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RESUMO 

 

A saúde vocal do professor e sua relação com o ambiente de trabalho apontam à 

existência de fatores de risco, que podem estar relacionados com as alterações na 

saúde vocal dos docentes de ensino superior. No trabalho de sala de aula, a voz é 

um dos principais recursos, pois ela é a responsável pela comunicação oral e pela 

relação interpessoal no processo de mediação didática, o que justifica a investigação 

sobre o efeito do ambiente sonoro e sobre a saúde vocal do professor universitário. 

O estudo sobre o tema tem como objetivo avaliar o ambiente sonoro e os fatores de 

riscos associados à voz, e a qualidade de vida vocal de professores do ensino 

superior, com vistas à promoção da saúde e melhorias nas condições de trabalho. A 

metodologia contou com um questionário autoaplicativo, contendo (23) vinte e três 

perguntas com respostas objetivas, sendo as dez primeiras questões sobre a 

percepção da qualidade de vida vocal e as treze últimas sobre a percepção do 

ambiente sonoro. O protocolo utilizado para coleta de dados foi a Mensuração de 

Qualidade de Vida, Voz e Ruído (QVV). Na primeira etapa os questionários foram 

enviados via email para cada docente e na segunda etapa para abranger uma 

população maior, foi entregue no setor de trabalho do docente. Responderam ao 

questionário 50 docentes, a amostragem do estudo respeitou as separações por 

Campus de atuação dos docentes na cidade de Curitiba e por sexo, feminino e 

masculino. Os resultados da pesquisa quanto ao ambiente sonoro indicam que as 

salas de aula apresentam problemas de excesso de ruído e reverberação, 

oferecendo um alto risco para o desenvolvimento de distúrbio de voz e outros 

relacionados á saúde geral de ordem ocupacional. A análise dos questionários 

quanto a saúde vocal, mostram que os professores referem queixas de cansaço e 

dor de garganta. Nos domínios foi observado correlações entre o tempo de 

docência, o escore físico e total, podendo impactar na qualidade de vida vocal do 

professor universitário. 

 
 

 
Palavras chave: Voz, Docentes, Qualidade de vida, Ruído Ocupacional. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The vocal health of teachers and their relation to the working environment point to 

the existence of risk factors that may be related to changes in vocal health of higher 

education teachers. In the classroom work, the voice is a key feature, as it is 

responsible for oral communication and the interpersonal relationship in the didactic 

mediation process, which justifies research on the effect of the sound environment 

about the vocal health of university professor. The study on the subject is to evaluate 

the sound environment and the risk factors associated with voice, the vocal quality of 

life of teachers in higher education, with a view to promoting health and 

improvements in working conditions. The methodology included a self application 

questionnaire with (23) twenty-three questions with objective answers, it is the first 

ten questions about the perception of vocal quality of life and the last thirteen on the 

perception of soundstage. The protocol used for data collection was the Quality of 

Life Measurement, Voice and Noise (QVV). In the first stage, the questionnaires have 

been sent via email to each teacher and in the second stage to cover a larger 

population, was delivered to the teacher's job sector. Fifty (50) teachers responded to 

the questionnaire, the study sample respected the separations Campus of action of 

teachers in the city of Curitiba and by sex, male and female. Search results on the 

soundstage indicate that the classrooms have excessive noise and reverberation 

problems, offering a high risk for the development of voice disorder and related to 

general health occupational order. The analysis of questionnaire about vocal health, 

show that teachers refer complaints of fatigue and sore throat. In the fields was 

observed correlations between the time of teaching, physical and total score and 

result in vocal quality of life of university professor. 

 

 

 

Key-words: Voice, Teachers, Quality of life, Occupational Noise. 
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1  INTRODUÇÃO   

 
Este estudo apresenta como tema o ambiente sonoro e suas implicações 

sobre saúde vocal e a qualidade de vida dos professores de uma Universidade 

Pública do Estado do Paraná.   

A escolha do Tema decorre da preocupação dos profissionais envolvidos na 

saúde do trabalhador da instituição de ensino superior e do sindicato dos 

professores quanto ao levantamento de licenças médicas. Com base na análise dos 

dados do Sistema Integrado de Atenção a Saúde do Servidor - SIASS sobre os 

afastamentos por licença saúde no período 03/11/2013 à 03/11/2014 na instituição 

de ensino superior, 26 docentes (7,91%) estavam com licença saúde e destes 

apenas um docente em afastamento por CID R49, com Distúrbio de Voz. Sendo 

assim, justifica-se um estudo mais aprofundado sobre o tema. 

Em virtude desta preocupação a pesquisa foi iniciada como uma ação 

coparticipativa entre a Associação dos Professores da Universidade e do Núcleo de 

Estudos em Saúde Coletiva. Neste contexto, o objetivo da ação é analisar o impacto 

da atividade laboral do professor universitário sobre a sua saúde. Diante disso, essa 

pesquisa vem de encontro às expectativas institucionais, tanto da própria 

universidade quanto do sindicato.  

O ruído na sala de aula pode ser identificado como alto risco para saúde e 

qualidade de vida dos professores e pode causar distúrbios de voz de ordem 

ocupacional. O ruído excessivo no ambiente de trabalho exige a elevação da voz 

para a comunicação, gerando alterações vocais importantes como a disfonia 

(SERVILHA 2000; BEHLAU; DRAGONE e NAGANO, 2004). 

Além disso, a ocorrência de alterações vocais entre professores é apontada 

na literatura, como um elemento que dificulta os procedimentos de interação em sala 

de aula e, conseqüentemente, prejudica a manutenção da atenção do aluno e sua 

participação ativa no processo de aprendizagem, além de gerar estresse emocional 

ao professor. Nestas condições, o cansaço vocal do professor e os sinais de esforço 

vocal aparecem não somente como fatores de risco para o desenvolvimento de 

alterações de voz, mas também como prejudicial ao próprio processo de 
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aprendizagem, podendo interferir na inteligibilidade de fala, exigindo um esforço para 

a comunicação, tanto por parte do professor como do aluno (GUIDINI et al., 2012).        

Segundo Ribeiro (2013) há queixas freqüentes sobre as más condições de 

trabalho do professor, entretanto a revisão da literatura sobre o tema em questão 

demonstra que a maioria dos estudos existentes até o momento, embora sejam 

indicativos importantes sobre a saúde vocal, são dedicados aos professores das 

escolas municipais e estaduais com professores de educação infantil, fundamental e 

médio como se lê nos estudos de Alves et al. (2009), Servilha e Arbach (2011), 

Lima-Silva et al. (2012), Jardim et al. (2007), Silvério et al. (2008), Vieira et al. 

(2004), Guidini et al. (2012), entre outros. Deste modo justifica-se a necessidade do 

estudo ampliando a área de abrangência, voltando-se aos professores do ensino 

superior.  

O referencial teórico, construído para sustentar a pesquisa, define as 

condições de trabalho do professor universitário, o ruído na sala de aula e suas 

implicações na voz, inteligibilidade de fala e qualidade de vida dos professores e a 

metodologia adotada. 

Para tanto, partiu-se do pressuposto de que os indivíduos analisados, por 

serem professores universitários, e estarem expostos ao efeito dos ruídos do 

ambiente de sala por período de tempo prolongado, poderiam perceber alguns 

danos à sua saúde vocal, decorrentes desta exposição, relacionando-os como 

fatores intervenientes na sua qualidade de vida, mas que muitos destes profissionais 

não formalizam suas queixas nos órgãos competentes. 

  Assim, levanta-se o problema da pesquisa: As condições acústicas 

inadequadas da sala de aula podem causar problemas vocais e interferir na 

qualidade de vida vocal dos professores universitários? 

Pretende-se que os resultados desse estudo possam subsidiar melhorias no 

ambiente de trabalho do professor, sob o ponto de vista do ambiente sonoro de sala 

de aula, como uma contribuição para a melhoria da saúde vocal, da performance 

profissional e da qualidade de vida dos professores universitários. Também permitirá 

direcionar aos professores ações de promoção da saúde vocal, de saúde e 

melhorias nas condições de trabalho. 
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2  OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

               Avaliar o ambiente sonoro e os fatores de risco associado à voz e 

qualidade de vida vocal de professores do ensino superior, com vistas à promoção 

de saúde e melhorias nas condições de trabalho. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 2.2.1 Analisar a percepção dos docentes sobre a qualidade de vida vocal e 

ambiente sonoro da sala de aula;  

2.2.2 Analisar as condições acústicas ambientais (ruído e reverberação) da 

sala de aula durante a atividade docente.  

 

3  HIPÓTESE 

As condições acústicas ambientais inadequadas (ruído e reverberação) da 

sala de aula durante a atividade profissional podem causar impacto na voz, na 

qualidade de vida vocal do professor universitário. 
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4  REVISÃO DE LITERATURA 

4.1 AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DO PROFESSOR UNIVERSITÁRIO: A 

PROBLEMÁTICA E OS FATORES DE RISCO. 

 

A análise do ambiente de trabalho na perspectiva do professor mencionada 

por Sguissardi e Silva Jr. (2009) na obra “Trabalho intensificado nas federais”, 

permite propor a relação entre o trabalho, a saúde e a qualidade de vida e identificar 

dentre os elementos que compõe o cotidiano do professor fatores que comprometem 

a sua saúde e que podem ser estudados como possíveis fatores de risco para a 

qualidade de vida. 

A redução do financiamento federal de itens orçamentários de custeio e 

capital reflete nos estudos realizados sobre as condições de trabalho do professor e 

suas implicações na saúde e qualidade de vida. Avaliações sobre as condições de 

trabalho demonstram que a infraestrutura e os equipamentos institucionais são 

precários e que somente se consegue renová-los com recursos de outras fontes. As 

captações destes recursos recaem sobre o trabalho do professor universitário que 

assume mais responsabilidades e atribuições sem que haja aumento da 

remuneração. Em virtude disso, Sguissardi e Silva Jr. (2009) afirmam que a jornada 

de trabalho nas Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) tende a ser de três 

períodos em uma semana de seis a sete dias de trabalho. Acrescente-se a isto a 

dupla jornada de trabalho que enfrentam as professoras-pesquisadoras que somam 

as atividades domésticas às acadêmicas. De acordo com os relatos pessoais de 

alguns dos entrevistados durante o estudo, as tarefas profissionais são levadas para 

casa, ocupando horas noturnas, e os finais de semana.  Assim, a indissociação 

entre o tempo e os espaços pessoais e familiares e o tempo de trabalho e a baixa 

remuneração podem ser relacionada ao aumento dos afastamentos para tratamento 

de saúde. 

A remuneração também é considerada como possível fator de risco à saúde 

do professor por Sousa e Mendonça (2009). Analisando o comprometimento 

organizacional afetivo dos docentes em uma instituição privada do centro-oeste do 

Brasil, os pesquisadores identificaram que docentes envolvidos afetivamente com a 

universidade ao se sentirem injustiçados com a distribuição de recursos, tendem a 
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desenvolver exaustão emocional. Para as autoras a percepção de injustiça pode 

intensificar o estresse ocupacional e comprometer a saúde do professor. Ao se 

sentir cansado por dar a instituição mais do que recebe, sem vislumbrar 

possibilidades de mudança, o professor sente-se exaurido de energia, o que afetará 

sua saúde.  

Quando se compara estes dados com os obtidos por Sguissardi e Silva Jr 

(2009), que afirmam que diferentemente de outros trabalhadores que possuem 

dissídio anual, os professores das IFES, raramente têm em datas fixas que lhes 

permita planejar sua vida financeira. Nos anos estudados pela pesquisa foram 

destacados três períodos em que não houve nenhum reajuste anual, e quando o 

reajuste ocorreu, ele foi concedido em decorrência da mobilização da classe 

coordenada pelos movimentos sindicais nacionais. Diante do retrato estabelecido 

pela pesquisa o autor refere que as condições de trabalho e remuneração dos 

professores das IFES podem ser responsáveis pela crescente incidência e 

aparecimento de doenças como a depressão e pelo consumo de medicamentos 

ansiolíticos.  

Entretanto o que chama a atenção, diante da incidência das doenças 

profissionais que afetam grande parte dos professores das IFES é que, mesmo nas 

IFES especializadas no campo da saúde, não existem nos serviços de saúde, 

atendimento médico destinado à saúde dos professores. Os serviços ofertados são 

para os servidores de modo geral (SGUISSARDI E SILVA JR., 2009). 

Alves et al. (2009) e Servilha; Arbach (2011) ao discutirem a relação entre a 

organização do trabalho do professor e sua relação com as queixas de saúde 

afirmam que as condições podem ser prejudiciais quando levam a sofrimento e a 

doenças mentais. 

Entretanto dados estatísticos fornecidos por um dos serviços de atendimento 

médico de uma das universidades pesquisadas por Sguissardi e Silva Jr (2009) 

indicam que foram emitidos atestados a cerca de 20% do número total de servidores 

e que 8% do total de servidores se afastaram, porém este número não considera o 

total de docentes. Os dados mostram a alta incidência de doenças ou transtornos 

mentais e neurológicos, porém baixo número de professores afastados do trabalho 

mediante atestado da junta médica oficial. Isto poderia ser um bom indicativo de 

qualidade de vida. 
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Para completar as informações, os pesquisadores entrevistaram os docentes 

da área médica que são responsáveis pelos serviços médicos das IFES e eles 

afirmaram que são pouco procurados pelos professores. Segundo eles, os 

professores procuram socorro médico fora da instituição, em caráter mais privado, 

eles não buscam serviços médicos onde trabalham. Além disso, procuram resolver o 

problema de faltas, quando necessário, solicitando que outro professor o substitua, 

evitando assim o estigma das doenças (ibid., 2009). Este dado se assemelha ao que 

foi mencionado por Jardim et al. (2007) e Ribeiro (2013) sobre os problemas de 

saúde entre os professores da educação básica. 

 Outro elemento que pode constituir fator de risco para a saúde é o número de 

alunos em sala. Segundo a pesquisa realizada por Servilha e Arbach (2011) 

possivelmente entre os professores que ministram aulas na graduação, que 

atendem classes numerosas e ruidosas as queixas de sintomas auditivos e vocais 

são mais freqüentes, havendo indícios de comprometimento da audição e da voz por 

sua intensa utilização. 

Nas IFES em relação do número de alunos atendidos por professor, de 

acordo com a pesquisa de Sguissardi e Silva Jr (2009), no período de 1995 a 2005, 

houve um aumento médio de 36% nesta relação. Em outras palavras, houve uma 

superexploração do trabalho do professor quando comparado a direitos e condições 

de trabalho no mundo empresarial privado em outras áreas de atuação que não a 

docente. 

As informações fornecidas pelos estudos quando relacionados às políticas 

públicas e as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, permitem 

identificar os múltiplos riscos ocupacionais presentes no local de trabalho de 

qualquer trabalhador e também do professor, bem como a padronização dos níveis 

de tolerância a partir da periculosidade do agente, da frequência e do tempo de 

exposição. Dentre riscos apresentados na NR 15 e seus anexos, o ruído, calor, frio, 

umidade, poeiras minerais, agentes químicos e biológicos, são riscos que também 

podem estar presentes no ambiente escolar, porém sua intensidade é mais tênue do 

que para outras categorias profissionais.  

Contudo o adoecimento do professor continua a ocorrer. No estudo de 

Penteado e Perreira (2007) as questões sobre condições e organização do trabalho, 

54,7% dos entrevistados consideraram o local de trabalho pouco ou nada saudável. 
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Relataram que as salas são mal ventiladas, quentes, empoeiradas e sujas, presença 

de pó de giz e sem isolamento acústico, pois além do ruído interno há interferência 

do ruído externo. Também relatam dificuldade na organização do trabalho em 

relação a interação com os alunos. As relações sociais são estressantes, com sinais 

de agressividade, indisciplina, violência. Este ambiente sonoro gera riscos tanto para 

saúde geral como para a vocal podendo ocasionar irritações laríngeas, alterações 

vocais, devido competição sonora e o uso inadequado da voz. 

