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A voz é o meio de comunicação mais utilizado pelo homem. Por isso, quando ela sofre alguma mudança ou quando não está 
de acordo com as características esperadas para o gênero, a faixa etária e a demanda vocal, a qualidade de vida do indivíduo 
pode ser afetada. Para determinado grupo de pessoas que depende da voz para exercer a profissão (os denominados 
profissionais da voz), alterações vocais podem comprometer o exercício profissional. Para esses indivíduos a saúde da voz é 
essencial.

Com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da voz e estimular a prática de bons hábitos vocais, 
comemora-se em 16 de abril o Dia Mundial da Voz. 

Aproveitando a ocasião, entrevistamos a fonoaudióloga Fabiana Pereira de Souza – lotada na Coordenação de Saúde do 
Trabalhador (CST) do IFRJ, na Reitoria –, para esclarecer dúvidas sobre a saúde vocal e dar informações importantes sobre a 
implantação do Programa de Promoção à Saúde Vocal no Instituto.

1) Quais são os principais cuidados que a 
população deve ter para manter uma boa saúde 
vocal?

Beber água regularmente, de preferência fresca, pois 
hidrata todo o organismo, permitindo que as “cordas 
vocais” vibrem mais soltas e com menor esforço; evitar 
gritar, pigarrear ou raspar a garganta, pois esses atos 
provocam atrito nas “cordas vocais”, podendo ocasionar 
lesões; procurar falar sem fazer força, abrindo bem a boca 
para articular as palavras; e ter cuidado com o ruído 
ambiental, pois ele aumenta a intensidade vocal, 
ocasionando uso abusivo da voz. O mais adequado em 
ambientes ruidosos, se houver possibilidade, é usar 
microfone.

2) O que é um problema vocal?

Qualquer dificuldade durante a produção da voz pode ser 
considerado um problema vocal (uma disfonia), como 
rouquidão, falhas na voz, cansaço ou esforço ao falar, voz 
fina ou grossa demais, fraca ou forte demais, ardência ou 
dor na garganta após a fala.

3) Como saber se eu tenho um problema vocal?

Se sua voz ficou diferente nos últimos tempos (rouca, 

fraca, tensa ou cansada, por exemplo), se melhora quando 
você fica alguns dias sem falar muito e piora em situações de 
uso prolongado da voz, é possível que esteja com um 
problema. Se as modificações durarem mais de 15 dias, 
consulte um especialista.

4) Problema de voz pode ser considerado uma 
doença ocupacional?

Os distúrbios vocais, apesar de limitarem ou até mesmo 
impedirem o trabalho do profissional da voz, legalmente 
não são considerados doenças ocupacionais. Algumas 
entidades sindicais de profissionais da voz e órgãos de 
classe da área da saúde, como a Sociedade Brasileira de 
Fonoaudiologia [SBFa], têm trabalhado na elaboração de 
um documento a ser encaminhado ao Ministério da Saúde 
para que se reconheça o distúrbio vocal associado ao 
trabalho como uma doença ocupacional.

5) Que riscos à saúde vocal podem estar presentes 
no ambiente e nas situações de trabalho?

Em relação à organização e ao ambiente do trabalho, 
cito os seguintes riscos: jornada de trabalho prolongada; 
sobrecarga por acúmulo de atividades ou funções; uso 
excessivo da voz, com ausência de pausas para descanso 
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durante a jornada; trabalho sob forte pressão; dificuldade 
de acesso a hidratação e a sanitários; ruídos excessivos, 
intensificados pela falta de acústica adequada, que 
favorecem a competição sonora durante a fala; ventilação 
inadequada; exposição a produtos químicos irritativos ao 
aparelho respiratório, como solventes, vapores metálicos e 
gases asfixiantes; presença de poeira ou fumaça no local de 
trabalho, entre outros.

