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Resumo 

 
 
 
Objetivo:  Investigar o conhecimento que os fonoaudiólogos professores universitários 

têm sobre o uso da própria voz em sala de aula, caracterizando a população; conhecer 

seus hábitos, sinais, sintomas e fatores que afetam a produção da voz no contexto de 

sala de aula e investigar se o conhecimento acadêmico determina uma conduta vocal 

diferenciada nesse grupo de profissionais. Material e métodos: Foi utilizado um 

formulário abordando os hábitos vocais dos professores, a prevalência de problemas 

vocais, a autopercepção das vozes e o uso da voz no ambiente de trabalho. Os 

formulários foram respondidos por 40 fonoaudiólogos professores, de cinco faculdades 

de Belo Horizonte (UFMG, FEAD, PUC, FUMEC e Centro Universitário Metodista 

Izabela Hendrix). Os formulários foram analisados estatisticamente pelo programa  

Excel versão 2003 e foram utilizadas como ferramenta estatística o Teste de Fisher. 

Resultados: Na população estudada houve prevalência do sexo feminino com 97%.  

Dos professores entrevistados 47% trabalha como professores em Cursos de 

Fonoaudiologia entre 4 a 7 anos. A maioria dos professores fonoaudiólogos (67%) 

ministra semanalmente de 8 a 16 horas/aula por semana. A área com maior 

prevalência de professores foi a de motricidade orofacial. A maioria dos professores 

(65%) faz exclusivamente o uso profissional da voz em sala de aula destes, 70% 

percebem um desgaste da voz nessa atividade. Em relação aos sinais, sintomas e 

hábitos vocais, 85% dos professores relataram queixas vocais, mas elas não foram 

freqüentes nesta população. A queixa mais referida na população estudada foi fadiga 

vocal com 30% das marcações. Em relação aos hábitos destes professores, 27,9% dos 

professores entrevistados tem como hábito não usar microfone em sala de aula e achar 

que isso é um problema para a voz. Dos professores pesquisados 70% refere 

apresentar boa projeção vocal. 42,5% dos professores entrevistados afirmaram não ter 

o hábito de realizar aquecimento vocal. Na avaliação da própria voz 87,5% dos 

professores avaliou a própria voz como neutra. A maior parte dos professores 

fonoaudiólogos entrevistados, afirmou ter boa resistência vocal (60%). Quanto à 

questão de cuidar melhor da voz pelo fato de ser fonoaudiólogo, 60% dos entrevistados 

afirmou que cuidam melhor da voz, quanto à conservação e prevenção de problemas 

vocais. A maior parte dos professores respondentes afirmou que a sala de aula 

corrobora para o desgaste da voz com 65% das respostas, sendo o fator mais citado 
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pelos professores fonoaudiólogos a sala barulhenta (42,3%). Dos professores 

respondentes 50% afirmaram que tentam minimizar os fatores que interferem na boa 

produção da voz e 50% dos professores afirmaram fazer breves intervalos durante as 

aulas para descansar a voz. Quando questionados a respeito da indisciplina dos 

alunos, 50% dos professores referiram não lidar com este fato, mas quando esta ocorre 

56,1% marcaram que ficam em silêncio até que o aluno perceba. Na questão referente 

à divisão de aulas expositivas com outras atividades para descansar a voz, o grupo de 

maior expressão foi o de às vezes realizar essa divisão com 55% das marcações. 

Encontrou-se relação estatisticamente significante entre as queixas vocais e o cuidado 

com a voz pelo fato dos professores serem fonoaudiólogos. Conclusões: A grande 

maioria dos professores fonoaudiólogos não apresenta problemas vocais com o uso da 

voz em sala de aula. As queixas relatadas estão mais diretamente ligadas com a fadiga 

vocal e o uso prolongado da voz do que ao mau uso e/ou abuso vocal. Os professores 

fonoaudiólogos procuram minimizar os efeitos da demanda vocal com medidas 

profiláticas relacionadas tanto ao ambiente quanto à saúde vocal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1  INTRODUÇÃO 

  

 

O professor é aquele que ensina uma ciência, arte ou técnica. Para atender a esta 

demanda ele usa a voz como principal instrumento de trabalho e é considerado um 

profissional da voz, pois depende da comunicação oral para exercer suas atividades 

profissionais (Brasil, 2001). 

Devido à grande demanda vocal e incidências de alterações vocais nessa 

categoria profissional muitos estudos fonoaudiológicos se direcionam na compreensão 

dos fatores que levam a essa realidade.  

A disfonia em professores constitui uma preocupação, pois os professores ficam 

limitados em exercer sua profissão de maneira satisfatória (Oliveira et al, 1998).   

Para compreendermos mais uma das particularidades do imenso universo que 

envolve a voz do professor, este estudo focou seu interesse na voz do professor 

fonoaudiólogo. Em sua formação o profissional de fonoaudiologia possui informação e 

conhecimento sobre o correto funcionamento da produção vocal e os cuidados 

necessários para prevenir os distúrbios da voz. Mas será que este conhecimento é 

suficiente para prevenir problemas vocais quando estes profissionais se tornam 

professores? Há uma maior adesão aos cuidados vocais preconizados durante a 

própria formação profissional? Quais estratégias utilizadas no cotidiano da sala de aula 

no que concerne ao uso adequado da voz? 

Para responder a estas perguntas este estudo selecionou todos os professores 

fonoaudiólogos das cinco Faculdades de Graduação em  Fonoaudiologia da cidade de 

Belo Horizonte. Por meio de questionários investigamos como os professores 

fonoaudiólogos usam a voz em sala de aula e se há presença de queixas e/ou 

problemas vocais.  

Acreditamos que o estudo fornecerá dados consubstanciados para apoiar 

pesquisas sobre a voz do professor e que todo conhecimento nessa área da voz 

profissional é bem vindo, uma vez que os estudos realizados ainda não são 

conclusivos e apresentam interfaces importantes para serem questionadas. Tal fato 

justifica um aprofundamento cada vez maior da ciência, na compreensão dos 

problemas de voz em professores. 

       

 



                                                                                                                                          

 

2

 

1.1 Objetivos 

 
 
 
1. Caracterizar a amostra estudada quanto ao sexo, tempo de docência, horas/aula, 

área de atuação e uso profissional da voz. 
 

2. Descrever os sinais e sintomas mais citados pelos professores fonoaudiólogos. 
 
3. Descrever os hábitos vocais mais prevalentes pelos professores fonoaudiólogos. 
 

4. Investigar a autopercepção que os fonoaudiólogos professores universitários têm da 

voz.  
 

5. Determinar a prevalência de problemas vocais entre os professores fonoaudiólogos. 
 

6. Apontar quais as prováveis condições ambientais que afetam a qualidade da voz na 

concepção desse grupo de professores. 
 

7. Determinar se há cuidados vocais utilizados pelos professores como uma rotina 

para o trabalho docente e designar quais são eles. 
 

8. Investigar se o conhecimento acadêmico determina uma conduta vocal diferenciada 

nesse grupo de profissionais. 

 
 



2  REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 A Formação do Fonoaudiólogo e os Cursos de Fonoaudiologia no Brasil 

 

A profissão de Fonoaudiólogo data da década de 30, porém, apenas na década 

de 80 a profissão foi legalmente reconhecida no Brasil. A profissão foi regulamentada 

pela Lei n° 6.965, de 9 de dezembro de 1981, e pelo Decreto n° 87.218, de 31 de maio 

de 1982, que reconhece em todo o Território Nacional o exercício da profissão de 

fonoaudiólogo. A Fonoaudiologia é a profissão que trata dos distúrbios da voz e se 

divide em quatro áreas principais audiologia, motricidade orofacial, linguagem e voz 

(Conselho Federal de Fonoaudiologia).  

No Brasil são 31 os cursos de graduação em Fonoaudiologia, sendo 15 em 

Minas Gerais e na cidade de Belo Horizonte cinco cursos de bacharelado em 

Fonoaudiologia. Em Belo Horizonte o primeiro Curso de Fonoaudiologia foi criado em 

1990 e formou sua primeira turma em 1994 (Conselho Regional  de Fonoaudiologia 6ª 

Região).  

Os cursos de graduação em Fonoaudiologia seguem assim como os demais 

cursos de graduação no Brasil as determinações legais do Ministério da Educação e 

Cultura (MEC). Nas instituições públicas de educação superior, quanto à carga horária 

do professor, o art. 57 da Lei nº 9.394/96 dispõe que nas instituições públicas de 

educação superior, o professor ficará obrigado ao mínimo de oito horas semanais  de  

aula. No concernente ao regime de trabalho, o Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006 

estabelece no Art. 69 (...) parágrafo único que o regime de trabalho docente em tempo 

integral compreende a prestação de quarenta horas semanais de trabalho na mesma 

instituição, nele reservado o tempo de pelo menos vinte horas semanais para estudos, 

pesquisa, trabalhos de extensão, planejamento e avaliação (MEC, 2008). 

Para universidades públicas ou privadas, o art. 52 e incisos da Lei nº 9.394/96 

dispõem que as universidades são instituições pluridisciplinares de formação dos 

quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e 

cultivo do saber humano (MEC, 2008).  
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2.2 O profissional fonoaudiólogo e o uso da voz 

 

Um estudo traçou o perfil de abuso, mau uso vocal e hábitos nocivos à saúde 

vocal de fonoaudiólogos. Por meio de questionário verificou-se que essa categoria 

profissional é saudável do ponto de vista vocal. Os principais dados do trabalho 

mostraram uma baixa incidência de abuso vocal, mau uso, e hábitos nocivos à saúde 

vocal. Quanto maior o tempo de profissão, a idade e a carga horária, maior foram a 

incidência de respostas muito e sempre na questão referente ao uso continuado de fala 

(Villela, Behlau, 2001).  

Em um trabalho sobre “Vozes preferidas”, a autora descreve que o 

fonoaudiólogo tende apresentar uma voz adaptada, com ressonância equilibrada, 

ataque vocal isocrônico, emissão estável. Articulação de sons da fala tende a 

apresentar-se exagerada com redução de regionalismos. Os profissionais que atuam 

com crianças podem apresentar intensidade e freqüência elevadas e uso de grande 

modulação. Os fonoaudiólogos que atuam com indivíduos portadores de deficiência 

auditiva e neurológica podem apresentar uma tendência à elevação de intensidade e 

sobrearticulação. A psicodinâmica vocal revela segurança, confiabilidade e 

competência comunicativa. O grau de risco para uma possível alteração vocal é 

moderado (Behlau, 2001). 

