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RESUMO 

 

FERRARI EP. Relação entre risco de disfonia e qualidade vocal em estudantes 

de artes cênicas [Dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina,  

Universidade de São Paulo;2022. 

Introdução: Por meio da voz podemos dar vida a um personagem, como é o 

caso dos atores. Os atores precisam mudar componentes de sua voz, para 

transmitir expressão emocional, e utilizar uma projeção vocal efetiva, enquanto 

usam o mínimo esforço vocal. Além disso, fatores como hábitos vocais 

prejudiciais, condições ambientais, e questões de saúde geral e psicológica 

interferem na voz do ator, e podem ser observados nessa categoria profissional 

desde o período de formação. Objetivo: Analisar a relação entre o risco de 

disfonia e a qualidade vocal em estudantes de graduação em Artes Cênicas. 

Métodos: Estudo transversal observacional com 38 estudantes de graduação 

em Artes Cênicas de uma universidade pública. Foram aplicados protocolos de 

rastreio de risco de disfonia geral e específico para atores, e realizadas 

gravações das seguintes tarefas: emissão sustentada da vogal /a/, fala 

espontânea e leitura de um texto, para análise perceptivo-auditiva efetuada por 

três avaliadores com o uso da escala GRBASI.  Após testes de confiabilidade 

intra e inter-avaliadores foi criada uma classificação final do grau do desvio vocal 

para cada participante. Foram feitas análise descritiva de subitens dos 

protocolos e comparações de grupos considerando o sexo, questões, subitens 

dos protocolos e a partir da classificação final do grau geral do desvio vocal. 

Resultados: A maioria dos estudantes apresentou alto risco para disfonia. Na 

análise perceptivo-auditiva todos apresentaram alteração vocal, com 

predominância de grau leve. Nas comparações, houve mais estudantes sexo 

masculino atuando profissionalmente. Os estudantes que tinham outra profissão 

ou atividade com uso da voz obtiveram maior pontuação no protocolo específico 

para atores, e na soma desse protocolo com o protocolo de rastreio geral.  Não 

houve relação entre o grau de alteração vocal e o risco de disfonia. Os 

estudantes que ainda não atuavam profissionalmente apresentaram mais 

alterações vocais de grau moderado ou severo, e os que atuavam 



 
  

profissionalmente alteração de grau leve. Conclusão: A maior parte da amostra 

de estudantes apresentou alto risco para disfonia. Todos apresentaram alteração 

vocal, com predomínio de grau leve. Não houve relação entre o risco de disfonia 

e o grau de alteração vocal. 

Descritores: voz; qualidade da voz; disfonia; distúrbios da voz; arte; estudantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

ABSTRACT 

 
FERRARI EP. Risk of dysphonia and voice quality in performing arts students 
[Dissertation]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 
Paulo;2022. 
 

Introduction: Through the voice we can give life to a character, like the actors. 

Actors need to change components of their voice to convey emotional 

expression, and use effective vocal projection, while using minimal vocal effort. 

Moreover, factors such as harmful vocal habits, environmental conditions, and 

general health and psychological issues interfere with the actor's voice, and can 

be observed in this professional category since the training period. Objective: To 

analyse the relationship between the risk of dysphonia and vocal quality in 

undergraduate students in Performing Arts. Methods: Observational cross-

sectional study with 38 undergraduate students in Performing Arts at a public 

university. We applied screening protocols for general and specific risk of 

dysphonia for actors, and made recordings of the following tasks: sustained 

emission of the vowel /a /, spontaneous speech and reading a text, for auditory-

perceptual analysis of three evaluators using the GRBASI scale.  After intra and 

inter-rater reliability tests, a final classification of the degree of vocal deviation 

was created for each participant. Descriptive analysis of protocol sub-items and 

group comparisons were made considering gender, questions, protocol sub-

items and the final classification of the overall degree of vocal deviation. Results: 

Most of students were classified as at high risk for dysphonia. In the perceptual-

auditory analysis all of them presented vocal alteration, with a predominance of 

mild degree. There were more male students working professionally. Students 

who had another profession or activity with voice use scored higher in the specific 

protocol for actors, and in the sum of this protocol with the general screening 

protocol.  There was no relationship between the degree of vocal alteration and 

the risk of dysphonia. Students who did not yet work professionally had more 

moderate or severe vocal alterations, and those who worked professionally had 

mild alterations. Conclusion: Most of the student sample was at high risk for 

dysphonia. All of them had vocal alteration, with a predominance of mild 



 
  

alteration. There was no relationship between the risk of dysphonia and the 

degree of vocal alteration. 

Keywords: voice; voice quality; dysphonia; voice disorders; art; students. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 A voz é relevante para a comunicação eficaz, e influencia na 

expressão de significados e enriquecimento do discurso (Ueda et al., 2008). É 

única para cada ser humano, e por meio dela podemos expressar nossos 

sentimentos, características da nossa personalidade e até mesmo utilizá-la para 

atender os diferentes estilos interpretativos e propostas cênicas, como é o caso 

dos atores (Oliveira; Guberfain, 2005; Oliveira et al.,2014). 

 Até o final do século XIX, período do “textocentrismo”, a exigência para 

a voz do ator era apenas fazer com que o público ouvisse o que estava sendo 

dito exatamente como o autor escreveu. A voz servia apenas à audibilidade do 

texto e os principais instrumentos do ator eram a dicção e as formas de 

declamação (Godoy; De Souza,2009). Entretanto, com a renovação da estética 

teatral vigente, a arte de declamar das escolas românticas francesas e italianas 

foi sendo substituída por uma fala mais “natural”, mais “verdadeira”, o realismo 

(Master, 2007). 

 A partir do realismo houve a busca por uma formação corpóreo-vocal, com 

foco na organicidade ao invés da mecanicidade. Os estudos foram mais 

aprofundados em relação aos treinamentos e técnicas para controle da emissão 

vocal, aprimoramento da respiração e desenvolvimento de recursos como 

dicção, entonação, pausa, e ressonância a serviço da cena e para envolver o 

espectador, considerando a visão de diferentes teatrólogos (Barba, 1991; 

Grotowski, 1992; Artaud 1993; Stanislavski, 2005). 

O conceito de ação sonora do dramaturgo Barba (2010), no sentido de 

sonoridade envolvida pela emoção, somado à ideia de memória física para 

evocar sentidos e sensações do autor Stanislavski (2006) resultou na concepção 

da ação vocal para preparação do ator, considerando a convergência dos 

recursos vocais e das forças vitais (Gayotto, 1997).  

Segundo Gayotto (1997) os recursos vocais são divididos em recursos 

primários (respiração, intensidade, frequência, ressonância, articulação) e 

recursos resultantes (projeção, volume, ritmo, velocidade, cadência, entonação, 
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fluência, duração, pausa e ênfase). A combinação desses recursos expressa a 

intenção e o sentido vocal na emissão. As forças vitais são aquelas por meio das 

quais há a relação sensível com o mundo, por exemplo, ao querer, ao imaginar, 

ao conceber, ao atentar, ao perceber. No caso da voz, tais forças sustentam e 

fazem com que a emissão vocal seja conduzida pelas sensações, afetos, 

vontades e desejos. 

Outra preparadora vocal, Beuttenmüller, considera que o ator precisa ter 

domínio do espaço cênico com exercícios corporais e vocais para gerar uma voz 

projetada e envolver a plateia com um “abraço sonoro”. A melhora da emissão 

vocal ocorre da percepção do esquema corporal-vocal, que é o controle interno 

e externo do próprio corpo e da voz e suas relações com o meio ambiente. Para 

esse propósito é necessário primeiramente ter conhecimento e sentir as partes 

integrantes da fonação e dos movimentos corporais (Beuttenmüller; Laport, 

1974).  

Assim, a voz é um dos elementos relevantes no trabalho com o ator, pois 

abrange o domínio da expressividade, dos recursos vocais, a pesquisa e a 

compreensão de todos os órgãos envolvidos na produção da voz com o objetivo 

de atender as necessidades da voz cênica sem fatigá-la (Gayotto; Silva, 2008; 

Master, 2005). 

A qualidade vocal, a articulação e pronúncia clara e precisa são 

necessárias para o ator garantir a inteligibilidade da sua performance. Distorções 

articulatórias e vocais são toleradas apenas quando atreladas ao processo 

criativo da cena (Ferracini, 2001). Na literatura há estudos que demonstraram 

que os atores são um grupo de risco para o desenvolvimento de distúrbios da 

voz, com alteração e prejuízo na qualidade vocal (D’haeseleer et al., 2017; 

Rangaranthman et al., 2018). 

Inclusive, os atores estão entre as categorias profissionais que podem 

desenvolver o Distúrbio de Voz Relacionado ao Trabalho (DVRT).Esse distúrbio 

é qualquer forma de desvio vocal relacionado à atividade profissional que 

diminua, comprometa ou impeça a atuação ou a comunicação do trabalhador, 
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com ou sem alteração orgânica da laringe (Ministério do trabalho, 2018; Ferreira 

et al., 2018).  

Na avaliação da qualidade vocal a análise perceptivo-auditiva é um 

recurso tradicional, que depende da experiência do avaliador. Apesar da sua 

subjetividade é um procedimento soberano no cenário mundial (Bele, 2005). 

Vários métodos são utilizados para avaliar a qualidade da voz na prática clínica, 

alguns dos quais objetivam análises rápidas e dinâmicas, como a escala GRBAS, 

a partir de parâmetros como grau geral, rugosidade, soprosidade, astenia, 

tensão e posteriormente foi acrescentada a instabilidade (Hirano 1981; 

Dejonckere et al., 1996). 

A voz do ator também pode ser impactada por fatores como condições 

ambientais, acústicas e climáticas inadequadas, e questões de saúde geral e 

psicológica (Goulart; Vilanova, 2011). Segundo Quinteiro (2007) os eventuais 

problemas de voz do ator surgem pela falta de domínio da ferramenta vocal, das 

tensões corporais, inclusive no aparelho fonador, da incoordenação 

pneumofonoarticulatória e na presença de hábitos inadequados que podem ser 

observados nessa categoria profissional desde o período de formação (Cruz et 

al., 2019). 

De acordo com Vilanova et al. (2016) há pouca preocupação com a 

investigação da voz dos alunos, seja em cursos de teatro ou em graduação de 

Artes Cênicas. Apesar de estudos com futuros profissionais da voz de outras 

áreas demonstrarem que os indivíduos já apresentam sintomas e estão expostos 

a fatores de risco para disfonia desde o processo de formação (Christmann et 

al.,2013; Cielo et al.,2015). Amir et al. (2013) verificaram presença de alterações 

vocais e laríngeas em metade dos estudantes de teatro avaliados. Outra 

pesquisa investigou o conhecimento sobre saúde e alteração vocal, e também a 

prevalência de distúrbios vocais durante o período de formação, e nos cinco 

primeiros anos após a graduação. Os profissionais de atuação citaram maior 

incidência de alterações vocais nos primeiros cinco anos após a formação, e 

aprenderam menos sobre saúde vocal do que os profissionais de canto erudito 

e teatro musical (Flynn, 2020).  
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Para Searl e Bailey (2013) a formação dos atores aborda diferentes 

técnicas de treinamento de voz, e aulas sobre saúde e bem-estar vocal poderiam 

ser incluídas, relacionando as sugestões para cuidados vocais com a 

compreensão da anatomia e fisiologia vocal. Esses autores sugerem que reunir 

um amplo e profundo conjunto de informações sobre as características da voz e 

do estilo de vida desses estudantes pode ajudar os professores e os 

fonoaudiólogos a utilizá-las como uma referência para avaliar o comportamento 

dos alunos, e identificar quais áreas precisam de mais orientações e assistência. 

Além de auxiliar os próprios estudantes a entenderem mais as suas condutas e 

na autopercepção vocal como resposta a hábitos e comportamentos. 

Afim de obter e explorar mais sobre as informações relacionadas aos 

aspectos vocais, geralmente é utilizada a investigação inicial ou anamnese, pois 

a pessoa reflete e fornece informações relevantes para compor a avaliação e o 

planejamento fonoaudiológico (Searl et.al, 2021). Uma forma de realizar essa 

coleta é por meio do Protocolo de Rastreio de Risco de Disfonia Geral (PRRD-

G), um protocolo que rastreia o risco de disfonia em indivíduos de qualquer idade 

e sexo. Esse intrumento mostrou-se efetivo para discriminar grupos com e sem 

alteração vocal de diferentes sexos e faixas etárias (Nemr et al., 2016). Da 

mesma forma mostrou correlação positiva com o grau de alteração vocal em 

diferentes tipos de disfonia e diagnósticos laringológicos (Nemr et al., 2018). O 

protocolo apresenta uma pontuação com cortes para baixo e alto risco de acordo 

com a população. Oferece também a possibilidade de uma análise qualitativa 

por meio da investigação de aspectos relacionados ao rastreio de risco de 

disfonia, indicando que esta ferramenta é um instrumento robusto para o rastreio, 

orientação, prevenção de distúrbios da voz e para auxiliar no planejamento do 

tratamento. 

Protocolos específicos complementares ao PRRD-G estão sendo 

desenvolvidos e testados no Laboratório de Investigação Fonoaudiológica em 

Voz da Universidade de São Paulo (LIFVoz-USP) para aplicação em diferentes 

populações, incluindo o protocolo de rastreio de risco de disfonia para atores 

(PRRD-A). Este protocolo foi elaborado e testado por Sena (2016) em estudo 

piloto, e aplicado em estudo recente (Duarte, 2019). Nesta última pesquisa, 
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associou-se o PRRD-A ao PRRD-G, para avaliação de rastreio de risco de 

disfonia em 39 atores. Os resultados mostraram efetividade do protocolo, e risco 

para a disfonia na amostra estudada. 