É importante lembrar que algumas características 
individuais e hábitos de vida podem funcionar como fatores 
agravantes e/ou desencadeantes de disfonias, tais como 
idade, alergias respiratórias, influências hormonais, certas 
medicações, consumo demasiado de bebidas alcoólicas, 
tabagismo, estresse, doenças gástricas, pouca ingesta de 
água, entre outros.

6) Em 2016, iniciou-se no IFRJ a realização das 

oficinas Dicas de Saúde Vocal e Cuidados Posturais. 

Quais as principais atividades desenvolvidas?
Antes de falar sobre as atividades desenvolvidas nas 

oficinas, acho válido dar um panorama sobre o projeto. 

Quando se fala em produzir uma voz adequada, o indivíduo 

necessita ter uma correta postura corporal (entre outras 

atitudes), uma vez que a produção vocal sofre interferência 

da posição da cabeça e do pescoço. Dessa maneira, ao 

considerar que a postura corporal influencia o 

desempenho e a manutenção da saúde vocal, a 

Coordenação de Saúde do Trabalhador [CST – Reitoria] 

reconheceu a necessidade de abordar esse tema por meio 

do projeto Dicas de Saúde Vocal e Cuidados Posturais, 

visando à promoção da saúde e à prevenção de problemas 

vocais e posturais entre os servidores. O projeto, uma 

parceria com a fisioterapeuta Fabiana Regolin, da CST, está 

sendo apresentado em cada campus por meio de oficinas.
Na ocasião, são dadas orientações sobre saúde vocal, 

cuidados importantes para conservar a qualidade da voz, 

protegendo-a do uso inadequado e do acometimento de 

doenças, e os principais sinais e sintomas de alterações 

vocais. Ao final, realiza-se uma atividade dinâmica, com 

exercícios práticos que contribuem para o desempenho 

da voz. A fisioterapeuta, durante as oficinas, realiza 

orientações posturais e ergonômicas gerais. Ao término 

de cada encontro, os servidores recebem, por e-mail, uma 

cartilha com as orientações apresentadas nas oficinas.

7) Em quais campi as oficinas ocorreram? E quais 

serão os próximos campi?
As oficinas já foram apresentadas nos seguintes campi: 

Paracambi, Duque de Caxias, São Gonçalo, Rio de Janeiro, 

Arraial do Cabo, Pinheiral, Engenheiro Paulo de Frontin e 

Reitoria. Para o ano de 2018, pretendemos levar as oficinas 

aos demais campi.

8) O que é o Programa de Saúde Vocal dos 

docentes? Quais são os principais objetivos do 

programa?
É uma iniciativa da CST construída a partir dos 

resultados de um questionário aplicado nas oficinas Dicas 

de Saúde Vocal e Cuidados Posturais. Foi observado que a 

maioria dos docentes que o responderam se queixou de 

vários sintomas vocais após o uso intensivo da voz e 

relatou o desconhecimento em relação aos cuidados 

vocais necessários no ambiente de trabalho. Esses 

resultados, associados à grande demanda vocal à qual o 

professor está exposto, revelam o risco desse profissional 

em desenvolver um distúrbio vocal [disfonia]. Devo 

ressaltar que qualquer alteração na voz pode 

comprometer a qualidade da comunicação de um 

profissional e, consequentemente, suas 

relações sociais, interferindo diretamente na 

sua qualidade de vida. Nesse sentido, destaco 

a importância da implantação do programa 

para os servidores docentes do IFRJ.
Esse programa tem como objetivos 

avaliar e acompanhar a saúde vocal dos 

docentes do Instituto, bem como possibilitar 

a adoção de medidas de prevenção, vigilância 

aos ambientes de trabalho e promoção à 

saúde vocal. Por meio de avaliações vocais e 

da competência comunicativa, será possível 

traçar o perf i l  vocal  dos docentes, 

prevenindo a ocorrência ou o agravamento 

dos distúrbios vocais relacionados ao 

trabalho. 