A percepção auditiva é um tipo de habilidade natural do ser humano que pode e 

deve ser desenvolvida para a utilização na relação terapêutica como instrumento de 

análise vocal. Um estudo verificou a autopercepção da voz em estudantes do curso de 

graduação em Fonoaudiologia da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de 

São Paulo versus avaliação perceptivo-auditiva da voz e constatou que a percepção 

dos estudantes de Fonoaudiologia entrou em concordância com a avaliação 

perceptivo-auditiva da voz principalmente nos aspectos relacionados a articulação de 

fala, coordenação pneumo-fono-articulatória e qualidade vocal (Mariano et al, 2007). 

Para verificar a ocorrência de queixa vocal em jovens estudantes universitários e 

verificar essa presença com os hábitos de rotina diária avaliou-se os dados obtidos em 

182 questionários distribuídos para estudantes da Faculdade de Ciências Médicas da 

Santa Casa de São Paulo, dos cursos de Enfermagem, Fonoaudiologia e medicina. 70 

questionários foram aplicados aos alunos do curso de fonoaudiologia, sendo que se 

verificou maior ocorrência do sexo feminino nos estudantes de fonoaudiologia. Foi 

semelhante a proporção dos indivíduos com queixa vocal nos diferentes cursos 
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(Enfermagem - 25%, Fonoaudiologia - 28%, Medicina - 25%). Além da queixa vocal 

instalada, investigou-se também sintomas vocais inconstantes. A perda da voz foi 

referida como esporádica por 19 sujeitos (14,1%) sem queixa vocal e 16 sujeitos com 

queixa (33,3%). Essa mesma perda foi caracterizada como freqüente em 1 caso (0,7%) 

no grupo sem queixa e em 2 casos (4,1%) no grupo com queixa vocal. Variações da 

qualidade vocal durante o dia foram presentes em 46 sujeitos (34,3%) sem queixa e em 

30 sujeitos (62,5%) com queixa vocal. Além dos itens citados, ainda inquiriu-se a 

respeito de "irritação na garganta", "cansaço ao falar" e "esforço para falar" (Silva, 

Neto, 2007). 

 

2.3 Saúde vocal e professores de universidades e professores em formação 

 

Um estudo caracterizou a saúde vocal dos docentes da Universidade de Fortaleza 

com a finalidade de desenvolver ações preventivas dirigidas à identificação e 

neutralização de fatores de risco às manifestações disfônicas advindas do meio 

ambiente físico de trabalho. Para tanto o estudo propôs programas de reeducação 

vocal oferecidos pela própria Universidade. Foi aplicado um total de 489 questionários. 

Verificou-se que os  episódios de rouquidão aumentaram em proporção aos anos de 

magistério, mas não houve relação estatisticamente significante entre tempo de 

docência e episódio de rouquidão; um fator de risco para o surgimento de alterações 

vocais verificado pelos autores foi a carga horária elevada. Embora a rouquidão seja 

relatada por muitos professores do estudo, apenas de 21,2% realizam repouso vocal 

durante os episódios de rouquidão. A porcentagem de alterações vocais nos 

professores do estudo foi de 20,2% para cada 100 pesquisados. Os sintomas mais 

citados entre os professores foram o ressecamento, o pigarro, o ardor e a rouquidão 

após o uso da voz, entre outros. Os sintomas apresentados obtiveram uma média de 

18,2% para cada 100. Foi constatado que o uso de paliativos supera medidas 

fonoaudiológicas para melhoria da qualidade vocal. Boa qualidade vocal foi referida por 

48,5% da amostra e apenas 14,6% informaram terem realizado curso de técnica vocal. 

Verificou-se a importância da participação de professores em cursos de 

aperfeiçoamento e de técnica vocal (Pordeus et al, 1996).  

Por meio de um questionário investigou-se a consciência vocal em 29 docentes 

universitários, com o objetivo de comprovar se os distúrbios vocais são conseqüências 
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do despreparo e da falta de informações sobre o mecanismo fonatório por parte dos 

professores. O estudo também abordou como objeto os fatores ambientais onde havia 

produção vocal como prática docente. A amostra apresentou predominância do gênero 

feminino (65,51%). Dos 29 professores, 17,24% mencionou dificuldades em relação ao 

uso da voz, como falta de potência vocal, fadiga vocal, voz monótona, uso de ar de 

reserva e presença de rinite alérgica. Foi constatado que os professores têm apenas 

conhecimentos básicos do mecanismo necessário à produção da voz. O conhecimento 

que possuem em relação às características da própria voz está direcionado aos 

parâmetros auditivos (grave/agudo; forte/fraca; monótona/clara), proprioceptivos e 

ligados à produção da voz. A valorização da voz é negativa ou ambivalente, 

possivelmente por falta de parâmetros mais claros e específicos para auto-avaliação. 

Verificou-se que apenas 24,13% dos professores fazem uso de estratégias próprias em 

sala de aula (Servilha, 1997) 

A hidratação tem sido utilizada como conduta de orientação em casos de disfonia 

e também no uso profissional da voz, para amenizar os sintomas negativos e melhorar 

a qualidade vocal. Com a finalidade de avaliar se o aumento da ingestão de água 

proporciona alguma modificação nas manifestações sensoriais e acústicas da voz, 

autores desenvolveram uma pesquisa com professores da Universidade do Sagrado 

Coração, Bauru-SP, (8 mulheres e 4 homens). Como resultado constatou-se que a 

ingestão de água não causou mudanças acústicas nas vozes dos professores. Houve 

redução dos sintomas sensoriais negativos e a percepção de melhora na qualidade 

vocal foi relatada por 58,33% dos professores, indicando eficácia da hidratação 

(Brasolotto, Fabiano, 2000).  

Um trabalho em uma Universidade da cidade do Rio de Janeiro verificou a 

prevalência de alguns fatores que se associam as alterações vocais em 130 docentes 

universitários. Os instrumentos utilizados foram questionário e avaliação perceptual da 

voz falada, segundo as escalas Brandi de avaliação. Entre os pesquisados 56,15% 

eram do sexo masculino e 43,85 do sexo feminino. Dos entrevistados 74,62% 

relataram sentir alguma alteração vocal. Entre esses sintomas os mais relatados foram 

pigarro e tosse com um percentual de 62,88%; rouquidão temporária com 42,26%; 

desconforto vocal, 38,14%; ressecamento na garganta, 34,02% e cansaço vocal com 

31,95%. Sintomas mais severos como rouquidão permanente, tremor e afonia tiveram 

freqüência inferior a 6%. Em média pelo menos dois sintomas foram relatados pelos 

entrevistados. No grupo com alteração vocal, 47,72% dos indivíduos têm até dez anos 
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de magistério, no grupo com faixas entre 11 e 20 anos de magistério a população com 

alteração vocal decresceu e se estabilizou em 25%. Da população pesquisada 49,23% 

leciona até 20 horas semanais. A população que apresentou alterações vocais foi 

semelhante para os que lecionavam até 20 horas semanais (44,33%) e de 21 a 40 

horas semanais (41,24%), o que decresce para 14,43% para os profissionais que 

lecionam mais de 40 horas semanais. Nesta pesquisa o ruído externo foi relatado por 

67,70% dos pesquisados. O aumento da intensidade vocal durante as aulas era 

praticado por 49,23% da população. A tensão na região superior do corpo foi referida 

por 56,15% da amostra, sendo que no grupo com alterações vocais o percentual foi de 

65,98% dos pesquisados, já no grupo sem alteração vocal 72,73%  não referiu a 

tensão nessa região. O pescoço é a região com maior queixa de tensão, com 54 

relatos. Dos entrevistados, 65,39% relatam problemas de postura, sendo que no grupo 

com alteração vocal 73,20% relataram esse problema. As alergias foram queixas em 

48,47% da amostra e no grupo com alteração vocal 54 indivíduos afirmaram apresentar 

alergia. As alergias respiratórias foram as mais citadas no grupo com 66,66%. 

Problemas do trato digestivo como gastrite, faringite refluxo e azia foram relatados por 

26,92% e problemas relacionados a laringofaringe como faringite, laringite, sinusite e 

dores de garganta por 31,53% da população. Esses achados sugeriram a criação de 

programas de conscientização e orientação aos professores para eles usarem da 

melhor forma possível seu instrumento de trabalho que é a voz (Garcia, 2000).   

Programas de aperfeiçoamento vocal podem proporcionar melhores condições de 

vida aos profissionais da voz, principalmente aos professores. Um estudo teve o intuito 

de verificar o impacto resultante da vivência de um curso de aperfeiçoamento vocal na 

prevenção e manutenção da saúde vocal de professores. A análise sobre a avaliação 

do curso de aperfeiçoamento foi realizada por três professores que dele participaram. 

Eles destacaram entre outros conteúdos trabalhados que os mais significativos foram 

os relacionados aos exercícios de aquecimento e desaquecimento vocal. A eleição 

destas técnicas parece estar relacionada às mudanças imediatas resultantes de sua 

utilização e a facilidade de executá-las. Ficou evidente que os exercícios de 

relaxamento, respiração e articulação são importantes, mas demandam disponibilidade 

e tempo que os professores alegaram não possuir. Os conhecimentos sobre a fisiologia 

da fonação são abordados como responsáveis pelas modificações no mecanismo de 

produção vocal, criando no participante a condição de usar corretamente a voz e 

controlar os abusos e as condições adversas (Grillo et al,  2000). 
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Um estudo com 61 alunos do último ano de pedagogia de todas as Universidades 

de Campo Grande/MS (93% do sexo feminino e 3% do sexo masculino), constataram 

que os graduandos desconhecem exercícios de aquecimento (55%) e desaquecimento 

vocal (59%). Foi observado também que eles possuem conhecimento básico vocal 

sobre os fatores: ambiente, vestuário, alimentação, postura, pausas, sobrecarga vocal 

e que não têm clareza quanto ao tipo respiratório adequado ao discurso. Dos 

entrevistados, 50% declararam não ter conhecimento suficiente sobre o uso da voz 

para atuar profissionalmente. Entre os pesquisados não existe uma concordância entre 

os termos disfonia, afonia e eufonia e eles relataram que não possuem conhecimento 

vocal suficiente para o exercício da profissão reconhecendo a necessidade de 

acompanhamento profissional da área para prevenir problemas vocais. 44% dos 

entrevistados não têm preocupação com a voz e o restante não possui meio adequado 

para informação sobre o assunto. As alterações vocais predominantes foram: 66% 

estresse, 56 % dor de garganta, e 54% dor no pescoço; a presença de disfonia 

correspondeu a um significativo percentual 44%. Durante o trabalho do professor os 

fatores prejudiciais à voz referidos pelos estudantes foram; ar condicionado e barulho 

excessivo 67%, pó de giz 59%, fazer força física para falar 34%. Mesmo com a 

presença de alterações vocais, este fato não implicou que houvesse uma busca por 

tratamento especifico vocal, ainda que soubessem da necessidade de 

acompanhamento por especialista da voz. Quanto à autopercepção da voz, alunos que 

gostam da própria voz tendem a declarar que sua voz é normal e a recíproca também 

se apresentou verdadeira, o que confirma que saúde vocal é sugestiva de qualidade de 

vida. O formando em pedagogia não tem consciência de ser um futuro profissional da 

voz, e, que por essa razão necessita de cuidados especiais. O autor conclui que o perfil 

do futuro educador é preocupante por haver déficit na sua formação, tanto acadêmica 

quanto pessoal sobre saúde vocal. Acredita-se que o professor - um profissional da voz 

- deva usufruir técnicas e instruções específicas sobre a prática vocal em sua 

formação, para que possa exercer seu trabalho com competência sem pôr em risco a 

sua saúde vocal (Carelli, Nakao, 2002).  

