

Problemas digestivos 0,008*
Cansaço ao falar Uso intenso da voz falada 0,000*

stress 0,011*
Problemas digestivos 0,000*

Perda da voz Gripe 0,031*
Tosse seca Estresse 0,002*

Cigarro 0,024*
Gripe 0,000*
Alergias 0,000*
Problemas digestivos 0,001*

Pigarro/secreção Infecção respiratória 0,005*
Cigarro 0,001*
Gripe 0,000*
Alergias 0,001*
Problemas digestivos 0,000*
Drogas 0,025*
Outro 0,027*  
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Ardor na garganta Uso intenso da voz cantada 0,002*
Infecção respiratória 0,000*
Cigarro 0,031*
Alergias 0,030*
Problemas digestivos 0,001*

Garganta seca Uso intenso da voz cantada 0,008*
Uso Intenso da voz falada 0,004*
Cigarro 0,009*
Alergias 0,025*

Boca seca Uso intenso da voz cantada 0,002*
Uso intenso da voz falada 0,046*
Pilula 0,032*
Alergias 0,030*

Dificuldade para engolir Infecção respiratória 0,001*
Gripe 0,020*

Falhas na voz Infecção respiratória 0,011*
stress 0,007*
Cigarro 0,009*
Gripe 0,018*
Drogas 0,001*

Esforço ao falar Uso intenso da voz cantada 0,000*
Uso intenso da voz falada 0,017*
Infecção respiratória 0,013*
stress 0,000*

Dor ao falar Uso intenso da voz cantada 0,024*
Infecção respiratória 0,000*
Gripe 0,004*  

 

 

A seguir, foi considerada a presença do sintoma por ocasião do uso 

da voz falada, cantada ou em ambas. Entre as mulheres, foram mais 

mencionados, na voz falada, rouquidão (16,13%), cansaço ao falar (11,3%) 

e voz mais grossa (12,9%); na voz cantada, pigarro/secreção (16,12%), 

falhas na voz (14,51%) e voz mais fina (9,67%); e em ambas, 

pigarro/secreção (29,03%), garganta seca (14,51% ) e tosse seca. Entre os 

homens, foram mais mencionados, na voz falada, cansaço ao falar (20%), 

rouquidão (15%), voz mais grossa ou garganta seca (12,5%) e tosse com 

secreção (10%) ou pigarro/secreção (10%); na voz cantada, falhas na voz 

(15%), pigarro/secreção (15%), voz fraca (12,5%) e rouquidão (10%); e em 

ambas, além de pigarro/secreção (32,5%), tosse com secreção (15%) e voz 

fraca (12,5%) ou boca seca (12,5%) Tabela 11. 
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Tabela 11 – Distribuição numérica (n) e percentual (%) da referência dos 
sintomas presentes na voz falada (VF), voz cantada (VC) ou em ambas 
(VFC) de coralistas segundo o sexo. 
 
 

 

    MULHERES       HOMENS

VF % VC % VFC % VF % VC % VFC %

Rouquidão 10 16,13 1 1,6 5 8,06 6 15 4 10 4 10
Tosse com secreção 5 8,06 1 1,6 6 9,7 4 10 1 2,5 6 15
Falta de ar 1 1,6 5 8,06 0 0 0 0 3 7,5 2 5
Voz mais grossa 8 12,9 0 0 2 3,22 5 12,5 0 0 3 7,5
Voz mais fina 2 3,22 6 9,67 0 0 0 0 1 2,5 2 5
Voz variando em fina e grossa 0 0 2 3,22 1 1,6 0 0 2 5 2 5
Voz fraca 2 3,22 2 3,22 2 3,22 2 5 5 12,5 5 12,5
Voz forte 3 4,84 4 6,45 4 6,45 0 0 4 10 3 7,5
Cansaço ao falar 7 11,3 2 3,22 1 1,6 8 20 2 5 0 0
Perda da voz 2 3,22 1 1,6 2 3,22 3 7,5 0 0 1 2,5
Tosse seca 6 9,7 3 4,84 8 12,9 2 5 1 2,5 4 10
Pigarro / secreção 4 6,45 10 16,12 18 29,03 4 10 6 15 13 32,5
Ardor na garganta 3 4,84 3 4,84 7 11,29 3 7,5 4 10 2 5
Garganta seca 3 4,84 4 6,45 9 14,51 5 12,5 2 5 4 10
Boca seca 3 4,84 5 8,06 7 11,29 3 7,5 1 2,5 5 12,5
Dificuldade para engolir 2 3,22 0 0 3 4,84 3 7,5 0 0 4 10
falhas na voz 1 1,6 9 14,51 1 1,6 2 5 6 15 0 0
Esforço ao falar 2 3,22 2 3,22 0 0 5 12,5 0 0 1 2,5
Dor ao falar 1 1,6 0 0 1 1,6 1 2,5 0 0 1 2,5  
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6. DISCUSSÃO  