Os níveis de ruído elevados e/ou condições de reverberação inadequadas 

prejudicam o processo de aprendizagem chegando, até, a contribuir para o baixo 

aproveitamento dos alunos. Em relação aos professores, o não atendimento de 

critérios de conforto acústico faz com que tenham de fazer esforço vocal excessivo, 

mesmo que este não garanta melhor inteligibilidade de fala. Paralelamente, a 

normatização afeta ao tema está muito aquém do desejado, não existindo 

recomendações adequadas em nível nacional. A situação demanda urgentemente o 

estabelecimento de parâmetros mínimos de aceitabilidade do nível de ruídos em 

edificações escolares (MENEGON, 2005). 

Segundo Santana et al. (2012), os estudos realizados sobre as condições de 

trabalho dos professores no Brasil são recentes. Intensificaram-se a partir de 1999, 

com destaque para as pesquisas realizadas pela Confederação Nacional dos 

Trabalhadores em Educação (CNTE) em conjunto com o Laboratório de Psicologia 

do Trabalho da Universidade de Brasília. A partir destas pesquisas, que foram 

divulgadas em três séries, estabeleceu-se o Retrato da Educação no Brasil, 

principalmente na educação pública, relacionando a saúde e a condição de trabalho 

da categoria.  

As condições de trabalho dos professores universitários relacionadas ao 

ambiente sonoro também podem representar um risco para a voz, inteligibilidade de 

fala e qualidade de vida. Cabe ao fonoaudiólogo avaliar as condições do ambiente 

sonoro e a organização laboral relacionada às atividades desenvolvidas que 

envolvem o uso da voz, bem como o ambiente físico de sala de aula, o risco como 

ruído, poeira, pó de giz, iluminação inadequada, as relações interpessoais, 

docentes, aluno e direção da escola (SGUISSARDI; SILVA JR, 2009). 

Somem-se a todos estes problemas a falta de conhecimento sobre o uso 

correto da voz. O professor, durante a sua formação, não é orientado sobre 



22 
 

cuidados mínimos com sua voz e a ocorrência de disfonias. A ausência de noções 

básicas e um modelo vocal deficiente contribuem para que o professor apresente 

disfonia relacionada ao ambiente e organização do trabalho, que quando intensa ou 

elevadas concentrações podem gerar doenças e interferir no corpo do trabalhador 

(SGUISSARDI; SILVA JR, 2009). 

Estudo realizado com 60 professores de duas escolas públicas de ensino 

fundamental e médio da cidade de Sorocaba no Estado de São Paulo utilizando o 

questionário de autopercepção (CPV-P), a coleta de amostra de fala e o exame 

nasofibrolaringoscópico aponta que 43,4% dos professores pesquisados apresentam 

distúrbio de voz. Segundo os autores, esse dado é similar ao estudo internacional, 

no qual a prevalência de distúrbio de voz em professores geralmente é estimada em 

50%. Essa porcentagem é preocupante, por que muitos professores acabam 

reduzindo suas atividades em virtude de sua condição vocal. O sintoma vocal mais 

referido pelos professores desta pesquisa foi rouquidão, aquele associado à 

presença de disfonia e considerado como indicativo de distúrbio de voz. Quanto às 

sensações laringofaríngeas mais referidas foram: pigarro, garganta seca, e ardor na 

garganta, que também podem variar, quanto à menção e porcentagem, conforme o 

grupo de professores que se pesquisa (LIMA-SILVA et al, 2012).  

Segundo Santana et al. (2012) e Dragone (2011) o desenvolvimento de 

programas de prevenção em saúde vocal e a conscientização dos profissionais 

sobre os problemas são importante estratégia para reconhecimento precoce  dos 

sintomas e a orientação sobre uma boa higiene vocal ajudando no estabelecimento 

de orientação preventiva. Para os autores os professores apresentam dificuldade na 

percepção do processo saúde-doença. A conclusão é que professores com trabalho 

ativo e de alto grau de exigência apresentam maior comprometimento nos domínios 

da qualidade de vida, necessitando um investimento maior em políticas de promoção 

da saúde. 

4.2 RUÍDO NA SALA DE AULA E SUAS IMPLICAÇÕES À VOZ, INTELIGIBILIDADE 

DE FALA E QUALIDADE DE VIDA DO PROFESSOR. 

4.2.1 Ruído na sala de aula. 
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          O ruído é um som indesejável e está presente em vários ambientes e, certos 

sons são incômodos e perturbadores para a população, por essa razão acabam 

sendo definidos como ruído. A pesquisa de Zannin et al. (2013) demonstra haver 

crescimento significativo das reclamações sobre o incômodo gerado pelo ruído 

ambiental externo. 

Estudos realizados no Brasil como os de Silvério et al. (2008) e Vieira et al. 

(2004) apontam o ambiente sonoro desfavorável  em sala de aula como um fator de 

risco ocupacional para o professor. Para os autores o ruído ambiental é um 

importante fator de estresse, o que compromete a saúde dos professores. 

Discorrendo sobre as fontes de ruído, afirmam que pode ser ele causado tanto por 

fontes internas como externas. No ambiente de sala de aula foram identificadas as 

seguintes fontes internas: 1- o ruído causado pelos alunos; 2- o ruído causado pela 

presença de ar condicionado ou ventiladores; 3- a falta de planejamento do espaço 

físico.  

Com relação ao ruído ambiental externo, nos mesmos estudos, foram 

identificadas algumas fontes como o ruído do trânsito provocado por carros, sirenes 

e também o ruído provocado pela construção civil, entre outros. Segundo Eniz e 

Garavelli (2006), o ruído urbano está cada dia mais presente no cotidiano, em 

residências, locais de trabalho, ambientes de lazer, hospitais e escolas, podendo 

prejudicar as relações sociais, a comunicação, o comportamento, o rendimento 

escolar e a saúde das pessoas. Portanto considerando as condições ambientais o 

que se encontra são salas muito grandes com acústica ruim adequada para abrigar 

um número elevado de alunos, porém inadequadas para o trabalho do professor que 

envolve falar, ouvir e ser ouvido.  

O estudo realizado com 84 professores da Universidade Católica de 

Campinas buscou verificar a correlação entre o ruído no ambiente de trabalho e 

sintomas auditivos. Todos os professores se referiram à presença de ruído, 

relatando como principais fontes, sala de aula vizinha e o pátio. Não foi verificado 

associação entre autopercepção de presença de ruído e de queixas auditivas, mas 

ocorreu autopercepção de alterações na voz e ruído. Os autores concluem que o 

ambiente universitário é ruidoso, sendo frequentes as queixas auditivas em 

professores que relataram ruído na freqüência sempre. Este estudo põe em 

evidencia a associação entre ruído e alteração na voz de docentes, apontando que a 
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alteração vocal pode ser decorrente de vários fatores e afirmando que o ruído não 

pode ser considerado o único fator de risco como para a saúde. Entretanto 

considera que o ruído, além dos agravos à saúde, interfere no desenvolvimento da 

aula, na aprendizagem e na comunicação entre os alunos (SERVILHA, DELATTI, 

2012).      

Para Jacob et al.(2010) a interferência provocada pelo ruído sobre a fala, 

pode ser demonstrada por meio da relação sinal/ruído (S/R), definida como a 

diferença entre o nível de sinal de fala e o nível do ruído. Se, por exemplo, em uma 

sala de aula, a voz tem 60 dB de intensidade e o ruído de fundo é de 55 dB, a 

relação S/R será de + 5 dB. Verificou-se em sala de aula, que para uma relação 

favorável de sinal/ruído (S/R), é necessário pelo menos + 10 dB e para uma pessoa 

com deficiência auditiva + 20 dB para que ocorra participação efetiva o que levaria o 

professor e seus alunos a um esforço vocal excessivo, procurando garantir melhor 

inteligibilidade de fala.  

Segundo Servilha (2012), o ruído constante e em alta intensidade pode ter 

conseqüências negativas na saúde, com reações generalizadas como estresse, 

aumento da tensão muscular, dificuldades de sono, hipertensão arterial, transtornos 

neurológicos e comportamentais, problemas digestivos, cansaço, falta de atenção e 

concentração, além de outros problemas, como auditivo desde zumbido, diminuição 

da audição, vertigem, incômodo ao ruído e os vocais, como afonia, dor de garganta 

e rouquidão. Dias et al. (2006) relatam que os acidentes de trabalho são mais 

comuns em ambientes com ruído e que ele também é um fator de risco nas escolas, 

afetando o desempenho dos professores e alunos.  

Ribeiro (2013) diz que são freqüentes as queixas sobre as más condições de 

trabalho da escola pública. Segundo o autor, são apontados como problemas o 

quadro de giz, o uso excessivo de giz, as salas com número excessivo de alunos, o 

barulho insuportável, obrigando o professor se esforçar para produzir a voz.  

O autor afirma ainda que, ao ser perguntado sobre as condições de trabalho, 

o uso inadequado da voz por conta do trabalho, nem sempre, é mencionado como 

causa das alterações de voz, sendo as causas inferidas a história clínica do 

professor. O trabalho só é lembrado como possível fator causal quando o adoecido 

se refere ao uso da voz como instrumento de trabalho. Argumenta ainda que, 

embora seja de senso comum que o uso abusivo, excessivo ou imoderado do corpo 
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ou de parte dele provoque mal-estar, alterações morfológicas e prejudique as 

funções de algum órgão, como o que ocorrem nos envolvidos na produção da voz, 

há pouca referência ao fato. (RIBEIRO, 2013). 

Vilkman (2004), estudando a realidade profissional dos professores nos 

Estados Unidos, afirma haver uma variação no grau de exigência quanto ao uso da 

voz em diferentes profissões e que a profissão docente, principalmente quando 

relacionada à educação infantil e ao ensino fundamental, está entre as que mais 

exigem da voz, portanto está entre aquelas em que há mais alterações vocais.  Para 

o autor o uso prolongado da voz somado a fatores de riscos como, por exemplo, 

ruído de fundo, acústica, a qualidade do ar, pode afetar a frequência, o tipo e a 

intensidade de fonação ou ainda as características vibratórias das pregas vocais, e 

estas alterações podem caracterizar risco ocupacional.  

4.2.2 Implicações à Voz. 

Segundo informe técnico do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador 

(CEREST/SP, 2006) os fatores ambientais (nível de pressão sonora acima de 65 dB; 

falta de planejamento em relação ao mobiliário e aos recursos materiais; desconforto 

e choque térmico; ventilação inadequada do ambiente e utilização de aparelhos de 

ar condicionado.) e organizacionais (jornada de trabalho prolongada; sobrecarga, 

acúmulo de atividades ou de funções; demanda vocal excessiva; ausência de 

pausas e de locais de descanso durante a jornada; falta de autonomia; ritmo de 

trabalho estressante; trabalho sob forte pressão e insatisfação com o trabalho e/ou 

com a remuneração) além de constituírem risco para a saúde, quando interagem 

entre si podem desencadear ou agravar alterações vocais.  

Servilha, Leal, Hidaka (2010) afirmam que os fatores de risco à saúde devem 

ser avaliados considerando aspectos como: a intensidade, a organização da 

atividade, tempo, duração do trabalho, estrutura de horários e distribuição de 

pausas. As doenças relacionadas ao trabalho, hoje são codificadas pela 

Classificação Internacional de Doenças (CID-10), vindo para subsidiar o diagnóstico, 

tratamento, vigilância e o estabelecimento da relação entre doença e trabalho. 

Diante deste cenário do mundo do trabalho foi necessário desenvolver 

políticas para preservar a saúde do trabalhador. Neste contexto a Política Nacional 
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de Segurança e Saúde do Trabalhador (PNSST), de caráter interministerial, na 

perspectiva da atenção integral, articula ações estabelecendo responsabilidades 

institucionais, gestão, financiamento, acompanhamento e o controle social. Sabe-se 

que o professor, como qualquer outro trabalhador, está exposto a diversos fatores 

de risco que podem levá-lo ao adoecimento e afastamento do trabalho, contudo, há 

que se considerar a relação entre saúde e trabalho no contexto da docência, nos 

riscos ocupacionais nele presente, uma vez que essa atividade tem sido 

considerada por diversos autores, como alto risco para os distúrbios vocais. A 

legislação trabalhista possui vários conteúdos, sobre a saúde e segurança no 

trabalho que hoje são representados pelas Normas Regulamentadoras (NRs), que 

norteiam as ações na área de saúde do trabalhador, entretanto ainda há 

necessidade de especificar as condições específicas para a docência (PAIM, 1999). 

Segundo Servilha, Leal, Hidaka (2010) cujo estudo propõe a analise a 

legislação a respeito dos riscos ocupacionais, com destaque para aqueles 

relacionados á saúde e voz dos professores, a legislação trabalhista é muito ampla 

para abrigar toda adversidade das condições de trabalho e assegurar a saúde do 

trabalhador. Para os autores a docência apresenta riscos ocupacionais à saúde mais 

leves, do que relacionado a outras profissões, entretanto os aspectos 

organizacionais do trabalho e os distúrbios de voz são muito frequentes, o que 

requer uma maior atenção da legislação brasileira. Sabe-se que a NR17, traz 

avanços na legislação para sobre o trabalho de telemarketing, e ela pode se tornar 

referência para a ampliação de direitos a outros profissionais da voz, como também 

os professores.            

A disfonia é um dos distúrbios de voz de ordem ocupacional descritos na 

literatura e que está relacionado à profissão docente, pois o ruído excessivo no 

ambiente de trabalho exige a elevação da voz para a comunicação, gerando 

alterações vocais importantes (SERVILHA, 2000; BEHLAU et al., 2004). 

Para fins deste estudo, utilizar-se-á o conceito de disfonia adotado por Jardim 

et al. (2007) que a descreve como: 

...qualquer alteração da voz decorrente de um distúrbio funcional e/ou 

orgânico do trato vocal, podendo expressar-se por vários sintomas: cansaço 

ou esforço ao falar, rouquidão, pigarro ou tosse persistente, sensação de 
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aperto ou peso na garganta, falhas na voz, falta de ar para falar, afonia, 

ardência ou queimação na garganta, dentre outros (2007, p. 2439).  

            Segundo o estudo de Fuess e Lorenz (2003) avaliando a saúde vocal de 451 

professores do ensino maternal e fundamental, 80,7% apresentaram queixas vocais, 

com predomínio de professores do sexo feminino e do ensino maternal, com maior 

predisposição para disfonia pela intensidade do uso da voz.  Observaram relação 

direta entre a freqüência de disfonia e a carga horária semanal, cansaço ao falar e o 

número de alunos por classe, além de associação significativa com presença de 

sintomas de rinite alérgica e refluxo gastroesofágico. Já a relação entre idade, tempo 

de profissão e de tabagismo não observaram relação.  

Esse agravo à saúde situa-se na laringe, podendo acarretar a impossibilidade 

de usar a voz como meio de ação, como instrumento de trabalho. Como 

conseqüência, Ghirardi e Ferreira (2008, p.136b), afirmam que tais danos causam 

graves prejuízos no desempenho escolar dos estudantes, pois comumente, 

acarretam a ausência do profissional em seu local de trabalho, e em situações mais 

graves, o afastamento definitivo do trabalho. 