O ambiente de trabalho corrobora para o desgaste vocal do professor, para 

pesquisar tal aspecto realizou-se um estudo com 47 docentes efetivos da Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná. Por meio de questionário verificou-se a característica do 

ambiente de trabalho do professor. Foi relatado ambiente empoeirado por 23% dos 

docentes; ruído por 62%; ambiente frio por 43% e quente por 32% e iluminação 
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insuficiente por 40% dos docentes entrevistados, evidenciando um ambiente 

desfavorável ao exercício da docência (Neckel, Ferreto, 2006). 

 

2.4 Saúde vocal e professores de primeiro e segundo graus 

 

A disfonia em professores constitui uma preocupação, pois os professores ficam 

limitados em exercer sua profissão de maneira satisfatória. Com o objetivo de criar um 

programa de orientação profilática junto a professores de pré-escola e primeiro grau, 

desenvolveu-se um estudo de caráter investigatório junto a 75 professores 

pertencentes a cinco escolas de Campinas, três estaduais e duas escolas particulares. 

O estudo foi dividido em três partes: Levantamento de recursos materiais e condições 

ambientais (condições da sala de aula, como ventilação, poeira e ruído externo e 

recursos audiovisuais disponíveis); levantamento de sintomas vocais negativos e 

patologias vocais (presença de cansaço vocal, voz áspera e rouquidão; presença de 

patologias vocais durante o decorrer da atividade docente e presença de alergias); e 

levantamento de cuidados gerais com a voz e higiene vocal (nível de informação do 

professor em relação a cuidados gerais com a voz e recursos utilizados para conservá-

la). No estudo 70 professores eram do sexo feminino e 5 eram do sexo masculino, com 

idade média de 39 anos. Com relação às condições ambientais, 55% dos professores 

relataram boas condições de ventilação no ambiente de trabalho, 68% relataram 

presença de poeira e ruído externo interferindo nas aulas. Quanto à utilização de 

material de apoio nas aulas 96% utilizam a lousa de forma constante, 59% fazem uso 

de vídeos e 70% apontaram a utilização de cartazes e outros recursos audiovisuais. 

Em relação aos sintomas vocais negativos, sensoriais e auditivos, a rouquidão foi 

referida por 59% dos entrevistados, 53% relataram sensação de garganta raspando e 

cansaço vocal e 36% ardência na garganta durante ou após o uso da voz. 63% dos 

docentes referiram nunca ter apresentado problemas de voz; em 14% dos 

entrevistados, cinco relataram disfonia, dois referiram apresentar nódulos de pregas 

vocais, um caso de edema e os demais mencionaram problemas crônicos inespecíficos 

de laringe e, períodos de perda total da voz. Em relação aos cuidados gerais com a voz 

e higiene vocal 30% disseram não saber realiza-los e 63% associaram profilaxia da voz 

e aspectos quantitativos, tais como falar baixo, falar menos, mais devagar, não gritar. 
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Dos professores entrevistados apenas 10% fez referência ao uso de técnica vocal 

como auxílio ao uso profissional da voz (Oliveira et al, 1998). 

A maioria dos professores costuma falar ininterruptamente por horas e horas 

seguidas, às vezes com o uso de grito e manutenção da intensidade aumentada, na 

tentativa de utilizar a voz para superar o ruído ambiental. Estes profissionais ainda 

apresentam, com relativa freqüência, uma postura inadequada e um padrão respiratório 

insuficiente para o bom desempenho de sua profissão. Como conseqüência, estes 

profissionais apresentam sintomas muito peculiares como cansaço e fadiga vocal, 

perda da intensidade, ensurdecimento do timbre, além de  rouquidão e afonia. E ao 

exame otorrinolaringológico, nódulos, edemas, hiperemia e pólipos são freqüentemente 

encontrados (Almeida, 2000).  

Um estudo sobre a eficácia da hidratação na redução de queixas vocais em 

professores foi desenvolvido com nove professores de educação infantil e de 1ª a 4ª 

séries do Ensino Fundamental de duas escolas de Porto Alegre. Os resultados foram 

obtidos por meio de questionários aplicados antes e depois de um programa de 

hidratação. Verificou-se que, embora as dificuldades apresentadas para seguir o 

programa, os professores relataram que o período de hidratação foi eficaz e diminuiu 

consideravelmente algumas queixas vocais como rouquidão, ardência, dor ao falar e 

garganta ressecada. Os professores reconheceram com esses programas a 

importância da hidratação diária da voz (Aydos et al., 2000).   

Há uma estreita relação de ocorrência de disfonia a fatores associados ao uso 

profissional da voz. Para averiguar tal relação Dragone, Behlau  (2001) propuseram um 

estudo para estabelecer a ocorrência de vozes alteradas, ou disfônicas, e não 

alteradas em professoras de pré-escola e do 1° grau de ensino no interior de São 

Paulo. Para essa pesquisa foram recrutadas professoras atuantes em quatro escolas 

particulares da cidade de Araraquara, SP, sem qualquer seleção prévia. A média de 

idade foi de 37 anos. A média de tempo de magistério foi de 14 anos, com tempo 

mínimo de um ano e máximo de trinta e nove anos. A média de carga horária foi de 

seis horas por dia, sendo a mínima de 2 e a máxima de 13h/dia. Os métodos utilizados 

foram questionários, registro de gravação da voz de cada professora e foi realizada a 

analise perceptivo-auditiva da voz. Entre os 83 pesquisados, 42 apresentaram vozes 

alteradas (50,6%) e 41 vozes não alteradas (49,4%). Das 83 professoras, 61 acusaram 

algum tipo de alteração vocal (73%); dessas 55% tinham vozes alteradas. Com este 

estudo constatou-se que houve uma ocorrência elevada de disfonia no grupo estudado; 
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a maior parte das professoras acusou algum tipo de alteração na voz, sendo que a 

metade apresentou sinais de alteração na resistência vocal; os fatores que parecem 

influenciar na presença de disfonia são o tempo de profissão e a idade; os fatores 

analisados que não tiveram uma relação significativa com presença ou não de vozes 

alteradas foram: nível de atuação, percepção de alterações na própria voz, carga 

horária, sinais de redução da resistência vocal e média dos tempos máximos de 

fonação com vogais prolongadas (Dragone, Behlau, 2001).  

Com o objetivo de verificar os efeitos de duas abordagens de tratamento com 

professores disfônicos: higiene vocal (HV) e exercícios de função vocal (EFV), Roy, et 

al propuseram um estudo comparativo entre as duas abordagens com grupo controle. 

Participaram do estudo professores com disfonia atual ou pregressa que se 

distribuíram em três grupos: controle, submetido ao programa HV e outro ao programa 

EFV. Os professores preencheram o questionário IDV antes e depois do tratamento e 

um questionário sobre benefícios do tratamento. O grupo controle apenas respondeu 

ao IDV. Os dois grupos submetidos ao tratamento (HV e EFV) tiveram resultados 

semelhantes quanto à participação nos programas. Somente no grupo EFV obteve-se 

redução estatisticamente significante dos valores do IDV, além de melhores resultados 

vocais que o grupo HV. O estudo conclui que o programa HV necessita de mudanças 

comportamentais mais difíceis de serem cumpridas que o programa EFV (Roy et al, 

2001).   

No segundo semestre do ano de 1997 e primeiro semestre de 1998, foi realizado 

um estudo com professores do Município de São Paulo, no qual se aplicou um 

questionário abordando, entre outros, aspectos referentes à idade, sexo, tempo de 

exercício profissional, carga horária diária, qualidade do local de trabalho, saúde geral, 

queixas vocais, tabagismo e alcoolismo. Os professores participantes pertenciam, em 

sua maioria, ao sexo feminino (95,91%); com faixa etária de 25 a 65 anos.  Dos 109 

professores que responderam a apenas um dos itens, 30,28% citou o ambiente 

empoeirado e 29,36% o ambiente ruidoso. Os sintomas vocais negativos ou queixas 

vocais mais freqüentemente citados pelos 150 indivíduos que assinalaram apenas um 

sintoma foram: pigarro (25,33%), cansaço vocal (23,33%) e rouquidão (18%). 

Observou-se que 73,74% do total de professores apresentaram algum tipo de queixa 

vocal. Essas queixas estão relacionadas a um mau uso da voz, aumentando, assim, a 

probabilidade do desenvolvimento de patologias laríngeas. Concluiu-se que é 

preocupante a contradição observada entre o número de queixas vocais e a baixa 
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percepção vocal dos professores, associada a pouca procura por especialistas e 

recursos que visem um aprimoramento da voz (Vaz et al, 2002). 

Foram o objetivo de um estudo os efeitos de dois métodos usados para os 

problemas de voz: higiene vocal e amplificação sonora. Foram avaliados 44 

professores com problemas de voz, subdivididos em três grupos: higiene vocal - HV 

(15), amplificação sonora - AV (15) e grupo controle - GC (14). Os resultados do estudo 

mostraram que apenas o grupo AV apresentou reduções significantes no escore IDV, 

na autoclassificação da severidade da alteração vocal e melhoria nas medidas 

acústicas de perturbação, como jitter e shimmer. O grupo controle apresentou piora na 

PHR após seis semanas, o que aponta para a possibilidade de uma piora na alteração 

vocal do professor, quando não tratada. Já na comparação grupo a grupo, os 

resultados sugerem que os grupos AV e HV versus o grupo controle apresentaram 

melhoras expressivas nas medidas realizadas. No IDV, o grupo AV foi o único com 

melhoras significativas, enquanto o HV mostrou melhoras sem significância estatística 

e o grupo controle apresentou piora nos resultados. Redução na severidade da 

alteração vocal ocorreu apenas no grupo AV, apesar de tendência positiva no grupo 

HV; o GC não apresentou mudanças. O grau de adesão ao tratamento foi maior para o 

grupo AV que para o grupo HV, talvez pela necessidade de mudanças de 

comportamento, rotina e hábitos diários exigidos (Roy et al, 2002).  

