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                 CONDIÇÃO DE PRODUÇÃO VOCAL – PROFESSOR Data:           /           / 

Prezado professor: O questionário CPV-P tem como objetivo fazer um levantamento das condições da voz 

do professor. Por gentileza, responda todas as questões marcando sua opção com um “x” na opção, ou 

completando, quando solicitado.  

I – IDENTIFICAÇÃO: 

1 Nome: 

2 Data de nascimento:              /              / 3  Sexo: 0. feminino 1. masculino 

4 Estado Civil: 

1. solteiro 2. casado ou qualquer forma de união 

3. separado, desquitado ou divorciado 4. viúvo 

5 Escolaridade: 

1. superior completo 2. superior em andamento Curso: 

3. superior incompleto 4. médio completo 5. médio incompleto 

6. fundamental completo 7. fundamental incompleto 8. outro: 

 

II – SITUAÇÃO FUNCIONAL 

6 Há quanto tempo você é professor?                              _____ anos ____meses 

7 Em quantas escolas trabalha atualmente? 

8 1. Além de lecionar, você realiza outras 

atividades que exigem o uso da voz? 
nunca raramente às vezes sempre 

2. Se sim, onde trabalha e o que faz? 

9 A escola é:  1. Ed. Infantil 2. Ens. Fundamental 3. Ens. Médio 4. Ens. Superior 

10 Qual o seu vínculo na escola?                                                 

 1. professor com classe definida 2. professor substituto  

 3. professor readaptado temporariamente 4. professor readaptado definitivamente 

 5. coordenador pedagógico 6. assistente de diretoria 

 7. diretor 8. outros. Qual? 

 9. Se readaptado, qual motivo? 

 10. Se readaptado, há quanto tempo? 

11 Qual(is) atividade(s) você desempenha atualmente na escola? 

 1. leciona  2. atende ao público 

 3. trabalho administrativo                  4. planejamento pedagógico 

 5. cuida do recreio/entrada                      6. responsável pela biblioteca 

 7. outro. Qual? 

12 Quantas horas por semana você permanece com os alunos? 

 1. até 10 horas/semana 2. de 11 a 20 horas/semana                3. de 21 a 30 horas/semana                    

 4. de 31 a 40 horas/semana 5. mais de 41 horas/semana 6. não atuo com alunos 

 

III- AMBIENTE DE TRABALHO 

13 A escola é ruidosa? nunca raramente às vezes sempre 

14 1. O ruído observado é forte? nunca raramente às vezes sempre 

15 2. Se o local é ruidoso, o barulho vem: (pode indicar mais de um local) 

 1. do pátio da escola 2. de obras na escola 3. aparelho de som / TV 

 4. da própria sala 5. da rua 6. de outras salas 
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 7. da voz das pessoas 8. outros: 