Segundo o levantamento realizado por Provenzano e Sampaio (2010) as 

pesquisas que utilizaram informações dos próprios professores e que utilizaram os 

questionários como instrumento de coleta, realizadas com docentes em vários 

estados do Brasil, existe uma variação percentual de 54% a 79% de queixas 

relacionadas à voz. A alta ocorrência de problemas de voz entre os professores, de 

maneira geral demonstra que essa profissão demanda cuidados relevantes 

direcionados à voz. Sob esse ponto de vista, pode-se pensar que os distúrbios de 

voz dos professores são conseqüências da ação de fatores que se encontram 

distribuídos em alguns elementos dessa população, como exemplos as condições 

ambientais e organizacionais em que a docência é exercida, e a falta de 

conhecimentos de técnicas e cuidados especiais com a saúde vocal.  

Apesar das evidencias de que as alterações de voz acarretam a ausência do 

profissional em seu local de trabalho, Provenzano e Sampaio (2010) realizaram uma 

pesquisa com 178 professores do ensino médio com afastamentos por saúde, das 

unidades escolares da rede de uma Fundação de Ensino do Estado do Rio de 

Janeiro, no período de janeiro de 2005 e dezembro de 2006, e constaram que, do 

total dos pesquisados, apenas 6,9% dos professores afastaram-se de sala de aula 
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com diagnóstico médico de disfonia associada à alteração anatomofuncional da 

laringe. Os resultados apontam a necessidade da realização de um maior número de 

pesquisas abordando o afastamento de docentes das atividades profissionais, por 

apresentarem comprometimento vocal.  

Smith et al. (1997)  realizou um estudo comparativo entre professores e 

outros trabalhadores “não professores” nos Estados Unidos, e conclui que os 

professores estão mais propensos a perceber que sua profissão pode limitar suas 

escolhas futuras quando se avalia as condições de produção de voz. A pesquisa 

mostra que cerca de 20% dos professores já haviam perdido algum dia de trabalho 

por causa de problemas de voz, porém, os demais trabalhadores, não haviam 

perdido nenhum dia por estes problemas. 

Ao se considerar o atendimento profissional especializado para as queixas do 

trabalhador relacionadas aos problemas de alterações de voz, a pesquisa realizada 

pelo Centro de Referência em Saúde do Trabalhador Cerest/Sp, em março de 2009, 

que pretendeu elencar as atividades desenvolvidas por esses Centros de Referência 

no Brasil, visando a prevenção e tratamento das demandas relativas aos distúrbios 

vocais põe em evidencia as condições do atendimento no país. Foram enviados 150 

questionários aos diversos Centros, porém apenas 23 (15,3%) retornaram, sendo 

que 5 disseram não ter fonoaudiólogo em seu quadro de funcionários. Dentre os que 

tinham o fonoaudiólogo os dados indicam que: esses profissionais atuam tanto com 

as questões de audição quanto com as de voz, em grupos multiprofissionais; os 

professores são os profissionais da voz que mais buscam atendimento nos Cerest; a 

maioria dos professores é do sexo feminino, em faixa etária acima dos 30 anos; o 

atendimento aos profissionais que fazem uso da voz no trabalho vem ganhando 

maior espaço junto aos Cerest, o que é bastante positivo quanto à compreensão dos 

distúrbios da voz relacionados ao trabalho. Para os professores estudados pelo 

Cerest, os fatores responsáveis pelos distúrbios de voz relatados: é número 

excessivo de indisciplina de alunos, carga horária extensa, ruído ambiental, espaço 

físico inadequado, alergia a poeira, falta de lugar para descanso, falta de água para 

beber, uso de giz, mobiliário de trabalho ruim, estresse e jornada de trabalho 

excessiva, entre outros (FERREIRA e MÄRTZ, 2010). 

Ainda quanto às queixas do trabalhador relacionadas aos problemas de 

alterações de voz, o levantamento realizado por Carneiro (2003) junto ao 
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Departamento de Saúde do Trabalhador (Desat) da Prefeitura de São Paulo 

constatou que as licenças médicas e as readaptações funcionais por distúrbios de 

voz, de 1999 a 2002, tiveram maior ocorrência entre os profissionais ligados à 

atividade de ensino, no total, 97% das readaptações funcionais por distúrbios da voz 

foram registradas entre as profissões relacionadas ao ensino (professor, auxiliar de 

desenvolvimento infantil e coordenador pedagógico, entre outros).  

4.2.3  Implicações  à inteligibilidade de fala. 

 Embora na sociedade da informação o papel do professor esteja mais focado 

em criar, estruturar e dinamizar situações de aprendizagem do que em reproduzir 

informações na sala de aula, Nóvoa (2002, p. 252) afirma que o momento do ensino 

é fundamental para explicar, para revelar e preparar a aprendizagem. Sendo assim, 

a literatura especializada sobre formação do professor continua a reconhecer o 

professor como o profissional responsável pela organização da aprendizagem do 

seu aluno, em qualquer nível de ensino.  

 Colocando a ênfase no sujeito que aprende pergunta-se; como o professor 

organiza o processo de aprendizagem? Alarcão (2010, p. 34) responde: dialogando. 

Para a autora o desenvolvimento da aprendizagem se faz no diálogo, no confronto 

de idéias e de práticas, na capacidade de ouvir o outro. Freire (2013, p. 83) 

complementa afirmando que o diálogo embora fundamental, não nega “a validade de 

momentos explicativos, narrativos em que o professor expõe ou fala do objeto”.  

Mas para ouvir e ser ouvido, o ambiente pedagógico deve apresentar 

algumas características que favoreçam o processo comunicativo. A ocorrência de 

alterações vocais entre professores é apontada na literatura, como elemento que 

dificulta os procedimentos de interação em sala de aula e, conseqüentemente, 

prejudica a manutenção da atenção do aluno e sua participação ativa no processo 

de aprendizagem (FRANÇA, 2000). De acordo com Dreossi e Momensohn-Santos 

(2005) a voz do professor é um importante assunto quando se pensa em percepção 

de fala, pois dela depende a tarefa de transmissão de conhecimento, e a exigência 

de ser clara, harmoniosa, inteligível e sobrepor-se a toda e qualquer competição de 

ruído, porque se não for assim os alunos não acompanharão seus ensinamentos. 

Diante disto, o ruído na sala de aula, pode ser identificado como alto risco 

para saúde e qualidade causando distúrbios de voz de ordem ocupacional, mas não 
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apenas, pois para os alunos que terão como consequência dificuldades de 

compreensão. 

Portanto percebe-se que as conseqüências do ruído ambiental vão além das 

causas individuais. Nestas condições, o cansaço vocal do professor e os sinais de 

esforço vocal aparecem não somente como fatores de risco para o desenvolvimento 

de alterações de voz, mas também como prejudicial ao próprio processo de 

aprendizagem, podendo interferir na inteligibilidade de fala, exigindo um esforço para 

a comunicação, tanto por parte do professor como do aluno (GUIDINI et al., 2012).    

 Dreossi e Momensohn-Santos (2005) mencionam o estudo divulgado pela 

Acoustical Society of América (2000) no qual alertam tanto os profissionais que 

trabalham com educação para o fato de que o ruído, embora invisível, traz grandes 

implicações ao aprendizado, quanto os gestores educacionais, para o fato de que o 

controle do ruído pode ser feito de maneira econômica e fácil, evitando o 

comprometimento da qualidade do ensino e da aprendizagem. 

Os ruídos gerados dentro da classe poderiam ser minimizados com algumas 

adequações básicas deste espaço, entretanto o que se observa é que não existe 

planejamento arquitetônico ou acústico, para a implantação de escolas em diversos 

locais. O que falta para o controle do ruído em sala é a percepção sobre o problema 

e suas soluções, porque o investimento necessário não é alto. Repensar e adaptar 

as salas de aula para que a inteligibilidade de fala seja privilegiada, segundo 

conclusão da pesquisa de Dreossi e Momensohn-Santos (2005) seria um 

investimento de baixo custo com resultados efetivos. 

 Além disso, a voz do professor deveria ser tratada como instrumento de 

trabalho, e deveria haver maior cuidado para evitar risco de desenvolvimento de 

alterações de voz. Em virtude disto, Lucca e Dragone (2003) entendem que o 

professor precisa voltar sua atenção a cuidados especiais, e recomendam a 

implantação de programas educacionais visando à prevenção de problemas vocais 

bem como a utilização de diversos recursos para minimizar os fatores de risco uma 

vez que as alterações de voz podem interferir na inteligibilidade de fala. 

Entende-se por inteligibilidade de fala em ouvintes com audição normal o 

“quão bem a fala é entendida”, ou seja, a relação entre palavras faladas e palavras 

entendidas, considerando a definição proposta por Caporali e da Silva (2004, p. 95). 
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Sendo assim, a presença do ruído durante a comunicação diária causa, muitas 

vezes, dificuldades na percepção da fala e grandes níveis de estresse, até mesmo 

em pessoas com audição normal (SOCINI; COSTA; OLIVEIRA, 2003). O estudo 

realizado por Seep (2002) indica que a reverberação e o ruído em excesso 

interferem na inteligibilidade da fala, portanto resultam na redução do entendimento 

e por conseqüência na redução do aprendizado.  

Segundo Russo e Behlau (1993), para que o ouvinte tenha sucesso em 

compreender a fala há necessidade da ocorrência de determinados fatores, tais 

como: atenção à mensagem, intensidade do ruído, tipo de material de fala, 

coarticulação de fatores suprassegmentais, sensação de freqüência e intensidade, 

qualidade vocal do falante, articulação e pronúncia. 

Nábelek e Nábelek (1989) afirmam que a fala emitida dentro de uma sala de 

aula deveria ser sempre compreensível em qualquer parte da mesma, mas que nem 

sempre isso é possível, porque a inteligibilidade da mensagem oral pode ser 

influenciada por alguns fatores como: o nível de fala, a reverberação da sala e o 

ruído de fundo. 

A pesquisa realizada por Gonçalves et al. (2009) com o objetivo de  verificar o 

nível de pressão sonora em salas de aula e sua interferência na inteligibilidade de 

fala dos professores, avaliou 37 salas e o desempenho vocal de 37 professores. Ela 

foi desenvolvida em três etapas: avaliação do conforto/ desconforto; avaliação 

acústica e avaliação do desempenho vocal. Como resultado, 94,6% dos professores, 

afirmam que é necessário aumentar o tom de voz para haver inteligibilidade de fala; 

os níveis de pressão sonora variaram entre o mínimo de 46,60 dB (A) e o máximo de 

87,90 dB (A) e o desempenho vocal dos professores esteve entre 49,01 e 83,75 dB 

(A). Concluiu-se no estudo que o baixo rendimento acústico faz com que o professor 

necessite falar com mais esforço, o que provoca fadiga de fala nos docentes e que a 

origem desse rendimento está vinculada a fontes internas e externas e ao grande 

número de alunos nas salas de aula prejudicando a inteligibilidade.  

Devemos destacar aqui a existência de recomendação para níveis de ruído 

dentro de uma sala de aula, que devem estar entre 35 a 45 dB, porém embora os 

níveis entre 50 a 65 dB sejam aceitáveis eles provocam um estresse leve, dando 

início ao desconforto auditivo, vigilância e agitação  (THIERY E MEYER, 1988) . 
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Dreossi e Momensohn-Santos (2005), referem-se ao estudo de Knecht et al. 

(2002) que avaliou a acústica de uma sala de  aula, e afirma que o ruído de fundo e 

a reverberação prejudicam  as habilidades para ouvir e aprender e que este 

problema prejudica tanto as crianças com audição normal como também aquelas 

com perdas auditivas. Conforme o trabalho realizado por Eniz e Garavelli (2003), as 

crianças em fase de alfabetização são as mais prejudicadas pelo ruído externo do 

que as crianças mais velhas, por apresentarem ainda um vocabulário reduzido. 

Fernandes (2006) explica que a reverberação afeta a inteligibilidade das 

palavras dentro de um ambiente, pois quando se pronuncia uma palavra com muitas 

sílabas, os sons são sobrepostos, de modo que, quando se pronuncia uma sílaba, 

ainda se escuta a sílaba anterior, prejudicando sobremaneira a inteligibilidade. 

Também quando a fala é muito rápida ou a reverberação é grande, mesmo que se 

façam pausas entre as palavras, elas se tornam preenchidas pelo som reverberante, 

e ao final das palavras que antecedem as pausas, ou os intervalos, sobrepõem-se 

ao início das palavras que continuam.  

Para medir o tempo de reverberação (TR) são utilizadas equações 

matemáticas que aplicam os valores de medições realizadas com instrumentação 

adequada. A equação mais utilizada foi desenvolvida pelo físico norte-americano 

Wallace Clement Sabine, que leva em consideração o volume da sala e os materiais 

de revestimento das paredes e os seus coeficientes de absorção sonora (ZANNIN et 

al., 2005). Segundo Hodgson (2003) o valor recomendado de tempo de 

reverberação é de 0,6 para que se tenha um ambiente adequado para 

aprendizagem.   

GUIDINI et al., (2012) acompanharam as atividades de estudos realizadas em 

dez salas de aula com professoras do ensino fundamental de São Paulo. O estudo 

revelou altos níveis de ruído interno em sala de aula, o que permitiu correlacioná-los 

com o aumento da intensidade da voz dos professores, sendo a relação positiva 

para sinal de fala de 7,73 dB. Já em relação ruído ambiental, não foi possível a 

correlação.  

Estudo realizado com crianças e adultos de 10 escolas de ensino fundamental 

de Oldemburg, na Alemanha, avaliou efeitos do ruído e reverberação na percepção 

da fala, compreensão auditiva, e a importância das condições de escuta adequadas 

nas salas de aula. Os grupos de observação foram formados por alunos de 1ª série, 
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com 108 crianças, com idade média de 7 anos, por alunos de  3ª série com 149 

alunos, com idade média entre  8 a 9, e por 94 adultos, entre os quais alguns 

voluntários e alguns funcionários da Universidade de Oldemburg. Foram aplicados 

testes padronizados a todos os participantes em duas salas virtuais. Uma das salas 

apresentava condição favorável de acústica e outra condição desfavorável.  

Com este estudo, Klatte Lachmann e Meis, (2010) demonstram a importância 

das condições adequadas de escuta nas salas de aula, visto que o ruído em sala e a 

fala são inevitáveis durante as aulas. Os autores referem ao tempo de reverberação 

(RT) como fator determinante para acústica da sala, quando este tempo é longo ele 

reduz a clareza do discurso e a inteligibilidade da fala, como também prolonga o 

tempo de sons indesejáveis durante a aula, como por exemplo, o som interno 

provocado quando os alunos movem carteiras e cadeiras. Com isso, os 

pesquisadores demonstram que efeitos crônicos de ruído e reverberação em salas 

de aula, são mais prejudiciais para as crianças, pois elas são mais prejudicadas pelo 

ruído de fundo em comparação com os adultos. Concluem também que muitas 

vezes as crianças perdem o conteúdo das instruções dos professores e, portanto, 

estão em risco de baixo desempenho escolar.   

Em Urussanga, Santa Catarina, Jaroszewski et al. (2007)  realizaram estudo 

nas salas de aula do ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino. Os níveis de 

ruído avaliados nas escolas variaram de 59,5 a 71,3 dB. Apesar dos níveis de ruídos 

presentes nas salas de aula estar acima do sugerido pelas normas nacionais, 

afirma-se que os mesmos não interferiram no resultado do ditado. Isso pode ser 

justificado pelo fato dos professores elevarem a intensidade da voz durante a 

execução da atividade. Em conseqüência disso, os professores apresentaram 

queixas de cansaço vocal nas salas mais ruidosas, sendo que, a maioria dos ruídos 

de fundo identificado nesse estudo era de fontes internas. 

Jaroszewski et al. (2007)  afirmam ainda que muitas das dificuldades 

escolares podem estar relacionadas ao tipo de ruído à que os alunos estão 

expostos, pois cada tipo de ruído afeta áreas diferentes do trabalho escolar. Aqueles 

que estão mais expostos ao ruído do tráfego (rodoviário, aeronaves ou trens) 

apresentam maior dificuldade na sua capacidade de evocar e descrever o conteúdo 

de um texto. Aqueles que estão expostos ao ruído verbal apresentam deterioração 

na capacidade de ler e aprender um texto. 
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4.2.4 Implicações na Qualidade de vida vocal. 

