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Capítulo 1 

Introdução 

 

A voz, em determinadas profissões, representa um dos principais instrumentos de 

trabalho, tornando-se fundamental ter o conhecimento sobre a sua emissão assim como 

sobre os cuidados necessários para mantê-la saudável. Dentre as profissões que mais 

utilizam a voz diariamente está a docência.  

Sabemos da grande incidência de alterações vocais em professores, que, muitas 

vezes, interferem na prática diária de transmitir os conteúdos através da voz. A causa de 

tais alterações, na maioria das vezes, está relacionada ao mau uso e/ou abuso vocal. Os 

professores têm uma grande demanda vocal e utilizam-se da voz durante toda a jornada de 

trabalho sem ter o conhecimento de como produzir uma voz sem esforço e de maneira 

efetiva. Comportamentos abusivos como falar durante muito tempo, falar em forte 

intensidade para superar o ruído da sala de aula, numa postura inadequada, com voz 

abafada, utilizando um padrão respiratório inadequado, e hábitos inadequados como 

ingestão de pouco líquido, uso de pastilhas para a garganta, entre outros, são características 

frequentemente encontradas entre os professores e que levam ao surgimento de disfonias 

funcionais. 

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

orgânico do trato vocal, podendo expressar-se por várias queixas como cansaço ou esforço 

ao falar, rouquidão, pigarro ou tosse persistente, sensação de aperto ou peso na garganta, 

falhas na voz, falta de ar para falar, afonia, ardência ou queimação na garganta, dentre 

outras (Jardim, 2006; Delcor, 2004; Behlau, Dragone e Nagano, 2004; Silvany, 2000).  

Para o professor, uma disfonia tem impacto direto no seu desempenho profissional, 

bem como na sua qualidade de vida, uma vez que limita a utilização da voz, baixa a 

resistência vocal e interfere negativamente no bem-estar. O professor que, mesmo sentindo 

sinais de cansaço vocal, continua lecionando e forçando a voz, sem tomar nenhum cuidado 



6 
 

ou tratar o problema, acaba desgastando ainda mais a sua voz, chegando algumas vezes à 

afonia (perda da voz), o que pode levar à finalização precoce da carreira. 

Atualmente, os professores apresentam uma jornada de trabalho muito cansativa, 

muitas vezes com a rotina sobrecarregada, pois muitos precisam lecionar em mais de uma 

escola, para aumentar sua remuneração. Além disso, acabam incorporando um hábito de 

falar em uma intensidade mais forte devido às condições de trabalho, pois falar na presença 

do ruído dos alunos leva a uma competição sonora constante. A docência exige o uso 

intensivo da voz, e para que o professor corresponda a essa necessidade sem que haja 

prejuízos ao seu trabalho e à qualidade de vida, sua voz deve ser saudável e produzida 

corretamente. Para uma voz ser considerada "normal" ou saudável, deve ser clara e limpa, 

emitida numa intensidade adequada ao ambiente, produzida sem esforço ou cansaço ao 

falante, devendo também representá-lo quanto à idade e sexo. 

A literatura indica necessidades de se buscar conhecer a voz do professor no 

contexto da complexidade das relações entre saúde, trabalho e qualidade de vida. Os 

professores usam a voz como instrumento de trabalho e constituem um dos grupos de maior 

risco para o desenvolvimento de uma alteração vocal (Cardim, Behlau, Zambon, 2010). 

Segundo Roy et al. (2004), são os professores (11%) que apresentam maior incidência de 

queixas vocais específicas e de desconforto físico, quando comparados a outros 

profissionais (6,2%). Neste estudo, relatam também que os professores procuram o médico 

ou o fonoaudiólogo para avaliação e tratamento de distúrbios vocais em maior incidência 

do que os profissionais de outras áreas.  

Por todas as razões relatadas até agora nesse texto, a voz do professor tem sido um 

assunto muito estudado pela fonoaudiologia. E essa é a motivação do trabalho aqui 

apresentado, ou seja, analisar a voz do professor, comparando a sua emissão na forma 

habitual e projetada, e comparando com o uso da voz por profissionais de outras áreas, 

através de seus hábitos vocais e de vida. 

Os dados utilizados neste trabalho foram cedidos pela doutora Ângela Garcia, 

Docente da Graduação em Fonoaudiologia da UFRJ.  

 Este trabalho está dividido da seguinte forma: o capítulo 2 apresenta inicialmente 

uma breve revisão dos testes estatísticos utilizados durante a pesquisa. Ainda neste capítulo, 

serão discutidos os procedimentos de análise multivariada adotados. O capítulo 3 se divide 
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em duas partes. A primeira delas apresenta uma comparação entre a emissão de futuros 

professores, licenciandos da UFRJ, utilizando a voz habitual e a voz projetada. E a segunda 

parte apresenta a comparação entre professores e profissionais de outras áreas, em relação 

ao uso da voz no trabalho, e os problemas que podem ser causados pelos maus hábitos 

vocais e de vida. Finalmente, o capítulo 4 apresenta os principais resultados obtidos e as 

considerações finais do trabalho. 
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Capítulo 2 

Revisão de Literatura 

 

Na seção 2.1, serão abordados os tipos de testes utilizados no decorrer deste 

trabalho. A seção 2.2 apresenta conceitos de Estatística Multivariada, através da técnica de 

análise fatorial.  

 

2.1  Testes Estatísticos 

Existem duas classificações para os testes de hipóteses: os paramétricos 

(conhecemos a distribuição dos dados) e os não paramétricos (não conhecemos a 

distribuição dos dados). O pesquisador em sua tarefa de analisar os dados necessita 

identificar quais testes serão utilizados e, antes de tudo, identificar sua hipótese na pesquisa 

e escolher a técnica de coleta de dados (Carvalho, 2007). 

Os principais testes paramétricos têm como suposição a normalidade dos dados, que 

deve ser verificada antes da realização dos mesmos.  

 

2.1.1   Testes �ão Paramétricos 

Um teste estatístico não paramétrico é baseado em um modelo que especifica 

somente condições muito gerais e nenhuma a respeito da forma específica da distribuição 

da qual a amostra foi extraída. E, diferentemente dos testes paramétricos, os testes não 

paramétricos podem ser usados em dados medidos em uma escala nominal ou ordinal. 

(Siegel & Castellan Jr, 2006). 
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2.1.1.1 Testes de �ormalidade 

Um dos pressupostos frequentes de testes estatísticos paramétricos diz respeito à 

distribuição Normal dos dados. Quando se retira uma amostra para esses modelos de testes, 

deve-se supor que as unidades do universo em questão apresentem distribuição Normal. 

Os testes de normalidade são utilizados para verificar se a distribuição de 

probabilidade associada a um conjunto de dados pode ser aproximada pela distribuição 

Normal.  

Os testes de normalidade mais utilizados são os testes de Kolmogorov-Smirnov e 

Shapiro-Wilk. 

 

2.1.1.1.1 Teste de Kolmogorov-Smirnov 

O teste de normalidade Kolmogorov-Smirnov para uma amostra é um teste de 

aderência, isto é, verifica o grau de concordância entre a distribuição de um conjunto de 

valores amostrais (valores observados) e determinada distribuição teórica específica. (por 

exemplo, verifica se os dados seguem a distribuição Normal).  

O teste utiliza a distribuição de frequência acumulada, que ocorreria dada a 

distribuição teórica, e a compara com a distribuição de frequência acumulada observada. A 

distribuição teórica representa o que seria esperado sob H0. Então se verifica se as 

distribuições teórica e observada mostram divergência.  

Dessa forma, observamos a máxima diferença absoluta entre a função de 

distribuição acumulada assumida para os dados (teórica), por exemplo, a Normal, e a 

função de distribuição empírica dos dados e comparamos esta diferença com um valor 

crítico, para um dado nível de significância. 

Considere uma amostra aleatória simples X1, X2, ..., Xn, de uma população sobre a 

qual estamos considerando uma variável aleatória X, com função de densidade f(x) e função 

de distribuição acumulada (f.d.a.) F(x). 

Nosso objetivo é testar se a amostra observada veio de uma distribuição de 

probabilidades específica, por exemplo a Normal, ou seja: 
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H0: F(x) = F0 (x), para todo x. 

 

Seja Fe (x) a distribuição de frequências relativas acumuladas observadas de uma 

amostra aleatória de n observações (a distribuição empírica – f.d.e.). Se x é um valor 

qualquer possível, então Fe (x) = (x)/n, onde (x) é o número de observações menores ou 

iguais a x. Vamos considerar a função de densidade empírica (f.d.e.), Fe (x), como um 

estimador de F(x), para todo valor x Є Ɍ. 

Se Fe (x) for um bom estimador de F0 (x), as duas curvas devem estar próximas, 

como no gráfico à esquerda da Figura 2.1.1.1. 

 

Figura 2.1.1.1.1 

 

 

Para testar a hipótese H0 temos que medir a “distância” entre F0 (x) e Fe (x). A 

estatística de teste proposta pelos russos Kolmogorov e Smirnov é obtida tomando o 

máximo dos valores absolutos das diferenças F0 (xi) – Fe (x), i = 1, ..., n. Nessas diferenças, 

calculadas nos valores amostrais, F0 (xi) é o valor calculado sob a hipótese nula H0.  

A estatística utilizada para o teste é: 

 

D = max | F0(xi) − Fe (xi) |, i = 1, 2, ..., n 

 

Esta função corresponde à distância máxima vertical entre os gráficos de F0 (x) e 

Fe(x) sobre a amplitude dos possíveis valores de x.  