Um estudo revisou a literatura disponível sobre fadiga vocal; acredita-se que ela 

represente um desafio na prática clínica e na pesquisa contemporânea, sendo que os 

dados de prevalência sugerem que é um fenômeno mais comum em professores, 

cantores e atores. Não há uma definição universalmente aceita de fadiga vocal, mas 

pode-se definí-la como uma adaptação vocal negativa que ocorre como consequência 

do uso prolongado da voz. Adaptação vocal negativa é vista como um conceito 

perceptivo, acústico ou fisiológico que indica alterações indesejáveis no mecanismo 

funcional laríngeo, no curto-prazo (Welham & Maclagan, 2003).   

Os professores sofrem as conseqüências de ambientes desfavoráveis em sala de 

aula: ruídos de alunos, da rua e de ventiladores; pó de giz e salas grandes com 

acústica ruim. Para conhecer o perfil vocal e o ambiente de trabalho dos professores da 

rede particular de ensino realizou-se um estudo com 21 professores de uma escola 

particular de Piracicaba, sendo 14 mulheres (66,7%) e 7 homens (33,3). O perfil vocal 

foi obtido por meio de dados decorrentes de entrevista com todos os professores, 

análise perceptivo-auditiva com 13 (escala GRBASI) e avaliação otorrinolaringológica 
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com 5 professores.  Com relação ao ambiente de trabalho, foram observados e 

analisados o espaço físico e os agentes de risco físico, químico e ergonômico. Como 

resultado verificou-se, no questionário aplicado, que dos 21 professores apenas 7 

(33,3%) referiram queixas. Na avaliação da qualidade vocal em sala de aula, observou-

se que 11 (52,38%) apresentaram voz neutra/adequada ao ambiente e 10 

apresentaram alteração vocal tais como voz rouca (14,28%), voz soprosa (4,76%), 

rouco-soprosa (14,28%) e hiponasal (14,28%). Com relação à mensuração do ruído em 

sala de aula, a média obtida foi de 73,9dB. A rouquidão foi observada em todos os 

professores, sendo que 7 (53,84%) apresentaram rouquidão leve e 6, (46,15%) 

moderada; a soprosidade foi observada em 6  (46,15%); a tensão e a instabilidade em 

13 professores (4 de grau leve e 9 de grau moderado). O grau de astenia (voz fraca) foi 

observado em apenas 1 (7,69%). Na avaliação otorrinolaringológica de 5 professores, 

com relação à hipótese diagnóstica, observou-se no estudo laringite crônica pelo abuso 

vocal (2); edema pelo uso profissional da voz (1); disfonia funcional (1) e exame normal 

(1) (Bragion, 2006).  

Estudo com professores da rede estadual de ensino, da cidade de Rio Claro/SP 

determinou por entrevistas algumas percepções de professores sobre o processo 

saúde-doença-cuidado relacionado à voz. A autora afirma que os professores detêm 

noções, conhecimentos e informações com relação aos cuidados básicos sobre saúde 

e higiene vocal. Como  exemplo, eles apresentam consciência que o pigarro é 

prejudicial e evitam pigarrear. Os professores procuram usar a voz em fraca 

intensidade e sabem que o desgaste da voz é conseqüência do seu uso intensivo, 

identificam a ocorrência de competição sonora em diversos contextos e sabem da 

importância da realização da hidratação para o uso profissional da voz. Contudo essas 

noções e ideário não se concretizam na rotina diária, o que coloca em discussão a 

hipótese de que os docentes não cuidam da voz por falta de conhecimento. O estudo 

evidenciou distanciamento entre as necessidades docentes e as ações educativas 

fonoaudiológicas em saúde vocal costumam oferecer. A pesquisa apontou a 

importância de investimentos em processos de conhecimento, discussão, reflexão e 

reedição das representações e concepções que professores e fonoaudiólogos 

possuem a respeito do processo saúde-doença e ao cuidado relacionado à voz. Os 

resultados apontam também que há muita subjetividade sobre a qualidade de vida dos 

professores em relação à voz (Penteado, 2007).  

 



3  MÉTODOS 

 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de Minas Gerais, parecer n°  ETIC 541/07. 

Este é um estudo do tipo transversal e foi desenvolvido utilizando-se como recurso 

metodológico um formulário auto-aplicável. A população do estudo foi composta pelos 

professores fonoaudiólogos dos Cursos de graduação em Fonoaudiologia da cidade de 

Belo Horizonte, que concordaram em participar da pesquisa. A coleta de dados ocorreu 

no período de 27 de fevereiro a 10 de abril de 2008. 

Como critérios de inclusão os professores deveriam ser fonoaudiólogos 

professores.  

Inicialmente, a pesquisadora marcou um horário com as coordenadoras para obter 

a autorização para a distribuição dos formulários (anexo 2) e termos de consentimento 

(anexo 3). Os formulários e termos de consentimento  foram entregues aos cuidados de 

cada coordenadora de curso, respectivamente, que se prontificou posteriormente, em 

distribuí-los entre os seus professores.   

Cada professor recebeu e assinou o termo de consentimento livre e esclarecido 

para participação e divulgação dos resultados. Em seguida eles responderam ao 

formulário. Após quinze dias a pesquisadora buscou os formulários. 

Dos 64 formulários entregues, 40 foram respondidos o que correspondeu a 62,5% 

da população. Assim nossa amostra final foi de 40 formulários, com erro de estimação 

de 9,3%. O nível de significância considerado foi de 5% para uma amostra aleatória 

simples sem reposição. 

O formulário foi composto por vinte e quatro questões subdivididas em dados 

pessoais: como sexo, tempo de docência, área da fonoaudiologia que atua e 

horas/aula. Dados investigativos sobre o uso da voz como: uso profissional da voz em 

outro ambiente, presença de desgaste maior da voz em sala de aula que nas demais 

atividades de uso vocal; 11 questões sobre sinais e sintomas vocais, como presença de 

queixas, sintomas apresentados, presença de fadiga vocal, cuidados com a voz; 4 a 

respeito do uso da voz no ambiente de trabalho, como as condições do ambiente, 

ações de prevenção no ambiente de trabalho e 3 sobre dinâmica em sala de aula, como 

indisciplina dos alunos e sobre estratégias para lidar com a mesma.   
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Os resultados foram armazenados e analisados estatisticamente pelo programa 

Excel versão 2003. Foram calculadas freqüências para a descrição das variáveis e 

o teste exato de Fisher foi utilizado para identificar prováveis associações entre a 

variável dependente (queixas vocais, piora da voz no decorrer do dia e alteração 

vocal) e as demais variáveis (tempo de profissão carga horária, cuidados com a voz 

pelo fato de ser fonoaudiólogo), tomando como estatisticamente significante o nível de 

probabilidade de 5%. Há uma dificuldade técnica na aplicação do teste qui-quadrado 

quando o valor esperado em alguma casela na tabela 2x2 é menor que 5. A alternativa 

foi usar o teste exato de Fisher, que é a versão exata do teste do qui-quadrado. 

Para a aplicação do Teste de Fisher algumas variáveis foram agrupadas, como 

tempo de trabalho em anos e carga horária. Outras variáveis foram utilizadas como 

respostas apenas sim ou não (presença de queixas vocais, piora da voz no decorrer do 

dia e alteração vocal).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3%

97%

Masculino Feminino
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15%
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4  RESULTADOS 

  

Os resultados das análises dos Formulários serão apresentados a seguir, por 

meio de tabelas, gráficos e quadros. As figuras, os gráficos e as tabelas serão divididos 

em tópicos como no formulário.  

 

4.1 Dados Pessoais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Figura 1. GRÁFICO DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DOS 
PROFESSORES FONOAUDIÓLOGOS QUANTO AO SEXO 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 2. GRÁFICO DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA 

POPULAÇÃO QUANTO AO TEMPO DE DOCÊNCIA  
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Figura 3. GRÁFICO DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA QUANTO 
ÀS HORAS/AULA REGULARMENTE MINISTRADAS POR  SEMANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Figura 4. GRÁFICO DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DOS PROFESSORES 
QUANTO À ÁREA DA FONOAUDIOLOGIA EM QUE MINISTRA AULAS 
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Figura 5. GRÁFICO DEMONSTRATIVO DA PORCENTAGEM DE PROFESSORES 
QUE FAZ USO PROFISSIONAL DA VOZ EM OUTRO AMBIENTE ALÉM DE DAR 

AULAS 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. GRÁFICO DEMONSTRATIVO DA PORCENTAGEM DE PROFESSORES 
QUE ACREDITA HAVER MAIOR DESGASTE DA VOZ EM SALA DE AULA DO QUE 

NAS DEMAIS ATIVIDADES DE USO VOCAL  
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4.2 Sintomas e sinais vocais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Figura 7. GRÁFICO DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DOS PROFESSORES 
QUANTO À PRESENÇA DE QUEIXAS VOCAIS NO USO PROFISSIONAL DA VOZ 

 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. GRÁFICO DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO 
QUANTO AOS SINTOMAS MAIS PRESENTES 
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Figura 9. GRÁFICO DEMONSTRATIVO DA PORCENTAGEM DE PROFESSORES 
QUE SENTE HAVER PIORA DA VOZ NO DECORRER DO DIA, CONFORME SEU USO 
CONTÍNUO 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas: 1* corresponde à afirmação “Não usa microfone em sala de aula e acha que isso é um problema para a sua voz” e 2* à 
afirmação “Não usa microfone em sala de aula e não acha que isso é um problema para sua voz”. 