16 A acústica da sala é satisfatória? nunca raramente às vezes sempre 

17 A sala tem eco? nunca raramente às vezes sempre 

18 Há poeira no local?        nunca raramente às vezes sempre 

19 Há fumaça no local?  nunca raramente às vezes sempre 

20 A temperatura da escola é agradável?   nunca raramente às vezes sempre 

21 Há umidade no local?       nunca raramente às vezes sempre 

22 O local tem iluminação adequada?         nunca raramente às vezes sempre 

23 A limpeza da escola é satisfatória?    nunca raramente às vezes sempre 

24 Há higiene adequada nos banheiros? nunca raramente às vezes sempre 

25 Os produtos de limpeza causam irritação? nunca raramente às vezes sempre 

26 
O tamanho da sala é adequado ao número de 

alunos? 
nunca raramente às vezes sempre 

27 
Os móveis (lousa, mesa) são adequados à sua 

estatura?     
nunca raramente às vezes sempre 

28 
Existe local adequado para descanso dos 

professores na escola?      
nunca raramente às vezes sempre 

IV - ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

29 Você tem bom relacionamento com: 

 1. seus colegas nunca raramente às vezes sempre 

 2. a direção da escola nunca raramente às vezes sempre 

 3. os alunos nunca raramente às vezes sempre 

 4. os pais dos alunos nunca raramente às vezes sempre 

30 
Você tem liberdade para planejar e realizar as 

atividades? 
nunca raramente às vezes sempre 

31 Há supervisão constante?                                  nunca raramente às vezes sempre 

32 O ritmo de trabalho é estressante?                      nunca raramente às vezes sempre 

33 Há material de trabalho adequado?       nunca raramente às vezes sempre 

34 Há material de trabalho suficiente?       nunca raramente às vezes sempre 

35 Você considera seu trabalho monótono? nunca raramente às vezes sempre 

36 Você considera seu trabalho repetitivo? nunca raramente às vezes sempre 

37 
Você tem tempo para realizar as atividades na 

escola? 
nunca raramente às vezes sempre 

38 Você leva trabalho para casa?           nunca raramente às vezes sempre 

39 
Em caso de necessidade, você tem facilidade 

para se ausentar da sala? 
nunca raramente às vezes sempre 

40 Você realiza esforço físico intenso?       nunca raramente às vezes sempre 

41 Você carrega peso com frequencia?      nunca raramente às vezes sempre 

42 
Há comprometimento dos funcionários com a 

manutenção e organização? 
nunca raramente às vezes sempre 

43 Você tem satisfação na sua função? nunca raramente às vezes sempre 

44 Há estresse em seu trabalho?   nunca raramente às vezes sempre 

45 Fatores do trabalho interferem em sua saúde? nunca raramente às vezes sempre 

46 Quais das situações de violência relacionadas abaixo já ocorreram na escola e com que frequencia: 
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1. roubo de objetos pessoais nunca raramente às vezes sempre 

2. roubo de material da escola nunca raramente às vezes sempre 

3. manifestações de bulling nunca raramente às vezes sempre 

4. brigas entre alunos nunca raramente às vezes sempre 

5. violência contra professores e funcionários   nunca raramente às vezes sempre 

6. atos de vandalismo contra o prédio nunca raramente às vezes sempre 

7. violência à porta da escola nunca raramente às vezes sempre 

  

V ASPECTOS VOCAIS, HÁBITOS E ESTILO DE VIDA 

47 No trabalho, você costuma: 

 1. gritar nunca raramente às vezes sempre 

 2. falar muito nunca raramente às vezes sempre 

 3. falar em lugar aberto nunca raramente às vezes sempre 

 4. falar realizando atividades físicas nunca raramente às vezes sempre 

 5. falar carregando peso nunca raramente às vezes sempre 

48 Você poupa a voz quando está sem alunos? nunca raramente às vezes sempre 

49 Você recebeu orientação sobre cuidados vocais? nunca raramente às vezes sempre 

50 Você está satisfeito com sua voz? nunca raramente às vezes sempre 

51 
1. Já faltou ao trabalho por alterações vocais? nunca raramente às vezes sempre 

2. Se sim, quantos dias no último ano? Faltas _______ dias 

52 
3. Já tirou licença médica? nunca raramente às vezes sempre 

4. Se sim, quantos dias no último ano? Licenças _______ dias 

53 Você tem atividades de lazer? nunca raramente às vezes sempre 

54 Você fuma? nunca raramente às vezes sempre 

55 Você consome bebida alcoólica? nunca raramente às vezes sempre 

56 Você bebe água durante o uso da voz? nunca raramente às vezes sempre 

57 Você se alimenta em horários regulares? nunca raramente às vezes sempre 

58 1. Você evita algum tipo de alimento? nunca raramente às vezes sempre 

 2. Se sim, quais e por quê? 

59 Quanto tempo faz sua última refeição antes de dormir? 

 1. até 30 minutos 2. 31 a 60 minutos 3. mais de 1h 

60 Ao abrir a boca ou mastigar, você nota: 

 1. estalos nunca raramente às vezes sempre 

 2. sensação de areia nunca raramente às vezes sempre 

 3. desvio de queixo nunca raramente às vezes sempre 

 4. dificuldade ao abrir a boca nunca raramente às vezes sempre 

 5. dificuldade ao morder alimento nunca raramente às vezes sempre 

61 Quanto ao seu sono: 

 1. Você acorda durante a noite?      nunca raramente às vezes sempre 

 2. Você acorda descansado?          nunca raramente às vezes sempre 

 3. Quantas horas, em média, você dorme à noite?                                ________ horas 
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Índice de Triagem de Distúrbio de Voz - ITDV 
Ghirardi, Ferreira, Giannini, Latorre, 2013
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62 Marque um “x” na opção que melhor descreve a frequência com que você tem os sintomas abaixo: 

 

1.   rouquidão nunca raramente às vezes sempre 

2.   perda da voz nunca raramente às vezes sempre 

3.   falha na voz nunca raramente às vezes sempre 

4.   voz grossa nunca raramente às vezes sempre 

5.   pigarro nunca raramente às vezes sempre 

6.   tosse seca  nunca raramente às vezes sempre 

7.   tosse com secreção  nunca raramente às vezes sempre 

8.   dor ao falar nunca raramente às vezes sempre 

9.   dor ao engolir nunca raramente às vezes sempre 

10. secreção na garganta nunca raramente às vezes sempre 

11. garganta seca  nunca raramente às vezes sempre 

12. cansaço ao falar nunca raramente às vezes sempre 

Escore ITDV: ____________ (1 ponto para cada resposta às vezes e sempre) 

1
 Ghirardi ACA, Ferreira LP; Giannini SPP; Latorre MRDO. Screening Index for Voice Disorder (SIVD): Development 

and Validation. J. Voice. 2013; 27(2): 195-200. 

 

 

 

Quanto tempo levou para preencher este questionário? 

Se desejar acrescentar algum comentário, escreva abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecemos sua participação! 

 