O valor encontrado deve ser comparado com um valor crítico fixado um nível de 

significância do teste. Se D for maior que o valor crítico D(α; n) (valor tabelado – ref. 
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Morettin & Bussab, 2010, pág. 507), temos evidências para rejeitar H0 com 100α % de 

significância. Caso contrário, não rejeitamos a hipótese nula. 

 

2.1.1.1.2 Teste de Shapiro-Wilk 

O teste Shapiro-Wilk, proposto em 1965, é baseado em uma estatística (W) 

calculada sobre os valores amostrais ordenados elevados ao quadrado, buscando aferir se 

uma amostra aleatória é originária de uma distribuição Normal. Devido a seu grande poder 

de resolução, este método tem sido adotado preferencialmente nos testes de normalidade. 

Uma das vantagens desse teste é que ele pode ser utilizado com amostras pequenas (n < 

30). 

Sendo X uma característica em estudo, então formulamos as seguintes hipóteses: 

• H0: a amostra provém de uma distribuição Normal; 

• H1: a amostra não provém de uma distribuição Normal. 

A estatística W é calculada da seguinte forma: 

 

 

 

onde x(i) são os valores da amostra ordenados (x(1) é o menor) e a constante b é 

determinada da seguinte forma: 

 

em que an-i+1 são constantes geradas pelas médias, variâncias e covariâncias das estatísticas 

de ordem de uma amostra de tamanho n de uma distribuição Normal. Seus valores são 

tabelados. (ref. SHAPIRO, S. S., and M. B. WILK.,1965) 
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Se W for menor que o valor crítico W(α; n) (valor tabelado – ref. SHAPIRO, S. S., and 

M. B. WILK.,1965), rejeitamos H0 ao nível de significância α.  

 

2.1.1.2 Teste de Wilcoxon-Mann-Whitney 

O teste de Wilcoxon-Mann-Whitney ou simplesmente teste de Mann-Whitney é um 

teste não paramétrico alternativo ao teste t-Student para comparar as médias de duas 

amostras independentes.  

O único pressuposto exigido para a aplicação do teste de Mann-Whitney é que as 

duas amostras sejam independentes e aleatórias, e que as variáveis em análise sejam 

numéricas ou ordinais.  

Sejam n1 e n2 os tamanhos das duas amostras.  

O teste de hipóteses subjacente é:  

• H0 : as duas amostras têm a mesma distribuição (µ1 = µ2); 

• H1 : as duas amostras têm distribuições diferentes (µ1 ≠ µ2).  

Nota: o teste de hipóteses também pode expressar-se pela comparação de medianas: 

 

A estatística de teste U é calculada como se descreve em seguida.  

1) Determinar os valores n1 (número de casos do menor grupo) e n2; 

2) Dispor em conjunto os valores dos dois grupos, ordenando-os de forma ascendente; 

3) Atribuir postos aos valores e, em caso de empate, fazer a média dos postos 

correspondentes; 

4) Calcular as somas dos postos (números de ordem) das observações de cada amostra:  

W1: soma dos postos atribuídos à amostra 1 (grupo n1);  

W2: soma dos postos atribuídos à amostra 2 (grupo n2). 
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5) A estatística de teste será U = min (U1, U2) 

Sendo:  

 

6) O método para determinar a significância do valor de U depende de n2 (tamanho da 

maior das duas amostras): 

• Se n2 ≤ 8, a Tabela B.1 (Apêndice B) dá a probabilidade exata associada a um valor 

tão pequeno quanto o valor de U. As probabilidades fornecidas são unilaterais. Para 

um teste bilateral basta duplicar o valor obtido na tabela. Caso o valor de U não 

conste na tabela, utilizamos a transformação U’ = n1n2 – U. 

• Se 9 ≤ n2 ≤ 20, é utilizada a Tabela B.2 (Apêndice B) que fornece os valores críticos 

de U para níveis de significância de 0.001, 0.01, 0.025 e 0.05 para um teste 

unilateral. Novamente, para um teste bilateral basta duplicar os valores. Esta tabela 

fornece valores críticos de U e não probabilidades exatas, como a Tabela B.1. Isto é, 

se o valor observado de U, para n1 ≤ 20 e 9 ≤ n2 ≤ 20, não superar o valor tabelado, 

podemos rejeitar a hipótese H0 a um dos níveis de significância indicados. 

• Se n2 > 20, a probabilidade deve ser calculada através de uma aproximação à 

distribuição Normal, pelo valor de z que nos é dado pela fórmula: 

 

Caso ocorram empates, em grandes amostras, a expressão utilizada será: 
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Onde  = n1 + n2 e   sendo t o número de observações empatadas 

para uma dada posição. 

Se o valor de U tem probabilidade associada não superior a α, rejeitamos a hipótese 

H0. 

 

2.1.2   Testes Paramétricos 

Testes estatísticos paramétricos especificam certas condições sobre a distribuição 

das respostas na população da qual a amostra da pesquisa foi retirada. Essas condições 

devem ser testadas para que os resultados de um teste paramétrico sejam significativos. Os 

dados devem seguir a distribuição Normal para que se tenha uma interpretação apropriada 

de testes e, também, que as variáveis, ou escores a serem analisados, resultem de medidas 

em pelo menos uma escala intervalar. Então, como mencionado no item 2.1.1.1, é de suma 

importância verificar a normalidade dos dados antes de iniciar a análise. 

O teste paramétrico usado neste trabalho será o Teste t para duas amostras pareadas. 

 

2.1.2.1 Teste t para amostras pareadas 

Suponhamos que duas medidas são feitas na mesma unidade experimental, 

denotadas por x e y. Se as duas medidas são feitas em n unidades experimentais, então 

teremos duas amostras dependentes X1, ..., Xn e Y1, ..., Yn. Neste caso, consideraremos 

observações pareadas, isto é, podemos considerar que temos na realidade uma amostra de 

pares (X1,Y1), ..., (Xn,Yn). Assim, nas situações onde as populações não são independentes, 

utilizamos o teste t pareado.  
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Vamos definir  Di = Xi - Yi, para i = 1, 2, ..., n. Assim obteremos a amostra D1, ..., 

Dn, resultante das diferenças entre os valores de cada par.  

Para realizar o teste t pareado devemos primeiramente estabelecer uma das 

hipóteses: 

 

 

O parâmetro µD será estimado pela média amostral das diferenças, ou seja, , e o 

parâmetro σD
2 será estimado pela variância amostral da diferença, ou seja,  

 

 

A estatística do teste será: 

 

que sob H0 segue uma distribuição t de Student com n - 1 graus de liberdade (ref. Morettin 

& Bussab, 2010, pág. 499). Com isto, temos que, a um nível de significância α: 

• Os pontos críticos são determinados por    e    para o caso bilateral,   

para o caso unilateral à direita e  para o unilateral à esquerda. 

• A decisão será tomada usando os seguintes critérios: 

 

Teste bilateral: se    ou    rejeitamos H0. Caso contrário, 
não rejeitamos.  

Teste unilateral à direita: se    rejeitamos H0. Caso contrário, não 
rejeitamos H0.  

Teste unilateral à esquerda: se    rejeitamos H0. Caso contrário não 
rejeitamos H0. 



16 
 

Figura 2.1.2.1: Regiões críticas do Teste t 

 

 

2.2  Análise Estatística Multivariada 

De um modo geral, a análise multivariada refere-se a todos os métodos estatísticos 

que simultaneamente analisam múltiplas medidas sobre cada indivíduo ou objeto sob 

investigação. Qualquer análise simultânea de mais de duas variáveis de certo modo pode 

ser considerada análise multivariada (Hair et al., 2005).  



17 
 

A finalidade de sua aplicação pode ser de reduzir dados ou de simplificação 

estrutural, de classificar e agrupar, de investigar a dependência entre variáveis, de predição 

e de elaborar hipóteses e testá-las (Johnson & Wichern, 2007).  

Dentre as técnicas mais usadas para análise de dados multivariados temos: análise 

fatorial (que inclui a análise de componentes principais e fatores comuns), regressão 

múltipla e correlação múltipla, análise discriminante múltipla, a análise multivariada de 

variância e covariância, análise conjunta, correlação canônica, análise de agrupamentos e 

escalonamento.  

 

 

2.2.1 Análise Fatorial – AF – relacionada à Análise de 

Componentes Principais – ACP 

A análise fatorial, que inclui a análise de componentes principais e análise dos 

fatores comuns, é aplicada quando há um número grande de variáveis e correlacionadas 

entre si, com o objetivo de identificar um número menor de novas variáveis alternativas, 

não correlacionadas e que, de algum modo, sumarizem as informações principais das 

variáveis originais encontrando os fatores ou variáveis latentes (Mingoti, 2005), com a 

perda mínima de informações. 

Na maior parte das vezes os termos análise de fatores comuns e análise de 

componentes principais são utilizados como sinônimos, porém não o são, mesmo não 

havendo grande diferença em seus métodos e resultados, afinal ambos são métodos de 

análise fatorial.  

Segundo Hair et al. (2005) a análise de componentes principais é usada quando se 

quer resumir a maior parte da informação original (variância) de um número mínimo de 

fatores para propósitos de previsão. De acordo com Malhotra (2001) a análise dos 

componentes principais leva em consideração a variância total dos dados. A diagonal da 

matriz de correlação é composta por unidades e a variância plena é introduzida na matriz de 

fatores. Essa abordagem é recomendada quando a preocupação maior está em determinar o 

número mínimo de fatores que respondam pela máxima variância nos dados para utilização 
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em análises multivariadas subsequentes. Esses fatores são chamados de componentes 

principais. 