De acordo com Searl et al. (2021) permanece limitada a literatura sobre a 

prevalência de alterações vocais e os fatores causais ou associativos. Então, a 

mensuração do risco de disfonia, com autopercepção vocal, descrição de sinais 

e sintomas vocais, de aspectos relacionados ao uso da voz no teatro, e ao estilo 

de vida, correlacionados à avaliação vocal, são importantes na ampliação dos 

conhecimentos a respeito da voz do ator. Quando esse ator ainda está em fase 

de formação acadêmica, a compreensão desses aspectos é importante para 

conhecer o perfil desses estudantes, bem como auxiliar na reflexão dos mesmos 

quanto ao seu uso vocal, seus comportamentos e estilo de vida para adotar 

cuidados e adaptações de acordo com as suas rotinas e necessidades. Além 

desses aspectos, esse conhecimento contribui na criação de ações e estratégias 

para uma formação que busque a melhor performance teatral possível com a 

manutenção da saúde e da qualidade vocal. 
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1.1 Objetivo 

 

Diante do exposto, o objetivo deste estudo é analisar a relação entre o 

risco de disfonia e a qualidade vocal em estudantes de graduação em Artes 

Cênicas.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

Em um primeiro levantamento bibliográfico sobre as publicações da voz 

do ator foi constatado que a maioria dos estudos realizados era sobre a 

preparação do ator, enquanto que a parte de prevenção de alterações vocais 

relacionadas ao tema de saúde e subjetividade foram menos investigadas 

(Gayotto; Clemente, 2004). No último levantamento além dos estudos sobre 

preparação vocal foram averiguados também mais trabalhos direcionados a 

saúde, bem estar e análise vocal (Amorim et al., 2013). No presente capítulo 

serão descritos em um tópico diversos estudos dessa última categoria 

relacionados aos assuntos abordados neste trabalho, sobre avaliação da 

qualidade vocal, investigação de sintomas, hábitos e uso vocal de atores e 

estudantes. 

 

2.1 Qualidade vocal, sintomas, hábitos e uso vocal de atores e estudantes 

 

Os atores são usuários de voz profissional com demandas vocais únicas, 

uma vez que durante as suas performances devem falar, gritar, cantar, mover e 

dançar, a partir do ajuste da técnica vocal para mudanças acústicas em 

ambientes de ensaio e performance. Desafios específicos são enfrentados pelos 

atores que precisam alterar a qualidade da voz de acordo com o personagem 

que interpretam, com longos ensaios, e inalação de fumaça, poeira e 

maquiagem. A prevalência de disfonia nesse grupo profissional pode ser 

extremamente alta (Zeine; Waltar, 2002; Sezin et al., 2020). 

Enclade et al. (2020) compararam usuários profissionais da voz, 

especificamente atores e não profissionais da voz. Os pesquisadores 

investigaram a saúde vocal de 142 membros de uma comunidade americana, 94 

não atores e 48 atores. Considerando dois eventos de saúde os participantes 

eram triados em um estande de saúde vocal, com um relato breve do histórico 

do caso, uma análise perceptiva preliminar da voz, e o preenchimento de dois 

questionários Voice Handicap Index-10 (VHI-10) e o Vocal Fatigue Index (VFI), 

esse último dividido em três partes: cansaço vocal, dor à fonação e melhora com 
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repouso. Os participantes que apresentaram possíveis problemas de voz 

concluíram uma avaliação com um laringologista ou um fonoaudiólogo, com 

outras avaliações como análise perceptiva da voz, e palpação da laringe, e os 

que necessitavam de avaliações adicionais foram orientados a procurar um 

laringologista. O estudo verificou que 55,1% dos atores relataram problemas 

vocais, para 33% dos não atores. Quanto às pontuações médias dos 

questionários apenas o VFI-2 (dor na fonação) apresentou diferença 

estatisticamente significante entre os grupos, média de 5,38 para os atores e de 

3,73 para os não atores. Dentre os participantes 39,6 % dos atores pontuaram 

acima do valor de corte no VFI-2, para 21, 3% dos não atores. A metodologia e 

os resultados da avaliação perceptiva da voz não foram detalhados no estudo. 

O estudo de Guzman et al. (2016) foi realizado com 10 atores e 10 

indivíduos sem treinamento vocal. Os participantes não podiam apresentar 

patologia de laringe, verificada por videoestroboscopia. Outras provas realizadas 

foram exame visual laríngeo durante as tarefas de fala, análise perceptivo-

auditiva, com escala analógica visual, e acústica. Os resultados mostraram que 

os atores apresentaram uma voz mais ressoante, com mais intensidade sonora, 

e maior grau de atividades laríngeas e faríngeas que poderiam estar associadas 

ao treinamento de voz e não a um comportamento vocal hiperfuncional. No 

entanto, devido ao pequeno tamanho da amostra os autores ressaltaram que 

não foi possível excluir que as constrições laríngeas poderiam ser um sinal de 

padrão laríngeo hiperfuncional, principalmente nos indivíduos sem treinamento 

vocal.  

Segundo D’haeseleer et al. (2017) pouco se sabe sobre a presença de 

distúrbios da voz em atores.  Esses autores pesquisaram as queixas vocais, os 

fatores de risco para desenvolver distúrbios vocais, e a qualidade vocal de 26 

atores antes e depois da performance teatral. Os resultados encontrados quanto 

aos hábitos vocais foram que 50% não realizavam aquecimento vocal e 88,5% 

desaquecimento vocal. No questionário Voice Handicap Index (VHI) a média 

obtida pela amostra foi de 10 pontos, e a maioria relatou presença de quatro ou 

cinco sintomas no Vocal Tract Discomfort Scale (VTDS). Na qualidade vocal a 

partir da análise acústica, por Acoustic Voice Quality Index (AVQI) não houve 
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diferenças antes e após a performance, apesar de que os valores obtidos 

correspondiam a uma disfonia leve. Na avaliação perceptivo-auditiva com o 

protocolo GRBASI foi verificado sutil redução no grau geral após a apresentação 

teatral, que pode ser justificada pela hipótese de que a apresentação foi um 

aquecimento intensivo que melhorou a voz durante a sua execução. 

Lenys et al. (2020) também realizaram uma comparação antes e após a 

performance artística, de forma intra e entre os grupos estudados: 27 atores 

profissionais,19 atores não profissionais e 16 dançarinos profissionais. Por meio 

de medidas como tempo máximo de fonação, frequência fundamental, DSI, 

AVQI, análise perceptivo-auditiva (GRBAS), e aplicação dos questionários Voice 

Handicap Index (VHI), Vocal Tract Discomfort Scale (VTDS), Corporal Pain Scale 

(CPS), e um questionário adaptado sobre hábitos, como sono, consumo de 

álcool e tabagismo. Os resultados obtidos demostraram que o grupo de atores 

profissionais relatou mais privação de sono, tabagismo e o consumo de bebida 

alcoólica, apesar de que esse grupo também apresentou maior porcentagem na 

realização de exercícios de aquecimento e desaquecimento vocal. Na 

comparação entre os grupos por sexo, as atrizes do grupo de profissionais 

apresentaram menores valores de frequência fundamental, maiores intervalos 

de frequência fundamental e de tempo máximo de fonação. Não houve diferença 

significativa na análise perceptivo-auditiva, nos valores dos questionários, e na 

comparação antes e após a performance.  

Outra pesquisa sobre os impactos vocais após intensa atividade 

profissional foi realizada por Rangaranthman et al. (2018), a partir da avaliação 

perceptivo-auditiva, acústica e respiratória antes e após um mês de 

performances e ensaios intensivos, e a relação com o conhecimento e a prática 

de hábitos e treinamento vocal, com 19 atores de uma companhia teatral. Após 

o período das atividades profissionais houve piora no fluxo expiratório, e na 

qualidade vocal, a partir do aumento do grau geral do protocolo CAPE-V utilizado 

na análise perceptivo-auditiva. A maioria das medidas aerodinâmicas não foi 

impactada significativamente pela prática de cuidados e treinamento vocal. A 

conclusão obtida foi que o conhecimento sobre o bem estar da voz e a realização 

de técnicas vocais não são suficientes para evitar a alteração vocal, apesar da 
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necessidade de estudos mais aprofundados. Os autores corroboram os 

resultados encontrados com a premissa geral de maior probabilidade de 

fonotrauma em usuários profissionais de voz. 

Duarte, em 2019 concluiu que os atores são população de risco para 

disfonia, a partir da pesquisa realizada com 39 atores. Os participantes foram 

classificados em três grupos: Qualidade Vocal Superior (QVS), Qualidade Vocal 

Média (QVM) e Qualidade Vocal Inferior (QVI), por meio da análise do grau geral 

da qualidade vocal com o uso parcial do protocolo de Bele (2005). Os grupos 

foram comparados entre si a partir de medidas acústicas, do risco de disfonia 

(PRRD-G e PRRD-A), e da classificação do grau geral do desvio vocal (CAPE-

V). O pesquisador verificou que os participantes com QVS apresentaram menor 

pontuação no CAPE-V em comparação aos demais grupos. Quanto aos 

protocolos de rastreio de risco para disfonia não houve diferença estatística 

significante entre os grupos na soma de pontuações dos dois protocolos, e foram 

obtidas médias maiores que o valor de corte para risco de disfonia em toda 

amostra. 

De acordo Amir et al. (2013) o risco de desenvolver problemas vocais 

pode estar presente nos atores ainda no período de formação por causa da 

necessidade de alta qualidade e intensidade, e de desempenho vocal 

diversificado desde os estágios iniciais de formação, e antes de desenvolverem 

as habilidades vocais apropriadas. Por isso, os autores realizaram um estudo 

com 79 estudantes de teatro de Israel, que foram divididos em dois grupos: 39 

estudantes sem achados laríngeos, e 40 alunos com alterações laríngeas, a 

partir dos achados do exame de videoestroboscopia. Também foi realizada 

avaliação aerodinâmica, aplicação do questionário Voice Handicap Index-10 

(VHI), analise acústica, e perceptivo-auditiva, com GRBAS. Houve diferenças 

significativas com maior presença de alteração no grupo com alterações 

laríngeas, considerando o grau geral da GRBAS, a análise acústica e a 

autoimagem vocal; nas medidas aerodinâmicas não foram observadas 

diferenças entre os grupos. Os pesquisadores ressaltaram que demandas vocais 

excessivas, com as quais esses jovens estudantes devem lidar, podem 

aumentar o risco de criar trauma ou patologia vocal.  
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Lerner et al. (2013) também investigaram a prevalência de alterações 

vocais entre 30 estudantes do primeiro ano de graduação de uma universidade 

americana.  A videoestroboscopia revelou presença de hiperfunção laríngea na 

maioria dos sujeitos que foram divididos em dois grupos, com e sem hiperfunção 

laríngea. Os grupos foram comparados em relação à análise acústica e ao 

resultado da aplicação do questionário Voice Handicap Index-10 (VHI-10), sem 

diferenças estatisticamente significativas nas comparações. O grupo de 

hiperfunção laríngea, contudo apresentou maior prevalência de anormalidade 

videoestroboscópica.  

Spagnol e Cassol (2015) investigaram e compararam a qualidade vocal 

de 25 atores profissionais e 25 atores em fase de formação acadêmica. Com o 

uso de um questionário sobre autoimagem vocal, análise acústica e perceptivo-

auditiva por meio do protocolo GRBASI, as pesquisadoras verificaram que 40% 

dos atores profissionais e 12% dos estudantes apresentaram alteração discreta 

no grau geral da GRBASI. Outros aspectos que apresentaram mais alterações 

foram rugosidade que esteve presente em 40% dos atores profissionais e 4% 

dos estudantes, e tensão em 40% do primeiro grupo e 8% do segundo. As 

medidas acústicas estavam dentro do padrão de normalidade, exceto shimmer 

do sexo masculino considerando o grupo dos atores, e não houve diferenças 

significantes entre os grupos. 

Além, da presença de disfonia, do uso e da qualidade vocal os aspectos 

mais direcionados aos hábitos, estilo de vida, ambiente profissional, e 

conhecimento sobre saúde e cuidados vocais também foram investigados por 

alguns estudos. Segundo Ferreira et al. (2019) o ator está inserido em um 

universo com diversos fatores que podem estar relacionados à presença de 

sintomas vocais. Diante disso, a partir de um banco de dados do questionário 

Condições de Produção Vocal do Ator respondido por 100 atores profissionais, 

os autores realizaram uma pesquisa com o intuito de analisar os sinais e 

sintomas vocais e associar com os hábitos de vida e frequência ao trabalho. Os 

sinais e sintomas autorreferidos mais citados foram: pigarro, garganta seca, voz 

grossa e tosse seca. Quanto aos hábitos, os mais citados foram: consumo de 

bebida alcoólica, acordar à noite, e não evitar um tipo de alimento. Com relação 
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entre voz grossa, e consumo de bebida alcoólica; e pigarro com fumo. O não 

consumo de alguns alimentos foi fator protetor para tosse seca; não fumar, para 

tosse seca com secreção; acordar descansado, beber água, para ardor na 

garganta, e de atividades de lazer, para falta de ar. Os pesquisadores concluíram 

que hábitos de vida dos atores podem ser responsáveis por alguns sinais e 

sintomas vocais, que podem levar o profissional a ter que faltar em seu trabalho. 

Apesar de que mesmo com a presença de rouquidão e perda ou falha na voz, a 

maioria dos atores não falta aos espetáculos. 

Para, Goulart e Vilanova (2011) os fatores ambientais, de organização de 

trabalho, e de treinamento especializado também podem ser responsáveis pela 

ocorrência de sinais e sintomas. Os autores entrevistaram 48 atores por meio de 

um questionário específico com questões sobre formação e atuação em outras 

áreas; hábitos vocais; histórico de saúde vocal; histórico e formação profissional 

em teatro; e impressões sobre a relação entre atuação e voz. Sendo que os 

resultados encontrados mais relevantes foram que a maioria referiu histórico de 

treinamento vocal (83,3%). Apenas 20,8% relataram dificuldades na projeção 

vocal, 18,8% na articulação, e 29,2% na coordenação entre respiração e fala, 

com mais dificuldades autorreferidas na coordenação pneumofonoarticulatória, 

no palco italiano do que no teatro de arena. Os recursos mais utilizados na 

prevenção de alteração vocal foram aquecimento vocal, hidratação, e métodos 

alternativos, como o uso de sprays, pastilhas e florais (33,3%). Todos 

consideraram a saúde vocal importante, mas, mais da metade (69,8%) referiram 

maior preocupação em conhecer o personagem e apropriar-se de suas 

características. O estudo concluiu que apesar do treinamento, uma parcela 

significativa dos participantes relatou queixas relacionadas ao uso da voz nas 

condições ambientais de trabalho. 

Vilanova et al. (2016) pesquisaram os aspectos relacionados à voz, 

prática profissional, hábitos, cuidados vocais, saúde e condições ambientais por 

meio de um questionário elaborado para a pesquisa comparando 30 estudantes 

e 30 profissionais de teatro. Os resultados demonstraram ausência de alteração 

de voz em 83,3% dos estudantes e 56,6% dos profissionais. O grupo profissional 

apresentou maior ocorrência de rouquidão, hábito de usar a voz profissional 
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quando gripado, e de gritar. Além, de maior número de sujeitos que praticavam 

aquecimento vocal, e não possuíam dificuldades em cena, na articulação, 

respiração, qualidade vocal e projeção.  O grupo de alunos apresentou maior 

hábito de ingerir bebidas geladas. Os autores concluíram que há a necessidade 

de ações para a conscientização sobre os cuidados de saúde vocal e 

treinamento vocal de atores, com o intuito de minimizar o risco de alterações 

vocais nos profissionais, e de preparar os alunos para o aumento da demanda 

vocal que irá ocorrer quando as apresentações profissionais iniciarem.  