            Segundo a Organização Mundial de Saúde (THE WHOQOL GROUP, 1995), 

qualidade de vida é a “percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto 

dos valores em relação aos objetivos, cultura, padrões, expectativas e 

preocupações”. 

            Sendo assim a qualidade de vida demonstraria o grau de satisfação do 

indivíduo nos diferentes aspectos de sua vida: nas relações sociais, no trabalho, na 

família, com o meio ambiente. Esse padrão envolve políticas públicas e sociais que 

levam às mudanças e desenvolvimento das pessoas, melhorando o estilo de vida e 

suas condições (GONÇALVES, 2009). 

A qualidade de vida é um conceito amplo e complexo e que compreende 

características subjetivas e multidimensionais, entendendo a visão individual do 

estado físico seja ela positiva ou negativa, psicológico e social, a posição na vida, o 

contexto cultural e os valores em que o indivíduo vive, relacionando a seus objetivos, 

expectativas, padrões e preocupações (WHO, 1995).  

Ferreira (2002) aponta a necessidade da continuidade das pesquisas, visando 

levantar mais dados sobre a qualidade de vida e o impacto da disfonia no dia-a-dia 

de diferentes profissionais, e principalmente nos diferentes níveis de atuação do 

professor com o objetivo de dar subsídios à área da saúde do trabalhador com mais 

informações sobre as alterações na saúde dos professores e assim garantir 

existência de programas de promoção de saúde. 

Jardim et al. (2007) mencionam que Além dos problemas físicos,  como 

problemas decorrentes da alteração de voz, existem os problemas emocionais e 

psicológicos que interferem inclusive na vida social do professor. No seu estudo 

menciona que há relatos em que o profissional tem queixas por ser “confundido” 

com o profissional que simula a disfonia para fugir de sala de aula, passando a ser 

discriminado entre os pares bem como junto aos gestores uma vez que estes, por 

vezes, não aceitam a disfonia como justificativa para a ausência do profissional na 

sala de aula. A qualidade de vida relacionada à voz é um importante auxílio para o 

entendimento da percepção que as pessoas possuem em relação à sua saúde vocal 

e de suas reações perante as alterações na voz. Sendo assim, um estudo foi 

realizado com 82 docentes da Faculdade de Ribeirão Preto, utilizando o protocolo 
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Qualidade de Vida e Voz – QVV, instrumento para medir a relação da voz com a 

qualidade de vida. A maioria dos docentes que participaram da pesquisa apresentou 

uma boa qualidade de vida associado à voz, apesar de evidenciada elevada 

prevalência de sintomas vocais. Isto porque a deterioração da qualidade da voz é 

progressiva, e o indivíduo vai gradativamente assumindo como normal ou correto o 

padrão vocal desviado e se identificando com ele (FABRÍCIO et al., 2009).  

Dessa maneira, percebe-se que a estrutura organizacional de trabalho 

dificulta a identificação dos níveis de pressão sonora/ruído produzido sobre o 

professor no período em que ele desenvolve suas atividades, pois o profissional, 

muitas vezes, não quer ser identificado como doente por causa da sua voz.  Além de 

interferir na análise entre exposição sonora e as possíveis alterações vocais 

auditivas, a pressão emocional e psicológica também pode interferir na autoanálise 

do professor sobre sua percepção saúde (SILVÉRIO et al., 2008). Ao não assumir 

seus problemas, depreende-se que o professor por si só não consegue relacionar o 

problema do excesso de exposição ao ruído como alterações de sono, irritabilidade, 

problemas gástricos, disfunções hormonais, vertigens, deixando de buscar 

solucionar os mesmos. 

Alves et al. (2009) realizaram uma revisão de literatura analisando quinze 

trabalhos, no período de 1988 a 2008, sobre alterações vocais decorrentes do 

trabalho.  Os estudos indicam a prevalência de disfonia em professores e sintomas 

de rouquidão e cansaço vocal. Nos estudos analisados a maioria dos entrevistados 

afirmou possuir voz boa e se declararam satisfeitos com a voz e qualidade de vida, 

mas os estudos apontam também haver dificuldade na percepção do processo de 

saúde.  

No entanto, o estresse ocasionado pelo ambiente pode contribuir para o mau 

uso da voz, exigindo esforço do aparelho fonador, deixando o professor suscetível 

ao desenvolvimento de disfonia. 

Muitas vezes a disfonia está relacionada às jornadas duplas e/ou triplas de 

trabalho, assumindo cargos e funções na busca pela melhoria da remuneração, 

provocando situações de angústia e estresse.  Outro aspecto a ser considerado são 

os erros posturais. As posturas inadequadas em pessoas que falam o tempo todo e 

competem com o ruído do ambiente podem provocar limitação na expressão vocal e 

emocional, causando estresse e ansiedade aos profissionais, levando a riscos na 
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sua atuação provocando distúrbios vocais. Também a falta de higiene vocal e o 

tabagismo são responsáveis por parte dos distúrbios vocais em professores 

(SGUISSARDI; SILVA JR, 2009).   

O impacto de uma alteração vocal na qualidade de vida vai resultar da 

importância da voz relacionada a diversos aspectos particulares, inclusive seu uso 

na profissão, sem apresentar uma relação direta com o grau da disfonia.  Uma das 

conseqüências na piora da qualidade de vida social do indivíduo com problema de 

voz está o exemplo do estresse psicológico como conseqüência (PUTNOKI et al., 

2010).  

 Rocha e Felli (2004) em estudo realizado sobre a qualidade de vida no 

trabalho do docente de enfermagem indicam a importância de uma política 

institucional que aponte valores e interesses e que reflita melhoria nas condições de 

trabalho. Também o estudo contribui para identificar a exposição dos professores a 

sobrecargas de trabalho, perda de potencialidade física e psíquica e possibilidades 

de danos à saúde. 

Por isso a importância da atuação da fonoaudiologia ocupacional nas 

faculdades e escola para discutir sobre o trabalho dos professores, e transformando 

o fazer e a saúde dos trabalhadores. Essa atuação pode melhorar o exercício das 

competências dos professores, alcançando objetivos educacionais da escola, 

objetivos profissionais dos professores, pois as alterações vocais podem ser 

determinadas pela sobrecarga no labor e por fatores externos, ambientais, 

organizacionais e comportamentais do indivíduo. 

Assim o profissional da fonoaudiologia tem o compromisso com a promoção 

da saúde e melhoria na qualidade de vida desse trabalhador e da sua saúde. 

Considerando que a voz é fundamental na comunicação oral e na relação 

interpessoal durante o trabalho do professor.   A qualidade de vida no seu conceito 

amplo vem sendo discutida há várias décadas. A complexidade de uma construção 

sócia, cultural, subjetiva e multidimensional, que permite a analise em várias 

dimensões entre saúde e trabalho (FLECK, 2000 apud GONÇALVES, 2009). 

Em 1976, um Programa Internacional para Melhoria das Condições e dos 

Ambientes de Trabalho foi proposto pela Organização Internacional do Trabalho 

(OIT), após discussões sobre a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT). Foram 
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analisadas as tecnologias, a organização e as condições de trabalho, avaliando os 

impactos na saúde do trabalhador. Também dentro dessa ideia, estão envolvidas a 

autonomia e criatividade do trabalhador, salários e participação nos lucros, o grau de 

controle desse trabalhador sobre o processo de trabalho, pois influenciará na sua 

saúde, fazendo desse trabalhador um sujeito ativo, participante nas tomadas de 

decisão sobre o trabalho. 
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5  METODOLOGIA DE ESTUDO 

 5.1 TIPO DO ESTUDO 

Foi realizado um estudo do tipo transversal de caráter exploratório, 

quantitativo, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFPR sob o protocolo 

número 896.750 de 03/12/2014.  

  

5.2 LOCAL DE ESTUDO 

A coleta de dados ocorreu em uma Universidade Pública Federal no Estado 

do Paraná, na cidade de Curitiba, com os Professores Universitários. Atualmente, a 

instituição selecionada conta com aproximadamente 2.321 docentes, efetivos e 

substitutos. Deste total, 40,7% são do sexo feminino e 50,3% do masculino. Os que 

possuem doutorado 81%, mestrado 17,4% e os 1,6% restantes são graduados ou 

especialistas. 77% trabalham em regime de 40 horas com Dedicação Exclusiva 

(DE), 85% sexo feminino e 43,8% masculino.  Em regime de 20 horas 10,6% sexo 

feminino e 5,5% masculino, e em 40 horas 10,6% sexo feminino e 10,0% masculino. 

  

5.3 COOPERAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA  

A pesquisa contou com a cooperação técnico científica da Associação de 

Professores da Universidade Federal do Paraná e Núcleo de Estudos em Saúde 

Coletiva da UFPR. 

 

5.4 CASUÍSTICA 

A amostra representativa dos docentes que compõe o quadro da instituição 

de ensino superior foi formada por 193 docentes, com erro amostral de 3% e nível 

de confiança de 95%, tomando como referência a prevalência de problemas vocais 

de 25%.  

 

5.5 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 
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A amostra do estudo foi de 50 docentes e a base para os dados foi à relação 

de docentes disponibilizada na página da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, onde 

consta setor, departamento, titulação. A relação é de acesso público e responde as 

determinações de transparência do Governo Federal. Dentre os respondentes 52% 

são do sexo masculino e 48% do sexo feminino. A média segundo a faixa etária foi 

de 46,8 anos. Quanto às horas diárias de trabalho dos docentes em sala de aula 

foram de 4 horas, e o Campus de atuação a maioria eram do Jardim Botânico. 

Segundo o tempo de docência a média foi de 15,8 anos. Quanto ao vínculo com 

período de trabalho outra instituição 94% dos docentes não em outro vínculo. No 

período de trabalho 64% dos docentes trabalham em dois períodos do dia, 28% 

apenas em um período e 8% atuam nos três períodos. 

 

5.6 CRITÉRIOS PARA INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

Critérios para inclusão é ser professor de Instituição de Ensino Superior 

Pública Federal, sindicalizado ou não, independente do contrato de trabalho, em 

atividade ou em afastamento e que concorde em participar da pesquisa. Os critérios 

para exclusão foram professores aposentados ou inativos 1.314 e os que não 

aceitaram participar da pesquisa.  

  

5.7 RECRUTAMENTO DOS PARTICIPANTES 

O grupo de pesquisa foi constituído seguindo duas etapas. A primeira etapa 

foi criado um link da pesquisa (https://www.onlinepesquisa.com/s/07c09d6), onde foi 

enviado para o email de cada docente, contendo a carta convite, dirigida a todos os 

docentes, comunicando a realização da pesquisa, seu objetivo e o email de contato 

para recusa da pesquisa, o questionário e o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. A segunda etapa foi entregue a carta convite, o questionário e o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido, sendo estes colocados em envelope, 

deixados na caixa de correspondência individual do docente. O procedimento foi 

explicado em cada secretaria de setor e estabelecido o prazo de uma semana para 

devolução nas caixas de correspondências. Após, a pesquisadora retornou aos 

diversos Campus da instituição recolhendo os envelopes. Os docentes que se 

recusaram a participar foram excluídos da pesquisa. 
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5.8  PROCEDIMENTOS 

5.8.1 Questionário 

O início da pesquisa se deu após aprovação pelo CEP da UFPR. O 

instrumento utilizado na coleta de dados foi o protocolo Mensuração de Qualidade 

de Vida, Voz e Ruído (QVV), tradução e adaptação por Mara Behlau. O questionário 

é autoaplicativo, contendo vinte e três perguntas (23) com respostas objetivas, 

sendo as dez primeiras sobre a voz (Anexo A). Ele analisa o impacto da disfonia na 

qualidade de vida do sujeito, segundo os três domínios: sócio-emocional (questões 

4, 5, 8 e 10), físico (questões 1, 2, 3, 6, 7 e 9) e total (todas as questões). Estes 

domínios apresentam valores que, depois de padronizados, variam entre zero e 

cem, sendo considerados piores os valores mais próximos de zero e melhores os 

mais próximos de cem.   As treze perguntas seguintes do QVV (Anexo B), é sobre o 

ruído em sala de aula.  A duração média para responder ao questionário foi de 

quinze minutos.  

  

5.8.2 Análise das condições acústicas ambientais 

A análise das condições acústicas ambientais (ruídos e reverberação) das 

salas de aula utilizadas pelo curso dos respondentes, algumas durante a atividade 

docente e outras sem atividade. Tendo como objetivo identificar os níveis de ruído 

presentes nas salas de aula e as condições para o conforto acústico, relacionando-

os a possíveis fatores de risco para voz do professor.   

A avaliação dos níveis de pressão sonora das salas de aula dos diversos 

setores de ensino da UFPR foi realizada por pesquisadora da FUNDACENTRO do 

Paraná, em função da parceria existente entre esta instituição e a Universidade 

Tuiuti do Paraná e seguiram os procedimentos técnicos de avaliação da Norma de 

Higiene Ocupacional, NHO 01 da FUNDACENTRO e os padrões legais 

estabelecidos na NBR 10151 e NBR 10152. As avaliações foram realizadas nas 

salas de aula em período, na sua grande maioria, sem a presença de alunos e 

professores, pois somente alguns professores o autorizaram. O aparelho utilizado 

para a medição foi um medidor de nível de pressão sonora marca Bruel & Kjaer, 

modelo 2238, o qual foi deixado em cima da mesa do professor durante a avaliação. 
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As leituras foram feitas em nível de pressão sonora equivalente (LAeq), em decibels 

ponderados em “A” [dB (A)]. A duração das avaliações foi de 10 a 15 minutos em 

cada sala de aula. A NBR 10152 – Níveis de ruído para conforto acústico estabelece 

que os valores de dB(A) nas salas de aula e laboratórios devem ser de 40 a 50 

dB(A). 

 A avaliação e o cálculo de tempo de reverberação foram realizados em três 

salas de aula por um professor da UFPR, onde utilizou os dados de padrão 

construtivo das salas, a partir das medidas de absortividade por freqüência e área de 

absorção sonora (m²) por freqüência Hz. A análise da reverberação foi através do 

cálculo de coeficiente de absorção, com freqüência em Hertz. Com a seguinte 

fórmula :         Tr= (0,16 . v) / soma (s. alfa). Sendo Tr= em segundos, v= volume do 

ambiente (m³), s= área da superfície (m²), alfa= coef. de absorção da superfície. O 

critério de seleção dos locais foi de acordo com os campus em que os respondentes 

da pesquisa atuam na instituição, na cidade de Curitiba. 

  

5.9. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Foram realizadas análises estatísticas descritivas e inferenciais (Qui-

quadrado) com nível de significância de 0,05%. Quanto à percepção do ruído as 

respostas foram categorizadas em:  

- Pessoas - barulho de conversas, movimentação de alunos no corredor ou 

fora de sala, manifestações e gritos. 

            - Ambiente - barulho de carros, obras e construções, corte de grama, 

equipamentos. 

           - Pessoas e Ambiente - barulho de pessoas e do ambiente. 

Quanto ao período de trabalho as respostas foram categorizadas em: 

           - 1 Período   - trabalha no período da manhã, ou tarde, ou a noite. 

           - 2 Períodos - trabalha em dois períodos. 

           - 3 Períodos - trabalha no período da manhã, tarde e noite.  
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6  RESULTADOS 

6.1  CARACTERÍSTICAS DA ATIVIDADE DOCENTE   

 

Tabela 1 - Distribuição da amostra segundo o número mínimo de alunos por sala de 

aula. 