Segundo Hair et al. (2005) a análise de fatores comuns é usada principalmente para 

identificar fatores ou dimensões latentes que reflitam o que as variáveis têm em comum, ou 

seja, os fatores resultantes de análise de fatores comuns são baseados apenas na variância 

comum. De acordo com Malhotra (2001) na análise fatorial comum, os fatores são 

estimados com base somente na variância comum e as comunalidades são inseridas na 

diagonal da matriz de correlação. Essa abordagem é utilizada quando se tem como 

preocupação principal a identificação das dimensões subjacentes, sendo que a variância 

comum é um elemento de interesse. 

A diferença conceitual importante aqui é que na análise de componentes principais a 

variância a ser considerada para a extração dos fatores é a variância total, e na análise de 

fatores comuns considera-se apenas a variância comum entre as variáveis. 

Um dos métodos mais utilizados, para a extração dos fatores, é feito por meio da 

análise de componentes principais, que se baseia em transformar o conjunto de variáveis 

originais em um novo conjunto de variáveis não correlacionadas, chamadas componentes 

principais, tendo propriedades especiais em termos de variâncias. Os principais objetivos da 

técnica são: 

• reduzir o número de variáveis;  

• analisar quais variáveis ou quais conjuntos de variáveis explicam a maior parte da 

variabilidade total, revelando o relacionamento existente entre eles (Bouroche, 

Saporta, 1982). 

Algebricamente, as componentes principais são combinações lineares de p variáveis 

originais: X1, X2,..., Xp. Geometricamente, as combinações lineares representam a seleção 

de um novo sistema de coordenadas, obtidas por rotação do sistema original com X1, X2,..., 

Xp como eixos das coordenadas. Os novos eixos Y1, Y2, ..., Yp representam as direções com 

variabilidade máxima e fornecem uma descrição mais simples da estrutura da matriz de 

covariância (Johnson & Wichern, 2007). 

Segundo Johnson e Wichern (2007), as componentes principais dependem 

unicamente da matriz covariância Σ (ou da matriz de correlação P) de X1, X2,..., Xp. Seu 
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desenvolvimento não requer que X tenha distribuição multivariada Normal. Seja o vetor 

aleatório X’ = [ X1, X2,..., Xp ] com matriz covariância Σ e seus autovalores  λ1 ≥ λ2 ≥ ... ≥λp 

≥ 0 . Considere as combinações lineares: 

 

Y1 = a’1 . X = a11X1 + a12X2 + ... + a1pXp 

Y2 = a’2 . X = a21X1 + a22X2 + ... + a2pXp 

.... 

Yp = a’p . X = ap1X1 + ap2X2 + ... + appXp 

 

Então, tem-se: 

 

 

 

V (Yi) = a’i Σ ai 

Cov (Yi, Yk) = a’i Σ ak 

i ≠ j = 1,2,…,p 

 

As componentes principais são das combinações lineares não correlacionadas, Y1, 

Y2, ..., Yp, cujas variâncias são as maiores possíveis. 

A primeira componente principal é a combinação linear com variância máxima. Isto 

é, máxima V (Yi ) = a’i Σ ai. Fica claro que V (Yi ) = a’i Σ ai  pode ser aumentada 

multiplicando-se qualquer ai por alguma constante. Para eliminar essa indeterminação, é 

conveniente restringir a atenção aos vetores de comprimento da unidade. Portanto, define-

se: 

• primeira componente = combinação linear a’1 X que maximiza V (a’1 X) sujeito à 

restrição a’1 a1 = 1; 
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• segunda componente = combinação linear a’2 X que maximiza V (a’2 X) sujeito à 

restrição a’2 a2 = 1; 

Cov (a’1 X, a’2 X) = 0 

• p-ésima componente = combinação linear a’p X que maximiza V (a’p X) sujeito à 

restrição a’p ap = 1 

Cov (a’i X , a’k X) = 0 , i ≠ k 

 

Geometricamente, as componentes principais se posicionam ao longo de um 

hiperelipsoide centrado em (média da amostra) e cujos eixos são dados pelos 

autovetores da matriz correlação. Os comprimentos desses eixos são proporcionais à raiz 

quadrada de λi , i = 1, 2, ..., p e λ1, λ2,  λ3, ... λi são os autovalores da matriz correlação. 

Consequentemente, as componentes principais da amostra do vetor  podem ser 

interpretadas como o resultado de translação da origem do sistema original de coordenadas 

para x e, então, rodam os eixos coordenados até que passem pela nuvem de pontos plotados 

nas direções de máximas variâncias. 

Quando os autovalores da matriz correlação forem praticamente idênticos, a 

variância amostral é homogênea em todas as direções, caracterizando um esferoide; não 

será possível, neste caso, representar os dados em menos dimensões ou fatores, perdendo-

se, assim, a redução desejada. 

Observa-se, portanto, que os autovalores e os autovetores de correlação são a 

essência do método das componentes principais. Os autovetores definem as direções da 

máxima variabilidade e os autovalores especificam as variâncias. Quando os primeiros (e 

poucos) autovalores são muito maiores que o resto, a maior parte da variância total pode ser 

explicada em menos do que p dimensões. 

Assim, segundo Mingoti (2005), para a seleção do número de fatores (componentes) 

pode-se utilizar os seguintes critérios: 

• Análise da proporção da variância total: permanecem aqueles que representam 

maiores proporções da variância total e, portanto, m será igual ao número de 
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autovalores retidos. Malhotra (2001) recomenda que o número de fatores escolhidos 

corresponda a, no mínimo, 60% da variância; 

• Autovalores: o valor de m será igual ao número de autovalores maiores ou iguais a 

1. Esse critério mantém no sistema dimensões que representam pelo menos a 

informação de variância de uma variável original; 

• Scree plot: representação gráfica do número de componentes fatoriais extraídos em 

relação aos autovalores associados a esses fatores. O valor de m seria, então, igual 

ao número de autovalores anteriores ao “ponto de inflexão”. 

A matriz de componentes inicial indica a relação entre os fatores e as variáveis 

individuais, no entanto, esta raramente resulta em fatores que possam ser interpretados. A 

AF é mais ou menos útil em função da sua capacidade de produzir tais fatores, e isto é feito 

através da rotação, que transforma a matriz de fatores em uma matriz rotacionada mais 

simples e fácil de interpretar (Malhotra, 2001).  

De acordo com Hair et al. (2005), o efeito final de rotacionar a matriz fatorial é 

redistribuir a variância dos primeiros fatores para os últimos com o objetivo de atingir um 

padrão fatorial mais simples e mais significativo. Há diferentes tipos de rotações possíveis 

de aplicação. A rotação ortogonal inclui a Quartimax, Equamax e a Varimax, que é a mais 

utilizada por se concentrar na máxima simplificação das colunas da matriz fatorial através 

da maximização da soma de variâncias de cargas exigidas da matriz fatorial. Os métodos de 

rotação oblíqua permitem fatores correlacionados em vez de manterem independência entre 

os fatores rotacionados, mas há apenas escolhas limitadas nos pacotes estatísticos. 

A rotação Equamax, utilizada neste trabalho, fornece uma clara separação entre os 

fatores, preservando a orientação original destes. Essa rotação é o resultado de uma 

combinação do método de Varimax que simplifica os fatores e o método de Quartimax que 

simplifica as variáveis. Em vez de se concentrar nas linhas ou nas colunas da matriz de 

pesos de cada componente principal, seu objetivo é simplificar simultaneamente linhas e 

colunas. Tal método foi escolhido porque simplifica a estrutura fatorial de forma a torná-la 

mais inteligível para a interpretação dos resultados. 

Antes de aplicar a análise fatorial, devem-se levar em consideração certas premissas 

sobre a natureza dos dados. Primeiramente, o pesquisador deve analisar a distribuição de 
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frequência das variáveis através de testes de ajuste da normalidade (Kolmogorov-Smirnov), 

ou, até, fazer um simples exame de curvas da distribuição. O pesquisador pode, ainda, fazer 

um gráfico de dispersão (scatterplot), fazendo um contraste em relação aos valores 

observados com os esperados numa distribuição normal (Pereira, 2001). 

 

2.2.1.1 Estatísticas associadas à Análise Fatorial  

 

Para avaliar a utilização da AF devem ser considerados dois critérios principais: a 

validade e a confiabilidade dos dados. A validade refere-se ao grau no qual um teste mede o 

que de fato se deseja medir, e a confiabilidade está relacionada à acuidade e precisão do 

procedimento de mensuração. 

 

Medida de adequacidade da amostra de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

 

Para a validação dos dados há uma medida de adequação, sugerida por Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO), que compara as magnitudes dos coeficientes de correlação 

observados com as magnitudes dos coeficientes de correlação parcial. O KMO é um índice 

usado para avaliar a adequacidade da análise fatorial. Valores altos (entre 0,5 e 1,0) 

indicam que a análise fatorial é apropriada. Valores abaixo de 0,5 indicam que a análise 

fatorial pode ser inadequada e que as correlações entre pares de variáveis não podem ser 

explicadas por outras variáveis. Para encontrar o valor do KMO, utiliza-se a expressão: 

 

sendo a razão da soma dos quadrados das correlações de todas as variáveis dividida por 

essa mesma soma, acrescida da soma dos quadrados das correlações parciais de todas as 

variáveis. 
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Onde: 

rij = é o coeficiente de correlação observado entre as variáveis i e j (elementos da 

matriz de correlação original (fora da diagonal)) 

aij = é o coeficiente de correlação parcial entre as mesmas variáveis, que é, 

simultaneamente, uma estimativa das correlações entre os fatores (elemento fora da 

diagonal da matriz anti-imagem da correlação).  Os aij deverão estar próximos de zero, pelo 

fato de os fatores serem ortogonais entre si.  