Searl et al. (2021) pesquisaram 25 alunos do primeiro ano de graduação 

em teatro de uma universidade americana, a partir de um questionário aplicado 

em um momento inicial, e de um registro durante 21 dias, do histórico médico, 

hábitos, uso vocal, e autopercepção da qualidade vocal. Todos inicialmente 

relataram aquecimento vocal antes de se apresentar, mas, apenas cinco 

realizaram aquecimento durante 14 dias, e dois por sete dias. Na qualidade 

vocal, dos três estudantes que inicialmente identificaram as suas vozes como 

roucas ou tensas em dez dias mais ou menos de registro diários relataram voz 

normal, e dos 21 que relataram no início terem uma voz normal sete identificaram 

voz tensa ou rouca por sete ou 14 dias.  Os autores também destacaram a 

importância de desenvolver a coleta do histórico de forma mais precisa e com 

maior confiabilidade nas informações colhidas, seja por meio de registro diário 

ou outra abordagem, embora o esforço vocal e a qualidade vocal, por exemplo, 

são informações quantificadas com menos facilidade. 

A partir da relevância da conscientização quanto aos danos que podem 

ser causados pela falta conhecimento da própria voz, Miranda et al. (2012) 

realizaram um estudo com 40 alunos do curso de teatro de uma universidade 

brasileira, por meio de um teste de autoanálise com perguntas objetivas de 

autoconhecimento vocal, queixas, sintomas e hábitos vocais; e um questionário 

para conhecer o perfil dos alunos e os recursos que utilizavam para melhorar a 

voz. Os achados revelaram que 70% dos alunos não gostavam de ouvir suas 

vozes gravadas. Outros dados mostraram itens correspondentes a fatores que 

predispõem a ocorrência de disfonia, como utilizar a voz normalmente quando 

resfriado (65%), se alimentar antes de deitar (65%), hábito de ingerir bebidas 
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geladas (65%), ingestão de menos de dois litros de água (50%) e hábito de falar 

alto (47%). Para prevenção de alteração vocal 57,5% referiram realizar 

hidratação, 37,5% repouso vocal, 27,5% gargarejo, 25% pigarro e tosse, e 20% 

uso de anestésico. A conclusão obtida foi que os estudantes pesquisados 

cometiam abuso vocal e não eram conscientes sobre a saúde vocal. 

Cruz et al. (2019) obtiveram informações sobre saúde, cuidados, sintomas 

e desvantagem vocal de estudantes de teatro com e sem queixa de voz, a partir 

da pesquisa com 57 alunos de teatro, 39 alunos no grupo sem queixa vocal 

(GSQ) e 18 alunos no grupo com queixa vocal (GCQ). Os participantes 

responderam três protocolos de auto avaliação: Questionário de Saúde e 

Higiene Vocal (QSHV), Escala de Sintomas Vocais (ESV) e o Índice de 

Desvantagem Vocal (IDV-10). Não houve diferenças entre os grupos em relação 

ao conhecimento sobre saúde e cuidados vocais, apesar de que no grupo com 

queixa vocal foi identificado que quanto menor o conhecimento maior a 

desvantagem vocal e a frequência dos sintomas vocais. Em relação à 

desvantagem vocal e aos sinais e sintomas o grupo com queixa vocal apresentou 

maior escore. Outros dados relevantes obtidos pelo estudo por meio de um 

questionário para caracterizar a amostra foi que os participantes com queixa 

vocal relataram participar de peças amadoras há mais tempo e ensaiavam mais 

vezes por semana do que os participantes do outro grupo. Sobre ter alguma 

disciplina que aborde noções básicas do uso da voz profissional 46,43% e 

17,86% responderam que sim, no grupo sem queixa vocal e com queixa vocal, 

respectivamente, apesar de não ter ocorrido diferença estatística significativa. 

As autoras apontaram que os dados obtidos reforçam a necessidade de 

treinamento vocal adequado ao bom desempenho vocal desde o período de 

formação. 

Para identificar quais métodos de instrução entre as disciplinas de canto 

erudito, teatro musical e atuação proporcionam melhor autopercepção da saúde 

vocal, com a intenção de preparar mais adequadamente os alunos para as 

demandas extremas, Flynn (2020) enviou uma pesquisa on line sobre saúde, e 

cuidados vocais, inclusive com escala analógica visual (EAV) para cada 

participante avaliar sobre o que tinham aprendido sobre o assunto, quanto mais 
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perto de 0 mais sabiam e quanto mais perto de 100 menos sabiam. Ao todo 

foram utilizadas 352 respostas, de participantes com até cinco anos de 

conclusão da graduação, sendo que 48% eram do teatro musical, 29% de canto 

erudito e 23% da atuação. Na EAV de autoavaliação de conhecimento sobre 

saúde e bem estar vocal, os atores demostraram ter menos conhecimento, com 

média 40,56. No conhecimento sobre distúrbio vocal também demonstraram 

saber menos, com média de 67,64, mas os atores relataram menor porcentagem 

(60%) quando perguntados se tiveram ou se conheciam alguém que teve alguma 

alteração vocal enquanto estavam na graduação. Após a graduação, no entanto, 

15% referiu diagnóstico de lesão, maior porcentagem do que as outras áreas. O 

estudo também destacou que a maioria dos participantes da pesquisa referiu 

que teve apenas um workshop sobre saúde vocal durante os quatro anos de 

faculdade, e que gostariam que fosse pelo menos um por ano. 
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 3 MÉTODO 

3.1 Tipo de pesquisa 

 

Trata-se de estudo transversal observacional descritivo analítico, 

aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo, sob número CAAE 3.315.275 (Anexo 1), com 

anuência da instituição coparticipante, Universidade Estadual Paulista (UNESP), 

Instituto de Artes, São Paulo (Anexo 2).           

 

3.2 Participantes 

 

Foram convidados a participar da pesquisa os 140 estudantes do Curso 

Bacharelado em Artes Cênicas do Instituto de Artes da UNESP, matriculados no 

ano de 2019.  O convite foi realizado por representantes das turmas, contatados 

pela pesquisadora executante. Ao final, 38 estudantes, do primeiro ao último 

período do curso aceitaram participar e assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo 3). 

  

3.2.1Critérios de inclusão 

 

Ser estudante de graduação em artes cênicas da UNESP.            

  

3.2.2 Critérios de exclusão 

 

Qualquer comprometimento ou diagnóstico que limitasse a comunicação 

ou a realização das tarefas propostas no estudo. 
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3.3 Coleta e Análise dos dados 

         

 3.3.1 Risco de disfonia 

 

Os participantes preencheram dois instrumentos: Protocolo de Rastreio 

de Risco de Disfonia – Geral (PRRD-G) (Nemr et al., 2016) (Anexo 4) e o 

Protocolo de Rastreio de Risco de Disfonia- Atores (PRRD-A) (Anexo 5) que foi 

elaborado e testado no estudo piloto (Sena, 2016) e aplicado em estudo recente 

(Duarte, 2019).  

O PRRD-G é composto por questões iniciais de identificação pessoal e 

mais 18 questões divididas nos seguintes subitens: histórico de disfonia, sinais 

e sintomas, uso da voz fora do trabalho, dieta, hidratação, medicamentos, 

contato com fumantes, sono, histórico de doença, histórico familiar de distúrbios 

vocais, atividades físicas e lazer, entre outros. Além da auto avaliação vocal a 

partir de uma escala analógica visual (EAV) que é medida utilizando uma régua 

milimetrada, com um valor entre 0 (sem distúrbio) e 10 (distúrbio máximo). Para 

o cálculo do escore total cada subitem gera uma pontuação parcial, que são 

somadas juntamente com o valor obtido na autoavaliação vocal.  Essa soma 

resulta na pontuação total máxima de 131 pontos, e quanto maior o escore final 

maior o risco de disfonia. Os escores de 29,25 para mulheres e 22,75 para 

homens são as referências de cortes para risco mais elevado de disfonia (Nemr 

et al., 2016). 

E o PRRD-A foi adaptado para ser aplicado de forma mais compatível com 

a população estudada, mas sem interferir na quantidade de subescores e na 

soma do escore total definida nos estudos anteriores. Nas questões que 

abordavam ensaios e apresentações também foram consideradas as aulas 

práticas. Sobre o fumo e drogas o uso esporádico foi acrescentado nas 

pontuações já existentes dessas questões. Constituído de 24 questões 

separadas em subitens, como: formação, aulas de canto, tempo médio de uso 

da voz, comprometimento vocal, prática de aquecimento e desaquecimento 
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vocal, ensaios/aulas, condições ambientais no uso da voz na atuação, tipo 

respiratório, psicodinâmica vocal, percepção da voz, atuação em outras 

profissões ou atividades que utilizam a voz, consumo de fumo, álcool e drogas, 

uso de prótese dentária e questões voltadas para as mulheres sobre sintomas 

pré-menstruais, gravidez, menopausa e alterações hormonais. O escore é 

formado a partir da soma dos pontos de cada subitem. O escore total pode variar 

de 0 a 100 e quanto maior o escore maior o risco de disfonia. Esse protocolo 

ainda está em fase de análise da aplicabilidade, por isso ainda não foram 

definidos valores de corte para risco de disfonia. 

Os protocolos foram preenchidos individualmente, no mesmo momento, 

primeiramente o PRRD-G e sequencialmente o PRRD-A, pelo pesquisador, que 

fez a leitura das perguntas, com esclarecimento de dúvidas, quando necessário. 

Após a aplicação e mensuração do escore total PRRD-G, os participantes 

foram divididos em dois grupos, segundo a classificação de risco: alto e baixo 

risco para disfonia, a partir do ponto de corte previamente definido pelo protocolo, 

de acordo com sexo. O escore total do PRRD-A também foi calculado, e com a 

soma dos totais de ambos foi gerado o escore final (PRRD-Final).  

 

3.3.2 Qualidade Vocal 

  

Primeiramente foram registradas as amostras de fala por meio de um 

iPad® (MP2F2BZ/A, iOS 10.3.3) com o uso do aplicativo Shure Motiv®, 

desenvolvido pela Shure® em 44.100 Hz, Monosound em formato WAV, com o 

microfone unidirecional acoplado, modelo MOTIV MV88® (Shure, Estados 

Unidos), posicionado a uma distância de 15 cm da boca do participante, em um 

ângulo de 45°. Tal medida foi adotada por apresentar melhor qualidade, após 

testes com o microfone em diferentes posições e distâncias. Em um mesmo 

ambiente controlado acusticamente com ruído abaixo de 50 dB, por meio do 

aplicativo SoundMeter, desenvolvido pela Digital SoundMeter, cada um dos 

participantes foi posicionado sentado para a gravação das seguintes tarefas: 

emissão sustentada da vogal /a/ durante três a cinco segundos, por três vezes e 

com pitch e loudness habitual, fala espontânea a partir da pergunta: “Fale-me da 
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importância da voz para o ator”, e leitura do texto “A descoberta de Cristóvão 

Colombo” de Mowa Lebesque (Master 2005; Master et al., 2008) (Anexo 6). A 

pesquisadora segurou o papel com o texto para os participantes lerem, a 

instrução repassada foi para lerem, primeiro em leitura silenciosa para se 

familiarizarem com o texto e, após, realizarem a leitura em tom habitual. 

Posteriormente, a avaliação perceptivo-auditiva foi realizada por três 

juízes fonoaudiólogos especialistas em voz, com tempo de experiência entre oito 

e 15 anos, familiarizados com a escala utilizada para avaliação, e com prática 

em avaliação de voz profissional. Os registros de voz foram armazenados com 

20% de repetição aleatória para análise de confiabilidade intra-avaliador.  Foi 

criado um arquivo digital contendo todas as amostras de voz dos participantes e 

as repetições, com ordem de apresentação aleatória para fins de análise cega. O 

arquivo foi compartilhado com os examinadores com as seguintes amostras de 

cada participante: a emissão da vogal /a/; leitura do texto “A descoberta de 

Cristóvão Colombo”, com as cinco frases extraídas da primeira metade do texto, 

que foram lidas por todos os participantes de forma mais fluente; e fala 

espontânea. 

Cada juiz recebeu um roteiro (ANEXO 7) juntamente com os registros das 

vozes, para análise perceptivo-auditiva, de forma independente e on line, com o 

uso da escala GRBASI (Hirano, 1981; Dejonckere et al.,1996). Esse instrumento 

é constituído pelos parâmetros: grau geral, rugosidade, soprosidade, astenia, 

tensão e instabilidade, e para cada um deles foi incluído um índice (0 = normal, 

1 = leve, 2 = moderada e 3 = severa). Foi solicitado que avaliassem 

primeiramente a amostra da emissão da vogal /a/ e prenchessem  uma planilha 

(ANEXO 8), e após o intervalo de uma semana para ajudar a reduzir o impacto 

da memória do avaliador (Gerratt et al., 1993), realizassem a análise da fala 

espontânea e da leitura do texto, também com preenchimento da planilha. Os 

examinadores poderiam escutar cada faixa de gravação quantas vezes 

julgassem necessárias para analisar. Para fins de análise nesta pesquisa foi 

considerado apenas o parâmetro G (grau geral do desvio vocal) das avaliações 

das tarefas. 
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Com o intuito calibrar os juízes, foram utilizadas amostras âncoras das 

características de voz e/ou níveis de grau de desvio. O número e o tipo ideal de 

âncoras não são conhecidos (Eadie; Baylor,2006; Yiu et al.,2007), então foram 

utilizados 16 estímulos-âncora da emissão vogal sustentada /a/ e de sentenças 

do protocolo CAPE- V (Behlau, 2004) ou amostras de fala espontânea, contendo 

quatro amostras de indivíduos vocalmente saudáveis, quatro amostras de 

indivíduos com desvio vocal leve, quatro amostras de indivíduos com desvio 

vocal de leve a moderado e quatro amostras de indivíduos com desvio vocal 

severo. Em cada grau de desvio vocal havia duas amostras de vozes masculinas 

e duas amostras de vozes femininas. Os juízes receberam as gravações das 

amostras âncoras no mesmo arquivo digital das amostras da pesquisa, e foram 

orientados a escutar os estímulos-âncora imediatamente antes da análise das 

vozes desta pesquisa, antes da análise da vogal, e antes da análise da fala 

espontânea e do trecho da leitura do texto. Todas as amostras selecionadas 

foram previamente analisadas pelas pesquisadoras executante e responsável.  