 

No grupo de coralistas pesquisado houve predomínio do sexo 

feminino (58,7%), fato esperado, uma vez que em corais amadores, o 

número de mulheres geralmente é superior ao de homens.  A idade média 

foi de 31,18 anos, superior à média encontrada por GUERRA (2005) que 

realizou pesquisa semelhante, porém apenas com universitários (21,2 anos). 

É importante lembrar que, embora o coral pesquisado esteja relacionado a 

uma universidade, o mesmo aceita participação de interessados não 

universitários, o que, provavelmente, determinou maior média de idade. 

Quanto à classificação do tipo de voz, foi possível, ao se incluírem as vozes 

médias ao grupo das mais graves, um número mais próximo entre eles. 

Outro fator considerado foi o tempo de canto no coral e em outros 

corais, o que caracterizou o tempo médio de três anos para pessoas que 

cantam no coral pesquisado e de quatro a cinco anos para os que cantaram 

em outros corais. Esse dado foi imprescindível para que os participantes 

respondessem sobre os sintomas vocais e causas com mais convicção, uma 

vez que seis meses de canto parece ser um tempo considerável para que o 

coralista perceba as alterações vocais e também os benefícios das técnicas 

vocais ao longo do tempo.  

Os coralistas declararam atuar em vários estilos de canto, o que 

requer maior preparo vocal anterior à apresentação, pois cada repertório 

necessita de um trabalho vocal diferenciado. No canto coral erudito, por 

exemplo, mesmo que um dos coristas não alcance determinada nota, a 

música não pode ser modificada e, por isso, existe um grande trabalho para 

o desenvolvimento da extensão vocal desses cantores (Bastos e col. 2007).   

A média de dois ensaios por semana e a presença de exercícios 

vocais antes e depois da atividade de canto podem contribuir para que parte 

dos coralistas (23,7%) não faça referência a sintomas vocai, como será visto 

posteriormente. 
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Muitos dos participantes (45,5%) afirmaram fazer uso profissional da 

voz, sendo que a ocupação de educador foi a mais citada. Vale lembrar que 

várias pesquisas apontam para a ocorrência de alterações vocais em 

professores (SIMÕES, 2004) em função de problemas ambientais e 

organizacionais. 

Fatores como realizar atividade física (59,4%), não fumar (83,2%), e 

até mesmo não estar exposto a ruído (73,4%) contribuíram para o grupo se 

autodefinir como tendo boa saúde (80,4%), não estar em tratamento médico 

(77,6%), nem fazer uso de medicamentos (71,3%). Esses dados positivos 

foram superiores aos encontrados no grupo pesquisado por GUERRA 

(2005), que registrou 54,1% dos universitários que disseram ter boa saúde e 

30,5% ser fumante. 

Ao destacar o hábito de fumar, parece haver uma relação deste com 

o tipo de música executada, conhecimento e preocupação com a voz e, até 

mesmo, questões culturais, uma vez que, nas pesquisas de OLIVEIRA 

(1997) com cantores da noite e GOMES e col. (1998) com cantores de rock, 

há mais presença de fumantes do que na de CUNHA (1998) com cantores 

de forró, na de ZAMPIERE (2002) com cantores de baile e de VICCO (2000) 

com cantores de karaoquê. Provavelmente, o hábito de fumar está menos 

presente ainda entre os coralistas, por esse ser um ato que há muito é 

preconizado como prejudicial ao canto, principalmente o erudito. 