 

Teste de esfericidade de Bartlett 

 

Outro teste que poderá ser utilizado para validação dos dados é o teste de 

esfericidade de Bartlett, que testa a hipótese da matriz das correlações ser a matriz de 

identidade, ou seja, examina a hipótese de que as variáveis não sejam correlacionadas na 

população. Em outras palavras, cada variável se correlaciona perfeitamente com ela própria 

(r=1), mas não apresenta correlação com as outras variáveis (r=0).  

A estatística do teste de esfericidade de Bartlett é dada por: 

 

 

 

que, sob H0,  tem uma distribuição qui-quadrado com      graus de 

liberdade, onde: 

n = tamanho da amostra 

p = número de variáveis 

| R | = determinante da matriz de correlação 

 

Modelo Alfa de Cronbach 

 

A confiabilidade é o grau em que uma escala produz resultados consistentes entre 

medidas repetidas ou equivalentes de um mesmo objeto, relevando-se a ausência do erro. 

Trata-se da análise das escalas de mensuração, que permite determinar a extensão em que 
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os itens estão relacionados com os demais e a fidedignidade do constructo. De acordo com 

Corrar et al. (2007), um modelo bastante utilizado é o Alfa de Cronbach, que trata da 

consistência interna baseada na correlação média entre os itens. Este modelo pode ser 

obtido através da seguinte fórmula: 

 

Onde: 

k = número de variáveis consideradas 

cov = média das covariâncias  

var = média das variâncias.  

Alfa pode assumir valores entre 0 e 1, e quanto mais próximo ao 1, maior a 

confiabilidade das dimensões do constructo. Há divergências sobre qual o valor mínimo 

aceitável, no entanto, segundo Pestana e Gageiro (2005), para um alfa inferior a 0,6, a 

consistência interna é inaceitável.  
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Capítulo 3 

Análise dos Dados 

 

Na seção 3.1 será abordada a comparação entre a emissão de futuros professores 

utilizando a voz habitual e a voz projetada. A seção 3.2 apresenta a comparação entre o uso 

da voz por professores e profissionais de outras áreas, através de seus hábitos vocais e de 

vida. 

O processamento dos dados foi realizado com o software SPSS (Statistical Packet 

for Social Sciences) e o software R, além da ferramenta Excel do pacote Microsoft Office. 

 

3.1  Comparação entre a voz habitual e projetada 

3.1.1  Descrição dos Dados  

A primeira parte deste estudo se refere ao futuro professor, estudante em processo 

de formação de nível superior que, entretanto, já atua em atividades de estágio que se 

constituem como práticas em contextos profissionais. Isso explica a presença das queixas 

vocais. Observa-se, entretanto, que a maioria deles não considera o uso da voz como 

situação profissional e não estão suficientemente atentos ou conscientes para perceber a 

interferência desses aspectos em seu desempenho profissional e em sua qualidade de vida.  

Os critérios de inclusão na seleção foram: estar cursando a licenciatura, não 

apresentar alteração na qualidade da voz e, seguindo a literatura (Behlau, 2004), ter as duas 

gravações com um padrão adequado à análise acústica. Foram selecionados 40 indivíduos 

que apresentavam todas essas características, sendo 70% (n=28) indivíduos do sexo 

feminino e 30% (n=12) do sexo masculino. 
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 Os procedimentos para recolhimento das amostras de fala foram realizados numa 

sala de aula sem alunos presentes. A frase, especialmente desenhada para o estudo, foi 

escrita em papel para evitar que padrões de prosódia dos avaliadores interferissem na 

emissão do avaliado. A frase era “Oi pessoal, vamos começar a aula.” Foi solicitado ao 

indivíduo que, primeiramente, lesse a frase e, depois, a emitisse com a voz habitual, como 

se estivesse falando para uma turma com alunos que estariam em silêncio. Da segunda vez 

o pedido era para que a frase fosse dita para uma turma bem ruidosa, onde os alunos 

estariam conversando em voz alta, utilizando a voz projetada. Todos os participantes 

emitiram as frases de pé.  

Os parâmetros acústicos utilizados no estudo são a intensidade vocal (medida em 

dB), o pitch, que é a percepção auditiva da frequência fundamental (medida em Hz), e o 

tempo máximo de fonação (medido em segundos). Dentre tais parâmetros, a frequência 

fundamental tem se mostrado o mais consistente parâmetro entre diferentes sistemas de 

análise acústica, assim como o parâmetro menos sensível às características de gravação da 

voz (Behlau, 2004). Para falantes masculinos a frequência fundamental média está em torno 

de 105Hz e, para o gênero feminino, em torno de 213Hz. (Behlau, 2004). 

A projeção é uma qualidade vocal que diferencia grande parte das vozes 

profissionais da voz que usamos no nosso cotidiano e pode ser desenvolvida por meio de 

um preparo técnico intenso com o objetivo de vencer a demanda vocal do profissional 

tendo em vista os diferentes aspectos de sua demanda. (Nogueira, 2009).  

 

3.1.2  Resultados  

Inicialmente, foi realizada uma análise exploratória de todas as variáveis, 

distinguindo o sexo do entrevistado. Os histogramas e medidas-resumo referentes a essa 

análise encontram-se no Apêndice A.  

Pelos gráficos relacionados à intensidade vocal (medida em dB), podemos verificar 

que, na emissão habitual da voz feminina, a intensidade vocal mínima apresenta maior 

concentração entre 25 e 35 dB, enquanto para os homens, há maior concentração entre 30 e 
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40 dB. Na emissão da voz projetada, a intensidade vocal mínima das mulheres se concentra 

entre 25 e 35 dB e, para os homens, entre 20 e 40 dB.  

Em relação à intensidade vocal média observamos que, na emissão habitual da voz 

feminina, há maior concentração entre 45 e 55 dB, enquanto para os homens, há maior 

concentração entre 50 e 55 dB. Na emissão da voz projetada, a intensidade vocal média das 

mulheres se concentra entre 55 e 60 dB e, para os homens, entre 60 e 65 dB. Tanto na fala 

habitual, quanto na projetada, os homens apresentam, em geral, intensidade média mais alta 

que as mulheres.  

Verificamos que, a intensidade vocal máxima na emissão habitual da voz feminina 

apresenta maior concentração entre 50 e 60 dB, enquanto para os homens, há maior 

concentração entre 60 e 70 dB. Na emissão da voz projetada, a intensidade vocal máxima 

das mulheres se concentra entre 60 e 65 dB e, para os homens, entre 60 e 70 dB.  

Tanto na fala habitual, quanto na projetada, os homens apresentam, em geral, 

intensidades mais altas que as mulheres. 

Com relação às variáveis relacionadas ao parâmetro Pitch observamos que, na 

emissão habitual da voz feminina, o pitch mínimo apresenta dados muito dispersos, 

enquanto para os homens, há maior concentração entre 110 e 120 Hz. Na emissão da voz 

projetada, o pitch mínimo de ambos os sexos apresenta razoável dispersão.  

Verificamos que o pitch médio feminino nas falas habitual e projetada se concentra 

entre 200 e 250 Hz. O pitch médio na emissão da fala habitual dos homens apresenta maior 

concentração entre 130 e 150 Hz, e na fala projetada, fica entre 140 e 160 Hz.  

Analisando o pitch máximo, podemos verificar que a emissão nas falas habitual e 

projetada das mulheres é maior que nas falas masculinas.   

Tanto na fala habitual, quanto na projetada, as mulheres apresentam, em geral, a 

frequência do pitch bem mais elevadas que os homens. 

Quanto ao tempo de fonação, podemos verificar que, na emissão habitual da voz 

feminina, o tempo máximo se concentra entre 1,6 e 1,8 s, enquanto para os homens, há 

maior concentração entre 1,4 e 1,8 s. Na emissão da voz projetada, o tempo de fonação de 

ambos os sexos apresenta dados bem dispersos. Podemos notar que o tempo máximo de 

fonação nas falas habitual e projetada é maior entre as mulheres. 
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Agora, se analisarmos os histogramas, sem a distinção por sexo, podemos verificar 

que alguns deles, especialmente os denominados de nível médio, aparentemente seguem 

uma distribuição Normal, devido ao formato do gráfico próximo a um sino. Tais 

histogramas estão presentes no Apêndice A. 

Para testar a normalidade dos dados, usaremos o teste de Shapiro-Wilk para cada 

uma das variáveis. Verificamos que ao nível α = 0,05, os testes significativos foram os 

destacados na Tabela 3.1, ou seja, Intensidade Média Habitual, Intensidade Média 

Projetada, Pitch Médio Habitual, Pitch Médio Projetado, Pitch Máximo Projetado, Tempo 

Máximo de Fonação ormal e Tempo Máximo de Fonação Projetada. Sendo assim, 

podemos dizer que esses dados têm distribuição próxima à Normal. 

