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Introdução
O som da voz é gerado na laringe a partir de uma emissão básica,
denominada fonação, uma expiração em que o ar vindo dos pulmões provoca a
vibração das pregas vocais. Depois da vibração das pregas vocais, e da
consequente emissão da voz, o som é articulado e transformado em fala, ou em
canto, para dar lugar à expressão de ideias e sentimentos que constituem a
comunicação humana.
Por estar presente desde o choro até o último suspiro na vida de cada um, a
voz parece uma manifestação automática do corpo humano e recebe poucos
cuidados, fato que pode resultar num prejuízo à saúde vocal (BELHAU; PONTES,
2001).
Behlau e col. (2005) apontam que as alterações de voz podem prejudicar a
profissão de um indivíduo e comprometer seu estado físico, causando um
desequilíbrio com potencial para prejudicar sua qualidade de vida.
Dentre os sujeitos que fazem uso da voz de maneira profissional destacamse os atores de teatro, cujo risco de desenvolver um problema vocal é bastante
elevado, devido a condições de trabalho e características da profissão (FERREIRA
e col., 2010 & CEBALLOS e col., 2011).
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Vilanova e col. (2016) identificaram e compararam aspectos relacionados à
prática vocal entre atores profissionais e estudantes de teatro e constaram que
ambos os grupos nutrem hábitos prejudiciais e estão expostos a ambiente de
trabalho inadequado para a saúde vocal.
A saúde vocal de educadores musicais, por sua vez, mostra-se igualmente
comprometida a de professores de outras áreas no que se refere à manutenção da
saúde vocal, sendo alarmante o desconhecimento dos docentes sobre a própria voz
(AMATO, 2008).
No que se refere especificamente aos músicos, Pereira e col. (2010)
argumentam sobre as características das atividades diárias executadas por estes
profissionais, a exemplo da elevada carga horária de ensaios, assim como das
apresentações, e apontam sua vulnerabilidade a riscos ocupacionais que podem
comprometer a capacidade laboral e a qualidade de vida.
A respeito da relação entre a qualidade de vida e voz de estudantes dos
cursos de Licenciatura em Música e Bacharelados em Musicoterapia e Música
Popular, Simões e França (2018) apontaram a importância da voz tanto no período
de graduação, quanto na futura atuação profissional, e salientaram que problemas
relacionados à voz podem interferir nas atividades da vida diária e comprometer sua
qualidade de vida dos estudantes.
Quer seja na graduação dos cursos de licenciatura, quer seja na formação
dos bacharéis, há considerações relacionadas à qualidade vocal e qualidade de
vida com futuro desempenho profissional. Diante disso, o presente estudo pretende
comparar a autopercepção que os estudantes do Centro de Artes17 e do Centro de
Música e Musicoterapia18 tem em relação à voz e à qualidade de vida, considerando
as especificidades dos cursos de graduação em questão.
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Metodologia
Trata-se de um estudo transversal, de caráter exploratório, desenvolvido com
226 estudantes dos Centros de Artes e de Música e Musicoterapia, de uma
universidade do estado do Paraná.
A seleção da amostra foi probabilística e sistemática, tendo sido adotados
como critérios de inclusão estar regularmente matriculado nos cursos de um dos
Centros de Área e assistir as aulas na sede central do Campus. Frequentar as aulas
em outra sede foi considerado um critério de exclusão, tendo em vista a
impossibilidade logística de aplicação do protocolo.
Todos os estudantes que concordaram em participar do estudo, e assinaram
o TCLE, responderam o Voice Related Quality of Life Measure (VRQOL) conhecido
como protocolo de Qualidade de vida e Voz (QVV), proposto por Hogikyan e
Sethuraman (1999), adaptado e traduzido para o português por Gasparini e Behlau
(2007) e validado por Behlau (2009).
O protocolo é autoaplicável e consiste em dez perguntas para as quais os
estudantes escolheram dentre cinco alternativas, considerando tanto a gravidade
do problema como sua frequência de aparecimento. O protocolo QVV apresenta
como resultado escores para os domínios total (T), sócio emocional (SE) e
funcionamento físico (FF) que vão de 0 (zero) a 100, sendo 0 (zero) a pior indicação
de qualidade de vida e 100 a melhor qualidade de vida.