De acordo com a literatura, a fumaça do cigarro, que passa 

diretamente sobre as pregas vocais, deposita nicotina sobre as mesmas, 

além de promover edema de mucosa, o que geralmente deixa a voz mais 

grave (BEHLAU e col. 2004), podendo prejudicar o desempenho dos 

cantores devido às dificuldades de projeção da voz e limitação da 

respiração. 

No levantamento dos sintomas vocais, conforme mencionado 

anteriormente, alguns dos participantes não fizeram referência a nenhum 

dos sintomas constantes no questionário, em porcentagem próxima quando 

os sexos foram comparados (25% dos homens e 22,9% das mulheres). 

Porém, não se pode afirmar que todos os demais apresentem alteração de 
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voz, uma vez que havia no questionário a solicitação para que os 

participantes assinalassem a presença ou ausência dos mesmos. Assim, 

ainda que um coralista tivesse no último mês percebido algum dos sintomas, 

poderia assinalar. Esses dados poderiam ser confirmados caso fosse 

realizada uma avaliação fonoaudiológica e/ou otorrinolaringológica, ou 

mesmo se a análise compreendesse a co-ocorrência de três sintomas 

vocais, o que, de acordo com OLIVEIRA (2004) já seria considerado fator de 

risco para o aparecimento de alterações vocais. Portanto, outras pesquisas 

podem ser realizadas nessa direção para aprofundar os estudos sobre a voz 

dos coralistas. 

Dentre os que assinalaram alguns dos sintomas presentes no 

questionário, os mais referidos foram pigarro/secreção, rouquidão e tosse 

seca. Tais sintomas são mencionados também na literatura, principalmente 

o de rouquidão (ANDRADA E SILVA, 1995; MILLER e VERDOLLINI, 1995; 

PHYLAND e col., 1999; SILVA, 2001; TEPE e col., 2002; MORAES e 

QUIORATO, 2003; KIRST e col., 2003; OLIVEIRA, 2004 ); e o pigarro 

aparece nos achados de BARTEL, 1998; REHDER, 1999; e MORAES e 

QUIORATO, 2003. Na pesquisa de REHDER (1999), com regentes de 

corais, também houve registro da ocorrência de tosse em 14,7% dos 

participantes. 

As pesquisas realizadas com a população em geral também 

encontraram a rouquidão como o principal sintoma vocal (FERREIRA e 

FERREIRA, 2001; NAGAMINE, 2002; BORTOLOTTI e col., 2003; GUERRA, 

2004; OLIVEIRA, 2004; e SANTOS, 2005). O pigarro, que apareceu na 

pesquisa de FERREIRA e FERREIRA (2001), e a tosse, encontrada no 

estudo de SANTOS (2005) foram os menos mencionados. 

A rouquidão, de acordo com BEHLAU e col. (2001), é o sintoma mais 

comum nas alterações vocais decorrentes de abuso vocal, uso inadequado 

da voz ou associado às alterações de vias aéreas superiores. A relação 

entre rouquidão e alterações das vias aéreas superiores implica em 

mudança na ressonância e projeção da voz devido à alteração nas 

cavidades da face, o que produz, como conseqüência, esforço ao falar como 
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mecanismo compensatório, favorecendo o uso vocal inadequado e 

prejudicando o desempenho do cantor. 

Para SATALOFF e SPIEGEL (1991), o pigarro é proveniente da 

secreção nasal por rinites alérgicas, sinusites, hábitos alimentares 

inadequados, má hidratação e refluxo gastresofágico.  