NÚMERO MÍNIMO FREQUÊNCIA % 

Menos de 10 14 28% 

De 10 a 19 18 36% 

De 20 a 29 11 22% 

30 ou mais 7 14% 

TOTAL 50 100% 

FONTE: A autora, 2015. 

 
 

 

Tabela 2 - Distribuição da amostra segundo o número máximo de alunos por sala de 

aula. 

NÚMERO MÁXIMO FREQUÊNCIA % 

Menos de 30 9 18% 

30 a 39 9 18% 

40 a 49 11 22% 

50 a 59 8 16% 

60 ou mais 13 26% 

TOTAL 50 100% 

FONTE: A autora, 2015. 
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Tabela 3 - Distribuição da amostra segundo material didático utilizado em sala de 

aula. 

MATERIAL DIDÁTICO FREQUÊNCIA % 

Data show, quadro de giz 28 56% 

Quadro de giz 6 12% 

Data show 5 10% 

Data show, quadro branco 4 8% 

Data show, quadro de giz, quadro branco 4 8% 

Data show, quadro de giz, aula expositiva 1 2% 

Data show, quadro de giz, quadro branco, 

microfone 

Outros  (livros, catálogos, textos e objetos)                                                                      
 

1 

6 

2% 

     
     12% 

 
Sem resposta 1 2% 

TOTAL 50 100% 

FONTE: A autora, 2015. 
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6.2. RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS: PROTOCÓLO QVV E PERCEPÇÃO 

DO AMBIENTE SONORO. 

 

Tabela 4 - Distribuição da amostra segundo as respostas do questionário QVV (Por 

causa da minha voz, o quanto isto é um problema). 

 

QUESTÃO 

COMO ACONTECE SEM 

RESPOSTA Nunca Pouco Às 

vezes 

Muito Sempre 

1.Tem dificuldades em 

falar alto  

15 

(30%) 

11 

(22%) 

16 

(32%) 

7 

(14%) 

1 

(2%) 

- 

(0%) 

2.Ar acaba rápido e 

precisa respirar mais 

quando fala 

23 

(46%) 

16 

(32%) 

10 

(20%) 

1 

(2%) 

- 

(0%) 

- 

(0%) 

3.Não sabe como a voz vai 

sair quando começa a falar  

26 

(52%) 

15 

(30%) 

7 

(14%) 

2 

(4%) 

- 

(0%) 

- 

(0%) 

4.Fica ansioso ou frustrado 

(por causa da voz) 

29 

(58%) 

15 

(30%) 

4 

(8%) 

- 

(0%) 

2 

(4%) 

- 

(0%) 

5.Fica deprimido (por 

causa da voz) 

42 

(84%) 

7 

(14%) 

1 

(2%) 

- 

(0%) 

- 

(0%) 

- 

(0%) 

6.Tem dificuldades ao 

telefone (por causa da 

voz) 

39 

(78%) 

9 

(18%) 

1 

(2%) 

1 

(2%) 

- 

(0%) 

- 

(0%) 

7.Problemas para 

desenvolver o trabalho 

(por causa da voz)  

33 

(66%) 

13 

(26%) 

3 

(6%) 

1 

(2%) 

- 

(0%) 

- 

(0%) 

8.Evita sair socialmente 

(por causa da voz) 

48 

(96%) 

1 

(2%) 

- 

(0%) 

- 

(0%) 

- 

(0%) 

1 

(2%) 

9.Tem que repetir o que 

fala para ser 

compreendido 

29 

(58%) 

17 

(34%) 

3 

(6%) 

1 

(2%) 

- 

(0%) 

- 

(0%) 

10.Tem tornado menos 

expansivo (por causa da 

voz) 

44 

(88%) 

4 

(8%) 

2 

(4%) 

- 

(0%) 

- 

(0%) 

- 

(0%) 

FONTE: A autora, 2015.  
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Tabela 5 – Correlação entre o sexo e as respostas do questionário QVV. 

 

QUESTÃO 
 

Sexo 
COMO ACONTECE  

P Nunca Pouco Às 
vezes 

Muito Sempre 

1.Tem dificuldades em 
falar  alto  

F 
M 

2 
13 

5 
6 

11 
5 

5 
2 

1 
- 

0,0019* 

2.Ar acaba rápido e 
precisa respirar mais 
quando fala 

F 
M 

5 
18 
- 

11 
5 

7 
3 

1 
- 

- 
- 

0,0631 

3.Não sabe como a voz 
vai sair quando começa a 
falar  

F 
M 

6 
20 

11 
4 

6 
1 

1 
1 

- 
- 

0,0483* 

4.Fica ansioso ou 
frustrado (por causa da 
voz) 

F 
M 

10 
19 

10 
5 

3 
1 

- 
- 

1 
1 

0,3293 

5.Fica deprimido (por 
causa da voz) 

F 
M 

20 
22 

3 
4 

1 
- 

- 
- 

- 
- 

0,2931 

6.Tem dificuldades ao 
telefone (por causa da 
voz) 

F 
M 

17 
22 

5 
4 

1 
- 

1 
- 

- 
- 

0,1330 

7.Problemas para 
desenvolver o trabalho 
(por causa da voz)  

F 
M 

12 
21 

8 
5 

3 
- 

1 
- 

- 
- 

0,0300* 

8.Evita sair socialmente 
(por causa da voz) 

F 
M 

22 
26 

1 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

NSA 

9.Tem que repetir o que 
fala para ser 
compreendido 

F 
M 

10 
19 

10 
7 

3 
- 

1 
- 

- 
- 

0,0300* 

10.Tem tornado menos 
expansivo (por causa da 
voz) 

F 
M 

20 
24 

3 
1 

1 
1 

- 
- 

- 
- 

0,9765 

FONTE: A autora, 2015. 

Nota: Para possibilitar a aplicação do teste foram agrupadas as alternativas das questões em dois 

grupos: (nunca+pouco+às vezes) e (muito+sempre). 

Análise: Através do teste Qui-quadrado, ao nível de significância de 0,05, verifica-se que existe 

relação significativa entre sexo e as questões 1,3,7 e 9. 
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Tabela 6 - Correlação entre o tempo de docência e as respostas do questionário 

QVV. 

 
QUESTÃO 

 
Tempo 
(anos) 

COMO ACONTECE  
p Nunca Pouco Às 

vezes 
Muito Sempre 

1.Tem dificuldades em 
falar alto  

t<10 
t≥10 

2 
13 

5 
6 

7 
9 

3 
4 

1 
- 

0,1640 

2.Ar acaba rápido e 
precisa respirar mais 
quando fala 

t<10 
t≥10 

 

6 
16 

8 
8 

4 
6 

- 
1 

- 
- 

0,9769 

3.Não sabe como a voz 
vai sair quando começa 
a falar  

t<10 
t≥10 

7 
19 

6 
9 

4 
3 

1 
1 

- 
- 

0,1771 

4.Fica ansioso ou 
frustrado (por causa da 
voz) 

t<10 
t≥10 

8 
21 

7 
8 

3 
1 

- 
- 

- 
2 

0,4463 

5.Fica deprimido (por 
causa da voz) 

t<10 
t≥10 

14 
28 

3 
7 

1 
- 

- 
- 

- 
- 

0,2331 

6.Tem dificuldades ao 
telefone (por causa da 
voz) 

t<10 
t≥10 

15 
24 

2 
7 

1 
- 

- 
1 

- 
- 

0,6738 

7.Problemas para 
desenvolver o trabalho 
(por causa da voz)  

t<10 
t≥10 

8 
25 

7 
6 

3 
- 

- 
1 

- 
- 

0,0902 

8.Evita sair socialmente 
(por causa da voz) 
 

t<10 
t≥10 

16 
32 

1 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

NSA 

9.Tem que repetir o que 
fala para ser 
compreendido 
 

t<10 
t≥10 

9 
20 

6 
11 

2 
1 

1 
- 

- 
- 

0,0902 

10.Tem tornado menos 
expansivo (por causa da 
voz) 

t<10 
t≥10 

14 
30 

3 
1 

1 
1 

- 
- 

- 
- 

0,6738 

FONTE: A autora, 2015. 

Nota: Para possibilitar a aplicação do teste foram agrupadas as alternativas das questões em dois 

grupos: (nunca+pouco+às vezes) e (muito+sempre) e as idades também em duas categorias: menos 

de 10 anos e 10 anos ou mais. 

Análise: Através do teste Qui-quadrado, ao nível de significância de 0,05, verifica-se que não existe 

relação significativa entre o tempo de docência e as questões consideradas. 
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Tabela 7 – Estatísticas descritivas dos escores do QVV, segundo os domínios sócio- 

 emocional, físico e total (n=50). 

DOMÍNIO MÉDIA MÍNIMO MÁXIMO 
DESVIO 

PADRÃO 

 

Sócio-emocional 

 

93,50 

 

43,75 

 

100,00 

 

11,64 

 

Físico 

 

83,00 

 

41,67 

 

100,00 

 

14,65 

 

Total 

 

87,20 

 

42,50 

 

100,00 

 

12,52 

FONTE: A autora, 2015. 

 
 
Tabela 8 – Correlações entre os escores dos domínios do QVV e idade, horas                  

diárias de trabalho e tempo de docência (n=50). 

 

CORRELAÇÃO 
COEFICIENTE DE 

CORRELAÇÃO - R 
P 

Idade x Escore Emocional 0,0840 0,5661 

 

Idade x Escore Físico 

 

0,1849 

 

0,2034 

 

Idade x Escore Total 

 

0,1709 

 

0,2405 

 

Horas diárias x Escore Emocional 

 

0,0597 

 

0,6804 

 

Horas diárias x Escore Físico 

 

0,0397 

 

0,7843 

 

Horas diárias x Escore Total 

 

0,0489 

 

0,7357 

 

Tempo Docência x Escore Emocional 

 

0,1244 

 

0,3997 

 

Tempo Docência x Escore Físico 

 

0,3105 

 

0,0317* 

 

Tempo Docência x Escore Total 
0,3031 0,0362* 

FONTE: A autora, 2015. 

Nota: Através do Coeficiente de Correlação de Spearman, ao nível de significância de 0,05 verifica-se 

a existência de correlação significativa entre tempo de docência com os escores físico e total.  

Análise: Através do Coeficiente de Correlação de Spearman, ao nível de significância de 0,05 verifica-

se que não existe correlação significativa entre o sexo (masculino e feminino) e os escores dos 

domínios do QVV e idade, horas diárias de trabalho e tempo de docência. 
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Tabela 9 – Frequências de resultados das questões por domínio. 

DOMÍNIO 
CATEGORIAS DE RESPOSTAS 

Nunca Pouco Às vezes Muito Sempre 

Sócio-

emocional 

 

163 

(81,50%) 

27 

(13,50%) 

7 

(3,50%) 

1 

(0,50%) 

2 

(1,00%) 

Físico 165 

(55,00%) 

81 

(27,00%) 

40 

(13,33%) 

13 

(4,33%) 

1 

(0,33%) 

 

Total 

 

328 

(65,60%) 

 

108 

(21,60%) 

 

47 

(9,40%) 

 

14 

(2,80%) 

 

3 

(0,60%) 

FONTE: A autora, 2015. 
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Tabela 10 - Distribuição da amostra segundo as respostas do questionário 

relacionado à percepção do ambiente sonoro (quanto ao ruído na sala de aula). 

 
 

QUESTÃO 
COMO ACONTECE 

Nunca Pouco Às 
vezes 

Muito Sempre 

13.O ruído em sala de aula 
incomoda  
 

3 
(6%) 

13 
(26%) 

20 
(40%) 

11 
(22%) 

3 
(6%) 

14.Sente-se mais cansado ao 
final do dia por causa do ruído 
 

9 
(18%) 

22 
(44%) 

10 
(20%) 

8 
(16%) 

1 
(2%) 

15.Precisa falar mais alto na 
sala de aula por causa do ruído  
 

2 
(4%) 

16 
(32%) 

18 
(36%) 

11 
(22%) 

3 
(6%) 

16.Dificuldade de se fazer 
entender por causa do ruído 
 

9 
(18%) 

19 
(38%) 

14 
(28%) 

6 
(12%) 

2 
(4%) 

17.Dificuldade de compreender 
o que os alunos falam (ruído) 
 

7 
(14%) 

17 
(34%) 

14 
(28%) 

9 
(18%) 

3 
(6%) 

18.Tem diminuição da 
performance devido o ruído 
 

10 
(20%) 

19 
(38%) 

14 
(28%) 

4 
(8%) 

3 
(6%) 

19.Dificuldade de memorização 
por causa do ruído  
 

28 
(56%) 

9 
(18%) 

11 
(22%) 

1 
(2%) 

1 
(2%) 

20.Tempo de concentração é 
prejudicado pelo ruído 
 

11 
(22%) 

18 
(36%) 

15 
(30%) 

4 
(8%) 

2 
(4%) 

21.Falar mais alto na sala por 
causa do número de alunos 
 

8 
(16%) 

15 
(30%) 

13 
(26%) 

9 
(18%) 

5 
(10%) 

23.Dificuldade de atenção, 
memória ou concentração 

19 
(38%) 

17 
(34%) 

9 
(18%) 

5 
(10%) 

- 
(0%) 

FONTE: A autora, 2015. 
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Tabela 11 – Correlação entre o sexo e o questionário relacionado à percepção do 

ambiente sonoro. 

 

QUESTÃO 

  

SEXO 
COMO ACONTECE  

P Nunca Pouco Às 
vezes 

Muito Sempre 

13.O ruído em sala 
de aula incomoda  

F 
M 

1 
2 

6 
7 

8 
12 

8 
3 

1 
2 

0,6094 

14.Sente-se mais 
cansado ao final do 
dia por causa do 
ruído 

F 
M 

4 
5 

9 
13 

5 
5 

6 
2 

- 
1 

0,2729 

15.Precisa falar mais 
alto na sala de aula 
por causa do ruído  

F 
M 

- 
2 

6 
10 

11 
7 

5 
6 

2 
1 

0,1195 

16.Dificuldade de se 
fazer entender por 
causa do ruído 

F 
M 

2 
7 

9 
10 

9 
5 

3 
3 

1 
1 

0,1641 

17.Dificuldade de 
compreender o que 
os alunos falam 
(ruído) 

F 
M 

3 
4 

8 
9 

7 
7 

5 
4 

1 
2 

0,7683 

18.Tem diminuição 
da performance 
devido o ruído 

F 
M 

6 
4 

7 
12 

7 
7 

3 
1 

1 
2 

0,5977 

19.Dificuldade de 
memorização por 
causa do ruído  

F 
M 

12 
16 

7 
2 

5 
6 

- 
1 

- 
1 

0,4236 

20.Tempo de 
concentração é 
prejudicado pelo 
ruído 

F 
M 

5 
6 

8 
10 

9 
6 

2 
2 

- 
2 

0,5977 

21.Falar mais alto na 
sala por causa do 
número de alunos 

F 
M 

1 
7 

8 
7 

5 
8 

6 
3 

4 
1 

0,2466 

23.Dificuldade de 
atenção, memória ou 
concentração 

F 
M 

7 
12 

9 
8 

5 
4 

3 
2 

- 
- 

0,4197 

FONTE: A autora, 2015. 

Nota: Para possibilitar a aplicação do teste foram agrupadas as alternativas das questões em dois 

grupos: (nunca+pouco+às vezes) e (muito+sempre). 

Análise: Através do teste Qui-quadrado, ao nível de significância de 0,05, verifica-se que não existe 

relação significativa entre sexo e as questões consideradas. 
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Tabela 12 - Correlação entre o tempo de docência e ruído, o questionário 

relacionado à percepção do ambiente sonoro. 