 

3.4 Análise estatística 

 

Para a análise estatística dos dados, os mesmos foram armazenados em 

um banco de dados no programa Microsoft Excel para posterior transferência 

para software estatístico SPSS®(Statisticalpackage for the social sciences) 

versão 25.0.   

A análise estatística descritiva incluiu as frequências absolutas e relativas 

das variáveis: 

• Subitens qualitativos do PRRD-G: alteração vocal anterior (AA), 

uso de medicamentos (MD), contato com fumantes (F), histórico 

familiar de alteração vocal (HF), dinâmica familiar (DF), atividade 

física (AF), lazer (LZ);  

• Subitens qualitativos do PRRD-A: afastamento do trabalho/aulas 

por causa da voz (AF), aula de canto (AC), ensaio/aula 
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acompanhado de profissional da voz (EN), tipo respiratório (TR), 

desconforto vocal após atuação (DE), fumo (FU), álcool (AL), 

drogas (DR), prótese dentária (PR);  

• Classificação do risco de disfonia.  

As medidas de tendência central (média e mediana) e de dispersão (desvio 

padrão, mínimo e máximo) foram utilizadas na descrição das variáveis: 

• Escore total de cada protocolo: PRDD-G e PRRD-A; 

• Escore PRRD-Final (PRRD-G + PRRD-A); 

• Subitens quantitativos do PRRD-G: auto avaliação vocal- escala 

analógica visual (EAV), sinais e sintomas (SS), uso da voz fora 

do trabalho (VTF), alimentação (AL), hidratação (H), sono (SN), 

doenças (DO);  

• Subescores quantitativos do PRRD-A: formação (F), tempo 

médio diário de uso da voz atuando (TU), aquecimento e/ou 

desaquecimento (AQ), ambiente do ensaio, aula e/ou 

apresentação (AM), uso de microfone (MIC), psicodinâmica vocal 

(PV), dificuldade em manter respiração/postura/modulação vocal 

(DIF), apresentações- tipos de interpretação, maquiagem, 

figurino (AP), outra profissão/atividade com uso da voz (OP), 

tempo médio diário de uso da voz fora do trabalho (UF), questões 

para mulheres (MP).  

Na análise inferencial, para investigar o grau de concordância intra e inter-

avaliador da avaliação perceptiva auditiva utilizou-se o cálculo do coeficiente de 

correlação intraclasse (CCI). Foi utilizado um intervalo de confiança de 95%: 

valores menores que 0,5 confiabilidade ruim; entre 0,5 e 0,75 moderada; entre 

0,75 e 0,90 boa; e maiores que 0,90 excelente (Koo; Li, 2016).  

Para verificação do cumprimento do pressuposto de normalidade e de 

homoscedasticidade, foram utilizados os testes de Shapiro-Wilk e de Levene, 

respectivamente. Nas comparações foram utilizados: Teste exato de Fisher 
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(dados categóricos); teste t de Student (dados quantitativos, quando não violado 

o pressuposto de normalidade), teste U de Mann-Whitney (dados quantitativos, 

quando violado o pressuposto de normalidade). Quando violado o pressuposto 

de heteroscedasticidade, o valor de p foi calculado com a correção de Welch. 

Além, dos coeficientes d (paramétrico) ou r (não paramétrico), nos momentos 

oportunos para verificar o tamanho do efeito da diferença entre os grupos. Os 

critérios adotados para o coeficiente d foram: pequeno entre |0,200| e |0,499|; 

médio: entre |0,500| e |0,799|; e grande: acima de |0,800|; e para o coeficiente r 

foram: pequeno: entre |0,100| e |0,299|; médio: entre |0,300| e |0,500|; e grande: 

acima de |0,500|. 

  As seguintes comparações foram realizadas: 

• Sexo, feminino e masculino, comparados em relação: ao escore 

total do PRRD-G; subitem EAV; escore total do PRRD-A; subitem 

OP; atuação profissional, e orientações vocais (questões do 

subitem F); PRRD-Final; risco de disfonia; grupos a partir da 

classificação do G (obtidos após a análise de confiabilidade intra e 

inter-examinadores da avaliação perceptivo-auditiva); 

• Subitem OP, grupos que tinham ou não outra profissão/atividade 

com o uso da voz, comparados em relação: escore total do PRRD-

G; ao subitem EAV; escore total do PRRD-A; PRRD-Final; atuação 

profissional, e orientações vocais (questões do subitem F); risco de 

disfonia;  

• Atuação profissional (questão do subitem F), grupos que atuavam 

ou não, comparados de acordo com: escore total do PRRD-G; 

subitem EAV; escore total do PRRD-A; orientações vocais (questão 

do subitem F); PRRD-Final; risco de disfonia; 

• Grupos a partir da classificação do G, em relação ao: escore total 

do PRRD-G; subitem EAV; escore total do PRRD-A; subitem OP; 

atuação profissional, e orientações vocais (questões do subitem F); 

PRRD-Final; risco de disfonia. 
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Nas análises inferenciais o valor de significância estatística adotado foi 

igual a 5% (p ≤ 0,05). Para o cálculo dos intervalos de confiança de 95% foi 

utilizado o método de viés corrigido e acelerado com base em 2000 amostras 

bootstrap. Os valores entre colchetes nas tabelas indicam os limites superior e 

inferior dos intervalos de confiança de 95%. 
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4 RESULTADOS 

 

Foram avaliados 38 estudantes, nos quais 11 eram do sexo masculino e 

27 do sexo feminino, com média de idade de 21,3 anos (dp=2,50), mediana de 

20,5, variando entre 18 e 29 anos. 

Na pontuação dos protocolos considerando a amostra total destaca-se a 

prevalência de alto risco de disfonia (tabelas 1 e 2). 

Tabela 1. Valores descritivos da pontuação dos protocolos PRRD-G, PRRD-A, PRRD-Final 
(PRRD-G + PRRD-A) da amostra total 

Legenda: DP: Desvio padrão; Mín.: Mínimo; Máx.: Máximo; EAV: Escala analógica visual. 

 
Tabela 2. Distribuição da classificação do risco de disfonia da amostra total 

Variável Categoria N % 

Risco de disfonia 

Baixo 4 10,5 

Alto 34 89,5 

Legenda: n: Número de participantes;%: Percentual. 

Nas tabelas de 3 a 6 estão os valores descritivos dos subitens dos 

protocolos PRRD-G e PRRD-A considerando a amostra total (tabelas 3 a 6). 

 Tabela 3. Valores descritivos das pontuações dos subitens quantitativos do PRRD-G na 
amostra total 

Subitem Intervalo 
Pontuação 

Média Mediana DP Mín Máx 

EAV 0-10 3,92 4,00 1,24 0 7 

SS 0-81 17,89 17,50 7,15 7 32 

VTF 0-5 2,66 3,00 1,15 0 5 

AL 0-7 2,61 3,00 1,05 1 5 

H 0-4 1,42 2,00 1,08 0 3 

SN 0-3 1,47 2,00 0,89 0 3 

DO 0-8 2,00 2,00 1,36 0 5 

Legenda: DP: Desvio padrão; Mín.: Mínimo; Máx.: Máximo; EAV: Auto avaliação- Escala analógica visual; SS: Sinais e 
Sintomas; VTF: Uso da voz fora do trabalho; AL: Alimentação; H: Hidratação; SN: Sono; DO: Doenças. 

 

Variável Média DP Mediana Mín. Máx. 

PRRD- G 37,62 8,81 38,00 15,00 56,00 

PRRD – A 26,18 6,93 25,00 15,00 43,00 

PRDD- Final 64,00 12,23 64,50 37,00 90,00 
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Tabela 4. Distribuição dos subitens qualitativos do PRRD-G da amostra total 

Subitem Categoria N % 

 Não 9 23,7 

AA 1x 11 28,9 

 Mais de 1x 18 47,4 

 

MD 

Não 34 89,5 

1x 3 7,9 

Mais de 1x 1 2,6 

 

F 

Não 1 2,6 

Esporádico 23 60,5 

Diário 14 36,9 

 

HF 

Não 34 89,5 

Sim 4 10,5 

DF 

Não 4 10,5 

Sim 34 89,5 

AF 
Não 26 68,4 

Sim 12 31,6 

LZ Sim 38 100,0 

Legenda: n: Número de participantes;%: Percentual; AA: Alteração vocal anterior; MD: Uso de medicamentos: F: Contato 
com fumantes; HF: Histórico familiar de alteração vocal; DF: Dinâmica familiar positiva; AF: Atividade física; LZ: Lazer. 

 

Tabela 5. Valores descritivos das pontuações dos subitens quantitativos do PRRD-A da 
amostra total 

Subitem Intervalo 

Pontuação 

Média Mediana DP Mín Máx 

F 0-3 0,74 0,50 0,83 0 2 

TU 0-7 1,13 1,00 0,78 0 3 

AQ 0-4 2,29 2,00 0,80 0 4 

AM 0-14 4,39 4,50 2,82 0 11 

MIC 0-3 0,55 0,00 1,13 0 3 

PV 0-7 2,26 2,00 1,59 0 7 

DIF 0-6 1,39 1,00 1,37 0 5 

AP 0-4 1,37 1,00 1,05 0 4 

OP 0-22 2,34 0,00 3,72 0 12 

UF 0-6 3,87 4,00 1,74 0 6 

MP 0-4 0,71 1,00 0,57 0 2 

Legenda: DP: Desvio padrão; Mín.: Mínimo; Máx.: Máximo; F: Formação; TU: Tempo médio diário de uso da voz atuando; 
AQ: Aquecimento e/ou desaquecimento; AM: Ambiente do ensaio, aula e/ou apresentação; MIC: Uso de microfone; PV: 
Psicodinâmica vocal; DIF: Dificuldade em manter respiração/postura/modulação vocal; AP: Apresentações- tipos de 
interpretação, maquiagem, figurino; OP= Outra profissão/atividade com uso da voz; UF: Tempo médio diário de uso da 
voz fora do trabalho; MP: Questões para mulheres. 
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Tabela 6. Distribuição dos subitens qualitativos do PRRD-A  

Subitem Categoria N % 

AF 

Não 32 84,2 

Sim 6 15,8 

AC 
Não 7 18,4 

Sim 31 81,6 

EN 
Não 20 52,6 

Sim 18 47,4 

TR 

Costodiafragmático 7 18,4 

Inferior 4 10,5 

Misto 24 63,2 

Superior 3 7,9 

DE 
Não 19 50,0 

Sim 19 50,0 

FU 

Não 20 52,6 

Em cena 4 10,5 

Uso trimestral 3 7,9 

Uso diário, semanal, quinzenal, 

mensal 

11 28,9 

AL 
Não 6 15,8 

Sim 32 84,2 

DR 

Não/ Uso semestral, anual 25 65,8 

Uso diário, semanal, quinzenal, 

mensal 

13 34,2 

PR Não 38 100,0 

Legenda: n: Número de participantes; %: Percentual; AF: Afastamento do trabalho/aulas por causa da voz; AC: Aula de 
canto; EN: Ensaio/aula acompanhado de profissional da voz; TR: Tipo respiratório; DE: Desconforto vocal após atuação; 
FU: Fumo; AL: Álcool; DR: Drogas; PR: Prótese dentária. 

 

Em relação à análise perceptivo-auditiva, considerando o G a tabela 7 

apresenta a análise de concordância inter-avaliadores. Os avaliadores 1 e 2 

apresentaram concordância moderada na análise da tarefa da vogal /a/. Na 

confiabilidade intra-avaliador esses examinadores apresentaram na mesma 

tarefa confiabilidade excelente e moderada, respectivamente (tabela 8).  
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Tabela 7. Análise de concordância inter-avaliadores em relação à avaliação das vozes de 
acordo com a tarefa e com o grupo de avaliadores 

          Vogal /a/ Fala espontânea + texto 

Avaliadores N CCI P CCI P 

1 x 2 38 
0,530 

[0,262, 0,724] 
< 0,001* 

-0,078 

[-0,321, 0,205] 
0,716 

1 x 3 38 
0,075 

[-0,223, 0,370] 
0,316 

-0,044 

[-0,189, 0,155] 
0,703 

2 x 3 38 
0,243 

[-0,087, 0,522] 
0,073 

0,146 

[-0,151, 0,429] 
0,172 

1 x 2 x 3 38 
0,311 

[0,115, 0,518] 
0,001* 

0,003 

[-0,112, 0,171] 
0,469 

Legenda: CCI – Coeficiente de correlação intraclasse; *: Valor estatisticamente significante no nível de 5% (p ≤ 0,05). 

Tabela 8. Análise de concordância intra-avaliador em relação à avaliação das vozes de 
acordo com a tarefa e com o avaliador 

               Vogal /a/ Fala espontânea + texto 

Avaliador N CCI P CCI P 

1 8 
1 

[1, 1] 
< 0,001* 

1 

[1, 1] 
< 0,001* 

2 8 
0,712 

[0,080, 0,935] 
0,019* 

0,500 

[-0,346, 
0,879] 

0,103 

3 8 
0,741 

[0,193, 0,941] 
0,011* 

1 

[1, 1] 
< 0,001* 

Legenda: CCI – Coeficiente de correlação intraclasse; *: Valor estatisticamente significante no nível de 5% (p ≤ 0,05). 
 

 

                        A tabela 9 expõe as medidas de tendência central e de dispersão, do 

G considerando os avaliadores 1 e 2, de acordo com a tarefa. 

Tabela 9. Valores descritivos do G de acordo com a tarefa e o avaliador 

Legenda: DP: Desvio padrão; Mín.: Mínimo; Máx.: Máximo. 

A partir dos resultados dos testes de confiabilidade, foram selecionadas 

as análises dos avaliadores 1 e 2 na tarefa de vogal /a/ para a construção de 

classificação final do G para cada participante. Quando não houve consenso 

entre os avaliadores foi utilizada a média das avaliações dos mesmos (Membiela 

  Vogal /a/  Fala espontânea + texto 

Avaliador  Média Mediana DP Mín Máx  Média Mediana DP Mín Máx 

1  1,37 1,00 0,49 1 2  1,05 1,00       0,46 0 2 

2                   1,16 1,00 0,79 0   3   0,63 1,00 0,71 0 3 
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et al., 2016; Verduyckt; Morsomme; 2016). Então, as amostras foram 

categorizadas com base na seguinte classificação: 0 a 0,4 - variação normal da 

qualidade da voz (0); 0,5 a 1,4 - variação leve (1); 1,5 a 2,4 - variação moderada 

(2); 2,5 a 3,0 - variação severa (3) (Lee et al., 2020). Todos os participantes 

apresentaram alteração na qualidade vocal, seja com variação leve, moderada 

ou severa. Então, os mesmos foram divididos em dois grupos em relação ao 

grau: alteração vocal leve (índice 1), alteração vocal moderada ou severa 

(índices 2 ou 3) (tabela 10).  