Dentre esses sintomas, a rouquidão é o que mais se relaciona à 

questão da voz, estando o pigarro e a tosse presentes também entre as 

queixas de outra natureza (problemas pulmonares ou digestivos, por 

exemplo). A rouquidão é ainda o sintoma mais divulgado nas campanhas de 

voz promovidas por fonoaudiólogos e otorrinolaringologistas com o objetivo 

de alertar a população na prevenção de alterações vocais (PENTEADO e 

SEVILHA, 2004). 

Na análise que propiciou a correlação considerando a variável sexo, 

apenas o sintoma de voz fraca esteve presente mais entre os homens do 

que entre as mulheres. Tal fato não encontrou respaldo na literatura e 

evidencia que o grupo, independente do sexo, apresenta sintomas 

semelhantes. 

Quando a variável classificação vocal foi analisada, apenas foi 

encontrada diferença estatística relacionada aos sintomas de garganta seca 

e boca seca, presentes entre as contraltos. REHDER (1999), em pesquisa 

com regentes; VICCO (2000), com cantores de Karaokê; e AMORIM (2003), 

com coralistas também encontraram referência ao sintoma de garganta 

seca, mesmo sem terem direcionado a essa classificação vocal, assim como 

GUERRA (2004, 2005), em estudo com população universitária, e SANTOS 

(2005), com freqüentadores de um shopping de São Paulo, que encontraram 

referência a garganta e boca secas, o que denota, mais uma vez, que o 

grupo se mostrou uniforme com relação aos sintomas relatados. 

Quando foi solicitado aos participantes que indicassem as possíveis 

causas para a ocorrência dos sintomas mencionados, eles responderam: 

gripe, uso intenso da voz cantada e alergia. Todas essas causas encontram 

respaldo na literatura com achados que vão na mesma direção, como gripe, 

que apareceu nas pesquisas de  MOURA (1998); uso intenso da voz 
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(DUPRAT, 1996; HAMAN, 1996), em pesquisa com cantores; SANTOS 

(2005) e GUERRA (2005), respectivamente em população freqüentadora de 

um shopping paulista e em população universitária; e alergia, que apareceu 

no estudo de CUNHA (1998), com cantores de forró. 

Dessa forma, os dados parecem evidenciar uma semelhança quanto 

à relação dos sintomas vocais e a literatura, que mostra que, durante crises 

alérgicas e gripes fortes, é comum o aparecimento da rouquidão devido ao 

edema das mucosas que revestem o trato respiratório; falar em excesso 

constitui abuso vocal que pode levar à fadiga muscular; e cantar em 

demasia, principalmente sem preparo vocal, pode levar a sérios distúrbios 

vocais (PINHO, 1999). 

Nesta pesquisa, algumas correlações estatísticas foram registradas 

entre rouquidão, uso intenso da voz e afecções respiratórias altas; fadiga 

vocal e stress; ardor na garganta com afecções respiratórias altas; e pigarro 

com tabagismo e uso de drogas, assim tal como na pesquisa de SANTOS 

(2005), realizada com a população em geral. 

O uso de contraceptivo oral diferenciou o grupo de contraltos quando 

comparado às sopranos, pois apareceu como uma das causas de boca 

seca. De acordo com SATALOFF e col. (1997), pílulas com doses 

equilibradas de estrogênio e progestogênio podem provocar alterações 

vocais em aproximadamente 5% das mulheres. Porém, tais alterações são 

temporárias e podem desaparecer com o término do tratamento.  

O cigarro, mais presente entre os baixos como causa de sintomas 

vocais, é extremamente irritante às mucosas do trato vocal. Além disso, há a 

destruição dos cílios do trato respiratório, cuja função é eliminar o muco 

acumulado nas paredes, o que aumenta a sensação de pigarro e secreção 

na garganta (PINHO, 1999).  