 

Figura 10. GRÁFICO DEMONSTRATIVO DO PERCENTUAL DE HÁBITOS, MAU USO E ABUSO 
APRESENTADOS PELOS PROFESSORES FONOAUDIÓLOGOS 
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Tabela 1. PORCENTAGEM DE PROFESSORES QUE ACREDITAM APRESENTAR BOA 
PROJEÇÃO VOCAL  

  
Número de 

respondentes 
% de respondentes 

Sim 28 70,0 

Não 8 20,0 

Não sei 4 10,0 

Total (n)    40 100 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 11. GRÁFICO DEMONSTRATIVO DA PORCENTAGEM DE PROFESSORES 
QUE REALIZAM AQUECIMENTO VOCAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. GRÁFICO DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DOS PROFESSORES 
QUANTO À AUTO CLASSIFICAÇÃO DA SUA VOZ   
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Tabela 2. DISTRIBUIÇÃO DE PROFESSORES QUE APRESENTAM ALTERAÇÃO 
VOCAL  

  
Número de 

respondentes 
% de respondentes 

Orgânica 0 0 

Funcional 10 25 

Organofuncional 1 2,5 

Sem alteração  29 72,2 

Total (n) 40 100 
 

 

 
 
 

Tabela 3. PORCENTAGEM DE PROFESSORES QUE ACREDITAM TER BOA 
RESISTÊNCIA VOCAL 

  
Número de 

respondentes 
% de respondentes 

Sim 24 60,0 

Não 10 25,0 

Não sei 6 15,0 

Total (n)                                40 100 
 

 
 
 
 

Tabela 4. PORCENTAGEM DE PROFESSORES QUE ACREDITAM CUIDAR MELHOR 
DA VOZ PELO FATO DE SER FONOAUDIÓLOGO 

  
Número de 

respondentes 
% de respondentes 

Sim 24 60,0 

Não 16 40,0 

Total (n) 40 100 
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Tabela 5. FREQÜÊNCIA EM QUE OS CUIDADOS REFERENTES À TABELA 4 
ACONTECEM 

  Número de respondentes % de respondentes 

Sempre 9 37,8 

Às vezes 14 58,0 

Raramente 1 4,2 

Total (n) 40 100 

 

 

 

 

 

4.3 Ambiente de trabalho 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. GRÁFICO DEMONSTRATIVO DA PORCENTAGEM DE PROFESSORES 
QUE ACREDITA QUE A SALA DE AULA (LOCAL) QUE MINISTRA AULAS COLABORA 
PARA O DESGASTE DE SUA VOZ 
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Figura 14. GRÁFICO DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS PROFESSORES QUANTO 

AO AMBIENTE EM QUE MINISTRAM AULAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. GRÁFICO DEMONSTRATIVO DA PORCENTAGEM DE PROFESSORES QUE, 
POR SEREM FONOAUDIÓLOGOS, PROCURAM MINIMIZAR OS FATORES AMBIENTAIS 
QUE INTERFEREM NA BOA PRODUÇÃO DA VOZ  
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Figura 16. GRÁFICO DEMONSTRATIVO DA PORCENTAGEM DE PROFESSORES QUE FAZEM 
INTERVALOS ENTRE AS AULAS 

 
 
 
 
 
 
 
4.4 Dinâmica de sala de aula 

 
 
 
 

Tabela 6. PORCENTAGEM DE PROFESSORES QUE LIDAM COM INDISCIPLINA DOS 
ALUNOS E ACREDITA QUE ESSE FATO AFETA SUA VOZ 

  Número de respondentes % de respondentes 

Sim 5 12,5 

Não 20 50,0 

Às vezes 15 37,5 

Total  40 100 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                          

 

26 

 

2,4

9,8

56,1

2,4

29,3

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

Percentual de respostas

Chama atenção do aluno e grita

Aumenta a intensidade da voz sem interromper a
transmissão do conteúdo

Fica em silêncio até que o aluno perceba

Solicita que o aluno saia

Bate palmas ou usa de outros “ruídos”

17,5

55,0

20,0

7,5

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

Percentual de respostas

Sempre

Às vezes

Raramente

Não

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 17. GRÁFICO DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DE ESTRATÉGIAS UTILIZADAS 
PELOS PROFESSORES PARA CONTROLAR A INDISCIPLINA  

 
 
 
 
 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 18. GRÁFICO DEMONSTRATIVO DA PORCENTAGEM DE PROFESSORES QUE 

COSTUMAM DIVIDIR AULAS EXPOSITIVAS COM OUTRAS ATIVIDADES PARA POUPAR A 

VOZ 
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Tabela 7. ASSOCIAÇÃO ENTRE PRESENÇA DE QUEIXAS VOCAIS E TEMPO DE TRABALHO 
COMO PROFESSOR (EM ANOS)  

 Tempo de trabalho (em anos)  

  0 – 7 anos Mais de 8 anos Total 

Queixas 
vocais 

Sim 23 11 34 

Não 3 3 6 

       Total 
 
 

26 14 40(n) 

      p-valor                                                       0,3458  
Legenda: p-valor significante < 0,05 (5%)   

  

 

 

 

 

 Tabela 8. RELAÇÃO ENTRE PRESENÇA DE QUEIXAS VOCAIS E CARGA HORÁRIA   

 Tempo de trabalho (em horas)  

 8 – 16 hs 17 – 25 hs Total 

Queixas  
vocais 

Sim 21 11 32 

Não 6 0 6 

          Total 27 11 38 

         p-valor      0,1072 
Legenda: p-valor significante < 0,05 (5%)   
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Tabela 9. RELAÇÃO ENTRE A PIORA DA VOZ NO DECORRER DO DIA E 
CARGA HORÁRIA 

 Tempo de trabalho (em horas)  

 8 – 16 hs 17 – 25 hs Total 

Piora  
da voz 

Sim 17 8 25 

Não 10 3 13 

           Total 27 11 38 

       p-valor 0,4285 
                 Legenda: p-valor significante < 0,05 (5%)   

 

 

 

Tabela 10. RELAÇÃO ENTRE QUEIXAS VOCAIS E CUIDADOS COM A VOZ  
 Cuidado com a voz  

 Sim Não Total 

Queixas  
vocais 

Sim         18 16 34 

Não 6 0 6 

         Total 24 16 40(n) 

        p-valor 0,0351 
          Legenda: p-valor significante < 0,05 (5%)   

 

 

 

 

 

 

Tabela 11. RELAÇÃO ENTRE ALTERAÇÃO VOCAL E CUIDADOS COM A VOZ 
 Cuidado com a voz  

 Sim Não Total 

Alteração 
vocal 

Sim 5 6 11 

Não 19 10 29 

       Total  24 16 40(n) 

      p-valor  0,2125 
          Legenda: p-valor significante < 0,05 (5%)   

 

 



5  DISCUSSÃO 

 

 

A literatura não apresenta muitos estudos de primeira linha sobre a voz do 

professor fonoaudiólogo, portanto os dados pesquisados serão discutidos baseados em 

estudos secundários, que preservam a identidade temática centrada no uso da voz de 

professor. 

Quanto aos dados pessoais, podemos dizer que, em relação ao gênero (Figura 1), 

97% (n=39) dos professores pesquisados eram do sexo feminino e 3% (n=1) do sexo 

masculino, os dados encontrados corroboram com os estudos de Silva, Neto (2007) 

que apontaram maior ocorrência do sexo feminino em estudantes universitários do 

curso de fonoaudiologia. Estes dados também concordam com a literatura pesquisada, 

que aponta que maioria dos professores, em vários níveis de ensino pertence ao sexo 

feminino (Servilha, 1997; Oliveira et al, 1998; Brasolotto, Fabiano, 2000; Carelli, Nakao, 

2002; Vaz et al, 2002; Bragion, 2006; Penteado, 2007). Contrapondo-se em nossa 

revisão, apenas os estudos de Garcia (2000), já que abrange uma população 

caracterizada pelo sexo masculino.  

Quanto ao tempo de docência (Figura 2), 47% dos professores entrevistados 

trabalham como professores em Cursos de Fonoaudiologia entre 4 a 7 anos, tal fato 

pode ser explicado devido ao tempo de criação do primeiro curso de fonoaudiologia na 

cidade de Belo Horizonte que data de 1990 (CRFa/6aR, 2008). 

A maioria dos professores fonoaudiólogos (67%) ministra semanalmente de 8 a 16 

horas/aula por semana  (Figura 3). Esta carga horária é comumente observada para os 

professores universitários, que dividem o ensino também com a pesquisa e extensão, 

divergindo da carga horária de professores da pré-escola, ou ensino fundamental que 

chegam a 20 horas semanais para cada turno em sala de aula (MEC, 2008).  

Com relação à área de concentração em que o profissional ministra as aulas 

(Figura 4) foi observado que 30% dos professores que responderam ao questionário 

foram os docentes na área de motricidade orofacial, seguido dos professores da 

linguagem (18%). Posteriormente os professores da área de voz e audiologia (16%), 

seguido dos professores generalistas (11%) e da saúde coletiva (9%). Embora haja 

essa subdivisão das áreas, espera-se que todo fonoaudiólogo na formação profissional 

seja um generalista (CFFa, 2008). Portanto acreditamos que todos seriam capazes de 



                                                                                                                                          

 

30 

 

responder as questões teóricas ligadas à voz, sem dificuldades, observação esta que 

será reforçada ao longo da explanação dos resultados.  

A maioria dos professores (65%) faz exclusivamente o uso profissional da voz em 

sala de aula (Figura 5) é interessante observar que (70%) percebem um desgaste da 

voz nessa atividade (Figura 6). Podemos então aferir que os professores 

fonoaudiólogos reforçam as afirmações de estudos que apontam que no exercício 

profissional da docência as condições de uso vocal da profissão incidem no uso 

constante da voz durante horas e em intensidade elevada levando muitas vezes ao 

desgaste vocal (Almeida, 2000; Roy et al, 2001). 

Em relação aos sinais, sintomas e hábitos vocais 85% dos professores relataram 

queixas vocais (Figura 7) que se apresentaram divididas em sim (7,5%), às vezes 

(42,5%) e raramente (35%). Dos entrevistados apenas 15% afirmou não apresentar 

queixas vocais. Observamos que as queixas não foram freqüentes, contudo elas 

existem e devem ser consideradas. Observamos que a queixa mais prevalente no 

grupo estudado (Figura 8) foi a fadiga vocal (30,5%). Os dados corroboram com a 

literatura que descreve a fadiga vocal como uma adaptação vocal negativa que ocorre 

após o uso prolongado da voz (Welham, Maclagan, 2003) e que o cansaço vocal é um 

sintoma comum entre professores (Servilha, 1997; Oliveira et al, 1998; Garcia, 2000; 

Vaz et al, 2002).  