Resultados e Discussão
Foram considerados válidos 226 protocolos respondidos integralmente 19,
sendo que houve predomínio do gênero feminino (75,41%) na amostra do CA e
maioria do gênero masculino (57,69)% dente os sujeitos do CMM; a média de faixa
etária foi de 24.42, distribuída entre 17 e 59 anos, dado que indica a diversidade da
população universitária dos Centros pesquisados.
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Os resultados dos escores do QVV, nos três domínios pesquisados, foram
tabulados e tratados no programa Statistica, versão13.3.
A distribuição da amostra nos Centros se deu conforme descrito na tabela 1,
sendo o Centro de Artes denominado CA e o Centro de Música de Musicoterapia
denominado CMM. A tabela 1 apresenta também os valores de média, mediana,
moda, variância e desvio padrão para escores total (T), sócio emocional (SE) e
funcionamento físico (FF) do QVV.
As medianas revelam que os estudantes apresentam altos índices de
qualidade de vida em voz, sendo o escore SE melhor do que o escore T e este por
sua vez, superior ao FF tanto no CA quanto no CMM. Convém destacar a ocorrência
do índice máximo de qualidade de vida para o escore SE nos dois Centros.
Há variância nos três escores pesquisados para os estudantes dos dois
Centros de Área, sendo mais observada no CA e tendo o escore FF apresentado
os índices mais significativos. A variabilidade dos resultados sugere que, apesar
das médias apontarem baixo impacto da voz na qualidade de vida, a auto percepção
da voz pode estar prejudicada.
Tabela 1: Distribuição da amostra, medidas de tendência central e de dispersão do escores
nos Centros pesquisados; n=226
n

Média

Mediana

Moda

Variância

Desv padrão

Escore T CA

122

80,92

83,75

Múltiplos

208,80

14,45

Escore SE CA

122

87,19

93,75

100,0

242,03

15,56

Escore FF CA

122

76,81

79,17

79,16

272,61

16,51

Escore T CMM

104

86,56

87,50

92,50

95,65

11,30

Escore

SE

104

92,55

93,75

100,0

94,11

10,48

Escore FF CMM

104

82,57

83,33

83,33

146,90

14,68

CMM

O teste de Mann-Whitney foi aplicado para análise estatística dos escores do
Centros de Artes e do Centro de Música e Musicoterapia. Os resultados,
apresentados na Tabela 2 mostram as significâncias para as duas variáveis e
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indicam que há diferença na autopercepção dos estudantes dos dois Centros em
relação à voz e à qualidade de vida.
Tabela 2: Resultado de Mann-Whiney para os escores das variáveis CA e CMM com nível
de significância p≤0,05; n=226
CA n=122

CMM n=104

Valor de p

Escore T

12471,00

13180,00

0,004873

Escore SE

12909,00

12742,00

0,046225

Escore FF

12597,00

13054,00

0,010372

Considerando que os sujeitos dos dois grupos cumprem rotinas exaustivas
no que diz respeito ao uso da voz, seja em aulas práticas, ensaios ou estágios, tanto
nos cursos de licenciatura quanto nos bacharelados ofertados pelos dois Centros,
os valores dos resultados sugerem melhor conhecimento do aparato vocal entre os
estudantes da área da Música, que podem ter incorporado o conceito do aparelho
fonador como como um instrumento de estudo e trabalho.
Além disso, o foco nas disciplinas de práticas corporais, em detrimento das
práticas vocais pode desfavorecer a consciência de hábitos relacionados à
percepção e preservação da voz nos estudantes que frequentam os cursos do
Centro de Artes.

Conclusão
As especificidades relacionadas à formação acadêmica dos estudantes que
frequentam os cursos dos dois Centros explicam a diferenças encontradas para as
variáveis analisadas.
Além disso, foi possível observar que os estudos sobre a saúde vocal de
professores, músicos, musicoterapeutas e artistas vem crescendo nos últimos anos
e apontam queixas e abusos vocais relacionado a estas categorias. Desse modo,
tais resultados devem ser considerados como parte dos conteúdos curriculares de
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modo a garantir a qualidade das emissões vocais durante o período de graduação
e assegurar a futura atuação profissional.
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