 
QUESTÃO 

  
Tempo 
(anos) 

COMO ACONTECE  

P Nunca Pouco Às 
vezes 

Muito Sempre 

13.O ruído em sala 
de aula  incomoda  

t<10 
t≥10 

- 
3 

6 
7 

6 
14 

5 
6 

1 
3 

0,6499 

14.Sente-se mais 
cansado ao final do 
dia por causa do 
ruído 

t<10 
t≥10 

 

1 
8 

9 
13 

4 
6 

3 
5 

1 
- 

0,5600 

15.Precisa falar mais 
alto na sala de aula 
por causa do ruído  

t<10 
t≥10 

- 
2 

5 
11 

7 
11 

4 
7 

2 
1 

0,5287 

16.Dificuldade de se 
fazer entender por 
causa do ruído 

t<10 
t≥10 

2 
7 

7 
12 

5 
9 

3 
3 

1 
1 

0,3681 

17.Dificuldade de 
compreender o que 
os alunos falam 
(ruído) 

t<10 
t≥10 

1 
6 

8 
9 

4 
10 

3 
6 

2 
1 

0,6390 

18.Tem diminuição da 
performance devido o 
ruído 

t<10 
t≥10 

2 
8 

8 
11 
 

5 
9 

2 
2 

1 
2 

0,6836 

19.Dificuldade de 
memorização por 
causa do ruído  

t<10 
t≥10 

9 
19 

1 
8 

7 
4 

- 
1 

1 
- 

0,6738 

20.Tempo de 
concentração é 
prejudicado pelo 
ruído 

t<10 
t≥10 

3 
8 

5 
13 

7 
8 

2 
2 

1 
1 

0,4463 

21.Falar mais alto na 
sala por causa do 
número de alunos 

t<10 
t≥10 

1 
7 

3 
12 

7 
6 

5 
4 

2 
3 

0,1984 

23.Dificuldade de 
atenção, memória ou 
concentração 

t<10 
t≥10 

4 
15 

9 
8 

4 
5 

1 
4 

- 
- 

0,4321 

FONTE: A autora, 2015. 

Nota: Para possibilitar a aplicação do teste foram agrupadas as alternativas das questões em dois 
grupos: (nunca+pouco+às vezes) e (muito+sempre) e as idades também em duas categorias: menos 
de 10 anos e 10 anos ou mais. 
 
Análise: Através do teste Qui-quadrado, ao nível de significância de 0,05, verifica-se que não existe 

relação significativa entre o tempo de docência e as questões consideradas.  
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Tabela 13 - Distribuição da amostra segundo a percepção da intensidade do ruído 

na sala de aula. 

 
CONSIDERA O RUÍDO FREQUÊNCIA % 

Alto 

 
9 18% 

Médio 

 
10 20% 

Baixo 

 
31 62% 

TOTAL 50 100% 
FONTE: A autora, 2015. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Tabela 14 - Distribuição da amostra segundo o desconforto ao final da jornada de 

trabalho. 

DESCONFORTO FREQUÊNCIA % 

Cansaço 

 
29 58% 

Cansaço, dor de garganta 

 
12 24% 

Dor de garganta 

 
4 8% 

Nenhum 

 
5 10% 

TOTAL 50 100% 
FONTE: A autora, 2015. 
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Gráfico 1 – Distribuição da amostra segundo as fontes de ruídos internos. 

0

5

10

15

20

25

Pessoas Ambiente Pessoas e

Ambiente

Não

responderam

F
re

q
u
ê
n
c
ia

s

 

FONTE: A autora, 2015. 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 – Distribuição da amostra segundo as fontes de ruídos externos. 
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FONTE: A autora, 2015. 
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6.3  ANÁLISE DO RUÍDO E REVERBERAÇÃO 

 

Tabela 15 – Avaliações ambientais do ruído em 21 salas de aula. 

SALAS LAeq 

[dB] 

LASmax 

[dB] 

LASmin 

[dB] 

Sala 1 

 Sala 2* 

Sala 3 

Sala 4 

Sala 5 

Sala 6 

Sala 7 

Sala 8 

Sala 9 

Sala 10 

Sala 11 

Sala 12 

Sala 13 

Sala 14 

Sala 15 

Sala 16 

Sala 17 

Sala 18 

Sala 19 

Sala 20* 

Sala 21 

56,0 

60,2* 

58,8 

59,0 

51,3 

55,7 

64,5 

58,6 

56,2 

62,6 

59,6 

59,9 

56,9 

55,3 

63,4 

56,7 

57,5 

52,4 

54,0 

60,9* 

63,1 

64,8 

67,9* 

67,3 

70,4 

70,8 

71,9 

79,1 

73,5 

75,3 

77,6 

68,4 

76,1 

75,3 

78,0 

81,5 

80,1 

76,0 

66,9 

66,0 

67,7* 

79,0 

43,6 

49,0* 

53,2 

51,0 

38,4 

43,3 

52,4 

52,4 

45,4 

45,9 

53,5 

43,5 

45,0 

38,4 

61,2 

42,2 

42,8 

42,2 

39,8 

48,4* 

38,7 

 

FONTE: A autora 

 

 
Nota: Somente as salas marcadas com * foram feitas medições de ruído durante a atividade de aula. 
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O gráfico 3 e a tabela 16 demonstram os resultados das medições de reverberação 

na sala 1 – sem aula: 

 
 

 
Gráfico 3 – Medição de reverberação sala 1. 

 

 
FONTE: A autora, 2015. 

 
 
 
 
 
 
Tabela 16 – Medidas de reverberação na sala 1. 

 

TEMPO DE 

REVERBERAÇÃO 
FREQUÊNCIA (Hz) 

125 250 500 1000 2000 4000 

 

TR60 máximo indicado (s) 

 

 

1,02 

 

1,02 

 

1,02 

 

1,02 

 

1,02 

 

1,02 

TR60 mínimo indicado (s) 

 

0,55 0,68 0,68 0,68 0,68 0,43 

TR60 estimado (s)  

 

1,78 1,52 0,95 0,70 0,52 0,46 

FONTE: A autora, 2015. 

 
 
 
 



56 
 

O gráfico 4 e a tabela 17 demonstram os resultados das medições de reverberação 

na sala 2 – com aula: 

 
 
 
Gráfico 4 – Medição de reverberação da sala 2. 

 

 
FONTE: A autora, 2015. 
 
 
 
 
 
 
Tabela 17 – Medidas de reverberação sala 2. 

 

TEMPO DE 

REVERBERAÇÃO 
FREQUÊNCIA (Hz) 

125 250 500 1000 2000 4000 

 

TR60 máximo indicado (s) 

 

 

1,02 

 

1,02 

 

1,02 

 

1,02 

1,02 1,02 

TR60 mínimo indicado (s) 

 

0,55 0,68 0,68 0,68 0,68 0,43 

TR60 estimado (s)  

 

1,78 1,52 0,95 0,70 0,52 0,46 

FONTE: A autora, 2015. 
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O gráfico 5 e a tabela 18 demonstram os resultados das medições de reverberação 

na sala 3 – sem aula: 

 

 

Gráfico 5 – Medição de reverberação sala 3. 

 

 

FONTE: A autora, 2015. 

 
 
 
 
 
Tabela 18 – Medidas de reverberação sala 3. 

 

TEMPO DE 

REVERBERAÇÃO 
FREQUÊNCIA (Hz) 

125 250 500 1000 2000 4000 

 

TR60 máximo indicado (s) 

 

 

0,96 

 

0,96 

 

0,96 

 

0,96 

 

0,96 

 

0,96 

TR60 mínimo indicado (s) 

 

0,52 0,64 0,64 0,64 0,64 0,40 

TR60 estimado (s)  

 

1,09 1,01 0,75 0,61 0,48 0,44 

FONTE: A autora, 2015. 
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7  DISCUSSÃO 

A análise dos dados levantados por meio dos questionários aplicados aos 

professores da instituição de ensino encontrou que a média de horas diárias de 

trabalho destes profissionais é de 4 horas e que o tempo médio de docência entre os 

pesquisados é de 15,8 anos.  Os autores estudados que realizam pesquisas com 

professores de ensino pré-escolar e fundamental, afirmam que estes apresentam 

jornadas extensas. O estudo de Penteado e Perreira (2007) aponta que estes 

professores normalmente trabalham dois períodos de aulas diários e seus dados 

indicam que quanto maior o número de horas trabalhadas pior a qualidade vocal. 

Considerando as horas diárias de trabalho em sala de aula, a jornada dos docentes 

do ensino superior pesquisados é inferior ao que foi encontrado por eles, entretanto 

o estudo com os professores universitários realizados por Sguissardi e Silva Jr. 

(2009) demonstrou que estes professores apresentam menos tempo sem trabalho, 

informação confirmada por Ribeiro (2013) e também por Ferreira e Martz, (2010), 

pois o professor universitário assume outras responsabilidades e atribuições fora de 

sala aula, algumas também envolvendo a voz, como por exemplo, as orientações. 

Em virtude disso, a jornada de trabalho nas Instituições Ensino Superior, 

principalmente nas públicas, onde o regime de trabalho, em geral, é de dedicação 

exclusiva, tende a ser de três períodos em uma semana de seis a sete dias de 

trabalho, na qual as tarefas profissionais são levadas para casa, ocupando horas 

noturnas, e os finais de semana do professor. 

Na distribuição da amostra segundo número de alunos por sala, o número 

mínimo fica entre 10 a 19 e o máximo acima de 60 alunos por sala de aula. (Tabela 

1 e 2).   Percebe-se uma grande variação no número de alunos por sala, fator que 

pode ser considerado de risco para a voz do professor pela variação no grau de 

exigência quanto ao uso da voz, pois além do uso prolongado da voz, o professor 

deve adequar sua performance vocal à variação do rendimento acústico do 

ambiente de sala. Nos achados do estudo de Gonçalves et al. (2009) o grande 

número de alunos nas salas pode ser um fator de fadiga de fala. Eniz e Garavelli 

(2006), também afirmam que salas muito amplas, com muitos alunos, tornam as 

acústicas ruins e inadequadas para o trabalho do professor, que depende de falar, 

ouvir e ser ouvido, trazendo prejuízo à saúde vocal. De acordo com a Tabela 2, 
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cerca de 82% dos pesquisados afirmam que o número de alunos por sala de aula é 

superior a 30, indicando um grande número de alunos por sala. 

Quanto aos materiais didáticos utilizados em sala de aula 56% dos 

pesquisados responderam utilizar data show e quadro de giz (Tabela 3). Autores 

como Sguissardi; Silva Jr, (2009), Penteado e Pereira (2007) referem que o 

ambiente físico de sala de aula com ruído, presença poeira, pó de giz, iluminação 

inadequada, representam risco a voz do professor. Analisando o uso dos recursos 

didáticos, o uso do data show necessita de maior aprofundamento considerando que 

ele pode minimizar o impacto do pó de giz sobre a voz do professor. Entretanto os 

dados levantados neste estudo não permitem inferir sobre a saúde vocal dos 10% 

dos respondentes que afirmam usar exclusivamente o data show em suas aulas 

(Tabela 3). 

Na distribuição amostral segundo a primeira parte do questionário, nas 

questões de 1 a 10 sobre por causa da minha voz, o quanto isto é um problema, a 

maioria dos respondentes refere que nunca ou poucas vezes teve problemas 

relacionados à voz considerando os aspectos avaliados nas questões (Tabela 4). 

Apesar de estudos indicarem a prevalência de disfonia em professores, estes 

declaram possuir boa voz e se dizem satisfeitos com ela. O que leva alguns autores 

a se referirem à dificuldade na percepção do processo de saúde (ALVES et al.,2009;  

SILVÉRIO et al., 2008). Também para Sguissardi; Silva Jr, (2009) os professores 

procuram socorro médico fora da instituição onde trabalham em caráter mais 

privado, e procuram resolver o problema de faltas, quando necessário, solicitando 

que outro professor o substitua, evitando assim o estigma das doenças, o que pode 

comprometer a análise das questões relacionadas na tabela 4. 

Ainda no questionário, sobre a causa da minha voz e a relação entre os 

sexos, verificou-se que existe relação significativa nas questões 1,3, 7 e 9 (Tabela 

5).  Apesar dos apontamentos na pesquisa, os estudos de Fuess e Lorenz (2003) e 

de Fabricio et al. (2009) sobre queixas vocais e prevalência de sintomas vocais, 

indicam que os docentes universitários referem ter uma boa qualidade de vida. 

Campanucci e Lanza (2011) analisando a atenção primária á saúde concluem que o 

conceito de masculinidade vigente na sociedade afasta o sexo masculino de ações 

preventivas retardando suas queixas o que pode explicar a variação encontrada 

entre os respondentes considerando o sexo. 
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Em relação ao tempo de docência e as questões sobre a causa da minha voz, 

não foi observado relação significativa nas respostas apresentadas (Tabela 6). 

            Nesta pesquisa, conforme Tabela 07 nota-se que 93,50 dos docentes 

participantes atingiram escores iguais para 100 no domínio sócio-emocional. 

Segundo Fabrício et al. (2009) consideram que os valores de QVV iguais a 50 

podem ser considerados como impacto moderado da voz no domínio respectivo. 

Sendo que, a maioria dos docentes obteve no estudo escores de QVV maiores que 

50 nos três domínios, sócio-emocional, físico e total. 

            Como demonstrado na Tabela 8, observa-se correlação significativa entre o 

tempo de docência e os escores físico e total. Pode-se ainda concluir que o 

ambiente sonoro, somado ao tempo de exposição do docente a esses riscos, 

poderia piorar ou contribuir para essas alterações, conforme mostram as análises de 

ruído e reverberação das salas de aula, onde todos com resultados apresentam 

valores acima do permitido pela legislação. Também por não haver estudos até o 

momento justificando estas correlações, sobre o ambiente sonoro e fatores de risco 

associado à qualidade de vida vocal é que se mostrou necessário esta pesquisa. 

           Na Tabela 9, as frequências de resultados das questões por domínio nas 

categorias de respostas, no domínio sócio-emocional sendo nunca como resposta o 

resultado foi de 81,50%, no domínio físico o resultado foi 55,00% e no domínio total 

foi de 65,60%.      

Analisando as respostas fornecidas pelos professores na segunda parte do 

questionário, referentes ao ruído em sala de aula (Tabela 10), nas questões 13 a 23 

os docentes relataram que ele acontece pouco ou às vezes. Apesar das avaliações 

de ruído demonstrar valores acima ao permitido pela NBR 10152.  Analisando os 

dados tem-se que um número não significativo de respondentes relata que, o ruído 

acontece muito ou sempre (SILVÉRIO et al., 2008; VIEIRA et al., 2004; RIBEIRO, 

2013). A análise destas questões é importante porque segundo estudos como o de 

Socini; Costa e Oliveira (2003) a presença do ruído durante a comunicação diária 

causa, muitas vezes, dificuldades na percepção da fala e grandes níveis de 

estresse, até mesmo em pessoas com audição normal, entretanto Lucca e Dragone 

(2003) afirmam que os professores tem pouco conhecimento sobre saúde vocal e 

prevenção de problemas vocais, o que pode interferir nos resultados encontrados 

neste do estudo. 
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 Ainda em relação ao sexo e as respostas quanto ao ruído de sala de aula, 

verifica-se que não existe relação nas questões consideradas (Tabela 11). 

Sobre o tempo de docência e o ruído na sala de aula, verifica-se que nas 

questões apresentadas que não existe relação significativa entre eles (Tabela 12). 

Na análise sobre a percepção do ruído em sala de aula, a maioria dos 

respondentes refere que o ruído é baixo 62%, apesar da maioria dos docentes 

referirem que o ruído existe e citar as fontes (Tabela 13). Por outro lado, estudos 

referem que o ambiente universitário é ruidoso, que são freqüentes as queixas 

auditivas em professores e que existe associação entre ruído e alteração de voz 

(SERVILHA; DELATTI, 2012).  Entretanto o mesmo não foi encontrado neste estudo. 