As demais queixas se apresentaram nesta ordem: Secura na boca ou garganta 

(15,2%), perda de intensidade (10,2%), rouquidão e dor de garganta (8,5%), pigarro 

(6,8%), tensão cervical (6,8%), tosse (5%), quebra de sonoridade (3,4%), 

incoordenação fono-respiratória (3,4%), dor de garganta (8,5%), perda de intensidade 

(10,2%). Observamos que tais queixas são também relatadas pela literatura (Oliveira et 

al, 1998; Almeida, 2000; Carelli, Nakao, 2002), contudo neste estudo essas queixas 

foram bem menos expressivas que as da literatura, até mesmo se comparando com 

estudos de professores universitários (Pordeus et al,1996; Servilha,1997; Garcia,2000) 

o que nos permite inferir que o grupo de professores fonoaudiólogos têm menos 

sintomas vocais do que os outros professores, também universitários relatados pela 

literatura.   

Na figura 9, referente à piora da voz no decorrer do dia os professores 

fonoaudiólogos referem que às vezes (40%) apresentam piora, mas 35% relatam não 

apresentar essa piora, fato que pode estar ligado à carga horária do grupo estudado 

que não é elevada como refere a literatura pesquisada com professores de primeiro e 
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segundo graus (Oliveira et al, 1998) e os estudos de Garcia (2000) com professores 

universitários.  

Em relação aos hábitos destes professores (Figura 10), uma parte dos 

professores entrevistados (27,9%) não usa microfone em sala de aula e acha que isso 

é um problema para a voz. O benefício do uso do microfone em sala de aula já foi 

evidenciado de forma robusta em estudo na literatura (Roy et al, 2002). Concordamos 

que sua utilização precisa ser cada vez mais reforçada entre os professores, e que seu 

uso precisa ser visto como uma ferramenta de trabalho importante no uso profissional 

da voz do professor. 

Em nosso estudo (17,7%) dos professores não usa o microfone em sala de aula e 

não acha que isso é um problema para a voz. Acreditamos que esta diferença diante 

da resposta do uso do microfone pode estar ligada a resposta da questão sobre a 

projeção vocal (Tabela 1) na qual 70% dos professores entrevistados acreditam 

apresentar boa projeção vocal. Tal justificativa apóia-se no dado que dos 12 

professores que disseram não fazer uso do microfone em sala de aula e não achar que 

isso é um problema para a voz, 11 deles acreditam ter boa projeção vocal. O resultado 

corrobora com o estudo de Behlau (2001) que aponta como traços preferidos do 

fonoaudiólogo ressonância equilibrada, articulação dos sons da fala tendendo a 

exagerada.  

Outro hábito entre os mais citados foi o de falar em demasia, com (23,5%), fato 

que provavelmente se correlaciona ao uso profissional  compatível à alta demanda 

vocal exigida no exercício da docência (Almeida, 2000; Roy et al, 2001).  

Dos professores fonoaudiólogos (13,3%) descreveram não realizar hidratação. A 

hidratação é uma medida amplamente divulgada pela fonoaudiologia como uma ação 

profilática para os profissionais da voz, visto que é considerada uma das medidas de 

redução de queixas vocais. (Brasolotto, Fabiano, 2000; Aydos, Motta, 2000). Muito 

difundida pela profissão, inferimos que a hidratação é um hábito incorporado pelos 

fonoaudiólogos, devidamente esclarecidos, quanto aos cuidados preconizados pela 

hidratação. 

Na figura 11, dos professores entrevistados 42,5% afirmou não ter o hábito de 

realizar aquecimento vocal. Metade dos professores (50%) o faz em algum momento, 

embora a ocorrência varie entre às vezes (15%) e raramente (35%). Apesar de o 

fonoaudiólogo deter conhecimento da importância de se realizar aquecimento para a 
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voz, esse fator ainda não está incorporado à rotina do fonoaudiólogo-docente. Esse 

achado corrobora com a literatura, em relação aos demais professores, que também 

não agregam à atividade docente o hábito de realizar algum tipo de técnica vocal 

(Oliveira et al, 1998; Penteado, 2007).  

Quanto a avaliação da própria voz (Figura 12) a maioria dos professores (87,5%) 

avaliou-a como neutra. Um grupo bem menor de professores fonoaudiólogos relatou 

disfonia leve (12,5%), destes professores com disfonia leve (90%) apresentavam uma 

disfonia funcional (Tabela 2). Os dados corroboram com os estudos de Behlau sobre a 

voz do Fonoaudiólogo, quando afirma que o risco de disfonia nessa população é 

moderado (Behlau, 2001). Em estudos com professores universitários, também foi 

encontrado baixo índice de alterações vocais nesta categoria (Pordeus et al, 1996; 

Servilha 1997). Os dados são opostos quando comparados aos de estudos com 

professores do primeiro e segundo graus. Estes percentuais de alterações vocais se 

elevam como verificamos na literatura pesquisada (Dragone, Behlau, 2001; Bragion 

2006). Contrapõe-se apenas aos estudos de Oliveira et al (1998) no qual a 

porcentagem encontrada de problemas vocais neste grupo foi considerada baixa.  

Questionados se apresentavam boa resistência vocal (Tabela 3), a maior parte 

dos professores fonoaudiólogos entrevistados, afirmou ter boa resistência vocal (60%), 

corroborando com a literatura consultada que afirma que o fonoaudiólogo apresenta 

boa saúde vocal (Villela, Behlau, 2001). Contrapõe-se com a literatura pesquisada, com 

o estudo de Dragone, Behlau (2001) com professores da pré-escola e primeiro grau.   

Acreditamos que o fato da maioria dos professores afirmarem apresentar boa 

resistência vocal pode relacionar-se ao fato de poucos professores apresentaram 

queixas vocais freqüentes e/ou alteração vocal. Concordarmos com os autores quando 

afirmam que são as idiossincrasias anatômicas e fisiológicas que influenciam o 

processo de fadiga vocal. (Welham, Maclagan, 2003). Do ponto de vista perceptivo dos 

professores fonoaudiólogos, não foram encontrados possíveis indícios dessas 

características. Contudo não se pode afirmar que elas não co-existam, pois o estudo 

não realizou nenhuma medida objetiva da voz. 

Em relação à pergunta: “por ser fonoaudiólogo você acha que cuida melhor da 

sua voz quanto à conservação e prevenção de problemas vocais”, as respostas foram 

bem divididas (Tabela 4) a maioria dos fonoaudiólogos entrevistados (60%) afirmou 

que por ser fonoaudiólogo os cuidados com a voz são melhores ao considerar a 

conservação e prevenção de problemas vocais. Acreditamos que devido aos 
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conhecimentos teórico/técnicos que o fonoaudiólogo possui ele talvez tenha uma 

melhor autoconsciência vocal, por identificar mais facilmente as condições de risco 

para a voz. Nossa hipótese é que talvez o docente fonoaudiólogo consiga  remodelar 

comportamento vocal habitual mais facilmente e que também compreenda a 

importância dos cuidados com o ambiente físico da sala de aula para um melhor uso da 

voz. A literatura consultada afirma que o professor não cuida da voz por falta de 

conhecimento da produção vocal (Servilha,1997; Oliveira et al, 1998; Garcia, 2000; 

Grillo et al, 2000; Carelli, Nakao, 2002) e Penteado (2007) pondera em seus estudos os 

professores detêm noções, conhecimento e informação com relação aos cuidados com 

a voz, entretanto esses cuidados não fazem parte do seu cotidiano. 

Dos professores que afirmaram que por serem fonoaudiólogos, têm mais cuidado 

com a voz, a maior parte deles afirmou na questão referente à tabela 5, que esses 

cuidados ocorrem às vezes (58,0%) e o segundo maior grupo foi dos professores que 

fazem isso sempre (37,8%).     

 Na seção, referente ao ambiente de trabalho (Figura 13), a maior parte dos 

professores respondentes afirmou achar que a sala de aula colabora para o desgaste 

da voz com 65% das respostas. Como podemos observar na figura 14 a maioria dos 

professores relatou que a sala onde ministra suas aulas é barulhenta (42,3%), dados 

que vão de encontro à literatura, no qual, um dos fatores mais citados pelos 

professores foi o ruído (Carelli, Nakao, 2001; Vaz et al., 2002; Neckel, Ferreto, 2006). 

Sabe-se que um dos maiores riscos para a saúde da voz é a competição sonora já que 

o indivíduo é levado a aumentar a intensidade da voz, gerando, muitas vezes um 

sobre-esforço vocal. O ambiente de trabalho é objeto de muitos estudos e reforça o 

quanto ele pode influenciar no desgaste da voz. (Carelli, Nakao, 2001; Vaz et al, 2002; 

Neckel,  Ferreto, 2006). 

Os outros aspectos apontados como fatores que colaboram com o desgaste da 

voz foram: sala de aula com acústica ruim (36,5%) e sala de aula grande demais 

(13,5%). As outras opções tiveram menos de (10,8%) das marcações. Na literatura os 

fatores mais citados foram: poeira em excesso, ruído, pó de giz, ambiente frio, mal 

iluminado (Oliveira et al, 1998; Carelli, Nakao, 2001; Vaz et al, 2002; Neckel, Ferreto, 

2006). É interessante notar que os aspectos assinalados como fatores ambientais que 

mais colaboram com o desgaste vocal se interligam. Pois o ruído ambiental, acústica 

ruim e salas amplas são todos eles fatores ligados que conseqüentemente provocam o 



                                                                                                                                          

 

34 

 

uso da voz em maior intensidade concordando com a literatura que aponta que o 

professor fala alto e por longos períodos (Almeida, 2000). 

Na figura 15, referente à pergunta, “por ser fonoaudiólogo, com relação ao 

ambiente de trabalho, procura minimizar fatores que interferem na boa produção da 

voz”, 50% dos professores respondentes afirmou que tenta minimizar os fatores que 

interferem na boa produção da voz, seguida da resposta às vezes com 27,5%. Dos 

entrevistados, 15% afirmaram não procurar minimizar esses fatores. Pontuamos assim 

que grande parte dos professores fonoaudiólogos procura, de certa forma, um 

equilíbrio entre voz e ambiente e acreditamos que essas condutas estejam ligadas ao 

conhecimento teórico/técnico dos profissionais diferentemente de outros professores 

como aponta a literatura (Mariano et al, 2007; Behlau, 2001).  

Um dos fatores que pode ajudar a descansar a voz são os intervalos realizados 

durante as aulas. Por  meio da figura 16, verificamos que, novamente, 50% dos 

professores respondentes afirmaram fazer breves intervalos durante as aulas para 

descansar a voz, seguido por 27,5% que afirmaram realizar esses intervalos às vezes e 

17,5% que afirmaram não realizar esses intervalos. Sabe-se que o professor é um 

profissional que fala ininterruptamente durante muitas horas (Almeida, 2000), e que é 

necessário o repouso vocal para evitar o cansaço e a  fadiga vocal.  