Oficina de Dicas de Saúde Vocal e Cuidados Posturais no campus Arraial de Cabo.
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Uma vez que o docente depende essencialmente da 

voz para exercer suas atividades laborais e por pertencer à 

categoria profissional com mais prevalência de problemas 

vocais, essa categoria foi contemplada prioritariamente 

nesse programa. Mas nada impede que um servidor 

técnico-administrativo que utilize a voz profissionalmente 

participe do programa caso apresente sinais e sintomas 

vocais.

9) Como será a avaliação fonoaudiológica?
O diagnóstico de um distúrbio vocal deve considerar a 

história clínica e laboral do indivíduo, a avaliação 

fonoaudiológica da voz e a avaliação otorrinolaringológica 

[ORL].
A avaliação fonoaudiológica será individual e ocorrerá 

por livre demanda. Será gravada uma amostra composta 

pela emissão de algumas vogais e da fala encadeada. E, por 

meio da análise perceptivo-auditiva da qualidade vocal 

dessa amostra, será verificado se há algum desajuste motor 

referente à produção da voz. Cabe ao fonoaudiólogo 

avaliar especificamente a voz e a forma como o profissional 

a utiliza, identificando os profissionais com risco de 

desenvolvimento de uma alteração vocal. Além dessa 

avaliação, o professor responderá a um questionário de 

saúde vocal, contendo dados referentes à organização e ao 

ambiente de trabalho, queixas vocais, saúde geral, hábitos e 

qualidade de vida. 
A avaliação ORL será realizada por meio do exame da 

laringe, que faz parte da grade de exames médicos do 

docente dentro do Programa de Exames Periódicos em 

saúde e possibilita detectar lesões no aparelho fonador. 

Caso se constate alguma alteração orgânica nesse exame 

periódico, o professor é encaminhado a reabilitação 

fonoaudiológica individual e/ou acompanhamento ORL. 

Por outro lado, quando são observados somente 

desajustes motores na produção da voz e queixas vocais, o 

professor é convidado a participar do aperfeiçoamento 

vocal. 

10) O que é o aperfeiçoamento vocal?
Consiste em encontros semanais, em grupo, de cunho 

informativo, educativo e preventivo, com duração de 40 a 

60 minutos. O aperfeiçoamento vocal tem caráter teórico-

prático e visa à promoção da saúde vocal e prevenção de 

disfonias. O objetivo é instrumentalizar o professor (que 

faz intenso uso da voz na atividade profissional) a conhecer 

e vivenciar os mecanismos de produção vocal e os cuidados 

com a voz, além de discutir questões referentes ao 

ambiente e à organização do trabalho e sua interferência na 

saúde. A parte prática do grupo aborda exercícios 

respiratórios, de articulação da fala, de projeção da voz, 

aquecimento e desaquecimento vocal e expressividade 

oral, objetivando a correção e/ou a manutenção da 

qualidade vocal e redução dos riscos do aparecimento da 

disfonia.

11) Que mensagem você gostaria de deixar para a 

comunidade do IFRJ?
A voz é o meio de expressão de emoções, de 

comunicação de saberes e sentimentos, estando presente 

em nossos momentos mais decisivos. A importância da voz 

e da comunicação é inquestionável, porém, na maioria das 

vezes, encaramos nossa voz como uma manifestação 

automática do corpo e damos a ela pouca atenção, pondo 

em risco a saúde vocal. Os distúrbios vocais podem afetar a 

vida pessoal, social e profissional, interferindo diretamente 

na qualidade de vida. Por isso, esteja sempre atento aos 

sintomas, às sensações e às mudanças na sua voz. E, caso 

você apresente alguma alteração na sua voz por mais de 

duas semanas, procure a Coordenação de Saúde do 

Trabalhador para uma avaliação e orientação. E lembre-se: 

quem cuida da voz sempre tem o que falar!