Sobre o desconforto ao final da jornada de trabalho, a maioria referiu 

cansaço, 58% e 24% cansaço e dor de garganta (Tabela 14). Autores referem que o 

cansaço vocal e sinais de esforço vocal do professor aparecem não somente como 

fator de risco para desenvolvimento de alterações de voz, mas como prejudicial ao 

processo de aprendizagem, podendo interferir na inteligibilidade da fala Guidini et al. 

(2012) , Jardim et al. (2007) , Fuess e Lorenz (2003). 

Quanto aos resultados das avaliações ambientais do ruído nas 21 salas de 

aula, todas apresentaram LAeq acima dos níveis de ruído estabelecido pela NBR 

10152 que devem ser de 40 à 50 dB(A), mesmos as salas 2 e 20 que estavam com 

aula (Tabela 15), confirmando os achados de Paim (1999) e Zannin et al. (2013) que 

afirmam haver um crescimento dos ruídos no ambiente o que causa o aumento dos 

riscos ocupacionais exigindo políticas que especifiquem as condições ambientais 

para o exercício da docência. 

 Nas medidas de reverberação das salas 1 vazia, não apresenta condições de 

uso, por excessivo ganho de reverberação. A meia lotação apresenta excessivo 

ganho sonoro, em especial nas freqüências graves (bandas de oitava de 125 a 500 

Hz), porém, se a sala se estivesse lotada, ainda teria reverberação excessiva. A 

medição de ruído efetuada com LAeq=67 dB(A) é usual quando de atividade didática 

(Tabela 16 e Gráfico 3) o que está em concordância com o que foi proposto por 

Fasold et al. (1988), Hodgson (2003) e Zannin et al. (2013). 

As medidas de reverberação na sala 2 (Tabela 17 e Gráfico 04), indicam que 

mesmo lotada, tem reverberação excessiva em graves (bandas de oitava de 125 a 
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500 Hz). Se a sala estivesse vazia também não teria condições de uso pelo ganho 

de reverberação. A medição de ruído efetuada com LAeq=67 dB(A) é usual quando 

de atividade didática (FASOLD et al., 1988). 

As medidas de reverberação na sala 3 vazia (Tabela 18 e Gráfico 5), não 

apresenta condições de uso por excessivo ganho e reverberação. Se meia lotação 

também apresentaria excessivo ganho sonoro, em especial nas freqüências graves 

(bandas de oitava 125 a 500 Hz), e teria reverberação levemente acima do tolerado 

em graves. A medição do ruído efetuada em LAeq=67 dB(A) supera o recomendado 

de (45 dB) e é recomendado adequações nas portas e janelas (FASOLD et al., 

1988). 

 Nas amostras segundo as fontes de ruído internas (Gráfico 1) a maioria dos 

respondentes 36%, apontam o barulho dos alunos, conversas paralelas e 14% 

quanto a acústica e materiais, como ar condicionado e ventilador. O ruído externo 

(Gráfico 2)  em 28% a causa é ambiental, sendo relatado barulho de carros, 

manifestações, construções, cortador de grama, etc. O ruído pode afetar as relações 

sociais, a comunicação, no desenvolvimento da aula, na aprendizagem, além disso, 

o baixo rendimento acústico faz com que o professor necessite falar com mais 

esforço o que provoca fadiga de fala e problemas de voz (SILVÉRIO et al.,2008;  

ENIZ e GARAVELLI, 2006; SEVILHA e DELATTI, 2012; GONÇALVES et al., 2009). 

O resultados desse estudo sugerem a implementação de um programa de 

saúde vocal com vista à promoção de saúde e orientação aos docentes quanto ao 

uso adequado da voz, com melhor vigilância na parte de medicina e engenharia 

ocupacional quanto ao ambiente de trabalho dos docentes. Sugere-se a realização 

de mais estudos com vistas ao aprofundamento de questões relacionadas à saúde 

do professor universitário no serviço público para subsidiar as ações de prevenção 

recomendadas.     
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8  CONCLUSÃO 

Com estudo pode-se concluir que: 

- as salas de aula no ambiente universitário, apresentam o ruído acima do 

permitido pela legislação nacional.  

- as três salas apresentam reverberação inadequada. 

- os professores referem queixas de cansaço e dor de garganta. 

- foi observado correlações entre o tempo de docência e os escores físico e 

total, podendo impactar na qualidade de vida vocal do professor universitário.  
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ANEXOS 

ANEXO A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS - PROTOCOLO QVV – 

MENSURAÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA, VOZ E RUÍDO 

 

UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ – PMDDIC 

PROTOCOLO QVV – MENSURAÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA, VOZ E RUÍDO 

HOGIKYAN & SETHURAMAN (1999)         Tradução e adaptação de Mara Behlau 

 

FACULDADE___________________________________CURSO_______________

_________PERÍODO__________________ SEXO__________ IDADE_______ 

ANOS DE SERVIÇO COMO DOCÊNTE________ HORAS DE TRABALHO DIÁRIO 

EM SALA DE AULA ___________ NÚMERO MÁXIMO E MÍNIMO DE ALUNOS POR 

TURMA_____________________________ 

PROFISSÃO____________________POSSUI OUTRO VÍNCULO COMO 

DOCENTE EM OUTRA INSTITUIÇÃO____________________MATERIAL 

DIDÁTICO UTILIZADO EM SALA DE AULA (  )DATA SHOW   (  )QUADRO DE GIZ   

(  )QUADRO BRANCO  (  )MICROFONE   (  )COM QUE FREQUÊNCIA  O 

MICROFONE ______________(  ) OUTROS MATERIAIS.    

E-MAIL ________________________________________________________  

Por favor, responda a todas as questões baseadas nas duas últimas semanas. Não 

existem respostas certas ou erradas. 

 

Para responder ao questionário, considere tanto a severidade do problema como 

sua freqüência de aparecimento, avaliando cada item abaixo de acordo com a 

escala apresentada. A escala que você irá utilizar é a seguinte: 

 

1= nunca acontece e não é um problema 

2= acontece pouco e raramente é um problema 

3= acontece ‘às vezes e é um problema moderado 

4= acontece muito e quase sempre é um problema 

5= acontece sempre e realmente é um problema ruim 
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Por causa de minha voz, o quanto isto é um problema. 

1. Tenho dificuldades em falar forte (alto): 

  1     2     3     4     5 

2. O ar acaba rápido e preciso respirar muitas vezes enquanto eu falo:  

   1     2     3     4     5 

3. Não sei como a voz vai sair quando começo a falar:    

   1     2     3     4     5 

4. Fico ansioso ou frustrado (por causa da minha voz):    

   1     2     3     4     5 

5. Fico deprimido (por causa da minha voz):      

   1     2     3     4     5 

6. Tenho dificuldades ao telefone (por causa da minha voz):   

   1     2     3     4     5 

7. Tenho problemas para desenvolver o meu trabalho, minha profissão (pela minha 

voz):  1     2     3     4     5 

8. Evito sair socialmente (por causa da minha voz):     

   1     2     3     4     5 

9. Tenho que repetir o que falo para ser compreendido:    

   1     2     3     4     5 

10. Tenho me tornado menos expansivo (por causa da minha voz):  

          1     2     3     4     5 

Quanto ao ruído na sala de aula. 

11. Você considera o ruído na sala de aula: (  ) alto (  ) médio (  ) baixo 

12. Qual a principal fonte de ruído na sala de aula (interna e ou externa): 

___________________________________________________________ 

13. O ruído em sala de aula me incomoda:  

                              1 2 3 4 5 

14. Sinto-me mais cansado ao final do dia por causa do ruído na sala de aula:  

                              1     2     3     4     5 

15. Preciso falar mais alto na sala de aula por causa do ruído 

                                  1     2     3     4     5 

16.Tenho dificuldade de me fazer entender por causa do ruído 

                              1 2 3 4 5 
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17.Tenho dificuldade de compreender o que os alunos falam por causa do ruído 

                              1 2 3 4 5 

18. Tenho  diminuição da performance por causa do ruído 

                              1 2 3 4 5 

19. Tenho dificuldade de memorização por causa do ruído 

                              1 2 3 4 5 

20. Meu tempo de atenção e ou concentração é prejudicado por causa do ruído 

                              1 2 3 4 5 

21. Preciso falar mais alto na sala de aula por causa do número de alunos 

                              1      2        3        4        5 

22. Ao término da jornada de trabalho em sala de aula sinto desconforto como: (  ) 

cansaço  (  ) dor de garganta    

23. Tenho dificuldade de atenção, memória ou concentração 

                              1        2       3       4        5   

 

 

Você teria interesse em se submeter a uma avaliação vocal e ou auditiva na UTP ?  

(  ) sim   (  ) não 

 

Telefone para contato ou email:_______________________________________ 
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ANEXO B – DESCRIÇÃO DE SALAS DE AULA 

 

1. Sala sem aula 

LOCAL: Ciências Agrárias 

Nº DA SALA: sala 04, Departamento de Medicina Veterinária. Sala é também 

ocupada também pela Zootecnia e Agronomia. Frente para estacionamento e lateral 

avenida. 

 

MEDIDAS DA SALA: 

Altura: 3 metros de pé direito 

Largura: 7,50 metros 

Comprimento: 12 metros 

 

CARACTERÍSTICAS DA SALA: 

Carteiras e cadeiras: 70 de madeira e fórmica lisa. 

Janelas: 06 janelas de 1,30 metros de altura x 12 metros de comprimento. 

Paredes: lisa de alvenaria. 

Portas: Porta com vidro. 

Teto:  

Piso: em marmotina.  

Cortinas: 06 cortinas verticais em tecido. 

Quadros: um quadro de giz. 

Ar condicionado: 01 ar condicionado 

MEDIÇÃO DE RUÍDO: 
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2. Sala com aula 

LOCAL: Ciências Agrárias 

Nº DA SALA: sala 05 da Medicina Veterinária, que estava com aula da Zootecnia. 

Lateral para estacionamento e avenida. 

 

MEDIDAS DA SALA: 

A mesma medida da sala 4. 

 

CARACTERÍSTICAS DA SALA: 

Mesma característica da sala 4. 

 

MEDIÇÃO DE RUÍDO: 

 

  

3. Sala sem aula 

LOCAL: Ciências Agrárias 

Nº DA SALA: sala 02 da Zootecnia.  

 

MEDIDAS DA SALA: 

Altura: 3,30 m 

Largura: 5,74 m 

Comprimento: 9 m 

 

CARACTERÍSTICAS DA SALA: 



85 
 

Carteiras e cadeiras: 40 cadeiras em madeira com braço em fórmica lisa 

Janelas: 02 janelas de 1,80m altura x 1,65m largura 

Paredes: lisa de alvenaria  

Portas: 01 de madeira  

Teto: forro paulista em madeira  

Piso: em madeira, tipo taco 

Tablado: em madeira 5,74m largura x 1,50m de profundidade 

Cortinas: 02 cortinas verticais em tecido  

Quadros: 01 quadro de giz 

Ventilador: 01 ventilador 

MEDIÇÃO DE RUÍDO: 

 

 

4. Sala sem aula 

LOCAL: Reitoria - Dom Pedro I 

Nº DA SALA: sala806 – 8º andar Curso de Design, sala de frente para Rua General 

Carneiro  

 

MEDIDAS DA SALA: 

Altura: 3,80m 

Largura: 7,20 m 

Comprimento: 7,90 m 

 

CARACTERÍSTICAS DA SALA: 

Carteiras e cadeiras: 28 cadeiras e carteiras de fórmica  
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Janelas: 02 janelas 2,00m largura x 3,00m altura 

Paredes: lisa de alvenaria com 02 colunas 

Portas: 02 portas em madeira de 1,00 larg x 2,20 alt com vidro de 0,77 larg x 1,14 

alt 

Teto: alvenaria com uma viga no meio 

Piso: de granitina 

Cortinas: 06 cortinas black out  

Quadros: 02 quadros de avisos tipo papelão de 1,22m altura x 2,00 largura 

MEDIÇÃO DE RUÍDO: 

com ventilador 

 

5. Sala sem aula 

LOCAL: Reitoria - Dom Pedro I  

Nº DA SALA: Anfiteatro 900, Curso de Ciências Sociais, sala de frente para Rua 

General Carneiro.  

 

MEDIDAS DA SALA: 

Altura: 3,00m na frente e 4,13m no fundo  

Largura: 10,50m na frente e 13,50m no fundo 

Comprimento: 2,60m até início dos patamares e até painel madeira 7,60 = total 

10,20m   

 

CARACTERÍSTICAS DA SALA: 

Carteiras e cadeiras: cadeiras toda em madeira e com braços  

Janelas: 02 janelas - 2,57m alt x 1,00m larg e recorte menor 1,80m alt x 1,00m larg 

Paredes: alvenaria, com painel de madeira ao fundo 11,70m comprimento 
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Portas: 02 portas 1,60m largura x 2,10 m altura com 02 vidros de 30 x 30 

Teto: forro de chapa em eucatex acústico  

Piso: em madeira, tipo taco 

Patamares: 08 patamares de degraus, com 95cm de profundidade e 19cm de altura 

Cortinas: 01 cortina vertical em tecido 

Quadros: 01 quadro de giz 1,36m altura x 5,23m comprimento 

MEDIÇÃO DE RUÍDO: 

 

 

6. Sala sem aula 

LOCAL: Reitoria - Dom Pedro I 

Nº DA SALA: sala 613, Mini anfiteatro, Curso de História, sala de frente para Rua 

General Carneiro.  

 

MEDIDAS DA SALA: 

Altura: 3,40m 

Largura: 7,20m 

Comprimento: 8,20m 

 

CARACTERÍSTICAS DA SALA: 

Carteiras e cadeiras: 40 cadeiras, toda em madeira com braço  

Janelas: 02 janelas de 2,00m altura x 3,00m largura 

Paredes: em alvenaria e quadro em madeira com frisos 1,40m largura  

Portas: 01 porta de 1,00m larg x 2,20m alt   

Teto: forro de eucatex acústico 
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Piso: em madeira, com 06 patamares de degraus – 1,00m profundidade e 15cm 

altura   

Cortinas: 02 cortinas em tecido 

Quadros: quadro de giz com corrediça, 1,18m larg x 2,32m alt total, sendo deste 

1,09m alt é de quadro de giz 

Balcão: 01 armário em madeira, 4,18m largura x 1,40m altura x 57cm profundidade  

 MEDIÇÃO DE RUÍDO: 

 

 

7. Sala sem aula 

LOCAL: Reitoria – Dom Pedro II 

Nº DA SALA: Sala EP 02, Curso de História, sala de frente para Rua Dr Faivre.  

 

MEDIDAS DA SALA: 

Altura: 3,80m 

Largura: 7,00m 

Comprimento: 7,83m 

 

CARACTERÍSTICAS DA SALA: 

Carteiras e cadeiras: 40 cadeiras toda em madeira, com braço acoplado  

Janelas: 06 janelas 45cm largura x 2,60m altura. 03 janelas acima da porta 80cm 

largura x 45cm altura    

Paredes: alvenaria, parede do fundo de divisória, de 7,00m larg x 3,80m alt e 02 

colunas  

Portas: 01 porta de madeira de 1,00m largura  x 2,20m altura 

Teto: alvenaria com viga no meio 
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Piso: em madeira, tipo taco 

Tablado: patamar de madeira 1,54m profundidade x 5,50m largura 

Cortinas: 06 cortinas verticais em PVC 

Quadros: 01 quadro de aviso de curt iça de 1,40m largura x 1,00m altura 

Quadro branco 2,55m largura x1,24m altura  

MEDIÇÃO DE RUÍDO: 

 

 

8. Sala sem aula 

LOCAL: Reitoria – Dom Pedro II 

Nº DA SALA: Sala 405, Curso de Turismo, sala de frente para rua Dr Faivre. 