Importante enfatizar que todos os sintomas relatados pelos coralistas 

foram correlacionados às causas de forma adequada, o que evidenciou 

conhecimento do grupo em relação a causa e conseqüência das questões 

relacionadas à voz. Isto se deve ao fato de que professores de canto têm 

por costume passar tais orientações aos integrantes do coral pesquisado.  
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Até mesmo os problemas digestivos foram associados a sintomas 

presentes em quadros de refluxo gastresofágico, informação bastante 

interessante, pois tal ocorrência pode levar o cantor a ter dificuldades de 

aquecer a voz antes de ensaios e/ou apresentações. Além disso, o refluxo 

pode deixar a saliva viscosa (BEHLAU e PONTES, 2001), o que também é 

prejudicial ao cantor que necessita de articulação precisa para que o som 

saia claro, com boa qualidade e sem esforço.  

O uso de contraceptivo oral foi correlacionado ao sintoma de boca 

seca e, segundo a literatura, o uso de pílulas com baixa dosagem de 

progestágeno não causa alterações vocais significantes. Mas os que contêm 

altas doses de progestágeno podem produzir alterações anatômicas na 

laringe e virilização da voz, com rebaixamento da freqüência fundamental 

(LAWRENCE, 1987). GUERRA (2004), ao concluir seu trabalho com 

universitários, não encontrou tal relação mencionada pelos participantes e 

alerta para a necessidade de realizar pesquisa com profissionais que fazem 

uso da voz de forma mais efetiva, por acreditar que esses tenham condições 

de realizar tal correlação, o que foi confirmado no presente trabalho. 

O uso de drogas foi associado a falhas na voz, e a literatura nos 

mostra que, tanto as drogas inalatórias quanto as injetáveis, têm ação direta 

sobre a laringe, o que pode ocasionar sérios riscos a saúde vocal (BEHLAU 

e PONTES, 2001). 

No caso dos medicamentos, é comum relatos de pacientes que 

apresentavam voz normal e que, durante ou após o uso de determinada 

medicação, desenvolveram sintomas vocais. Isto é sentido, em especial, por 

profissionais da voz, pois alguns remédios podem comprometer a qualidade 

vocal e/ou a produção da voz, por ação central ou periférica (CERVANTES e 

BIASE, 2001). Mas a população desta pesquisa não fez nenhuma 

correlação entre o uso de medicamentos e a presença de sintomas vocais. 

A poluição também foi bastante mencionada pelos coralistas como 

causa de sintomas vocais, e a literatura nos mostra que, embora a relação 

entre poluição e transtornos vocais seja complexa, alguns poluentes atingem 

de forma direta o organismo, pela deposição por inalação, e outros agem de 
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forma direta, levando a sintomas vocais como rouquidão, irritação na 

garganta e tosse (BEHLAU e PONTES, 2001). Esse dado vai ao encontro 

das pesquisas de CUNHA e col. (1998) com cantores de forró e de 

MARANGON (2001); FERREIRA e FERREIRA (2001) com população em 

geral, que também obtiveram o mesmo resultado. 

Quando os coralistas tiveram que diferenciar os sintomas, na 

presença de voz falada, cantada ou ambas, foram relatados vários sintomas 

para cada situação, porém sem grandes modificações entre os sexos. 

Assim, os sintomas mais presentes na voz falada foram: rouquidão e 

cansaço ao falar; na cantada, pigarro/secreção e falhas na voz; e em 

ambas, garganta seca, além de pigarro/secreção. A presença de sintomas 

na voz falada de cantores é comum e foi discutida nas pesquisas de 

ANDRADA E SILVA, 1995; MOURA e col., 1998; RIBEIRO e HANAYAMA, 

2005. 

Destaque deve ser dado ao fato de que os coralistas que participaram 

desta pesquisa apresentaram esses sintomas, mesmo vivenciando 

condições de produção favoráveis, quando essas são comparadas à maioria 

de outros corais, pois, geralmente, corais amadores não oferecem ao cantor 

preparo vocal adequado, inclusive com classificação vocal inadequada 

(PINHO, 1999). Mas, ao contrário de outros corais, os participantes deste 

estudo têm acompanhamento de regente, preparador vocal e professores de 

canto, o que, provavelmente, colabora para a redução da incidência de 

problemas vocais. Porém, esse percentual poderá ser reduzido, caso haja 

acompanhamento fonoaudiólogico.   