Tabela 10. Distribuição dos grupos em relação ao grau de alteração vocal 

Variável Categoria N % 

Grau de alteração vocal 

Leve 22 57,9 

Moderado ou 

Severo 

16 42,1 

Legenda: n: Número de participantes;%: Percentual. 
 

Em relação às comparações realizadas os resultados serão elencados abaixo: 

Na Tabela 11 observa-se que não houve diferenças estatisticamente 

significativas entre os sexos em relação às variáveis analisadas. 

Tabela 11. Valores descritivos e análise comparativa dos sexos em relação à pontuação 
nos instrumentos PRRD-G, PRRD-A, PRRD- Final (PRRD-G + PRRD-A) e EAV 

Instrumento Sexo N Média DP Mediana Mín. Máx. P T.E. 

PRRD-G 

Masculino 11 
34,59 

[28,73, 40,41] 
11,45 

32,00 

[27,00, 44,00] 
15,00 51,00 

0,322aw 0,441d 

Feminino 27 
38,43 

[35,58, 41,32] 
7,38 

38,00 

[35,00, 41,00] 
22,00 56,00 

PRRD-A 

Masculino 11 
27,27 

[23,64, 30,82] 
7,47 

25,00 

[25,00, 29,00] 
15,00 41,00 

0,544a 0,219d 

Feminino 27 
25,74 

[23,44, 28,15] 
6,80 

25,00 

[23,00, 27,00] 
15,00 43,00 

PRRD-Final 

Masculino 11 
61,86 

[53,95, 70,18] 
15,06 

55,00 

[53,00, 69,00] 
40,00 86,00 

0,588a 0,195d 

Feminino 27 
64,24 

[60,38, 68,00] 
10,85 

64,00 

[59,00, 66,00] 
37,00 90,00 

EAV 

Masculino 11 
3,59 

[2,64, 4,45] 
1,56 

4,00 

[4,00, 4,00] 
0,00 6,00 

0,492b 0,115r 

Feminino 27 
4,09 

[3,69, 4,50] 
1,14 

4,00 

[4,00, 4,00] 
2,00 7,00 

Teste t de Student para amostras independentes (a) e Teste U de Mann-Whitney (b). 
Legenda: DP: Desvio padrão; Mín.: Mínimo; Máx.: Máximo; T.E.: tamanho do efeito; w: correção de Welch para 
heteroscedasticidade; EAV: Escala analógica visual. 
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Na tabela 12 a diferença estatisticamente significativa ocorreu somente 

na atuação profissional (p=0,010), com mais indivíduos do sexo masculino que 

atuavam profissionalmente do que do sexo feminino. 

Tabela 12. Comparação dos sexos em relação ao risco de disfonia, outra 
atividade/profissão que usa a voz, atuação profissional, grau de alteração vocal e 
orientações vocais 

Variável Conclusão Sexo  P 

  Masculino Feminino Total  

  n % n % N %  

Risco de disfonia 
Baixo 2 18,2 2 7,4 4 10,5 

0,564 
Alto 9 81,2 25 92,6 34 89,5 

 Outra atividade/profissão que utiliza voz 
Não 6 54,6 17 63,0 23 60,5 

0,722 
Sim 5 45,4 10 37,0 15 39,5 

Atuação profissional 
Não 1 9,0 16 59,3 17 44,7 

0,010* 
Sim 10 91,0 11 40,7 21 55,3 

Orientações vocais 
Não 6 54,5 17 63,0 23 60,5 

0,722 
Sim 5 45,5 10 37,0 15 39,5 

Grau de alteração vocal 

Leve 8 72,7 14 51,9 22 57,9 

0,296 Moderado ou 
severo 

3 27,3 13 48,1 16 42,1 

Teste exato de Fisher. 
Legenda: *: Valor estatisticamente significativo no nível de 5% (p ≤ 0,05).  

                  Na tabela 13 a diferença estatisticamente significativa ocorreu no escore 

total do PRRD-A e no PRRD-Final. Os indivíduos que tinham outra profissão ou 

atividade com uso da voz pontuaram mais nesses protocolos do que os 

indivíduos que não tinham. 

Tabela 13. Valores descritivos e análise comparativa dos indivíduos que possuem ou não 
outra profissão/atividade que usa voz em relação à pontuação nos instrumentos PRRD-G, 
PRRD-A, PRRD-Final (PRRD-G + PRRD-A) e EAV 

Instrumento 
Outra 

profissão/atividade 
que usa voz 

n Média DP Mediana Mín. Máx. P T.E. 

PRRD-G 

Não 23 

36,13 

[33,37, 
38,94] 

7,36 
37,00 

[33,00, 39,00] 
22,00 51,00 

0,308a 0,408d 

Sim 15 

39,13 

[33,93, 
43,87] 

10,59 
41,00 

[37,00, 44,00] 
15,00 56,00 

PRRD-A 

Não 23 

22,91 

[20,87, 
25,04] 

5,05 
23,00 

[20,00, 25,00] 
15,00 34,00 

<0,001*a 1,640d 

Sim 15 31,20 6,50 
28,00 

[26,00, 36,00] 
25,00 43,00 
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[28,40, 
34,27] 

PRRD-Final 

Não 23 

59,13 

[55,89, 
62,61] 

9,57 
57,00 

[56,50, 58,00] 
37,00 86,00 

0,004*a 1,170d 

Sim 15 

70,33 

[64,20, 
75,80] 

12,59 
73,00 

[68,00, 73,00] 
40,00 90,00 

EAV 

Não 23 
4,00 

[3,61, 4,41] 
1,09 

4,00 

[4,00, 4,00] 
2,00 6,50 

0,718b 0,061r 

Sim 15 
3,87 

[3,07, 4,60] 
1,55 

4,00 

[3,00, 5,86] 
0,00 7,00 

Teste t de Student para amostras independentes (a) e Teste U de Mann-Whitney (b). 
Legenda: EAV: Escala analógica visual; DP: Desvio padrão; Mín.: Mínimo; Máx.: Máximo; T.E.: tamanho do efeito; *: 
Valor estatisticamente significativo no nível de 5% (p ≤ 0,05). 

                 Não houve diferenças estatisticamente significativas entre ter ou não ter 

outra profissão ou atvidade com uso da voz em relação às variáveis analisadas: 

risco de disfonia, atuação profissional e orientações vocais (tabela 14). 

Tabela 14. Comparação entre ter ou não outra profissão/atividade com uso da voz em 
relação ao risco de disfonia, atuação profissional e orientações vocais 

Variável Conclusão Outra profissão/atividade que usa a voz P 

  Não Sim Total  

  N % N % n %  

Risco de disfonia 
Baixo 3 13,0 1 6,7 4 10,5 

> 0,999 

Alto 20 87,0 14 93,3 34 89,5 

Atuação profissional 
Não 11 47,9 6 40,0 17 44,7 

0,744 

Sim 12 52,1 9 60,0 21 55,3 

Orientações vocais 
Não 13 56,5 10 66,7 23 60,5 

0,736 

Sim 10 43,5 5 33,3 15 39,5 

Teste exato de Fisher. 

Não houve diferenças estatisticamente significativas entre os indivíduos 

que já atuavam ou não profissionalmente, em relação à pontuação das variáveis 

analisadas (tabela 15). 

Tabela 15. Valores descritivos e análise comparativa da atuação profissional em relação à 
pontuação nos instrumentos PRRD-G, PRRD-A,PRRD-Final (PRRD-G + PRRD-A) e EAV 

Instrumento 
Atuação 

profissional 
N Média DP Mediana Mín. Máx. P T.E. 

PRRD-G 

Não 17 

37,53 

[34,26, 
40,82] 

7,69 

38,00 

[33,00, 
41,00] 

22,00 56,00 

0,895a 0,050d 

Sim 21 

37,14 

[33,34, 
40,83] 

9,73 

38,00 

[32,00, 
43,00] 

15,00 51,00 
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PRRD-A 

Não 17 

23,88 

[20,65, 
27,53] 

6,66 

24,00 

[23,00, 
24,00] 

15,00 38,00 

0,065a 0,625d 

Sim 21 

28,05 

[25,48, 
30,76] 

6,73 

27,00 

[26,00, 
27,00] 

17,00 43,00 

PRRD-Final 

Não 17 

61,47 

[56,36, 
66,49] 

11,04 

58,00 

[56,50, 
66,00] 

37,00 81,00 

0,345a 0,341d 

Sim 21 

65,24 

[60,55, 
70,00] 

12,83 

65,00 

[63,00, 
69,00] 

40,00 90,00 

EAV 

Não 17 
4,18 

[3,59, 4,76] 
1,22 

4,00 

[4,00, 4,00] 
2,00 7,00 

0,312b 0,167r 

Sim 21 
3,76 

[3,26, 4,24] 
1,31 

4,00 

[4,00, 4,00] 
0,00 6,50 

Teste t de Student para amostras independentes (a) e Teste U de Mann-Whitney (b). 
Legenda: EAV: Escala analógica visual; DP: Desvio padrão; Mín.: Mínimo; Máx.: Máximo; T.E.: tamanho do efeito; *: 

Valor estatisticamente significativo no nível de 5% (p ≤ 0,05). 

Não houve diferenças estatisticamente significativas entre atuar 

profissionalmente ou não em relação ao risco de disfonia e as orientações vocais 

(tabela 16).  

Tabela 16. Comparação da atuação profissional em relação ao risco de disfonia, e 
orientações vocais 

Teste exato de Fisher. 

Na tabela 17 não houve diferenças estatisticamente significativas. Sendo 

assim, indivíduos com alteração de grau leve e indivíduos com alteração de grau 

moderado ou severo obtiveram resultados semelhantes nessas variáveis. 

17. Valores descritivos e análise comparativa dos graus de alteração vocal em relação à 
pontuação nos instrumentos PRRD-G, PRRD-A, PRRD-Final (PRRD-G + PRRD-A) e EAV 

Instrumento Grau n Média DP Mediana Mín. Máx. P T.E. 

Variável Conclusão                        Atuação profissional  P 

  Não Sim Total  

  N % N % N %  

Risco de disfonia 
Baixo 2 11,7 2 9,5 4 10,5 

> 0,999 

Alto 15 88,3 19 90,5 34 89,5 

Orientações vocais 
Não 11 64,7 12 57,1 23 60,5 

0,744 

Sim 6 35,3 9 42,9 15 39,5 
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PRRD-G 

Leve 22 

37,07 

[32,82, 
41,36] 

10,47 

37,50 

[31,50, 
42,75] 

15,00 56,00 

0,828aw 0,056d 

Moderado ou 
severo 

16 

37,66 

[34,90, 
40,31] 

5,98 

38,50 

[35,00, 
40,00] 

27,00 47,00 

PRRD-A 

Leve 22 

25,82 

[23,40, 
28,36] 

6,22 

25,00 

[24,50, 
27,00] 

15,00 41,00 

0,708a 0,140d 

Moderado ou 
severo 

16 

26,69 

[23,06, 
30,31] 

8,00 

25,00 

[21,50, 
28,00] 

15,00 43,00 

PRRD-Final 

Leve 22 

62,93 

[57,52, 
68,39] 

13,44 

64,50 

[55,50, 
69,00] 

37,00 86,00 

0,798b 0,043r 

Moderado ou 
severo 

16 

64,41 

[60,03, 
69,06] 

10,19 

63,50 

[57,50, 
66,00] 

53,50 90,00 

EAV 

Leve 22 
3,93 

[3,41, 4,45] 
1,32 

4,00 

[4,00, 4,00] 
0,00 6,50 

0,686b 0,068r 
Moderado ou 

severo 
16 

3,97 

[3,44, 4,59] 
1,24 

4,00 

[3,00, 4,00] 
2,00 7,00 

Teste t de Student para amostras independentes (a) e Teste U de Mann-Whitney (b). 
Legenda: EAV: Escala analógica visual; DP: Desvio padrão; Mín.: Mínimo; Máx.: Máximo; T.E.: tamanho do efeito; w: 
correção de Welch para heteroscedasticidade. 

Na tabela 18 a diferença estatisticamente significativa ocorreu entre o 

grau de alteração vocal e a atuação profissional, observando-se que estudantes 

que não atuavam profissionalmente apresentaram mais alteração vocal de grau 

moderado ou severo e os que atuavam profissionalmente alteração de grau leve. 

Tabela 18. Comparação dos graus de alteração vocal em relação ao risco de disfonia, outra 
profissão/atividade que usa a voz, atuação profissional e orientações vocais 

Variável Conclusão           Grau de alteração vocal  P 

  Leve 
Moderada ou 

severa 
Total  

  n % N % n %  

Risco de disfonia 
Baixo 4 18,18 0 0,00 4 10,53 

0,124 

Alto 18 81,82 16 100 34 89,47 

Outra profissão ou 

atividade que usa a voz 

Não 14 63,64 9 56,25 23 60,53 
0,743 

Sim 8 36,36 7 43,75 15 39,47 

Atuação profissional 
Não 6 27,27 11 68,75 17 44,74 

0,020* 

Sim 16 72,73 5 31,25 21 55,26 

Orientações vocais 
Não 12 54,55 11 68,75 23 60,53 

0,506 

Sim 10 45,45 5 31,25 15 39,47 

Teste exato de Fisher. 
Legenda: *: Valor estatisticamente significativo no nível de 5% (p ≤ 0,05). 
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5 DISCUSSÃO 

 

O objetivo do presente estudo foi analisar a relação entre o risco de 

disfonia e a qualidade vocal em estudantes de graduação em Artes Cênicas, pois 

na literatura há escassez de pesquisas que abordem esses dados de forma 

conjunta nessa população. Há estudo voltado à exploração das características 

da voz dos estudantes de artes cênicas (Amir et al, 2013), assim como 

relacionado à obtenção de informações de variáveis relevantes à saúde vocal 

(Searl et al.,2021).  

Ao avaliar a qualidade da voz e mensurar o risco de disfonia ampliam-se 

os conhecimentos sobre as características vocais, e obtêm-se informações a 

respeito do uso da voz na atuação, estilo de vida, saúde vocal e autopercepção 

vocal dos estudantes de artes cênicas. Tais dados podem contribuir para a 

criação de ações e estratégias para aprimorar a formação e auxiliar no 

autoconhecimento por parte desses estudantes, em relação aos seus hábitos, 

comportamentos e uso vocal, para favorecer a adoção de cuidados e práticas 

considerando as suas rotinas e necessidades.  