Quando questionados a respeito da indisciplina dos alunos (Tabela 6), 50% dos 

professores referiram não lidar com este fato, seguida por 37,5% que afirmaram lidar 

com a indisciplina às vezes e 12,5% afirmaram não ter problemas com este aspecto. 

Os métodos mais utilizados pelos professores para controlar a indisciplina (Figura 17), 

quando esta ocorre foram: ficar em silêncio até que o aluno perceba com 56,1%, 

seguido por bater palmas ou utilizar outros tipos de ruído com 29,3%, aumentar 

intensidade da voz sem interromper a transmissão do conteúdo com  9,8%, os meios 

menos utilizados pelos professores foram: solicitar que o aluno saia e chamar atenção 

do aluno e gritar, ambos com 2,4%. No presente estudo a indisciplina dos alunos não é 

um fator agravante ao contrário do que afirma Bragion (2006) em seu estudo.   

Na questão referente à divisão de aulas expositivas com outras atividades para 

descansar a voz (Figura 18), a maior expressão foi notada na opção às vezes (55%), 

seguida de raramente (20%). 17,5% afirmaram realizar sempre e 7,5% afirmaram não 

realizar a divisão. No estudo de Oliveira et al (1998) verificou-se que boa parte dos 

professores estudada utilizava materiais de apoio para dar aulas, como uso de vídeos, 

cartazes e outros recursos audiovisuais.   
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Nessa parte serão discutidos alguns cruzamentos realizados entre as respostas 

das variáveis, procurando verificar se há associação entre as duas variáveis cruzadas. 

Essas associações foram medidas por meio do teste de Fisher.  

Como podemos verificar na tabela 7, as variáveis de tempo de trabalho dos 

professores e queixas vocais não está significativamente associada. Dados que 

concordam com Pordeus et al (1996), mas que discordam dos estudos de Dragone, 

Behlau (2001). 

No presente estudo não houve relação estatisticamente significante entre as 

variáveis horas/aula (carga horária) semanais ministradas e queixas vocais (Tabela 8). 

Nos estudos de Dragone, Behlau (2001) também não houve associação entre a carga 

horária e presença de queixas vocais, mas nos estudos de Pordeus et al (2001) e 

Behlau (2001) esta relação apresentou significância.  

Na tabela 9 a associação entre número de horas/aula ministradas e a piora da 

voz, o teste de Fisher aplicado mostrou não haver relação entre a carga horária e 

fadiga vocal. Almeida (2000) afirma em seu estudo que o tempo prolongado gera fadiga 

vocal afirmação que difere da relação proposta no presente estudo.  

Como mostra a tabela 10, podemos verificar que houve associação significativa 

entre as queixas vocais e o cuidado com a voz por ser fonoaudiólogo, por parte dos 

professores. Podemos então inferir que o fato de ser fonoaudiólogo faz com que os 

professores pesquisados apresentem menor índice de queixas. Na literatura 

pesquisada não foram encontrados estudos que propusessem tal relação, mas os 

estudos de Dragone, Behlau (2001) não encontraram relação significante entre 

alteração vocal e autopercepção.  

O teste exato de Fisher mostrou que não há associação entre a alteração vocal e 

o cuidado com a voz (Tabela 11). O fato de o professor apresentar alteração vocal não 

faz com que o professor cuide mais de sua voz. Na literatura não foram encontrados 

estudos com os mesmos achados ou que tal relação fosse estudada, para que assim 

pudéssemos discuti-la.  

   

Podemos verificar com os dados do estudo que a grande maioria dos professores 

fonoaudiólogos não apresenta problemas vocais com o uso da voz em sala de aula. As 

queixas relatadas estão mais diretamente ligadas com a fadiga vocal e o uso 

prolongado da voz do que ao mau uso e/ou abuso vocal.  
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Os professores fonoaudiólogos procuram minimizar os efeitos da demanda vocal 

com medidas profiláticas, o que pode ser justificado pela autopercepção e o 

conhecimento que esse profissional adquire, dados que corroboram com a literatura 

pesquisada (Villela, Behlau, 2001; Mariano et al, 2007).  

Sugerimos, entretanto que pesquisas com uma amostra maior sejam realizadas e 

que também seja usado em pesquisas futuras um grupo controle de professores não 

fonoaudiólogos universitários para que os dados possam ser ainda mais 

consubstanciados e discutidos. Incentivamos também que futuras pesquisas continuem 

a ser realizadas utilizando-se conjuntamente de avaliações objetivas da voz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 CONCLUSÃO 

 
 
 
1. A maioria dos fonoaudiólogos professores deste estudo (97%) foi do gênero 

feminino; 47% dos professores fonoaudiólogos têm de 4 a 7 anos de docência; 67% 

apresentam carga horária de 8 a 16 horas/aula por semana; a área de atuação de 

maior prevalência foi da motricidade orofacial com 30%; 65% dos professores 

fazem uso profissional da voz somente em sala de aula.  

O tempo de trabalho, a carga horária, os cuidados com a voz e o desgaste 

provocado pelo meio ambiente não apresentaram relação estatisticamente 

significante. No presente estudo não houve relação estatisticamente significante 

entre as variáveis horas/aula ministradas e piora da voz,  alteração vocal e cuidado 

com a voz. 

 

2. 42,5% dos professores apresentam queixas vocais, a queixa mais citada foi fadiga 

vocal (30,5%); 70% acreditam que há desgaste maior da voz na sala de aula que 

nas demais atividades de uso profissional da voz; 70% dos professores sentem, às 

vezes, que a voz piora conforme uso contínuo da voz. 

 

3. Os hábitos, mau uso e abuso vocais mais relatados pelos professores 

fonoaudiólogos foram: 27,9% acreditam que o uso do microfone é necessário e 

ajudaria a evitar problemas vocais; 23,5% fala em demasia; 42,5% não realizam 

aquecimento vocal.  

 

4. Quanto a autopercepção da voz, 70% da amostra apresentam boa projeção vocal; 

87,5% classificaram sua voz como neutra 60% apresentam boa resistência vocal.  

 

5. Apenas 12,5 % dos professores apresentam disfonia. 

 

6.  Os fatores ambientais que mais colaboram para o desgaste vocal foram: sala 

barulhenta (42,3%) e acústica ruim com 36,5%. 
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7. Os cuidados vocais utilizados pelos professores fonoaudiólogos foram: 50% fazem 

intervalos entre as aulas; 50% não lidam com a indisciplina dos alunos, mas quando 

ela acontece 56,1% ficam em silêncio até que o aluno perceba; 55% costumam 

dividir as aulas expositivas com outras atividades para descansar a voz. 

 

8. Dos professores que responderam ao questionário 60% acreditam cuidar melhor da 

voz pelo fato de serem fonoaudiólogos, mas a freqüência com que esses cuidados 

acontecem teve a prevalência de 58% para às vezes, seguida por 37,8% que esses 

hábitos ocorrem sempre. A porcentagem de professores que, por serem 

fonoaudiólogos, procuram minimizar os fatores ambientais que interferem na boa 

produção da voz foi de 50%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7  ANEXOS 

 
Anexo 1 
 
 

Formulário:  
 
Dados Pessoais: 
 
1. Sexo: 
(  ) F (  ) M 
 
2. Há quanto tempo trabalha como professor? 
(  ) De 0 a 3 anos 
(  ) De 4 a 7 anos 
(  ) De 8 a 11 anos 
(  ) De 12 a 15 anos 
(  ) Acima de 15 anos 
 
3. Você ministra regularmente por semana quantas horas/aula? 
(  ) De 8 a 16 horas                         
(  ) De 17 a 25 horas 
(  ) De 26 a 34 horas 
(  ) Acima de 35 horas 
 
4. Qual a área da fonoaudiologia você ministra aulas 
(   ) Motricidade Oral       (   ) Voz       (  ) Saúde publica     
(   ) Audiologia                 (   ) Linguagem   (  ) Generalista 
 
 
5. Além de dar aulas você faz uso profissional da voz em outro lugar? 
(  ) Sim  (  ) Não           
 
6. Você sente se há um desgaste maior da voz em sala de aula do que nas suas demais atividades de uso vocal? 
(  ) Sim  (  ) Não       (  ) Não sei   
 
Sinais e sintomas vocais 
7. Você tem alguma queixa vocal quanto ao uso profissional da voz? 
(  ) Sim  (  ) Não  (  ) Ás vezes (  ) Raramente         (  ) Não percebo 
 
8. Se sim ou às vezes, qual desses sintomas são mais freqüentes: 
(  ) Fadiga vocal (  )Dor na garganta (  )Tensão cervical 
(  ) Pigarro  (  ) Rouquidão               (  ) Incoordenação pneumofônica 
(  ) Quebra de sonoridade   (  ) Perda de intensidade (  ) Tosse  
(  ) Secura na boca ou na garganta                            (  ) Outros:  __________________ 
 
9. Sua voz piora no decorrer do dia conforme o uso contínuo da voz? 
(  ) Sim  (  ) Não (  ) Ás vezes (  ) Raramente 
 
10. Você habitualmente;  
(  ) Grita                 
(  ) Não faz hidratação       
(  ) Fala em demasia  
(  ) Fuma ( não importa o quanto)                            
(  ) Tem refluxo gastro-esofágico e não cuida 
(  ) Tem alergia e não cuida 
(  ) Sente dores nas costas depois de dar aulas               
(  ) Não usa microfone em sala de aula e acha que isso é um problema para a sua voz 
(  ) Não usa microfone em sala de aula e não acha que isso é um problema para sua voz 
 
11. Você acha que apresenta boa projeção vocal? 
(  ) Sim  (  ) Não                 (  ) Não percebo 
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12. Tem o hábito de realizar aquecimento vocal? 
(  )Sempre       (  ) Ás vezes (  ) Raramente      (  ) Não  

 
13.  Como você avaliaria a sua voz? 

(  ) Neutra  (  ) Disfonia leve (  ) Disfonia moderada       (   )Disfonia severa 
 

14. Em caso de alteração vocal esta seria  
(  )Orgânica  (  ) Funcional   (  ) Organofuncional 
 
15. Você acha que tem uma boa resistência vocal? 
(  ) Sim  (  )Não    (  ) Não sei 

 
16. Por ser fonoaudiólogo você acha que cuida melhor da sua voz quanto à conservação e prevenção de problemas 
vocais? 
(  )Sim  (  )Não       
 