 

Tabela 3.1.1: Teste de �ormalidade Shapiro-Wilk 
 

Teste de Normalidade 

Variável 
Shapiro-Wilk 

Estatística Nível de significância 

Intensidade Mínima Habitual 0,859 0,000 

Intensidade Média Habitual 0,981 0,745 

Intensidade Máxima Habitual 0,744 0,000 

Intensidade Mínima Projetada 0,695 0,000 

Intensidade Média Projetada 0,975 0,523 

Intensidade Máxima Projetada 0,696 0,000 

Pitch Mínimo Habitual 0,897 0,002 

Pitch Médio Habitual 0,974 0,468 

Pitch Máximo Habitual 0,918 0,006 

Pitch Mínimo Projetado 0,936 0,025 

Pitch Médio Projetado 0,959 0,150 

Pitch Máximo Projetado 0,969 0,338 

Tempo Máximo de Fonação Normal 0,975 0,496 

Tempo Máximo de Fonação Projetada 0,978 0,601 

 

 

Na Figura 3.1.1, a seguir, temos o gráfico Quantil-Quantil (ou Q-Q Plot) de cada 

uma das variáveis. Nesses gráficos são plotados os percentis amostrais versus percentis 

esperados pelo ajuste de uma distribuição Normal.  

Podemos verificar que os pontos se situam bem próximos da reta de mínimos 

quadrados para as variáveis cuja normalidade não foi rejeitada pelo teste. 
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Figura 3.1.1: Gráficos q x q para as variáveis analisadas 
 

 

 

Dessa forma, realizaremos um teste paramétrico, o teste t pareado, a fim de verificar 

se há diferenças entre as médias na emissão habitual e projetada, para as variáveis que 

seguiram a premissa de normalidade. 

A hipótese H0 testada nesse caso é que não há diferenças entre as médias. 
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Tabela 3.1.2: Teste Paramétrico - Teste t para 2 amostras pareadas 
 

Teste t para 2 amostras independentes 

Par Variável Média 
Desvio 
padrão 

Correlação 
Estatística 

t 
gl p-valor 

1 
Intensidade Média Habitual 51,31 4,45 

0,82 -16,68 39 0,00 
Intensidade Média Projetada 58,49 4,68 

2 
Pitch Médio Habitual 182,31 41,75 

0,97 -11,60 39 0,00 
Pitch Médio Projetado 204,43 45,42 

3 
Tempo Máximo de Fonação Normal 1,81 0,27 

0,87 -5,84 39 0,00 
Tempo Máximo de Fonação Projetada 1,96 0,32 

 

Podemos observar na tabela acima que para os três pares de variáveis a média na 

fala projetada é superior à média na fala habitual. A correlação entre as variáveis de cada 

par é alta e estatisticamente significativa, principalmente entre as variáveis relacionadas ao 

pitch, que é bem próxima de 1. Como p-valor < 0,05 para os três pares, então rejeitamos 

H0, ou seja, podemos dizer que há evidências estatísticas significativas de diferenças entre 

as médias na fala habitual e projetada.  

 

Na Figura 3.1.2, a seguir, podemos também analisar os box plots para tempo 

máximo de fonação, separados por sexo, para termos uma ideia da dispersão, assimetria e 

dados discrepantes. A posição central do retângulo é dada pela mediana. A partir do 

retângulo, para cima, seguimos uma linha até o limite superior. De modo similar, temos o 

limite inferior. As observações acima do limite superior e abaixo do limite inferior são 

destoantes das demais e chamadas outliers.  

 

Figura 3.1.2: Box plots para Tempo Máximo de Fonação com distinção do sexo do entrevistado 
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Na emissão da fala na voz habitual, verificamos que os dados têm uma distribuição 

bastante simétrica para as mulheres e levemente assimétrica à direita para os homens, 

apresentando 3 outliers. 

Na emissão da fala da voz projetada, homens e mulheres apresentam distribuição 

levemente assimétrica à esquerda, e entre os homens há um outlier. 

Devemos destacar que quando analisamos os box plots sem a distinção por sexo, 

como mostrado na Figura 3.1.3, não aparecem outliers. O box plot referente à emissão da 

voz habitual apresenta distribuição assimétrica à direita, com concentração maior de valores 

entre 1,6 e 2s. Já o box plot referente à voz projetada apresenta distribuição levemente 

simétrica.  

 
Figura 3.1.3: Box plots para Tempo Máximo de Fonação sem distinção do sexo do entrevistado 
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3.2 Comparação entre professores e profissionais 

de outras áreas em relação ao uso da voz  

3.2.1  Descrição dos Dados  

A segunda parte deste estudo se refere a uma amostra de 58 indivíduos, sendo 

17,86% (n=10) professores e 82,14% (n=48) profissionais de outras áreas, como 

vendedores, jornalistas, administradores, autônomos, entre outros. Iremos realizar uma 

comparação entre professores e profissionais de outras áreas, em relação ao uso da voz no 

trabalho, e os problemas que podem ser causados pelos maus hábitos vocais e de vida. 

Para coleta dos dados foi aplicado um questionário (presente no Apêndice C) 

fundamentado principalmente em perguntas fechadas dicotômicas (duas opções que se 

contrapõem ou contradizem) e as de escala Likert (os entrevistados especificam seu nível 

de concordância ou discordância com uma afirmação). O questionário apresenta 22 

perguntas que resultaram, em sua maioria, em variáveis qualitativas, havendo apenas 2 

quantitativas.  

Para o tratamento dos dados, algumas variáveis foram desconsideradas por não 

estarem relacionadas com a proposta deste trabalho.  

Na análise dos dados coletados pelo questionário escolhemos o teste de comparação 

de médias entre os distintos grupos, além do método estatístico conhecido como análise 

fatorial, que permite determinar a natureza de padrões que estão envolvidos em uma grande 

quantidade de variáveis. A análise fatorial é particularmente apropriada em pesquisas onde 

os investigadores têm por objetivo fazer uma “simplificação ordenada” do número de 

variáveis inter-relacionadas. Com essa análise, pode-se separar e agregar elementos muitas 

vezes indistintos, obtendo uma visão integral das concepções prévias dos respondentes.  

 

3.2.2  Resultados   

Primeiramente, foi feita uma análise exploratória dos dados a fim de conhecê-los 

melhor e identificar a quantidade de respostas em branco. Os valores Missing (valores 
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omissos) indicam a falta de resposta dos entrevistados, que pode ter sido causada por 

recusa, incapacidade em responder, abandono durante a pesquisa ou até mesmo a perda de 

dados durante a coleta. 

A amostra estudada apresenta 2 (dois) valores omissos em relação à atividade 

profissional do entrevistado. A Figura 3.2.1 apresenta o gráfico com a distribuição de 

frequências, em percentuais, dos entrevistados em relação à atividade profissional exercida. 

 
Figura 3.2.1: Gráfico em barras da variável “Atividade profissional exercida pelo entrevistado”

 

 

Na figura 3.2.2 temos uma breve descrição da amostra, a partir da qual podemos 

conhecer melhor as características dos entrevistados. 

Dos 58 respondentes, 55,17% são do sexo feminino e 44,83% são do sexo 

masculino. Quanto à escolaridade, a maior parte dos entrevistados (41,38%) possui o 

ensino médio completo. Em relação à idade, um dos entrevistados omitiu a resposta, 

correspondendo a 1,72% da amostra, assim como percentual de indivíduos acima de 67 

anos. A maior parte dos respondentes pertence à faixa etária de 40 a 49 anos.  
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Figura 3.2.2: Gráficos em setores de variáveis relacionadas às características dos entrevistados 

 

A Figura 3.2.3, a seguir, apresenta os gráficos em barras através dos quais podemos 

comparar os professores com os profissionais de outras áreas em relação ao uso e os 

cuidados com a voz.  

Como já é sabido, 100% dos professores usa a voz em suas atividades, enquanto que 

entre os outros profissionais entrevistados 51% relatou usar a voz no trabalho. Verificamos 

que 40% dos professores já teve que solicitar afastamento do trabalho por problemas 

relacionados à voz, enquanto 91,49% dos profissionais de outras áreas nunca teve que se 

afastar do trabalho por esse motivo. Quase 80% dos profissionais de outras áreas não 

precisaram procurar ajuda médica para verificar tais problemas, enquanto 40% dos 

professores já procuraram otorrinolaringologista e fonoaudiologista. Além disso, apenas 

17% dos profissionais de outras áreas realizou algum tipo de tratamento para a voz, assim 
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como 40% dos professores entrevistados. Em resumo, verificamos que há uma 

predominância maior de problemas na voz entre os professores do que entre outros 

profissionais. 

 

Figura 3.2.3: Gráficos em barras de variáveis relacionadas aos cuidados com a voz 

 

 

Para que possamos analisar se realmente há diferença significativa das médias dos 

dois grupos, professores e profissionais de outras áreas, testes estatísticos de comparação de 
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médias devem ser feitos. Para isso usaremos as variáveis referentes aos sintomas 

apresentados pelos entrevistados, constantes na pergunta 19 do questionário (Apêndice C). 

Na Tabela 3.2.1 encontram-se essas variáveis com os respectivos identificadores 

(ID) que serão utilizados neste trabalho. 