É importante enfatizar que o desempenho de um grupo de coral como 

um todo depende não apenas de acompanhamento de bons profissionais, 

mas também da alimentação, repertório e estilo de vida dos participantes. 

Portanto, este trabalho abre caminho para que pesquisas possam ser 

realizadas com outros corais não profissionais, especialmente pesquisas de 

caráter longitudinal, com acompanhamento dos coralistas e, principalmente, 

das classificações das vozes, para que haja a possibilidade de prevenção 

com relação à ocorrência dos sintomas. 
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Acompanhamento fonoaudiológico se faz necessário, neste grupo 

estudado, pois o conhecimento sobre a atribuição das causas dos sintomas 

mencionados pode trazer informações que possibilitem a ampliação do 

conhecimento na área de voz e o aumento da eficiência na atuação 

fonoaudiológica, colaborando para o planejamento de ações coletivas que 

englobem prevenção de alterações vocais e a promoção de saúde 

(SANTOS, 2005). 

Em especial quanto ao instrumento utilizado nesta pesquisa, sugere-

se que o mesmo seja ajustado, com introdução de questões relacionadas à 

freqüência dos sintomas, (“sempre”, “às vezes” e “nunca”), para que seja 

possível dimensionar com mais precisão a ocorrência dos sintomas em 

próximas pesquisas realizadas com coralistas. 
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7. CONCLUSÃO  

 

 Na análise dos questionários respondidos por 143 participantes de 

coral universitário (84 mulheres e 59 homens) foi possível concluir que: 

 

� os sintomas vocais mais mencionados foram: pigarro/secreção, 

rouquidão e tosse com secreção. O sintoma de rouquidão foi o mais 

mencionado como presente na voz falada, enquanto que 

pigarro/secreção, na voz cantada ou em ambas as situações; 

 

� na correlação com a variável sexo, o sintoma de voz fraca esteve 

presente a favor dos homens; e na correlação com a classificação 

vocal, os sintomas de garganta e boca secas estiveram mais 

presentes entre as contraltos; 

 

� os participantes demonstraram conhecimento ao relacionar os 

sintomas assinalados e suas possíveis causas. Dentre estas, as mais 

citadas foram: gripe, uso intensivo da voz e alergia. Especificamente 

relacionadas ao sintoma de rouquidão foram citadas as causas de 

uso intenso da voz (falada e cantada), infecção respiratória, alergia e 

problemas digestivos.  
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ANEXO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 Faz uso profissional da voz? (professor, ator, telefonista...) 

(   ) sim. Qual (is)?................................................................................
(   ) não

9 Trabalha em ambiente ruidoso?
I.IDENTIFICAÇÃO DA CORALISTA (     ) sim. Onde?....................................................................................

1 Data de nascimento:               /         /    Idade:                        anos (    ) não
2 Altura:                                                                          Peso: 10 Você pratica atividade física?
3 Estilo de canto: (    ) sim. Qual (is)?...........................................................................

       Há quanto tempo? (dizer em dias, semanas, meses ou anos)....................
II.QUESTIONÁRIO (     ) não

1 Há quanto tempo você canta nesse coral? (pode dizer em dias, sema- 11 Em geral, você acha que sua saúde está:
nas, meses ou anos) (   ) boa

............................................................................................................... (   ) razoável
2 Antes de cantar nesse coral, já cantou em outros corais? (dizer (   ) ruim

em dias, semanas, meses ou anos) 12 Atualmente você está fazendo algum tratamento médico?
(    ) sim. (   ) sim. Qual (is)?........................................................................................
        Por quanto tempo?...................................................................... (   ) não
(    ) não 13 Atualmente você está fazendo uso de algum medicamento?