 

MEDIDAS DA SALA: 

Altura: 3,84m 

Largura: 6,90m 

Comprimento: 14,40m 

 

CARACTERÍSTICAS DA SALA: 

Carteiras e cadeiras: 62 lugares, cadeiras e carteiras em madeira de fórmica lisa 

Janelas: 10 janelas laterais 45cm largura x 2,60m altura. 04 janelas acima da porta 

80cm largura x 45cm altura    

Paredes: em alvenaria, com 03 colunas   

Portas: 2,18m altura x 1,00m largura 

Teto: de alvenaria com 03 vigas 

Piso: em madeira 



90 
 

Tablado: madeira com 5,50m largura  x 1,50m profundidade  

Cortinas: cortina vertical em PVC  

Quadros: quadro de giz, de 1,20m altura x 5,70m comprimento 

MEDIÇÃO DE RUÍDO: 

 

 

09. Sala sem aula 

LOCAL: Reitoria - Dom Pedro I 

Nº DA SALA: Sala 707, Curso de Pedagogia, sala de frente para Rua General 

Carneiro.  

 

MEDIDAS DA SALA: 

Altura: 3,82m 

Largura: 7,17m 

Comprimento: 7,90m 

 

CARACTERÍSTICAS DA SALA: 

Carteiras e cadeiras: 41 carteiras e cadeiras em madeira e fórmica lisa 

Janelas: 02 janelas de 2,00m altura x 3,00m largura 

Paredes: alvenaria, com 01 coluna   

Portas: madeira 1,00m largura x 2,20m altura 

Teto: alvenaria, 01  viga 

Piso: madeira, tipo taco 

Cortinas: vertical de tecido 

Quadros: quadro de giz 1,20m altura x 4,84m largura 



91 
 

MEDIÇÃO DE RUÍDO: 

 

 

10. Sala sem aula  

LOCAL: Santos Andrade – Prédio Histórico 

Nº DA SALA: sala 101 – Curso de Direito – 1º andar, sala de frente para Rua 

Presidente Farias. 

MEDIDAS DA SALA: 

Altura: 4,85m (abaixo da viga 4,15m) 

Largura: 9,72m  

Comprimento: 12,50m 

 

CARACTERÍSTICAS DA SALA: 

Carteiras e cadeiras: 97 carteiras e cadeiras em madeira e fórmica lisa 

Janelas: 03 janelas externas em madeira 1,80m larg x 2,71m alt total, 1,76m alt sem 

a curvatura. 03 janelas internas de ferro 1,58m larg x 3,00m alt total, 2,20m sem 

curvatura     

Paredes: em alvenaria 

Portas: 02 portas, cada com 76cm largura x 3,66m altura, sendo que deste o vidro 

97cm de altura x 1,32m altura  

Teto: alvenaria, 03 vigas de 70cm  

Piso: madeira tipo taco 

Tablado: em madeira com 4,40m largura x 1,50m profundidade x 20cm altura 

Cortinas: 07 cortinas de rolon, tipo Black out 

Quadros: quadro de giz 1,28m altura x 4,00m largura, quadro branco sobreposto 

1,13m altura x 1,80m largura. 01 quadro de feltro 1,20m altura x 90 largura.   

Ventiladores e ar condicionado: 04 ventiladores, 02 ar condicionado 
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MEDIÇÃO DE RUÍDO: 

 

 

11. Sala sem aula 

LOCAL: Santos Andrade – Prédio Histórico 

Nº DA SALA: sala 211– Curso de Psicologia – sala de frente para Praça Stos 

Andrade. 

MEDIDAS DA SALA: 

Altura: 5,41m 

Largura: 6,00m  

Comprimento: 11,62m 

 

CARACTERÍSTICAS DA SALA: 

Carteiras e cadeiras: 60 carteiras e 32 cadeiras em madeira e fórmica, 28 cadeiras 

estofadas em tecido  

Janelas: 02 janelas em madeira 1,80m largura x 2,71m altura total, 1,76m altura 

sem a curvatura 

Paredes: em alvenaria 

Portas: 02 portas, cada com 76cm largura x 3,66m altura, sendo que deste o vidro 

97cm de altura x 1,32m altura  

Teto: em alvenaria 

Piso: em madeira 

Cortinas: 02 cortinas rolon de black out 

Quadros: quadro de giz 1,29m altura x 3,34m largura, quadro branco sobreposto 

90cm altura x 1,14m largura. 01 quadro de feltro 1,20m altura x 90 largura. 

Ventilador: 02 ventiladores 

Ar condicionado: 01 ar condicionado   
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MEDIÇÃO DE RUÍDO: 

 

 

12. Sala sem aula 

LOCAL: Departamento de Artes – Batel   

Nº DA SALA: sala 102 – 1º andar – laboratório de cerâmica – sala frente para Rua 

Coronel Dulcídio.  

 

MEDIDAS DA SALA: 

Altura: 3,36m  

Largura: 9,50m 

Comprimento: 9,20m 

 

CARACTERÍSTICAS DA SALA: 

Carteiras e cadeiras: 3 mesas fórmica  de 2,00m comp x 1,00m larg e 2,41m comp 

x 0,98m larg e 92m larg x 2,02m comp sem fórmica.     18 cadeiras em madeira, 05 

cadeiras em madeira e fórmica, 01 almofadada em tecido e 19 banquetas.   

02 bancadas com pia 5,49m comp x 1,03m larg e 4,46m comp x 0,61m larg.   

Janelas: 04 janelas de 1,70m alt.x 2,00m larg. 01 janela de 1,70m alt. x 3,00m larg. 

 Paredes: alvenaria e pastilhas até 2,00 m de altura  

Portas: 03 portas de 1,00m larg. x 2,19m alt. 

Teto: Alvenaria com 4 vigas de 0,40m de altura. 

Piso: madeira, tipo taco 

Cortinas: 04 persianas verticais em PVC  

Quadros: 02 brancos – 3,03m larg x 1,49m alt e 2,53m larg x 1,20m alt. 

Arquivos de aço: 4 arquivos de 0,49m larg x 1,34m alt x 0,72m profundidade 
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Prateleira:em aço, sendo 03 de 0,92m larg x 2,00m alt x 0,30m  profundidade.  Mais  

03 de 0,92m larg x 2,45m alt x 0,30m profundidade.   

01 com prateleira 1,00m larg x 2,10m alt x 0,30m profundidade.    

 

Armários: 14 em aço de 0,30m larg x 1,82m alt x 0,50 profundidade.  

01 armário em fórmica de 0,90 larg x 1,60 alt x 0,70 profundidade.  

   

MEDIÇÃO DE RUÍDO: 

 

 

13. Sala sem aula 

LOCAL: Jardim Botânico  

Nº DA SALA: sala 5, Bloco A2 – Engenharia Floresta, Industrial, Madeireira -  

janelas das salas viradas para o estacionamento. 

 

MEDIDAS DA SALA: 

Altura: 3,23m  

Largura: 5,90m 

Comprimento: 3,25m 

 

CARACTERÍSTICAS DA SALA: 

Carteiras e cadeiras: 27 carteiras e cadeiras em madeira e fórmica 

Janelas: 02 janelas com 1,11m alt x 2,65m larg. Mais 02 pequenas 0,25m alt x 

2,65m larg.  

Paredes: Alvenaria 
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Portas: Revestida em fórmica de 1,15m larg x 2,16m alt.  

Teto: Alvenaria com uma viga no meio de 0,50m alt x 5,90m comp. 

Piso: Granitina  

Cortinas: verticais em PVC 

Quadros: de giz com 1,20m alt x 4,00m larg 

Ventiladores ou ar condicionado: não possuem   

MEDIÇÃO DE RUÍDO: 

 

 

14. Sala sem aula 

LOCAL: Jardim Botânico – Setor C. Sociais Aplicadas  

Nº DA SALA: Sala 207, Curso de administração, janelas para estacionamento e 

porta pelo hall de entrada do prédio com alunos.  

 

MEDIDAS DA SALA: 

Altura: 3,60m 

Largura: 8,96m 

Comprimento: 8,66m   

 

CARACTERÍSTICAS DA SALA: 

Carteiras e cadeiras: 54 carteiras e cadeiras almofadadas em tecido  

Janelas: 1,96m alt x 8,66m larg 

Paredes: Alvenaria 

Portas: madeira 1,00 larg x 1,90 alt 

Teto: Forro com chapa de isopor.  
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Piso: Vinílico 

Cortinas: horizontais em  PVC 

Quadros: 02 quadro branco 1,20m alt x 2,50m larg e 1,30m alt x 5,50m larg. 

01 quadro de madeira e feltro 1,30m alt  x 0,79m larg.   

Ventiladores ou ar condicionado: não possuem 

MEDIÇÃO DE RUÍDO: 

 

 

15. Sala sem aula 

LOCAL: Jardim Botânico  

Nº DA SALA: Sala 7, Curso de Enfermagem – Janelas para o estacionamento.  

MEDIDAS DA SALA: 

Altura: 3,00 

Largura: 7,14 

Comprimento: 18,36  

CARACTERÍSTICAS DA SALA: 

Carteiras e cadeiras: 87 carteiras e cadeiras em madeira e fórmica  

Janelas: 06 janelas de 2,65m larg x 1,35m alt 

Paredes: Alvenaria 

Colunas:  02 de 0,40 larg x 3,00 alt . 03 colunas de 0,63 larg x 3,00 alt. 

01 coluna de 0,51 larg , outra 0,43 larg e outra por 2,06 larg x 3,00 altura todas. 

Portas: 02 portas de 1,00m larg x 2,10m alt com vidro de 0,32m x 0,32m  

Teto: forro em PVC 

Piso: Cerâmica 

Cortinas: Persiana vertical em tecido 
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Quadros: 01 quadro branco de 1,20m alt x 5,00m larg 

Ventiladores: 03    

MEDIÇÃO DE RUÍDO: 

Com ventilador 

 

 

16. Sala sem aula 

LOCAL: Jardim Botânico    

Nº DA SALA: Sala 2, Curso de Farmácia, janelas de frente para jardim e outro 

prédio.   

MEDIDAS DA SALA: 

Altura: 3,90m  

Largura: 8,85m 

Comprimento: 14,26m 

 

CARACTERÍSTICAS DA SALA: 

Carteiras e cadeiras: 98 cadeiras com acento em plástico e braço em fórmica.  

Janelas: 02 janelas de 3,18 larg x 1,23 alt 

Paredes: Alvenaria, com viga no fundo da sala. 

Portas: 01 porta de duas folhas em fórmica de 1,57m larg x 2,33m alt.  

Teto: Forro em PVC. 01 viga no meio da sala com 2,60 alt x 0,90 larg.   

Piso: Vinílico  

Cortinas: não tem 

Quadros: Quadro de giz de 6,02m larg x 1,25m alt.  

Ventilador e ar condicionado: 02 ventiladores e 02 ares condicionados 
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MEDIÇÃO DE RUÍDO: 

 

 

17. Sala sem aula 

LOCAL: Jardim Botânico  

Nº DA SALA: Sala 102, Curso de Contabilidade e Gestão de Informação, janelas de 

frente para o estacionamento e porta para o hall do prédio.  

 

MEDIDAS DA SALA: 

Altura: 3,62m nas vigas com 3,22m 

Largura: 8,90m 

Comprimento: 8,60m 

 

CARACTERÍSTICAS DA SALA: 

Carteiras e cadeiras: 57 carteiras em fórmica e 59 cadeiras almofadadas em tecido. 

Janelas: 1,97m alt x 8,60m larg  

Paredes: Alvenaria e  viga lateral com 0,80 alt x 0,25 profundidade x 8,90comp 

Portas: 1,00 larg x 2,40 alt  

Teto: Concreto aparente com 7 vigas, com 1,30m de distância entre elas, sendo a 

primeira e a última viga com 0,50m de distância da parede.  

Piso: Vinílico 

Cortinas: Verticais em PVC 

Quadros: Quadro de giz 5,50m larg x 1,36m alt. Quadro de feltro 0,80m larg x 1,32m 

alt. 
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Ventilador e ar condicionado: não possui  

MEDIDAS DO RUÍDO:  

 

 

18. Sala sem aula 

LOCAL: Centro Politécnico 

Nº DA SALA: Sala sem número, antigo salão de provas, Curso Computação. Janela 

da sala de frente para a rua do Campus, onde passa ônibus.  

 

MEDIDAS DA SALA: 

Altura: 4,24m 

Largura: 10,25m 

Comprimento: 13,00m 

 

CARACTERÍSTICAS DA SALA: 

Carteiras e cadeiras: 106 carteiras e cadeiras em fórmica  

Janelas: 04 janelas de 1,18m larg x 3,74m alt 

Paredes: De divisórias  

Portas: De divisórias medindo 1,00 larg x 2,20m alt  

Teto: Eucatex acústico (original C.P.)  

Piso: Vinílico (pavifléx)  

Quadros: quadro de giz de 1,30m alt x 4,00m larg. 

Tablado: em madeira 5,08m larg x 1,13m profundidade x 0,14m altura  

Cortinas: não possui   

Ventiladores e ar condicionado: não possui  
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MEDIDAS DO RUÍDO: 

 

 

19. Sala sem aula 

LOCAL: Centro Politécnico 

Nº DA SALA: Sala 15, 1º andar, Engenharia Química. Janelas de frente para um 

equipamento que monitora o funcionamento do ar condicionado.   

 

MEDIDAS DA SALA: 

Altura: 2,76m 

Largura: 9,71m 

Comprimento: 11,36m 

  

CARACTERÍSTICAS DA SALA: 

Carteiras e cadeiras: 80 carteiras e cadeiras em fórmica   

Janelas: de 1,36m alt x 9,50m larg. 

Paredes: Alvenaria 

Portas: em madeira com vidro 1,00m larg x 2,17m alt. Vidro de 0,42 alt  x 0,42 larg. 

Teto: Eucatéx acústico  

Piso: Granitina 

Cortinas: Verticais em tecido 

Quadros: quadro de giz 1,30m alt x 5,00m larg. 

Ventiladores e ar condicionado: Não possui 

MEDIÇÃO DO RUÌDO:  
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20. Sala com aula 

LOCAL: Centro Politécnico 

 

Nº DA SALA: Sala 2, térreo, Engenharia Química, porta da sala de frente para o hall 

de entrada do prédio, com exposição de cartazes.       

 

MEDIDAS DA SALA: Não foi realizado medidas por estar em aula, somente 

medição de ruído.  

 

CARACTERÍSTICAS DA SALA: mesmas características da sala 15. 

 

 

MEDIÇÃO DO RUÍDO:  

 

 

21. Sala sem aula 

LOCAL: Centro Politécnico  

Nº DA SALA: Anfiteatro 08, Térreo, Curso de Biologia e Fisioterapia. Sala sem 

janelas e porta de frente para corredor com construção ao lado. 

MEDIDAS DA SALA:  

Altura: 2,60m 
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Largura: 5,84m 

Comprimento: 10,60m 

CARACTERÍSTICAS DA SALA: 

Carteiras e cadeiras: 70 cadeiras almofadadas em tecido, com braço em fórmica  

Janelas: não possui  

Paredes: Alvenaria 

Portas: Externa com 0,90m larg x 2,46m alt.  

Interna com 0,70m larg x 2,46 m alt 

Teto: Alvenaria com 02 aerofólios, mais 02 zenitais (iluminação)  

Piso: Cerâmica vitrificada 

Cortinas: não possui 

Quadros: Quadro de giz com 1,24m alt x 4,00m larg.  

Quadro de madeira 2,23m alt x 1,53m larg  

Ventilador e ar condicionado: 02 ventiladores e 01 ar condicionado. 

MEDIÇÃO DO RUÍDO:  

 

 

 

 

 

 

 


