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CARACT.  
HUMANA 

Socializa-
ção 

PRODUTO 
DA 

EVOLUÇÃO 

TRABALHO 
DOS 

SISTEMAS 

EMISSÃO 
EFICIENTE 

(GRILLO, 2005)  



DISFONIA 

 Qualquer dificuldade na emissão que impeça a produção 
natural da voz. 

 

 Prejudica a interação social, o exercício profissional e a 
qualidade de vida.   

 

 

Como você se sente quando está com a voz 
ruim ou sem voz? 

 

 

 



As alterações vocais nem sempre são evidentes em termos de 

qualidade vocal, mas podem desencadear comportamentos 

vocais e/ou corporais na tentativa de superação das 

dificuldades encontradas. 



VOZ PROFISSIONAL 

Ferramenta de comunicação oral  

Indivíduos dependem para exercer suas atividades 
ocupacionais 

 

Alteração vocal diretamente relacionada ao uso da voz 
durante a atividade profissional que... 

 

...diminua, comprometa ou impeça a atuação e/ou a 

comunicação do trabalhador  
 



Perfil das professoras da SME 

Formação e vida profissional 

 

 48,2% polivalentes 

 65,3% atividade de sala de aula há mais de 10 anos 

 70,9% dois turnos de trabalho 

 Graduação - maioria letras/ pedagogia 

 Especialização  - predomina área de educação 

 

Realidade brasileira - Ferreira et al. (2009) e Ferreira e Märtz (2010).  

Influências para alterações vocais (FERRACIU, 2013; FERREIRA; MÄRTZ, 2010; PIZOLATO et al., 2013) 

 

 



Perfil das professoras da SME 

Condições de saúde 
 

 54,1% afastaram-se por problemas de saúde  

 36% afastaram-se por “problema vocal com ou sem outro 

problema de saúde” 

 77,2% problemas crônicos 

 53,8% mais de 6 sintomas vocais 

 45,9% expostas a mais de 6 fatores de risco vocais 

 89,7% nunca participaram de programa de saúde vocal 

 



SIGNIFICADOS DA VOZ PARA PROFESSORES 

...a voz, além da questão profissional, além de ser o nosso meio de 

comunicação, é também um condutor das nossas emoções... Porque 

através da voz você pode perceber se a pessoa está alegre, doente, triste, 

cansada... Então, as pessoas elas tendem a nos conhecer também pelo 

nosso tom de voz, isso interfere nas formas que interagimos com as outras 

pessoas e elas conosco... (PC_6). 

 

BRASIL (2015) 



CONHECIMENTO SOBRE A VOZ 

[...] com o caminhar dos anos foi acontecendo [alteração vocal]... quando eu 

comecei a dar aula, eu tinha dezoito anos e eu não sabia que eu não era pra 

gritar, eu não sabia que eu tinha que tomar água o tempo todo... Como é que eu 

respirava, a minha postura, eu não sabia, realmente eu dava aula e todos os 

professores ouviam na escola... (PA_2). 

 

Preciso ter muito fôlego, muita voz, mas ultimamente eu me sinto muito 

cansada...,minha voz está super cansada. (PA_11). 

 

 

BRASIL (2015) 



 

O impacto de uma alteração vocal na qualidade de vida de uma pessoa depende da 

importância da voz no seu cotidiano, relacionada a fatores pessoais e profissionais. 

 
(PUTNOKI et al., 2010) 

 

Estudos com professores revelam que as alterações vocais predispõem: 

 Limitações para o exercício profissional. 

 Diminuição da criatividade 

 Problemas de relacionamento com alunos 

 Estresse 

 Redução da QV 
  

 



Professor, você reconhece fatores de risco 

para a sua voz na sua rotina profissional? 

 

 

Quais? 



FATORES DE RISCO para a saúde vocal... 
 

• fumo, álcool, drogas  
• poluição 
• poeira 
• alergias 
• hábitos vocais inadequados 
• ruído ambiental 
• calor ou frio 
• ar condicionado 
• alimentação inadequada 
• falta de repouso 
• vestuário incorreto 
• Prática de esportes abusivos à voz  
• alterações hormonais  
• traumas, cirurgias  
• uso de medicamentos 
• estresse/ problemas emocionais 



BRASIL (2015) 



Professor, você apresenta algum sintoma 

vocal? 

 

 

Quais? 



SINTOMAS vocais 

 Garganta seca 

 Disfonia/ afonia 

 Aperto na garganta/tensão 

 Cansaço ao falar 

 Falha na voz 

 Coceira na garganta 

 Pigarro  

 Alergia  

 Dor na garganta  

 Esforço ao falar 

 Respiração curta para a fala 

 



BRASIL (2015) 



Professor, você cuida da sua voz? Como? 

 

O que você sabe sobre cuidado vocal? 

 

Onde você obteve esses conhecimentos? 

 

 

 



Cuidados com a voz 

Eu acho que falta informação, porque se a gente soubesse mais sobre os prejuízos 

vocais a gente cuidaria melhor... Eu acho que essa falta de informação é um risco... 

(PC_7). 

 

Eu aprendi tudo isso [cuidados com a voz] com a fono, quando eu perdi a voz. Aí, 

tudo isso [as orientações e cuidados] eu tento manter, porque senão acho que eu 

não estaria de volta para a sala de aula... (PA_12). 