Após o convite feito aos estudantes de artes cênicas do Curso de 

Bacharelado em Artes Cênicas, matriculados no ano de 2019, a pesquisa contou 

com 38 estudantes, sendo a maioria, 27 participantes do sexo feminino, o que 

está semelhante à proporção obtida no estudo com uma amostra de 79 

estudantes de artes cênicas, sendo 55 mulheres e 24 homens (Amir, et al, 2013). 

Entretanto, na maioria dos estudos, seja com profissionais ou com estudantes, 

a distribuição da amostra em relação ao sexo foi mais equilibrada (Cruz et al., 

2019; Searl et al, 2021; D’haeseleer et al., 2017; Guzman et al., 2016). Como a 

amostra foi obtida por meio de convite, as mulheres poderiam ter demonstrado 

maior interesse em participar, pois geralmente buscam os serviços de saúde com 

mais frequência do que os homens devido às questões culturais e sociais 

(Teixeira; Cruz et al., 2019; Levorato et al., 2014;). 

Os participantes apresentaram idades similares a de outras pesquisas 

com estudantes de artes cênicas, nas quais foram encontradas médias de idade 
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entre 24 e 29 anos (Amir et al., 2013; Cruz et al., 2019; Searl et al., 2021). E por 

ser tratar de uma amostra de alunos de graduação corresponde à média de idade 

do estudante universitário (Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições 

Federais de Ensino Superior, 2019). 

Quanto aos resultados nos protocolos de rastreio de risco de disfonia, no 

PRRD-G, a partir da investigação dos fatores gerais relacionados à alteração 

vocal, como saúde, estilo de vida e hábitos, a média obtida foi superior aos 

valores de corte para alto risco de disfonia. A partir desses valores foi possível 

classificar os estudantes em baixo e alto risco para disfonia, e houve maior 

proporção de participantes com alto risco. O uso desse instrumento também foi 

efetivo na identificação e categorização do risco para disfonia na população em 

geral (Nemr et al., 2016), assim como em atores profissionais, e de teatro musical 

(Paulino et al., 2021; Duarte, 2019), e professores (Silva et al., 2017). 

Duarte (2019) verificou predomínio de alto risco para disfonia na amostra 

analisada de atores profissionais, o que corrobora com o presente estudo com 

estudantes. Assim, é possível constatar que o risco para disfonia pode estar 

presente nos atores, desde o período de formação. Nessa população, estudos 

anteriores encontraram alta prevalência de alterações vocais (Amir et al., 2013; 

Lerner et al.,2013). Searl et al., 2021 aplicaram um formulário específico para o 

estudo com coleta e registro de informações de estudantes de atuação, e 

verificaram relatos de uma série de comportamentos vocais e estilo de vida que 

podem aumentar o risco para alteração da voz. 

De forma complementar ao protocolo geral, foram criados instrumentos 

de rastreio de risco de disfonia específicos, para a população infantil (Batista et 

al., 2020); e profissionais da voz, como professores e atores de teatro musical 

(Paulino et al., 2021; Silva et al., 2017). No atual estudo foi utilizado o específico 

para atores, PRRD-A, em uma versão adaptada da aplicada em outras 

pesquisas (Sena 2016; Duarte 2019). Os protocolos específicos para os 

profissionais da voz têm se mostrado ferramentas úteis para análise qualitativa, 

uma vez que não diferenciaram profissionais com e sem alteração vocal, pois 

estão expostos aos mesmos riscos. Entretanto, o uso dos mesmos fornece 

dados específicos relevantes relacionados à atividade profissional que podem 
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influenciar no risco para disfonia (Silva et al., 2017; Duarte, 2019). Outras 

propostas de investigação de fatores relacionados à voz do ator foram 

realizadas, mas não foi encontrado na literatura similaridade quanto à forma 

como esses aspectos foram apresentados no protocolo utilizado nesta pesquisa. 

(Goulart;Vilanova, 2011; Souza, 2016; Vilanova et al., 2016; Ferreira et al., 2019). 

O escore final para risco de disfonia, o PRRD-Final é composto a partir da 

soma do PRRD-G com o protocolo específico, no caso, o PRRD-A. Essa 

pontuação permite quantificar o risco de disfonia considerando os fatores gerais, 

aos quais toda população está exposta; e os específicos, que para o presente 

estudo foram os agentes relacionados aos fatores pessoais, de organização e 

do ambiente da atuação. 

Além da pontuação total, a partir dos protocolos é possível analisar os 

dados qualitativos e quantitativos dos fatores associados ao rastreio de risco de 

disfonia. Em relação ao PRRD-G pode-se destacar os resultados obtidos nos 

subitens: autoavaliação vocal- escala analógica visual (EAV), sinais e sintomas 

(SS), hidratação (H), alteração vocal anterior (AA), contato com fumantes (F) e 

atividade física (AF). 

A auto avaliação vocal é muito valorizada na clínica vocal, pois consegue 

captar a percepção do paciente em relação à sua voz (Bicalho et al., 2010). Na 

presente pesquisa para avaliação dessa variável foi utilizada a escala analógica 

visual (EAV) (Nemr et al., 2016). Essa escala é considerada um instrumento 

adequado para fins de comparação e confiabilidade (Costa; Pernambuco, 2014). 

A pontuação média obtida foi abaixo do valor médio da escala, isso mostra que 

de maneira geral os estudantes não perceberam suas vozes como muito 

alteradas, o que condiz com estudos anteriores que também analisaram a 

autopercepção da voz em estudantes de artes cênicas (Cruz et al., 2019; Searl 

et al.,2021). 

Sobre os sinais e sintomas, de acordo com a quantidade e com a 

frequência dos mesmos pode-se atingir 81 pontos nesse subitem. Na amostra 

estudada a pontuação mínima obtida demonstrou que mesmo em menor 

frequência e/ou quantidade houve presença de algum sintoma; e o valor máximo 
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obtido para essa amostra não atingiu metade da pontuação máxima. Ferreira et 

al., 2019 encontraram alta prevalência na autorreferência de sintomas vocais em 

atores profissionais. A pesquisa de sinais e sintomas faz parte da avaliação em 

diferentes propostas, na literatura os protocolos mais utilizados com atores 

profissionais e estudantes são o Vocal Tract Discomfort Scale (VTD) (Mathieson 

et al., 2009; Luyten et al., 2016), e a Escala de Sintomas Vocais (ESV) (Moreti 

et al., 2014). Os estudos que utilizaram esses protocolos encontraram achados 

na faixa de risco para desenvolver distúrbios vocais (D’haeseleer et al., 2017; 

Cruz et al., 2019). 

Quanto à hidratação, nesse subitem o intervalo de pontuação é de 0 a 4, 

e quanto maior a pontuação menor o consumo de água, sucos e chás (exceto 

mate). A pontuação mínima observada está relacionada ao consumo diário de 

mais de 1,5 litro de água, além de chás e sucos; e a pontuação máxima revela 

que o estudante diariamente não ingeria sucos e chás, além da ingesta de menos 

de 1,5 litro de água. Searl et al. (2021) também obtiveram variabilidade nas 

respostas, 36% dos alunos bebiam menos 900 ml de água por dia, e 16% mais 

de 3 litros. Na literatura a indicação de hidratação é de mais de 1,5 litro 

diariamente (Siqueira et al., 2016). A hidratação sistêmica inadequada modifica 

as propriedades viscoelásticas contribuindo para o desenvolvimento de disfonias 

e piora do desempenho vocal (Esteves, 2011). 

Na alteração vocal anterior, foram considerados episódios de rouquidão, 

afonia e diagnóstico laríngeo. Alerta-se para o fato que praticamente metade dos 

participantes não só apresentou algum episódio de alteração, como houve mais 

de uma ocorrência. Não foram encontrados muitos estudos que abordaram o 

histórico de alteração vocal dos atores. No estudo de Searl et al. (2021) com 25 

estudantes de teatro, os autores constataram que a maioria (88%) dos 

participantes não relatou diagnóstico de alteração vocal no passado. Flynn 

(2020) investigou que 60% dos profissionais de atuação referiram ter tido ou 

conheciam alguém que teve alteração vocal anteriormente, no período da 

graduação. 

Em relação ao contato com fumantes acentua-se que a maioria dos 

participantes referiu contato esporádico ou diário. Não foram encontrados 
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estudos com atores que abordassem essa questão, mas além do hábito de fumar 

é importante que o convívio com fumantes seja verificado, assim como é 

considerada a investigação sobre a permanência em ambientes com fumaça 

(Vilanova et al., 2016; Souza, 2016). 

No subitem atividade física, ainda que haja na graduação em Artes 

Cênicas disciplinas de prática física, a maior parte dos participantes referiu não 

realizar nenhum tipo de exercício físico. Estudos demonstram a relevância da 

prática de atividade física no desempenho de cantores (Staes et al., 2011; Cook-

Cunningham; Grady, 2018). Não foram encontradas pesquisas na literatura que 

abordassem diretamente a relação entre a atividade física e a atuação, mas 

sabe-se da importância da consciência e do domínio corporal no uso cênico da 

voz (Martins; Ferreira, 2003; Martins, 2005). 

A partir do PRRD-A salientam-se os dados dos seguintes subitens: 

formação (F), tempo médio diário de uso da voz atuando (TU), aquecimento e/ou 

desaquecimento (AQ), ambiente do ensaio, aula e/ou apresentação (AM), 

psicodinâmica vocal (PV), dificuldade respiração/postura/uso da voz (DIF), 

apresentações- tipos de interpretação, maquiagem, figurino (AP), outra 

profissão/atividade com uso da voz (OP), tempo médio diário de uso da voz fora 

do trabalho (UF), afastado do trabalho/aulas por causa da voz (AF), aula de canto 

(AC), ensaio/aula acompanhado profissional da voz (EN), tipo respiratório (TR), 

desconforto vocal após atuação (DE), fumo (FU), álcool (AL) , e drogas (DR). 

Quanto ao subitem  formação, que é composto por questões como 

atuação profissional, com estudantes que já realizavam práticas de atuação além 

do contexto acadêmico, independente de possuírem registro profissional, pois 

alguns aguardam a conclusão da graduação para obter o mesmo. Cruz et al. 

(2019) verificaram que 57, 89% dos estudantes de teatro analisados já utilizavam 

a voz em peças amadoras além do exercício da atuação no processo de 

formação. Outra pergunta é sobre orientações vocais, que pelo fato de ter na 

amostra estudantes que estavam no início do processo de formação podiam não 

ter recebido ainda orientações sobre bem estar vocal. Na literatura a maioria dos 

atores profissionais e estudantes relataram ter recebido informação sobre o 

assunto (Rangaranthman et al., 2018; Cruz et al., 2019). Flynn (2020) averiguou 
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que os estudantes de atuação aprenderam menos sobre saúde vocal do que os 

estudantes de canto erudito e de teatro musical. 

A pontuação média obtida em relação ao tempo de uso da voz atuando 

corresponde ao uso médio de duas a cinco horas diariamente. Esse valor está 

de acordo com Duarte (2019) que observou que 41% dos atores profissionais 

atuavam durante o mesmo período de tempo, mas superior a um estudo que 

encontrou média diária de uma hora. (Searl et al., 2021). No entanto, esse 

parâmetro é de difícil análise, pois os indivíduos tendem a superestimar o uso da 

voz (Mehta et al., 2016). Além de levar mais em consideração o período completo 

da aula, do ensaio, do que a reflexão sobre o tempo de fala durante essas 

atividades. Os estudos com essa população, de maneira geral investigam o 

tempo de atuação considerando o período das apresentações e/ou ensaios em 

horas semanais, com resultados entre seis e dez horas, aproximadamente (Cruz 

et al., 2019; Lenys et al., 2020). O tempo de atuação merece aprofundamento 

nos estudos e abordagens com essa população, uma vez que a literatura aponta 

que estudantes de teatro têm grande demanda vocal nas práticas de formação, 

nas quais eles são levados a preparar espetáculos (Vilanova et al., 2016). 

No que se refere ao aquecimento e desaquecimento o resultado 

demonstrou que em média os participantes realizavam somente o aquecimento. 

Vilanova et al. (2016) verificaram que maioria dos profissionais e estudantes 

referiu realizar aquecimento. Além disso, os autores averiguaram que dentre os 

estudantes os tipos de aquecimento relatados abrangeram exercícios vocais, 

mas comer maçã, hidratação, e gritos também foram citados como formas de 

aquecimento. Em outro estudo com estudantes de atuação todos os 

participantes referiram ter o hábito de aquecer, sendo que vocalizações em 

escalas, alongamento corporal e cervical, e trava-línguas foram as atividades 

mais citadas. No desaquecimento os autores verificaram que 80% não tinha a 

prática, e dentre os que tinham, alongamento, suspiro e a meditação foram as 

práticas mais apontadas (Searl et al., 2021). Este é um tema complexo e que 

merece aprofundamento em pesquisas futuras, pois o levantamento da 

realização ou não do aquecimento e desaquecimento vocal, não é sufiente para 

se ter conhecimento sobre o tipo de exercício ou técnica, a forma e a frequência 
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de realização. Essa investigação poderá oferecer dados relevantes para 

orientações e intervenções fonoaudiológicas.  

Em geral, os estudos com profissionais da voz abordam o aquecimento, 

com as funções de prevenir o risco de lesões e de preparar a voz para um bom 

desempenho vocal; e o desaquecimento, que faz com que o sistema retorne ao 

ajuste habitual (Behlau; Oliveira,2009; Saxon; Berry,2009;Gish et al., 2012). 

Entretanto, no caso de profissionais de alta performance, como os atores, os 

métodos de treinamento vocal estão sendo abordados nas pesquisas, 

principalmente em escolas de teatro, com o intuito de aprimorar as capacidades 

vocais, e limitar potenciais danos à saúde da voz. Esses métodos envolvem 

programas variados, com uso de exercícios, para respiração, ressonância, e 

articulação, por exemplo; além de orientações vocais, e práticas ligadas ao 

processo artístico do ator (Myers; Finnegan,2015; Tower et al., 2019; Sezin et al., 

2020; Nilson et al.,2020). 

As informações sobre o treinamento vocal não foram exploradas neste 

estudo, mas sugere-se para novas pesquisas. O aprofundamento das 

investigações nessa área auxilia na verificação da efetividade e aprimoramento 

dessas abordagens para a manutenção da saúde e aperfeiçoamento da 

performance corpóreo-vocal-emocional do ator.  Especialmente quando 

abordados nos cursos de teatro e na graduação em artes cênicas, para o 

conhecimento e adesão dos atores ainda no processo formação. 