17. Se sim, esses cuidados acontecem em que freqüência  
(  ) Sempre       (  ) Às vezes  (  ) Raramente 
 
Ambiente de trabalho 
18. Você acha que a sala de aula (local) que você ministra as aulas corrobora para o desgaste de sua voz? 
(  ) Sim  (  )Não             (  ) Às vezes (  ) Raramente 
 
19. Se sim ela é 
(  ) Barulhenta  (  ) Espaço grande demais        (  ) Espaço pequeno demais 
(  ) A acústica é ruim  (  ) Abafada                                  (  ) Fria   
(  ) Não possibilita uma disposição de cadeiras adequadas    (  ) Muitos alunos 
(  )Poeira em excesso que faça mal      (   ) úmida                  (  ) Outros: ____________ 
 
20. Por ser fonoaudiólogo você acha que com relação ao ambiente de trabalho, você procura minimizar fatores que 
interferem na boa produção da sua voz?  
(  )Sim  (  )Não      (    ) Às vezes (  ) Raramente  
 
21. Você faz breves intervalos durante as aulas para descansar a voz 
(  ) Sim     (  ) Não        (  ) Às vezes (  ) Raramente 
 
Dinâmica de sala de aula 
 
22.  Você lida com a indisciplina dos alunos e isto afeta a sua voz? 
(  ) sim     (  ) não        (  ) ás vezes 
 
23. Se sim, qual sua atitude para controlar essa indisciplina: 
(  ) Chama atenção do aluno e grita 
(  ) Aumenta a intensidade da voz sem interromper a transmissão do conteúdo  
(  ) Interrompe a aula e faz silêncio 
(  ) Solicita que o aluno saia 
(  ) Bate palmas ou usa de outros “ruídos” 
(   ) Fica em silêncio até que o aluno perceba 
 
24. No exercício de sua atividade docente você costuma dividir aulas expositivas com outras atividades para 
descansar sua voz? 
(  ) Sempre      (  ) Às vezes       (  ) Raramente       (  ) Não  
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Anexo 2 

 

AUTORIZAÇÃO DAS FACULDADES 

 

Eu, Graciane Cristine Carregal, graduanda do curso de Fonoaudiologia da UFMG e Letícia Caldas Teixeira, 

orientadora e professora do curso de Fonoaudiologia da UFMG, por meio desta, solicitamos autorização da 

coordenadora do Curso de fonoaudiologia do(a)                               , para entregar um formulário aos professores 

fonoaudiólogos que ministram aulas para a graduação do Curso de Fonoaudiologia na referida instituição. Este 

formulário faz parte de um trabalho de conclusão de curso intitulado: “Quando o professor é o Fonoaudiólogo: Um 

estudo sobre a prática vocal diária dos professores de Fonoaudiologia no uso da voz em sala de aula”. As perguntas 

do formulário exploram conhecer os hábitos vocais dos professores, como eles lidam com a voz no ambiente de 

trabalho, a autopercepção da voz, o tempo e o modo como eles usam a voz em seu local de trabalho, o que sentem 

durante o uso e se há incidência de disfonia nessa população. 

A pesquisa será iniciada, após aprovação do COEP e se estenderá até aproximadamente maio de 2008. Os 

dados obtidos serão apresentados no trabalho de conclusão de curso da graduanda. Os dados coletados serão 

publicados sob a forma de artigos em revistas científicas e em eventos científicos (Congressos, Jornadas e 

Palestras Acadêmicas), com o intuito de divulgar os resultados para a comunidade fonoaudiológica científica e para 

os profissionais envolvidos com o ensino da voz profissional, independente dos resultados observados. 

Todos os dados pessoais dos participantes e desta instituição serão guardados em sigilo, sendo que os 

pesquisadores comprometem-se em manter total privacidade e confidencialidade de todas as pessoas envolvidas na 

pesquisa. Assim, a identidade dos participantes, ou o nome da instituição, não serão revelados em nenhuma 

publicação que possa resultar deste projeto. Sua participação, nesta pesquisa, é gratuita e voluntária podendo, os 

voluntários, retirarem-se dela caso se sintam desrespeitados a qualquer momento, sem a perda de nenhum de seus 

benefícios e sem nenhum prejuízo. Se tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato com Graciane (86462481), 

Letícia (32489950) ou com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG pelo telefone 34994027. 

Sendo assim, sua colaboração é fundamental, e desde já, contamos com sua participação. 

 

CONSENTIMENTO PÓS-INFORMADO 

 

Eu___________________________ declaro que este documento acima foi por mim lido e compreendido. E 

este consentimento pós-informado serve para todos os efeitos legais, como meu consentimento livre e esclarecido 

para autorizar a entrega e recebimento dos formulários deste estudo pela aluna Graciane Cristine Carregal, nesta 

instituição. 

 

 

                  Assinatura: 

                                                                                        Belo Horizonte,          de         2008. 
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Anexo 3     

 

      Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

Prezado Professor,  

 

 

Eu, Graciane Cristine Carregal, aluna do curso de Fonoaudiologia da UFMG, sob orientação da professora 

Letícia Caldas Teixeira estou realizando uma pesquisa que visa estudar a prática vocal diária dos professores de 

Fonoaudiologia no uso da voz em sala de aula. Além disso, as perguntas exploram conhecer os hábitos vocais dos 

professores, como eles lidam com o ambiente, a autopercepção da voz e a incidência de disfonia nessa população.  

Para realizar esta pesquisa será necessário que você responda individualmente a algumas perguntas de um 

formulário. As perguntas se referem, basicamente, ao tempo e ao modo como você usa a voz em seu local de 

trabalho e o que você sente durante o uso.  

A pesquisa será iniciada, após aprovação do COEP e estenderá até maio de 2008. Os dados obtidos serão 

apresentados em meu trabalho de conclusão de curso. Os dados coletados serão publicados sob a forma de artigos 

em revistas científicas e em eventos científicos (Congressos, Jornadas e Palestras Acadêmicas), com o intuito de 

divulgar os resultados para a comunidade fonoaudiológica científica e para os profissionais envolvidos com o ensino 

da voz profissional, independente dos resultados observados. 

Todos os seus dados pessoais e o nome da instituição a qual você pertence serão guardados em sigilo, 

sendo que os pesquisadores comprometem-se em manter total privacidade e confidencialidade de todas as pessoas 

envolvidas na pesquisa. Assim, sua identidade ou a sua instituição não será revelada em nenhuma publicação que 

possa resultar deste projeto. Sua participação, nesta pesquisa, é gratuita e voluntária podendo, o voluntário, retirar-

se dela caso se sinta desrespeitado a qualquer momento, sem a perda de nenhum de seus benefícios e sem 

nenhum prejuízo. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com Graciane (86462481), Letícia (32489950) ou 

com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG pelo telefone 34994027. 

Sendo assim, sua colaboração é fundamental, e desde já, contamos com sua participação. Caso concorde 

com a participação nesse estudo preencha o termo de consentimento abaixo. 

 

Agradecemos à disponibilidade. 

Atenciosamente. 

 

 

CONSENTIMENTO PÓS-INFORMADO 

 

Eu, ________________________________, RG________________ declaro ter sido suficientemente 

informado(a) sobre a pesquisa “Quando o professor é o Fonoaudiólogo: Um estudo sobre a prática vocal diária dos 

professores de Fonoaudiologia no uso da voz em sala de aula”.  Ficaram claros quais são os objetivos do estudo, os 

procedimentos que serão realizados e as garantias de confidencialidade. Ficou claro que minha participação é isenta 

de despesas, que poderei ter acesso aos resultados, se assim desejar e que poderei buscar esclarecimentos a 

qualquer tempo.  
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Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer 

momento, sem qualquer penalidade. 

 

Belo Horizonte,        de                           de 2008. 

 

_______________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

______________________________ 

Graciane Cristine Carregal 

Aluna do 8º período de Fonoaudiologia 

_______________________________ 

Fonoaudióloga – Letícia Caldas Teixeira 

Orientadora da pesquisa 
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Abstract 
 
 
 

Purpose: To investigate speech pathologists college teachers’ perception of their own 

vocal use in classroom, by characterizing population, as well as describing their habits, 

signs, symptoms and other factors that may affect vocal production during class. This 

study also aimed at investigating whether academic skills modify or not vocal behavior 

within this professional category. Methods: A form was filled by 41 speech pathologists 

teachers from five different colleges, such as UFMG, FEAD, PUC, FUMEC and Centro 

Universitário Metodista Izabela Hendrix. It contained questions about teachers’ vocal 

habits and disorders occurrence, self voice perception and vocal use on working 

environment. Data obtained were submitted to statistical analysis, by using Microsoft 

Excel 2003 and Fisher’s Test. Results: There was female gender prevalence in the 

sample, as they represented 97% of researched population. Great part of approached 

subjects (47%) have been working as speech pathologist teachers for 4 to 7 years. 

Most of them (67%) teach lessons for 8 to 16 hours/class weekly. Orofacial myology 

was the most prevalent area. Most teachers (65%) make use of professional voice 

exclusively for teaching purposes. 70% of them report voice damage as a consequence 

of this activity. As regards signs, symptoms and habits, 85% of teachers reported vocal 

complaints, although they were no frequent. Vocal fatigue was the most common 

complaint, in a total of 30%. As regards vocal habits, 27,9% don’t use microphones in 

classroom and find such conduct as a potential voice risk. Good voice projection was 

referred by 70% of professionals. Most of them (42,5%) reported not doing vocal 

warming. At voice self-evaluation, a 87,5% evaluated their own voice as neutral. Most 

teachers (60%) affirmed having great vocal resistance. When it comes to taking good 

care of voice, a 60% alleged they usually adopt prophylactic measures for professional 

reasons, as compared to regular teachers, in order to prevent vocal disorders. Most 

speech pathologists (65%) reported work environment as a risk of voice damage, so 

that 42,3% consider workplace noisy. Half the professionals affirmed they try to 

minimize factors that may interfere negatively in voice production and also said they 

take brief pauses during classes in order to rest their voice. 50% of teachers referred 

not having problems with classroom indiscipline, although, when it occurs, 56,1% of 

them said they remain quiet until students calm down. As regards to alternate expositive 

lessons and other activities, in order to get some voice rest, 55% affirmed to use this 



                                                                                                                                          

  

resource eventually. There was statistical significant relation between vocal complaints 

and vocal care, due to the fact that teachers were in fact speech pathologists. 

Conclusions: Major part of speech pathologist teachers don’t present vocal disturbs as 

a consequence of teaching activities. Complaints were more directly linked to vocal 

fatigue and extensive voice use than to vocal abuse. Speech pathologist teachers try to 

minimize vocal demand effects by using prophylactic measures, related to environment 

and vocal health.  
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