 

Eu não aprendi nada sore voz na faculdade... Isso precisaria ser abordado, pois a 

voz é nosso instrumento de trabalho. (PB_2) 

 

BRASIL (2015) 



O QUE A EQUIPE DA SAÚDE COLETIVA DA UNIFOR 

ESTÁ FAZENDO PELA VOZ DO PROFESSOR? 

 Grupo de pesquisa: “Comunicação e Inovação em Promoção da 

Saúde” 

  Tese de Doutorado, dissertações de mestrado, trabalho de iniciação 

científica 

 Contribuições: 

  Aplicativo VoiceGuard 

  Curso em EaD – Saúde Vocal em Foco 

 Inclusão de uma disciplina de SAÚDE VOCAL nos cursos de graduação 

Letras e Pedagogia 

 Parceria com a SME 

 

 



Tecnologia(s) eHealth como 

ferramenta(s) de integração ensino-

serviço-comunidade 
 



Aplicativo VoiceGuard está disponível 
gratuitamente para amplo uso dos 

professores: 
 
• Tecnologias Android e iOS. 

• Lembrete da hora da água 

• Monitoramento do ruído ambiental 

• Acompanhamento de exames vocais 

periódicos 

• Testes para aferição das condições vocais 

• Muito mais... 



JUSTIFICATIVA 
 

 Investigações que abordam saúde vocal e os riscos para os professores. 

      

      Professores afastados do trabalho por problemas vocais. 

 

 Necessidade de criar estratégias que possam ser empregadas para 

promover o autocuidado e minimizar as alterações vocais desses 

profissionais. 

 

 Aplicativo VoiceGuard - desenvolvido por  pesquisadores brasileiros da 

UNIFOR e está em processo de validação com os professores no Brasil – 

Fortaleza, e em Portugal. 
 
 



 

COMO USAR O APLICATIVO? 

 



Tela de apresentação do aplicativo 



Tela para recuperação de senha 



Tela de cadastro 



Área de compartilhamento de dados 

Local onde o usuário terá a 

oportunidade de 

compartilhar as informações 

e os resultados obtidos com 

o uso do aplicativo outras 

pessoas, a exemplo do seu 

médico ou fonoaudiólogo 

(terapeuta da fala). 



Dados cadastrais 



Enquete para classificação  

de risco vocal 



Classificação de risco  

para predisposição a alteração vocal 

Após o preenchimento de 

algumas perguntas, o 

aplicativo classifica o 

usuário quanto à 

predisposição a 

desenvolver alterações 

vocais. 

Você possui médio 

risco 



Menu principal 

A quantidade de 

escudos significa o seu 

nível de proteção vocal.  

Quanto mais escudos 

você obtiver, a partir do 

uso do aplicativo, mais 

protegida a sua voz 

estará. 



Questionário de sinais e sintomas 



Texto explicativo sobre  
o funcionamento da interface de teste sua voz 



Tempo Máximo de Fonação 



Tela de realização do 

“teste sua voz” 



Texto explicativo sobre  

outra função do Menu principal – Sinal/ruído 

Mensuração do ruído do 

ambiente de trabalho. 

 

Quando o ruído é muito 

intenso, ele compete 

com a sua voz, podendo 

ocasionar problemas 

vocais, se você fizer 

esforço. 



Tela de mensuração do sinal/ruído 

Nesse caso, é melhor 

conscientizar os alunos 

que o silêncio durante a 

aula é muito importante 

para o aprendizado e 

para a saúde de todos. 

Caso este valor 

ultrapasse 63dB, um 

alarme sonoro 

avisará que o nível 

de ruído pode ser 

perigoso para a sua 

voz. 



Tela dos resultados obtidos  

da mensuração do ruído 

Esta tela mostra o tempo 

de captação e o nível de 

ruído ambiental 

identificado, bem como 

os picos que extrapolam 

a intensidade aceitável 

para a preservação da 

saúde vocal. 



Tela hora da água 1 

Interface do menu principal. 

Nesta tela, o usuário registra em 

que período(s) do dia ministra a 

aula para que o aplicativo 

calcule a quantidade de água 

que deve ser consumida por 

período. 



Tela hora da água 2 

O usuário registra o 

consumo de água ao 

longo dos experientes de 

trabalho. 

Cada copo equivale a 

250 ml. 



Tela de dicas 

O que você deve fazer 

para cuidar da voz. 

O que você NÃO deve fazer 

com a voz. 



Tela para registro do histórico 

Neste ambiente, o 

professor poderá acessar 

os seus registros diário, 

semanal ou mensal sobre 

os testes realizados e sobre 

a ingestão da água. 



Relatórios 



Novos caminhos, Novos 

estudos 

“Saúde Vocal em Foco” 

Curso na modalidade 

educação a distância 

(EaD) para promover a 

saúde vocal dos 

professores, oferecendo 

suporte à utilização do 

aplicativo VoiceGuard. 
 



AÇÕES PROPOSTAS 

 Validação do aplicativo VoiceGuard em seis escolas 
municipais; 

 

 Validação do Curso em EaD “Saúde Vocal em Foco” em 
seis escolas municipais; 

 

 Associação ao IPM para a implementação da metodologia 
eHealth no cuidado com a saúde vocal voltado aos 
professores. 

 



Technology will never replace love - 

https://www.youtube.com/watch?v=7J-tY9rW8Dc  
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