3 Quantas vezes você ensaia por semana? (   ) sim. Qual (is)?...................................................................................
(   ) 1vez   (   ) 2 vezes  (    ) 3 vezes   (   ) 4 vezes   (    ) mais de 4 vezes (   ) não

4 Quantas horas dura cada ensaio?__________________horas 14 Você fuma cigarro (tabaco)?
(   ) sim, fumo atualmente

Qual é a classificação da sua voz?         Há quanto tempo fuma (dizer em meses ou anos)?..............................
(   ) soprano  (   ) contralto   (   ) barítono   (   ) tenor    (   ) baixo         Qual a quantidade que você fuma? ..............................................Com

        qual frequência?................................................( dia, semana ou mês)
Outros. Especifique:____________________________________         Qual(ais) marca(s) você fuma com maior freqüência?

6 Quem classificou sua voz?         .................................................................................................................
(    ) Preparador vocal
(    ) Regente         Se já fumou, parou há quanto tempo?(dizer em dias, semanas,

(    ) Auto-avaliação         meses ou anos).........................................................................................

7 Nos ensaios você costuma fazer exercícios para a  voz?         Qual a quantidade e com qual freqüência fumava? (dizer em dia,

( aquecer e desaquecer a voz - m mastigado, vibração de língua, bocejo...)?         semana ou mês).................................................................................

(    ) sim                           (     ) individual           (     ) em grupo         Qual (is) marcas você fumava com maior freqüência?................
     Qual (is) exercício (s)?....................................................       .............................................................................................
(   ) não (   ) não fumo

  as pesquisadoras/orientadora e você.

QUESTIONÁRIO (PERFIL DOS CORALISTAS) - ANEXO 2

universitários.
Trata-se de uma pesquisa que pretende conhecer o perfil dos coralistas  

Vocês foram escolhidos para responder o questionário a seguir. 

É muito importante que vocês respondam corretamente a todas as questões, pois
 estará contribuindo para a caracterização das vozes de coralistas.

 TODOS os dados de identificação serão mantidos em sigilo TOTAL entre as 



18 Você já ficou grávida?     
(   ) sim. Quantas vezes? .................................................................

15 Dos sintomas relacionados abaixo, quais você têm notado na voz        Quando foi sua última gravidez? (dizer em meses ou anos)...................
falada e/ ou na voz cantada no último mês? Para voz falada mar- (   ) não

que ( F ),  para voz cantada marque ( C) e para as duas marque ( D ): 19 Você faz algum tratamento hormonal (crescimento, tireóide, reposição

(        ) rouquidão  hormonal, etc)?
(        ) tosse com secreção (   ) sim, faço atualmente
(        ) falta de ar        Qual medicamento é usado e para quê?...............................................
(        ) voz  mais grossa (   ) não, mas já fiz
(        ) voz mais fina        Se já fez, parou há quanto tempo? (dizer em dias, semanas, meses ou

(        ) voz variando em fina e grossa        anos)...............................................................................................................

(        ) voz fraca        Fez por quanto tempo? ( dias, semanas, meses, ou anos)......................
(        ) voz forte        Qual medicamento tomava e para quê?...................................................
(        ) cansaço ao falar        Por que parou?.......................................................................................
(        ) perda da voz (   ) nunca fiz
(        ) tosse seca 20 Você toma contraceptivo oral ("pílula")?
(        ) pigarro / secreção (   ) sim, tomo atualmente.
(        ) ardor na garganta         Há quanto tempo? (dias,  semanas, meses ou anos)..................................
(        ) garganta seca         Com que idade você começou a tomar contraceptivo?..........................
(        ) boca seca         Qual a marca que está tomando atualmente?....................................
(        ) dificuldade para engolir         ................................................................................................................
(        ) falhas na voz         Qual é a dosagem hormonal contida em cada pílula?.......................
(        ) esforço ao falar        .................................................................................................................
(        ) dor ao falar         Se já tomou outras marcas especifique aqui:...................................
(        ) nenhum         .................................................................................................................
(        ) outro: ................................................................................         Por quanto tempo tomou essas outras marcas? .................................