 

Tabela 3.2.1: Identificadores das variáveis relacionadas aos sintomas 
 

ID Sintomas 

1  Pigarros ou tosse 

2  Sensação de dor ou desconforto na garganta 

3  Cansaço vocal ou ao falar 

4  Voz rouca ou com ruídos 

5  Voz tensa ou com esforço ao falar 

6  Voz com falhas, com quebras 

7  Perda da voz 

8  Voz fraca, com pouca projeção 

9  Dificuldades na articulação das palavras 

10  Velocidade de fala rápida 

11  Dificuldades com a respiração quando fala, falta de ar 

12  Muita tensão ou ansiedade para  apresentar trabalhos 

13  Dificuldade para ser ouvido 

14  Dificuldade para ser compreendido 

15  Dificuldade para controlar a intensidade 

16  Dificuldade para controlar o tom da voz 

 
 

Cada entrevistado respondeu qual o seu nível de concordância, conforme a escala 

Likert (escala ordinal) abaixo: 

 
 

Não tem o sintoma 0 

Sentiu o sintoma raramente 1 

Sentiu o sintoma durante várias semanas 2 

Sentiu o sintoma durante vários meses 3 

Sente sempre o sintoma 4 

 
 

Como os testes paramétricos se baseiam em premissas de normalidade, é importante 

verificar o quanto os dados coletados se aproximam de uma distribuição Normal, apesar de 

sabermos de antemão que, para variáveis ordinais, não ocorre normalidade. Para 

confirmarmos esse fato, foi realizado o teste de Kolmogorov-Smirnov para cada sintoma e 
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encontramos uma significância menor do que 0,001 para cada uma delas, conforme Tabela 

3.2.2 abaixo. Com este resultado, podemos afirmar que a distribuição dos dados coletados 

não segue uma distribuição Normal ao nível de significância α = 0,05. 

 
 

Tabela 3.2.2: Teste de Kolmogorov-Smirnov para as variáveis relacionadas aos sintomas 
 

Teste de Kolmogorov-Smirnov 

Sintomas Estatística p-valor 

1 2,305 0,000 

2 1,620 0,010 

3 2,330 0,000 

4 2,417 0,000 

5 2,517 0,000 

6 2,455 0,000 

7 3,184 0,000 

8 2,870 0,000 

9 2,390 0,000 

10 1,951 0,000 

11 2,250 0,000 

12 2,472 0,000 

13 2,627 0,000 

14 2,528 0,000 

15 2,634 0,000 

16 2,410 0,000 

 

Adotamos então o teste não paramétrico de Mann-Whitney para testar a hipótese 

nula de que os professores e profissionais de outras áreas não diferem quanto aos 

parâmetros de locação, ou seja, em relação ao sintoma analisado não há diferença em ser 

professor ou não, para a resposta dada pelo entrevistado. Na Tabela 3.2.3 estão descritos os 

níveis de significância de acordo com o sintoma em análise. Estão destacados os testes que 

foram significativos ao nível de significância α = 0,05. 
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Tabela 3.2.3: Teste de Mann-Whitney para as variáveis relacionadas aos sintomas 
 

Teste de Mann-Whitney 

Variável Ser Professor N 
Média dos 

Ranks 
Soma dos 

Ranks 
p-valor 

1 
Não 47 28,52 1340,50 

0,618 
Sim 10 31,25 312,50 

2 
Não 47 28,43 1336,00 

0,552 
Sim 10 31,70 317,00 

3 
Não 47 26,86 1262,50 

0,020 
Sim 10 39,05 390,50 

4 
Não 48 28,68 1376,50 

0,372 
Sim 10 33,45 334,50 

5 
Não 46 26,71 1228,50 

0,046 
Sim 10 36,75 367,50 

6 
Não 43 25,65 1103,00 

0,131 
Sim 10 32,80 328,00 

7 
Não 46 27,86 1281,50 

0,433 
Sim 10 31,45 314,50 

8 
Não 45 27,00 1215,00 

0,235 
Sim 10 32,50 325,00 

9 
Não 44 28,19 1240,50 

0,441 
Sim 10 24,45 244,50 

10 
Não 45 27,09 1219,00 

0,647 
Sim 9 29,56 266,00 

11 
Não 45 28,17 1267,50 

0,855 
Sim 10 27,25 272,50 

12 
Não 47 31,43 1477,00 

0,011 
Sim 10 17,60 176,00 

13 
Não 46 29,25 1345,50 

0,393 
Sim 10 25,05 250,50 

14 
Não 45 28,81 1296,50 

0,366 
Sim 10 24,35 243,50 

15 
Não 46 28,48 1310,00 

0,981 
Sim 10 28,60 286,00 

16 
Não 46 28,07 1291,00 

0,641 
Sim 10 30,50 305,00 

 
 

Podemos notar que apenas para os sintomas indicados pelos nos 3 e 12, cansaço 

vocal ao falar e muita tensão ou ansiedade para apresentar trabalhos, respectivamente, o 

teste foi significativo. Ou seja, ao nível α = 0,05, rejeitamos a hipótese H0, o que indica que 

com relação a essas variáveis há diferença entre ser professor ou não. Através dos gráficos 

em barras presentes na Figura 3.2.4 podemos perceber claramente essas diferenças. 
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Figura 3.2.4: Gráficos em barras das variáveis significativas ao teste de Mann-Whitney 

 

 

Os professores apresentam o sintoma cansaço vocal ao falar com maior frequência 

que os profissionais de outras áreas. Uma das razões para isso pode ser o fato de que os 

professores usam a voz com mais regularidade que os outros profissionais entrevistados. 
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A maioria dos professores não apresenta ou apresenta raramente o sintoma muita 

tensão ou ansiedade para apresentar trabalhos, enquanto os profissionais de outras áreas 

apresentam tal sintoma em grande frequência. Isso se deve, provavelmente, ao fato de que 

apresentar trabalhos faz parte da rotina dos professores, sendo de certa forma, mais fácil 

para esses profissionais lidarem com esse tipo de problema.  

Os resultados do teste de Mann-Whitney para as demais variáveis não foram 

significativos, o que indica que não há diferença entre elas para o caso de ser ou não 

professor. 

Iremos agora realizar uma redução da dimensionalidade das variáveis relacionadas 

aos sintomas por meio de uma análise fatorial pelo método das componentes principais. 

Sabemos que os dados não seguem uma distribuição normal, uma das suposições 

intrínsecas a análise multivariada. Portanto é importante ressaltar que, mesmo que a 

distribuição não seja normal, a análise fatorial pode ser realizada. Para a realização de uma 

análise dessa natureza e uma correta interpretação dos resultados, devemos ter algumas 

garantias para poder aplicar essa análise estatística.  

Em relação às provas preliminares da análise fatorial, Reis (2001) menciona que o 

KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) e o teste de Bartlett são testes estatísticos que permitem 

apreciar a qualidade das correlações entre as variáveis de maneira a progredir com a 

referida análise.  

A medida de Kaiser-Meyer-Olkin verificou a adequação amostral para a análise 

(KMO = 0,685). O teste de esfericidade de Bartlett apresentou p-valor inferior a 0,05, o que 

indica que as correlações entre as variáveis são suficientes para a realização da análise.  

Considerando esses parâmetros, podemos constatar que, mesmo as variáveis não 

sendo normais, podem ser tratadas pela análise fatorial, segundo o método de componentes 

principais. Para a escolha do número de fatores, optou-se pelo critério de Normalização de 

Kaiser, ou seja, os fatores retidos devem ter autovalores maiores que um, uma vez que este 

trabalho consiste numa pesquisa exploratória sem delimitação a priori do número de fatores 

a serem obtidos.  

 



41 
 

Abaixo temos a tabela de comunalidades que são proporções de variância comum 

presentes numa variável, ou seja, correlações de cada variável explicada pelos fatores 

extraídos.  

Quanto maior a comunalidade, maior será o poder de explicação da variável. 

Usualmente, o mínimo aceitável é 0,5 e o máximo é de 0,8. Ao encontrar valores abaixo ou 

acima desses limites, devemos excluir a variável e a análise deve ser refeita. Pela Tabela 

3.2.4, podemos observar que isso ocorreu com as variáveis representadas pelos nos  5, 7 e 14 

e estas foram excluídas para que a análise fosse refeita. Ao refazer a análise identificamos 

que a variável nº 2 apresentou valor inferior a 0,5 e, novamente, fizemos a exclusão. 

 
 
Tabela 3.2.4: Comunalidades das variáveis relacionadas aos sintomas  
 

Comunalidades 
Comunalidades 

(sem variáveis  5, 7 e 14) 
Comunalidades 
(sem variável 2) 

Sintomas Inicial Extração Inicial Extração Inicial Extração 

1 1,00 0,773 1,00 0,731 1,00 0,657 

2 1,00 0,741 1,00 0,401 - - 

3 1,00 0,801 1,00 0,638 1,00 0,685 

4 1,00 0,721 1,00 0,640 1,00 0,681 

5 1,00 0,929 - - - - 

6 1,00 0,590 1,00 0,640 1,00 0,599 

7 1,00 0,834 - - - - 

8 1,00 0,719 1,00 0,728 1,00 0,779 

9 1,00 0,701 1,00 0,660 1,00 0,650 

10 1,00 0,630 1,00 0,646 1,00 0,649 

11 1,00 0,620 1,00 0,629 1,00 0,628 

12 1,00 0,697 1,00 0,715 1,00 0,729 

13 1,00 0,718 1,00 0,593 1,00 0,611 

14 1,00 0,880 - - - - 

15 1,00 0,798 1,00 0,775 1,00 0,774 

16 1,00 0,729 1,00 0,707 1,00 0,708 

 

Dessa forma, pelo critério de Kaiser (manter fatores com autovalor maior que 1), 

encontramos três fatores que explicam cerca de 67,9% da variância, conforme tabela 3.2.5 a 

seguir. Nela podemos verificar que a componente 1 explica sozinha 26,73% da variância 

dos dados. 
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Tabela 3.2.5: Total da variância explicada por cada componente na análise fatorial 
 

Componente 

Auto Valores Iniciais 
Extração das Somas Quadráticas 

 das Cargas 
Rotação das Somas Quadráticas 

 das Cargas 

Total 
% 

 da Variância 
% 

 Acumulada 
Total 

% 
 da Variância 

%  
Acumulada 

Total 
% 

 da Variância 
% 

 Acumulada 

1 4,563 38,023 38,023 4,563 38,023 38,023 3,208 26,731 26,731 

2 2,082 17,349 55,372 2,082 17,349 55,372 3,004 25,030 51,761 

3 1,505 12,538 67,909 1,505 12,538 67,909 1,938 16,148 67,909 

4 0,833 6,940 74,850       
 

    

5 0,658 5,486 80,336       
 

    

6 0,609 5,078 85,414       
 

    

7 0,535 4,460 89,874       
 

    

8 0,375 3,121 92,995       
 

    

9 0,339 2,825 95,820       
 

    

10 0,240 2,003 97,823       
 

    

11 0,177 1,472 99,295       
 

    

12 0,085 0,705 100,000             

 

O gráfico scree plot (Figura 3.2.5) mostra o número de componentes fatoriais 

extraídos em relação aos autovalores associados a esses fatores. Pelo critério do scree plot, 

o número de fatores a ser extraído é o número de fatores à esquerda do ponto de inflexão - 

neste caso, três. 