Em relação ao ambiente de ensaio, aula e/ou apresentação a média da 

pontuação sugeriu a presença de condições adversas, apesar de não terem sido 

especificadas no presente estudo. Vilanova et al. (2016) verificaram que mesmo 

em menor frequência em relação aos atores profissionais, os alunos de teatro 

também estavam inseridos em ambientes desfavoráveis à produção vocal. 

Souza (2016) destaca a presença de poeira e ruído nos fatores ambientais que 

podem prejudicar a voz do ator, e encontrou relação entre a presença de 

sintomas vocais com as condições do ambiente. Dessa forma sugere-se que 

esse aspecto seja aprofundado em pesquisas posteriores, para ser ter mais 

conhecimentos sobre a influência das circunstâncias ambientais na voz dos 

atores ainda em processo de formação.  
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Aspectos do uso da voz em cena, a psicodinâmica vocal; a dificuldade em 

relação à respiração, postura, e uso da voz; os tipos de interpretação, e uso de 

maquiagem e figurino foram fatores abordados no protocolo específico. Na 

literatura, alguns estudos levantaram dados sobre o uso da voz em cena, e 

verificaram que os atores tinham limitação na coordenação 

pneumofonoarticulatória, e principalmente os estudantes apresentaram 

dificuldades em relação à projeção, articulação e respiração (Goulart; Vilanova, 

2011; Vilanova et al., 2016). Esses aspectos merecem análises mais 

aprofundadas em estudos futuros, por serem questões muito relevantes no uso 

da voz para a atuação. O ator precisa ajustar a qualidade da voz de forma 

autêntica para representar personagens diferentes (homem, mulher, jovem, 

idoso...), além da realização de gritos, risadas, sussurros, atividades que 

normalmente seriam consideradas como fonotraumas. Bem como, o ator fala, 

canta, se move durante as apresentações, muitas vezes com o uso de 

maquiagem e adereços. Ao usar o corpo pode desequilibrar o seu eixo corporal 

em posturas físicas desconfortáveis à sua realidade orgânica, e desenvolver 

tensões musculares (Roy et al., 2000; Zeine;Waltar, 2002;Quinteiro, 2007).  

Assim como na presente pesquisa, nos estudos com atores é comum 

observar o uso da voz em outra profissão ou atividade, além da atuação (Goulart; 

Vilanova, 2011; Ferreira et al, 2019). Essa prática pode ser explicada porque 

muitos possuem dificuldade em se manter financeiramente com dedicação 

exclusiva à atuação, muitas vezes devido à instabilidade do mercado de trabalho 

e à falta de valorização da profissão (Souza, 2016). No caso da população 

estudada, por se tratar de estudantes, fica mais evidente a necessidade de 

realizar outras atividades ou profissões como auxílio financeiro. Além disso, 

esses estudantes, por estarem inseridos em um ambiente de formação, com 

disponibilidade de diversas práticas complementares, podem utilizar a voz em 

outras demandas, principalmente relacionadas ao canto. 

A complexidade da análise da voz do ator passa pelo uso vocal no 

cotidiano, além da utilização na atuação ou em outra profissão/atividade, pois a 

grande demanda vocal pode interferir no bom desempenho da sua performance, 

se não tiver uma voz com boa resistência (Zeine; Waltar, 2002; Vilanova et al., 
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2016). Nesse tempo médio do uso da voz fora do trabalho, o resultado obtido foi 

em média de duas a cinco horas diariamente. Searl et al., (2021) encontraram 

um valor semelhante, aproximadamente entre duas a três horas por dia. 

Entretanto, os autores referem que os alunos podem ter somado a quantidade 

de tempo gasto na troca de comunicação e não apenas os minutos em que 

estiveram falando. Assim como o tempo de uso de voz na atuação, também é 

interessante e importante investigar melhor essa questão com os atores ainda 

no processo de formação. 

A minoria dos participantes ficou afastada do trabalho ou das aulas de 

atuação por causa da voz. Assim, como o estudo que verificou que a presença 

de sinais e sintomas vocais pode comprometer a apresentação, mas não 

necessariamente o ator ausenta-se, pois, realizar o espetáculo é muito 

importante e ele encontra maneiras de desviar das dificuldades vocais (Ferreira 

et al., 2019). Deste modo, o resultado encontrado mostra que a importância de 

atuar mesmo diante de sintomas vocais pode estar presente nessa população 

desde quando são estudantes. 

O predomínio de realização de aula de canto pode estar associado ao fato 

de que essa habilidade usualmente é abordada nos currículos de graduação em 

artes cênicas, mas outro estudo observou que maior parte não tinha realizado 

aulas formais de canto (Searl et al.2021). As aulas de canto são importantes para 

complementar a formação do ator, como forma de auxiliar na preparação do uso 

da voz cantada juntamente com a falada e a expressão corporal, para quem for 

atuar no teatro musical (D’haeseleer et al., 2017; Paulino et al., 2021). 

A presença de profissionais da voz em aulas formais foi referida, assim 

como a realização de ensaios extracurriculares sem a assistência dos mesmos, 

o que pode contribuir para o uso vocal em cena de forma inadequada. Goulart e 

Vilanova (2011) verificaram que a maioria dos participantes fez 

acompanhamento, principalmente com professor de canto e preparador vocal, 

para aperfeiçoamento ou manutenção da saúde vocal. Entretanto, vale ressaltar 

que esses especialistas podem não ter conhecimento sobre a fisiologia do 

aparato vocal (Cruz et al., 2019). 
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O tipo respiratório mais citado na amostra analisada foi o misto, o que 

corroborou com outros estudos com a população em geral (Cielo et al., 2015).  

Não foram encontrados estudos que investigaram especificamente o tipo 

respiratório predominante em atores. De acordo com a literatura o tipo 

costodiafragmático é o ideal para a voz profissional, pois a influência do 

diafragma e da musculatura abdominal proporciona maior aproveitamento da 

área pulmonar, além de contribuir para uma voz mais estável, com maior 

projeção e redução da hiperfunção laríngea (Pinho, 2003; Gava et al., 2010). 

Uma vez que se sabe da importância da respiração como suporte para a 

produção vocal, bem como a relação com as emoções e a expressividade no 

uso cênico, a investigação dessa função em atores profissionais e estudantes 

deve ser sempre considerada (Quinteiro, 2007). 

Em relação ao desconforto vocal após apresentação ou aula de atuação, 

uma pesquisa com atores antes e após uma apresentação teatral verificou que 

metade da amostra relatou presença de queixas vocais depois da performance 

(D’haeseleer et al., 2017), que coincidiu com os resultados encontrados neste 

trabalho. Entretanto, esta questão não é objeto de investigação de muitos 

estudos na literatura consultada. Assim, como há necessidade de adaptações 

vocais para o uso cênico, e que para o ator a apropriação do personagem pode 

ser mais importante do que a saúde vocal (Goulart;Vilanova, 2011), a realização 

de mais pesquisas sobre o assunto é interessante para verificar uma possível 

associação entre presença de sinais e sintomas com o uso vocal na atuação.  

Desta forma, pode-se contribuir com a ampliação de ações e estratégias para 

auxiliar na redução desse desconforto, sem prejudicar a performance dos atores, 

desde o período de formação. 

No que se refere ao fumo, ao consumo de álcool e drogas os resultados 

demonstraram que houve maior proporção de participantes que não fumavam, 

não utilizavam drogas ou faziam uso esporádico (anual ou semestral), e a 

maioria possuía o hábito de consumir bebida alcoólica. Tais achados combinam 

com estudos anteriores com estudantes e/ou atores profissionais (D’haeseleer 

et al., 2017;Ferreira et al., 2019;Duarte, 2019), mas assim como nesta pesquisa 

não foram explorados dados mais específicos sobre a quantidade e a frequência, 
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por isso há a sugestão de análises mais detalhadas em outras pesquisas 

(Ferreira et al., 2019). Importante investigar principalmente a ingesta de bebida 

alcoólica, que tem sido mais frequente nesta população. Se o consumo estiver 

relacionado com o uso vocal, devido à sensação causada de melhora na voz 

pela liberação do controle cortical e anestesia da região faríngea, esta redução 

da sensibilidade pode influenciar na realização de abusos vocais (Pinho, 2013). 

No que diz respeito à avaliação perceptivo-auditiva da qualidade vocal, 

considerando as análises das examinadoras selecionadas pode-se observar que 

as médias obtidas no parâmetro grau geral foram maiores na avaliação da vogal 

do que nas outras tarefas. De maneira geral, a alteração vocal é mais perceptível 

na avaliação da emissão da vogal sustentada do que em tarefas de fala 

encadeada (Lu; Matteson, 2014; Lechien et al., 2018). 

A partir da classificação única utilizada para o grau geral da GRBASI, foi 

verificada presença de alterações vocais em todos os participantes, com 

predomínio do grau leve, mas chama atenção o fato de que muitos apresentaram 

grau moderado ou severo. Esses achados não corroboram com outras 

pesquisas com atores profissionais, amadores ou estudantes de teatro que 

realizaram a avaliação perceptivo-auditiva e obtiveram médias compatíveis com 

qualidade vocal sem alteração (Spagnol; Cassol, 2015; D’haeseleer et al., 2017; 

Duarte, 2019; Lenys et al., 2020). 

A respeito da presença de alteração vocal em toda a amostra, uma 

hipótese poderia ser em função do aceite em participar, daqueles alunos que já 

tivessem percebido presença de alteração vocal. Ainda, que a auto avaliação 

vocal, subitem do protocolo de rastreio de risco de disfonia geral, tenha sido 

baixa. Além de que, como será discutido posteriormente, não houve relação 

entre a auto avaliação vocal e o grau de alteração vocal.  

Na comparação entre os sexos em relação às variáveis estudadas, apesar 

da maioria da amostra ser do sexo feminino, e de terem maior predisposição à 

alteração vocal devido aos aspectos anatômicos e fisiológicos (Martins et al., 

2016), destaca-se que não houve diferenças entre os sexos em relação ao risco 

de disfonia e ao grau de alteração vocal. Duarte (2019) também verificou que a 
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qualidade vocal e o risco de disfonia em atores profissionais independem do 

sexo. Os valores médios obtidos para os sexos na pontuação do escore total do 

PRRD-A foram similares aos da presente pesquisa, mas apresentaram 

resultados menores no subitem EAV, no escore total do PRRD-G e no PRRD-

Final (Duarte, 2019).  

A diferença entre os sexos ocorreu em relação à atuação profissional, com 

mais estudantes do sexo masculino atuando profissionalmente. Na literatura não 

foram encontradas referências que abordassem essa distinção. Em uma 

pesquisa com amostra intencional de atores profissionais e estudantes, no grupo 

de profissionais houve mais indivíduos do sexo masculino (Goulart; Vilanova, 

2011). 

Sobre a comparação entre ter ou não outra profissão/atividade com uso 

da voz, os participantes que tinham, obtiveram maiores pontuações no protocolo 

PRRD-A, e consequentemente valores maiores na soma desse protocolo com o 

PRRD-G, o PRRD-Final. O valor gerado no subescore relacionado a esse uso 

vocal além da atuação possui alta participação na soma do escore total do 

protocolo. Assim, tal resultado demonstrou que esse aspecto foi um fator 

relevante dentro da pontuação do PRRD-A para diferenciar os estudantes. A 

partir disso, uma vez que a literatura pontua relação entre a presença de queixa 

e alta demanda vocal, inclusive a partir do uso da voz em atividades além da 

atuação, sugere-se destaque e atenção para esse aspecto nos estudos com 

essa população (Cruz et al.,2019). 

Em relação às comparações considerando a atuação profissional, apesar 

do alto número de estudantes com demandas semelhantes aos atores 

profissionais, não houve diferença entre os grupos. De acordo com a literatura a 

ocorrência de alteração vocal é maior nos atores profissionais do que nos 

estudantes, devido à sobrecarga vocal, além de estarem mais expostos aos 

fatores de risco relacionados ao ambiente e organização do trabalho do ator 

(Spagnol; Cassol, 2015; Vilanova et al., 2016). Entretanto, o dado referente ao 

tempo de atuação como profissional não foi explorado, pois se a atuação é 

recente pode-se justificar o fato de não ter havido diferenças. Na literatura a 
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média encontrada foi de cinco a 20 anos de experiência (D’haeseleer et al., 2017; 

Cruz et al., 2019; Searl et al., 2021). 

 Por fim, quanto às comparações a partir do grau de alteração vocal, os 

estudantes que ainda não atuavam profissionalmente apresentaram mais 

alterações vocais de grau moderado ou severo, e os que atuavam 

profissionalmente alterações de grau leve, tais achados não concordam com a 

literatura (Spagnol; Cassol, 2015; Vilanova et al.,2016). Ademais, não 

corroboram com os resultados expostos acima, de comparação entre o risco de 

disfonia e a atuação profissional, que demonstrou que independentemente de 

atuarem profissionalmente ou não estavam expostos aos mesmos riscos de 

disfonia. No entanto, mesmo que o tempo de experiência profissional não tenha 

sido explorado na presente pesquisa, o fato de ter a prática de atuação 

profissional pode ser um fator preventivo para a alteração vocal nesta amostra 

estudada. Afim, de encontrar justificativas mais diretas os estudos futuros podem 

investigar a relação com outros fatores, como a prática de aquecimento e 

desaquecimento, a realização de treinamento vocal, a presença de 

determinados hábitos e estilo de vida, entre outros aspectos que podem auxiliar 

na prevenção de alterações vocais. 

Destaca-se também, o fato de não ter sido encontrada relação entre o 

risco de disfonia, e o grau de alteração vocal, o que demonstra que o alto risco 

de disfonia não gerou maior grau de alteração vocal. O mesmo foi verificado em 

estudos anteriores com atores profissionais, e professores (Duarte, 2019; Silva 

et al., 2017). Na literatura consultada não foram verificados estudos que 

abordassem essa relação em estudantes de teatro ou artes cênicas.  

Pesquisas com amostras maiores, tanto com profissionais quanto com 

estudantes, são necessários para averiguar melhor os aspectos que podem 

estar relacionados com a alteração vocal, visando abordagens mais precisas na 

prevenção e promoção da saúde vocal desses indivíduos.A maioria dos estudos 

com atores sobre risco de disfonia e qualidade vocal realizaram análises 

comparativas entre o antes e o depois da performance teatral, com achados 

variados, como melhora, e manutenção da qualidade vocal e presença de  risco 

de disfonia (D’haeseleer et al., 2017; Lenys et al., 2020). Em relação aos 
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estudantes, na literatura há estudo que comparou a qualidade vocal, dados de 

anamnese e autoavalição de grupos com e sem alteração laríngea, com 

melhores resultados no segundo grupo (Amir et al., 2013). 