16 Na sua opinião, por que esses sintomas são causados?         ...............................................................................................................
                        (marque com um X uma ou mais alternativas)         Qual era a dosagem hormonal contida em cada pílula?.........................
(        ) uso intenso da voz cantada         Você toma continuamente, sem parar nenhum mês?...........................
(        ) uso intenso da voz falada         Qual a razão para você tomar o contraceptivo oral (pílula)?
(        ) infecção respiratória                                                                                                   (Marque uma ou mais alternativas)
(        ) estresse                (   ) prevenção de gravidez
(        ) cigarro                (   ) alteração hormonal
(        ) contraceptivos orais ("pílula")                (   ) outro:.................................................................................
(        ) gripe (   ) não tomo atualmente, mas já tomei
(        ) alergias         Se já tomou, parou há quanto tempo?( pode dizer em dias, semanas,

(        ) medicamentos         meses ou anos) ......................................................................................
(        ) problemas digestivos         Por quanto tempo tomou?( dias, semanas, meses ou anos)....................
(        ) uso de drogas         Qual(ais) marca(s) você tomou? ...........................................................
(        ) sem razão aparente         .............................................................................................................
(        ) não sei        Qual era a dosagem hormonal contida em cada pílula?..........................
(        ) outro: ................................................................................      ..................................................................................................................

17 Você menstrua atualmente?        Por que parou de tomar? .....................................................................
(   ) sim. Com que idade foi sua 1ª menstruação?......................anos        ................................................................................................................
(   ) não. Por quê?.................................................................................... (   ) não, nunca tomei



21 Se na pergunta anterior você assinalou que toma ou tomava com- 22 Já tomou a pílula do dia seguinte?
traceptivo responda a questão a seguir: (   ) Sim
 Há alguma sensação que você acredita estar relacionada ao        Se sim, quando foi a última vez que tomou?.........................................
uso dos contraceptivos orais?        Costuma tomar com qual freqüência?...................................................
(    ) sim. Qual (is)?.................................................................................. (   ) não, nunca tomei

.................................................................................................................

................................................................................................................
(    ) não

Se você quiser fazer alguma observação ou acrescentar sua resposta sobre qualquer uma das questões deste quetionário, utilize este espaço:

MUITO OBRIGADA POR SUA COLABORAÇÃO!!!
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ANEXO 3 
 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
Programa de Pós Graduação em Fonoaudiologia 

 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
Nome da participante:............................................................Data................ 
Pesquisadora: Tatiana de Abreu Castro Gonçalves 
PUC- SP Rua Monte Alegre, 984 CEP: 05014 -000 - Perdizes 
 
                       
1. Título do estudo: “Correlação entre Sintomas Vocais e suas prováveis causas em 

Coralistas de São Paulo”. 
2. Propósito do estudo: analisar a correlação entre sintomas vocais e suas prováveis 

causas em coralistas atuantes na cidade de São Paulo.   
3. Procedimentos: será solicitado às participantes que preencham um questionário 

contendo questões sobre saúde geral e hormonal, sintomas vocais e causas 
relacionadas à voz. 

4. Riscos e desconfortos: não existem riscos ou desconfortos associados com este projeto. 
5. Benefícios: não existem benefícios diretos como participante desse estudo. Entretanto, 

os resultados podem ajudar os pesquisadores a avaliar a relação entre o uso de 
contraceptivos orais e alterações vocais em coralistas universitárias. 

6. Direitos da participante: as participantes podem se retirar desse estudo a qualquer 
momento. 

7. Compensação financeira: não haverá remuneração financeira. 
8. Confidencialidade: os resultados desse estudo poderão ser publicados em jornais 

profissionais ou apresentados em congressos profissionais sem serem revelados os 
nomes das participantes. 

9. Em caso de dúvidas entrar em contato com a Fga. Tatiana de Abreu Castro Gonçalves, 
no número 9475-7072, a qualquer momento. 

 
Eu compreendo meus direitos como um sujeito de pesquisa e voluntariamente consinto em 
participar deste estudo. Compreendo sobre o que, como e por quê este estudo está sendo 
feito. Receberei uma cópia assinada deste formulário de consentimento. 

 

 

        
Assinatura do participante  
      
        
Assinatura da pesquisadora 
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