 
Figura 3.2.5: Autovalores por componentes principais 

 



43 
 

O próximo passo é a realização da chamada “rotação dos dados”, que consiste em 

aplicar um processo de rotação capaz de transformar a complexa matriz de fatores em uma 

matriz de fácil interpretação, a chamada matriz rodada. Especificamente, aplicamos o 

método de rotação Equamax.  

A carga fatorial representa a correlação entre a variável original e o fator, e é 

importante determinar o nível de significância para a interpretação dessas cargas. Ao 

interpretar os fatores, deu-se maior atenção às cargas fatoriais de maior representatividade, 

bem como às variáveis que influenciam a interpretação das mesmas. Isto leva a considerar 

as cargas fatoriais maiores, considerando seus índices de valores absolutos (por exemplo: 

uma carga de 0,6 é superior a uma de 0,5). Na Tabela 3.2.6 temos a matriz rodada (ou 

rotacionada) dos componentes, e as cargas fatoriais mais significativas de cada componente 

estão destacadas em negrito. 

 
Tabela 3.2.6: Matriz Rotacionada  
 

Matriz de Componentes Rotacionada 

  
Componente 

1 2 3 

1 0,798   0,101 

3 0,799 0,124 0,176 

4 0,814   0,137 

6 0,760 0,132   

8 0,253   0,841 

9 0,453 0,622 -0,239 

10 0,571 0,568   

11   0,224 0,760 

12 0,145 0,837   

13 -0,159 0,726 0,241 

15 0,162 0,585 0,637 

16 0,151 0,79 0,247 

 
 A síntese dos resultados da análise fatorial que permitiu o agrupamento dos 

sintomas em três fatores é apresentada a seguir: 

Apresenta pigarro ou tosse 

   Apresenta cansaço vocal ao falar 

Componente 1 Voz rouca ou com ruídos 

Voz com falhas ou quebras 

Velocidade de fala rápida 
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Dificuldades na articulação das palavras 

Componente 2 Muita tensão ou ansiedade para apresentar trabalhos 

Dificuldade para ser ouvido 

Dificuldade para controlar o tom da voz 

 

Voz fraca, com pouca projeção 

Componente 3 Dificuldades com a respiração quando fala, falta de ar 

Dificuldade para controlar a intensidade 

 

Analisando o agrupamento, podemos dizer que a componente 1 está mais ligada a 

problemas físicos da voz, a componente 2 está mais ligada a problemas relacionados à 

ansiedade e/ou nervosismo ao usar a voz, e finalmente, a componente 3 está mais ligada à 

dificuldade em usar a voz corretamente. 

Outro aspecto que deve ser analisado refere-se ao grau de consistência interna da 

escala. Esta medida nos dá a proporção da variabilidade nas respostas que é resultante das 

diferenças entre as respostas dos indivíduos.  

Esta consistência interna pode ser verificada pelo Alfa de Cronbach. O valor de alfa 

encontrado em nossa pesquisa, levando em consideração todas as variáveis, foi o de 0,878, 

mostrando-se adequado, uma vez que está acima de 0,6. Para o fator 1 obteve-se um 

coeficiente alfa de 0,782, para o fator 2 , um coeficiente de 0,739 e para o fator 3, um 

coeficiente de 0,670. Pelo critério utilizado, mantivemos todos os fatores, pois, todos 

apresentam valores superiores a 0,6.  

Após a redução das dezesseis variáveis originais em três componentes, faremos uma 

comparação entre essas novas variáveis, denominadas componente 1, componente 2 e 

componente 3, e os hábitos de vida dos entrevistados. 

 A Figura 3.2.6 apresenta a comparação entre o hábito de ingerir bebida alcoólica e 

as componentes 1, 2 e 3 através do esquema de box plots. Podemos verificar que os 

entrevistados que não bebem apresentam os 3 componentes com valores (scores) menores 

que os entrevistados que bebem. Destaca-se ainda que para as componentes 1 e 3 os dados 

apresentam grande dispersão. Para a componente 2 os dados são mais homogêneos, 

concentrados em torno da mediana. Em geral, quanto maior a frequência de ingestão de 
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bebida alcoólica, maiores os valores das três componentes e a dispersão dos dados, exceto 

para a componente 2. 

 

Figura 3.2.6: Box plots dos componentes segundo o hábito de ingerir bebida alcoólica 

 

 

 

A Figura 3.2.7 mostra a relação das três componentes com o hábito de fumar. Nessa 

comparação as três novas variáveis relacionadas aos sintomas apresentam comportamentos 

bem diferentes em relação a ser ou não fumante. Os valores observados entre os fumantes 

para as componentes 1 e 2 é maior que para os não fumantes. Entretanto, a variabilidade 

para a componente 1 é bem maior que para a componente 2. A componente 3 apresenta 

resultado contrário às demais, o que não era esperado. A dispersão das observações também 
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é grande, mas os valores observados entre os não fumantes é superior aos dos fumantes, 

com forte indicação de assimetria positiva.  

 

Figura 3.2.7: Box plots dos componentes segundo o hábito de fumar 

 

 

 

A Figura 3.2.8, a seguir, apresenta a comparação entre o hábito de fazer atividade 

física e as componentes 1, 2 e 3. Observamos que os entrevistados que não se exercitam 

apresentam os 3 componentes com scores maiores que os entrevistados que fazem 

exercícios. Para a componente 1 os dados são bastante dispersos, enquanto para a 

componente 2 a variabilidade é menor. Destaca-se ainda que para a componente 3 quase 
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não há diferença entre realizar ou não atividade física, ou seja, o hábito de se exercitar não 

interfere muito na forma como os entrevistados utilizam a voz. 

 

Figura 3.2.8: Box plots dos componentes segundo o hábito de fazer atividade física 
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Conclusão 

 

O presente trabalho teve como objetivo analisar a voz do professor, comparando a 

sua emissão na forma habitual e projetada, e comparando com o uso da voz por 

profissionais de outras áreas, através de seus hábitos vocais e de vida. 

Os resultados apresentados na primeira parte do trabalho indicam que as variáveis 

Intensidade Média Habitual, Intensidade Média Projetada, Pitch Médio Habitual, Pitch 

Médio Projetado, Pitch Máximo Projetado, Tempo Máximo de Fonação ormal e Tempo 

Máximo de Fonação Projetada se originam de uma distribuição Normal, pelo teste de 

Shapiro-Wilk ao nível α = 0,05. 

Para essas variáveis foi utilizado o teste paramétrico t para amostras pareadas, a fim 

de verificar se existem diferenças entre as médias da amostra ao utilizar a voz habitual e ao 

utilizar a voz projetada. Observamos que as diferenças foram estatisticamente significativas 

entre as médias.  

Na segunda parte do trabalho verificamos que há indicação de uma predominância 

maior de problemas na voz entre os professores do que entre os outros profissionais 

entrevistados. 

Foi conduzida uma redução da dimensionalidade das variáveis relacionadas aos 

sintomas por meio de uma análise fatorial pelo método das componentes principais com 

rotação ortogonal (Equamax) em uma amostra de 58 participantes. A medida de KMO e o 

teste de esfericidade de Bartlett indicaram que tal análise era adequada para os dados. A 

análise fatorial mostrou que três componentes obedeceram ao critério de Kaiser e 

explicaram cerca de 68% da variância. Os coeficientes de alfa de Cronbach dos três 

componentes indicaram confiabilidade pelo método da consistência interna. 

