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Introdução: têm aumentado o número de publicações sobre voz profissional,
realizados pela Fonoaudiologia. Entretanto, diferentemente de outros
profissionais da voz pesquisados, poucos instrumentos são criados para avaliar
as condições de produção vocal do ator. Objetivo: analisar as condições de
ambiente e de organização do trabalho em atores, associadas à referência de
sintomas vocais. Método: 100 atores com no mínimo dois anos de vivência
teatral responderam à uma adaptação do questionário Condição de Produção
Vocal do Professor (CPV-P), elaborada por fonoaudiólogos experientes na área
de pesquisa e voz, com foco nos principais aspectos do ambiente, organização
do trabalho e funcionais da produção vocal do ator. Os dados foram submetidos
a análise estatística descritiva e para a análise de associação entre as variáveis
independentes ao desfecho "sintomas vocais", foi utilizado o teste do Quiquadrado, e para alguns desfechos aplicou-se a análise de regressão logística
binária múltipla (p<0,05). Resultados: dentre os participantes, 56,0% são do
sexo masculino, idade média de 30,8 anos (dp=8,6), 49% não conseguem se
manter financeiramente apenas com a profissão de ator e procuram uma
atividade complementar que na maioria das vezes exige também demanda
vocal. O principal sintoma vocal apresentado foi o pigarro (68,0%), seguido por
garganta seca (54,0%) e voz grossa (45,0%) e houve relação estatística
significativa entre ritmo de trabalho estressante e o assédio moral com a voz
fraca (respectivamente, p=0,030 e p=0,048). Atores sensibilizados com as
questões de trabalho que interferem em sua saúde contaram com isso como
fator protetor para os sintomas tosse com secreção (OR=0,40; p=0,044),
garganta seca (OR=0,42; p=0,042) e rouquidão (OR=0,30; p=0,011). O sintoma
falta de ar apareceu com menor incidência em atores que costumam realizar
desaquecimento (OR=0,19; p=0,034) Conclusão: poeira e ruído foram os
principais fatores ambientais citados, e esforço físico intenso e ritmo estressante
dentre os relacionados a organização do trabalho. Os sintomas mais referidos
foram pigarro, garganta seca, voz grossa e tosse seca, sendo que o pigarro foi
diretamente associado ao ruído.