Adicionalmente, não houve relação entre autoavaliação vocal e o grau de 

alteração vocal, os participantes avaliaram a sua voz de maneira mais positiva 

do que os juízes fonoaudiólogos. Entretanto, nesta pesquisa deve-se levar em 

consideração que os juízes avaliaram alguns aspectos da produção da voz, a 

partir de tarefas específicas, principalmente a emissão de uma vogal isolada. Os 

estudantes não possuíam o mesmo conhecimento técnico, e ao se auto 

avaliarem consideraram como referência o seu uso vocal de forma mais ampla, 

no dia a dia.  

 Na literatura, um estudo também verificou a não concordância entre a 

autopercepção da qualidade vocal de atores profissionais com a de outras 

pessoas. Os autores referiram que é relevante que o ator seja capaz de 

identificar com maior precisão alterações em sua voz, para agilizar a busca por 

tratamentos específicos, atenuando o risco de complicações e consequente 

restrição de possibilidades de uso da voz na atuação (Vilanova, Goulart, 2011).  

Neste sentido, desde o período de formação é importante trabalhar a 

percepção vocal dos atores para auxiliar na identificação de indícios de 

alterações vocais. Dessa forma, recursos vocais quando conhecidos, 

favorecerão à liberdade de interpretação. Além de que autoavaliação vocal está 

relacionada com a percepção auditiva, e estudos têm verificado que a disfonia 

comportamental pode estar relacionada a distúrbios do processamento auditivo 

(Neijenhuis et al., 2001; Spina et al., 2009;Buosi et al., 2013). 

Sobre o fato de não ter ocorrido associação entre orientações vocais e o 

grau de alteração vocal, na literatura foi verificado que não houve diferenças 

quanto ao conhecimento vocal de estudantes com e sem queixas vocais (Cruz 

et al., 2019). Outro estudo também verificou que o conhecimento e a prática do 

bem estar vocal não impactou nas avaliações vocais realizadas com os atores 

antes e após uma apresentação teatral (Rangarathnam et al., 2018). 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S089219971730053X#!


 
  

47 
 

Na amostra, como exposto anteriormente, haviam estudantes que 

estavam no início do processo de formação, então podiam não ter recebido ainda 

orientações sobre bem-estar vocal. Mesmo os estudantes que receberam os 

conhecimentos, podiam não ter sido aplicados, pois muitas vezes para o ator é 

mais importante se apropriar do personagem, do que considerar a saúde vocal(6).  

Deste modo, é relevante explorar, desde o período de formação, abordagens 

com o aprimoramento do uso da voz em cena, considerando os cuidados para 

saúde vocal. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Apesar do tamanho reduzido da amostra, que pode ter interferido nos 

resultados encontrados, foram observados aspectos relevantes que devem ser 

considerados pelos especialistas. Muitos atuavam profissionalmente, por isso a 

importância dos dados sobre o perfil dessa população, inclusive como forma de 

prevenção para não desencadear ou agravar um possível Distúrbio de Voz 

Relacionado ao Trabalho (Ferreira et al., 2018). 

Os protocolos de rastreio de risco de disfonia geral e específico foram 

instrumentos importantes na obtenção das informações a respeito do estilo de 

vida, comportamentos e aspectos relacionados ao universo da atuação. 

Entretanto, por serem ferramentas subjetivas, os participantes poderiam ter 

relatado o que quisessem para projetar uma determinada imagem de si mesmos, 

talvez evitando relatos negativos, ou até mesmo tivessem dificuldades em 

fornecer informações fidedignas por falta de autoconhecimento. Entretanto, foi a 

pesquisadora quem realizou as perguntas, e assim como na realidade clínica, o 

profissional pode ajudar a obter informações mais precisas e confiáveis. 

A investigação inicial, com uso dos protocolos,  ofereceu dados 

quantitativos para verificação do risco para disfonia. Entretanto, análises 

multivariadas e mais aprofundadas, além das que foram realizadas nessa 

pesquisa, são relevantes para serem consideradas em estudos futuros, visando 

maior detalhamento e compreensão em associação ao que foi encontrado no 

presente estudo. 

Ademais, os dados qualitativos obtidos podem ser utilizados para realizar 

devolutivas individuais, com destaque para a necessidade de atenção e cuidado 

dos aspectos que o estudante pontuou mais. Além de contribuir para a reflexão 

e autoconhecimento dos estudantes em relação aos seus hábitos e 

comportamentos, para auxiliar no engajamento e aumento da adesão de 

cuidados e adoção de hábitos mais saudáveis, e do uso vocal mais consciente. 

A literatura já mostra propostas em que por meio de métodos de registro diários 
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de frequência de ocorrência de eventos pode-se favorecer a autorreflexão (Searl; 

Bailey, 2013; Searl et al., 2021). Nesse sentido a reaplicação dos instrumentos 

utilizados na presente pesquisa pode auxiliar nesse processo.  

Em relação à qualidade vocal é relevante complementar a avaliação 

fonoaudiológica e encaminhar para avaliação otorrinolaringológica, pois a 

literatura refere que geralmente os atores apresentam alterações laríngeas 

devido à disfonia comportamental (Guss et al., 2014; Behlau;Madazio, 2015).  

Nessa pesquisa foi abordado apenas o grau geral da GRBASI, porém 

sugere-se o aprofundamento da análise dos outros parâmetros da escala, para 

caracterizar melhor as alterações vocais observadas. A ampliação da avaliação 

perceptivo-auditiva, considerando adicionalmente o filtro à fonte glótica, bem 

como a realização de outras análises, como a acústica, igualmente devem ser 

consideradas. A avaliação vocal como um conjunto de procedimentos para 

identificar e caracterizar o comportamento vocal, a qualidade vocal e os ajustes 

utilizados na produção da voz, deve abranger o máximo de parâmetros para 

melhor compreensão entre a relação do risco de disfonia e a qualidade vocal. A 

partir das características individuais das vozes de cada aluno/artista, seus 

hábitos e comportamento vocal, pode ser possível propor um treinamento 

direcionado para o desenvolvimento e aprimoramento específico de cada voz, 

com manutenção da saúde e aperfeiçoamento da performance corpóreo-vocal-

emocional do ator (Behlau;Madazio, 2015; Fraga, 2018). 

Assim como, é pertinente considerar a  investigação do processamento 

auditivo central nesta população, pois dificuldades nas habilidades auditivas 

interferem no monitoramento adequado da produção vocal, o que pode contribuir 

para a manutenção de padrões vocais inadequados e influenciar na percepção 

da modulação da voz (Ramos et al.,2018), fator muito importante para a atividade 

cênica. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Na amostra de estudantes de graduação em artes cênicas observou-se que: 

• A maioria apresentou alto risco para desenvolver disfonia.  

• Todos apresentaram alteração vocal, ainda que com 

predominância de grau leve. 

• Houve mais estudantes do sexo masculino atuando 

profissionalmente. 

•  Os estudantes que tinham outra profissão ou atividade com uso 

da voz obtiveram maior pontuação no PRRDA e no PRRD-Final.  

• Não houve relação entre o grau de alteração vocal e o risco de 

disfonia, e o escore total do PRRD-A e o PRRD-Final 

• Os estudantes que ainda não atuavam profissionalmente 

apresentaram mais alterações vocais de grau moderado ou severo, 

e os que atuavam profissionalmente mais alterações de grau leve. 
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8 ANEXOS 

ANEXO 1 – PARECER DO COMITÊ D E ÉTICA E PESQUISA DA FMUSP

 



 
  

60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

61 
 

ANEXO 2 – CARTA DE ANUÊNCIA DA UNESP 
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ANEXO 3- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULOTERMO 

DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

_______________________________________________________________ 

DADOS DA PESQUISA  

Título da pesquisa: Avalição vocal e risco de disfonia em estudantes de artes 

cênicas 

Pesquisador principal: Profa Dra Nair Katia Nemr  

Departamento: Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional  

Convidamos o (a) Sr. (a) para participar dessa pesquisa que tem como 

objetivo descrever e correlacionar as medidas vocais perceptivo-auditivas e 

acústicas, associadas à investigação do risco de disfonia em estudantes de 

graduação em Artes Cênicas da Universidade Estadual Paulista “Júlio de 

Mesquita Filho” (UNESP). 

Para isso será necessária gravação da voz falada. O Sr. (a) terá sua voz 

gravada com auxílio de microfone. Será solicitada a produção de frases 

específicas, a emissão sustentada das vogais /a/, /i/, /u/, durante três a cinco 

segundos, e será pedido que o Sr (a) fale sobre a importância da voz para o ator. 

Por fim, a leitura de um texto em português brasileiro, em tom habitual, com 

intensidade confortável. Ressaltamos que não haverá riscos ou desconforto com 

gravação da voz. Além disso, serão aplicados dois protocolos de rastreio de 

disfonia, sendo um geral e outro complementar para profissionais da voz falada. 

Como não haverá qualquer procedimento invasivo os riscos serão mínimos 

podendo estar relacionados a algum possível cansaço ou desgaste. O tempo 
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dispendido para a avaliação será de no máximo 30 (trinta) minutos, incluindo a 

gravação da voz e o preenchimento dos questionários.  

Sua participação irá possibilitar que sejam investigadas a qualidade vocal 

e o risco de disfonia que poderá contribuir com o ensino, pesquisa e assistência, 

bem como auxiliar em estratégias que favoreçam o aprendizado e o treino 

desses estudantes de artes cênicas. 

É garantida a liberdade da retirada de seu consentimento a qualquer 

momento e de deixar de participar do estudo sem qualquer prejuízo ao (a) senhor 

(a). As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros 

participantes, não sendo divulgada a identificação de nenhum participante.  

Sua participação nesta pesquisa não envolve despesas pessoais e 

também não há qualquer compensação financeira relacionada a esta 

participação. Caso seja identificada a presença de alteração vocal os estudantes 

que desejarem poderão ser atendidos no Laboratório de Voz da Clínica de 

Fonoaudiologia do Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia 

Ocupacional da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.  

Em qualquer etapa do estudo o (a) Sr. (a) terá acesso aos profissionais 

responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O 

principal investigador é Profa Dra Nair Katia Nemr, que pode ser encontrada no 

endereço: Rua Cipotânea, 51 – Cidade Universitária, São Paulo, SP; telefone 11 

30917455, e-mail knemr@usp.br. Se houver a necessidade de alguma 

consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo (CEP-FMUSP): Av. Dr. Arnaldo, 251 – Cerqueira César – São Paulo – 
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SP – 21º andar – sala 36 – CEP: 01246-000; Tel: (11) 3893-4401/4407, e-mail: 

cep.fm@usp.br. 

CONSENTIMENTO 

Fui suficientemente informado a respeito do estudo “Avalição vocal e risco 

de disfonia em estudantes de artes cênicas”.  

Eu discuti as informações acima com o pesquisador responsável, profa 

Dra Nair Kátia Nemr ou pesquisador executante Eloisa Pinheiro Ferrari, sobre a 

minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim os objetivos, 

os procedimentos, os potenciais desconfortos e riscos e as garantias. Concordo 

voluntariamente em participar deste estudo, assino este termo de consentimento 

e recebo uma via rubricada pelo pesquisador. 

__________________________________                                                                               

Assinatura do paciente/representante legal                        Data ____/____/____ 

_________________________________                                                          

    Assinatura do responsável pelo estudo                          Data ____/____/____ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE OU RESPONSÁVEL 

LEGAL  

1.NOME:................................................................................................................ 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ................................... SEXO : M (  ) F (  )  

DATA DE NASCIMENTO:......./......./.......  

TELEFONE: DDD (....).............................. 

ENDEREÇO:....................................................................................................... 

Nº: ..............  

COMPLEMENTO:.........................................BAIRRO:........................................ 

CIDADE:...............................................................CEP:......................................... 

mailto:cep.fm@usp.br
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ANEXO 4- PROTOCOLO DE RASTREIO DE RISCO DE DISFONIA- GERAL 
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ANEXO 5- PROTOCOLO DE RASTREIO DE RISCO DE DISFONIA-ATORES 
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ANEXO 6-TEXTO 
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ANEXO 7- ROTEIRO AVALIAÇÃO PERCEPTIVO AUDITIVA 

Roteiro avaliação perceptivo auditiva 

 

Primeiramente escutar as faixas da pasta (amostras âncoras) como forma de 

treinamento. A partir das tarefas de vogal /a/, fala espontânea ou leitura de 

frases. São quatro amostras para cada índice de G do protocolo GRBASI, 

totalizando 16 amostras âncoras. 

Após, analisar as faixas das 46 vozes da pasta (coleta analise perceptivo 

auditiva) com as seguintes tarefas: 

-Vogal /a/  

-Leitura de um texto (cinco frases extraídas da primeira metade do texto) 

-Fala espontânea a partir da questão: “Fala-me da importância da voz do ator”. 

Analisar as faixas da pesquisa, primeiramente considerando a vogal /a/ e após 

uma semana considerando a fala espontânea e o texto, a partir do protocolo 

GRBASI, seguindo os seguintes critérios: 

 

 



 
  

74 
 

Observações Gerais: 

É possível escutar cada faixa de gravação quantas vezes julgar necessário para 

analisar. 

É recomendado escutar as faixas em um ambiente silencioso, com menos de 50 

dB de ruído, e com uso de fones de ouvido. 
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ANEXO 8- PLANILHA ANÁLISE PERCEPITVO AUDITIVA 

Colocar o índice (0 a 3) em cada parâmetro, considerando as amostras da vogal /a/. Escutar as 
faixas das amostras âncoras antes, quantas vezes julgar necessário 

GRBASI 

Amostras Grau 
Geral 

Rugosidade Soprosidade Astenia Tensão Instabilidade 

Faixas das amostras da pesquisa 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       
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26       

27       

28       

29       

30       

31       

32       

33       

34       

35       

36       

37       

38       

39       

40       

41       

42       

43       

44       

45       

46       
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Colocar o índice (0 a 3) em cada parâmetro, considerando as amostras da fala espontânea e do 
texto. Escutar as faixas das amostras âncoras antes, quantas vezes julgar necessário. 

GRBASI 

Amostras Grau 
Geral 

Rugosidade Soprosidade Astenia Tensão Instabilidade 

Faixas das amostras da pesquisa 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       
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26       

27       

28       

29       

30       

31       

32       

33       

34       

35       

36       

37       

38       

39       

40       

41       

42       

43       

44       

45       

46       