A partir dessas novas variáveis foi feita uma comparação entre os hábitos vocais e 

de vida dos entrevistados. Observamos que, em geral, quanto maior a ingestão de bebida 

alcoólica e o fumo, maior a frequência de problemas relacionados à voz. Com uma 

variabilidade menor que os casos anteriores, quanto menor a prática de atividades físicas, 

maior a frequência dos sintomas. 
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Apêndice A 

Figura A.1: Histogramas dos parâmetros acústicos sem distinção por sexo do entrevistado 
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Figura A.2: Histogramas dos parâmetros acústicos “Intensidade” e Pitch” para entrevistados do sexo 
feminino 
 

 

 

 

Figura A.3: Histogramas do parâmetro acústico “Tempo Máximo de Fonação” com distinção por sexo 
do entrevistado 
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Figura A.4: Histogramas dos parâmetros acústicos “Intensidade” e Pitch” para entrevistados do sexo 
masculino 
 

 
 
Tabela A.1: Medidas-Resumo do parâmetro acústico “Intensidade” na emissão Habitual 
 

  
Intensidade Mínima Intensidade Média Intensidade Máxima 

Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres Homens 

Mínimo 19.00 21.11 40.85 48.74 19.66 29.94 

Média 30.27 32.64 50.39 53.73 55.32 58.42 

Máximo 57.17 57.22 63.64 60.64 69.76 69.19 

Variância 75.15 93.69 21.18 9.04 94.18 99.14 

Desvio-padrão 8.67 9.68 4.60 3.01 9.70 9.96 

 
Tabela A.2: Medidas-Resumo do parâmetro acústico “Intensidade” na emissão Projetada 
 

  
Intensidade Mínima Intensidade Média Intensidade Máxima 

Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres Homens 

Mínimo 23.32 21.85    48.96 54.24 31.37 34.38 

Média 32.71 32.61    57.60    60.85    63.25 63.72 

Máximo 62.91 78.99 67.04 72.28 72.19 70.29 

Variância 82.30 259.52 19.57 22.31 55.28 103.21 

Desvio-padrão 9.07 16.11 4.42 4.72 7.43 10.16 
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Tabela A.3: Medidas-Resumo do parâmetro acústico “Pitch” na emissão Habitual 
 

  
Pitch Mínimo Pitch Médio Pitch Máximo 

Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres Homens 

Mínimo 71.76 82.49   113.7 103.9 139.8 131.1 

Média 125.20 108.50   200.1 135.4 268.8    197.2    

Máximo 208.80 130.30 284.6 153.9 479.7 457.2 

Variância 2290.10 194.25 1150.13 238.77 4286.85 7880.65 

Desvio-padrão 47.86 13.94 33.91 15.45 65.47 88.77 

 

Tabela A.4: Medidas-Resumo do parâmetro acústico “Pitch” na emissão Projetada 
 

  
Pitch Mínimo Pitch Médio Pitch Máximo 

Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres Homens 

Mínimo 75.75 67.00 127.4 108.6 157.5 111.4 

Média 146.50 129.60 222.2 157.5 309.3 185.7 

Máximo 211.50 293.70 339.7 192.5 483.9 227.4 

Variância 2037.77 4031.30 1482.75 549.60 5867.68 1186.35 

Desvio-padrão 45.14 63.49 38.51 23.44 76.60 34.44 

 

Tabela A.5: Medidas-Resumo do parâmetro acústico “Intensidade” sem distinção por sexo do 
entrevistado 
 

 

Emissão Habitual Emissão Projetada 

Intensidade 
Mínima 

Intensidade 
Média 

Intensidade 
Máxima 

Intensidade 
Mínima 

Intensidade 
Média 

Intensidade 
Máxima 

Mínimo 19.00 40.85 19.66 21.85 48.96 31.37 

Média 30.92 51.31 56.17 32.68 58.49 63.38 

Máximo 57.22 63.64 69.76 78.99 72.28 72.19 

Variância 79.13 19.81 94.99 125.63 21.93 66.19 

Desvio-padrão 8.89 4.45 9.77 11.21 4.68 8.14 

 
 
Tabela A.6: Medidas-Resumo do parâmetro acústico “Pitch” sem distinção por sexo do entrevistado 
 

 

Emissão Habitual Emissão Projetada 

Pitch 
Mínimo 

Pitch 
Médio 

Pitch 
Máximo 

Pitch 
Mínimo 

Pitch 
Médio 

Pitch 
Máximo 

Mínimo 71.76 103.9 131.1 67.00 108.6 111.4 

Média 120.60 182.3 249.1 141.90 204.4 275.3 

Máximo 208.80 284.6 479.7 293.70 339.7 483.9 

Variância 1751.11 1742.94 6147.40 2555.43 2062.85 7636.92 

Desvio-padrão 41.85 41.75 78.41 50.55 45.42 87.39 
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Tabela A.7: Medidas-Resumo do parâmetro acústico “Tempo Máximo de Fonação” com distinção por 
sexo do entrevistado 
 

  
Emissão Habitual Emissão Projetada 

Mulheres Homens Mulheres Homens 

Mínimo 1.36 1.26 1.28 1.41 

Média 1.86 1.68 1.99 1.85 

Máximo 2.46 2.08 2.50 2.38 

Variância 0.071 0.05 0.10 0.08 

Desvio-padrão 0.27 0.22 0.32 0.28 

 

Tabela A.8: Medidas-Resumo do parâmetro acústico “Tempo Máximo de Fonação” sem distinção por 
sexo do entrevistado 
 

  Emissão Habitual Emissão Projetada 

Mínimo 1.26 1.28 

Média 1.81 1.96 

Máximo 2.46 2.50 

Variância 0.07 0.10 

Desvio-padrão 0.27 0.32 
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Apêndice B 

Tabela B.1: Probabilidades associadas a valores tão pequenos quanto os valores observados de U no 

teste de Mann-Whitney 
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Tabela B.1: Probabilidades associadas a valores tão pequenos quanto os valores observados de U no 

teste de Mann-Whitney (continuação) 
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Tabela B.1: Probabilidades associadas a valores tão pequenos quanto os valores observados de U no 

teste de Mann-Whitney (continuação) 
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Tabela B.2: Valores críticos de U no teste de Mann-Whitney 
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Apêndice C 

Questionário utilizado na comparação entre professores e profissionais de outras áreas em relação ao 

uso da voz 

 
   

1. Sexo: masculino(  )  feminino(  )  

 

2. Idade (anos):(   ) 19-29    (   )30 – 39    (   )40-49    (   )50-67     (   )acima de 67   

 

3. Escolaridade:(   ) Pós-graduação  (   )superior (   ) Médio  (   )Fundamental  (   )Não tem 

 

4. Atividade profissional: ____________________________________________________________ 

 

5. Uso da voz na atividade profissional: (   ) Sim    (   ) Não               _______horas/dia 

 

6. Já procurou Médico Otorrinolaringologista e ou Fonoaudiólogo por causa da Voz? 
   (    ) Não   (   ) Fonoaudiólogo  (   ) M. Otorrinolaringologista  (   ) os dois     

 
7. Já teve que afastar-se das atividades do grupo ou do trabalho por apresentar problemas na voz? 

(   ) Nunca            (    )Nos últimos 6 meses      (     )Há mais de 6 meses 
 

8. Já realizou tratamento para voz ou fala?  Não(  )   Sim(  )   Por quê? 

____________________________________________________________________     

 

        Quando e por quanto tempo?  ________________________________________________ 

 

9. Qual a quantidade de líquido ingerida por dia? __________copos/dia 

 

10. Ingere bebidas alcoólicas? Não (  )          Eventualmente – 1 ou menos vezes/semana(  ) 

Freqüentemente – 2 a 3 vezes/semana(  )           Mais de 3 vezes/semana(  ) 

 

11. Você fuma? Não (  )   Sim(  ) ________cigarros/dia 

 

12. Você canta? Não (  )   Sim(  )   Freqüência: ______vezes por semana 

 

13. Você freqüenta discotecas, bares etc? Não (  )      Eventualmente – 1 ou menos vezes/semana(  ) 

Freqüentemente – 2 a 3 vezes/semana(  )            Mais de 3 vezes/semana(  ) 

 

14. Você tem alguma  outra atividade em que use a voz? ( futebol, ginástica, grupos de amigos)  

Não (  )    Eventualmente – 1 ou menos vezes/semana(  )      Freqüentemente – 2 a 3 vezes/semana(  )            

Mais de 3 vezes/semana(  ) 

 

15. Você  tem:  

alergia respiratória, sinusite ou rinite? Não (  )   Sim(  ) 

          amidalites ou dores de garganta? Não (  )   Sim(  ) 

          problemas auditivos ou dor de ouvido? Não (  )   Sim(  ) 

          problemas digestivos ou azia? Não (  )   Sim(  ) 

          problemas de lordose, escoliose ou dores freqüentes na coluna? Não (  )   Sim(  ) 
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  16.Tem sentido alterações de estresse e ou ansiedade?    (    )sim           (    ) não 

Caso seja afirmativo, você acredita que esteja relacionado ao seu trabalho ou a vida diária? 

(    ) vida diária            (    ) trabalho      (    ) os dois 

 

  17. Faz algum tratamento para controle do estresse?    (    ) sim          (    ) não 

Qual? ____________________________________________________________ 

 

18.Faz atividades físicas?  (   )sim            (    ) Não 

 

 

19.Marque com um (X) o que você sentiu, no último semestre, na sua voz e/ou fala: 

 

 

20.Você considera que os sintomas relatados acima interferem no seu humor, na sua auto estima ou no seu 

desempenho pessoal? Não(  )    Influem pouco(  )     medianamente(  )      muito(  )   

       

21.Você utiliza alguma forma de cuidado com a voz?  Não(  )    Sim(  )Qual?_______________________ 

 

22.Oficinas para aprimoramento da expressão oral iriam auxiliá-lo? 

 Não auxiliaria(  ) auxiliaria pouco(  )     medianamente(   )    muito(  )  

Por quê?_______________________________________________________________________________ 

 

23.Observações:  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Sintomas 

Sempre Vários 

meses 

Várias 

semanas 

Raramente Não senti 

pigarros ou tosse      

sensação de dor ou desconforto na garganta      

cansaço vocal ou ao falar      

voz rouca ou com ruídos      

voz tensa ou com esforço ao falar      

voz com falhas, com quebras      

perda da voz      

voz fraca, com pouca projeção      

dificuldades na articulação das palavras      

velocidade de fala rápida      

dificuldades com a respiração quando fala, 
falta de ar 

     

muita tensão ou ansiedade para  apresentar 
trabalhos 

     

dificuldade para ser ouvido      

dificuldade para ser compreendido      

dificuldade para controlar a intensidade       

dificuldade para controlar o tom da voz      
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