
XIV Seminário de Voz da PUC-SP 
 

Com a experiência, discussão e amadurecimento das questões 

relacionadas ao distúrbio de voz relacionado ao trabalho, o CEREST/SP 

organizou, durante o ano de 2004, um Fórum de Debates a fim de discutir a 

disfonia como doença relacionada ao trabalho. Para tanto, foram convidados 

profissionais representantes de diversos segmentos da sociedade, entidades 

de classes e representantes sindicais: Superintendente do INSS; Sociedade 

Brasileira de Fonoaudiologia (SBFa), com representantes do Comitê de Voz e 

do Comitê de Telemarketing; Conselho Regional de Fonoaudiologia – 2ª 

Região (CRFa); Departamento de Saúde do Trabalhador Municipal (DESAT); 

Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM); Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUC-SP); representantes de empresas privadas que 

prestam consultoria em saúde ocupacional; médicos do trabalho da Associação 

Brasileira de Telemarketing (ABT) e do CEREST/SP; Sindicato dos Professores 

e Funcionários Municipais (APROFEM); Sindicato dos Artistas e Dubladores 

(SATED) e Sindicato dos Radialistas.  

Ao final do texto tivemos o prazer de organizar, em parceria com 

CEREST e a SBFa,  o  XIV Seminário de Voz, realizado em 05 de novembro 

de 2004 e intitulado Disfonia Relacionada ao Trabalho: da construção do 

documento à uma nova prática, para a apresentação e discussão do referido 

documento.  

Na abertura, contamos com a presença de Alice Penna de Azevedo 

Bernardi (Fonoaudióloga CEREST/SP), Carlos Eduardo Gabas 

(Superintendente do INSS) e Maria da Graça Hoefel (Ministério da Saúde), que 

parabenizaram a todos pela iniciativa de redigir e encaminhar o documento ao 

INSS e ao Manual das Doenças Relacionadas ao Trabalho.  

A seguir foram discutidas as questões das doenças relacionadas ao 

trabalho e o impacto da disfonia, através da Coordenação de Maria Juliana 

Algodoal (Fonoaudióloga – Comitê da SBFa) e participação de Maria da Graça 

Hoefel (Ministério da Saúde), Marta A.Andrada e Silva (Fonoaudióloga- PUC-

SP), Thelma Mello Thomé de Souza (Fonoaudióloga DESAT) e representantes 

da APROFEM (Vera Lucia Marques) e do SINTRATEL.  



Na seqüência, o documento foi apresentado, por meio da coordenação 

da Fonoaudióloga Susana P.P. Giannini e apresentação da Dra. Márcia Tiveron 

de Souza (Fonoaudióloga CEREST/SP). A discussão do documento foi feita 

com a Coordenação da Profª. Drª. Léslie Piccolotto Ferreira e participação de 

César Augusto Patta (Médico do Trabalho CEREST/SP) e Sergio Carneiro 

(Médico do Trabalho DESAT). 

O encerramento do evento deu-se com a discussão do impacto do 

documento na prática profissional, com a coordenação de Cristiane Bolzachini 

Santoni (Fonoaudióloga CEREST/SP) e participação de Delmira F. Karmann 

(Representante do Comitê de Voz da SBFa) e Vera Cecília Gelardi 

(Representante do Comitê de Telemarketing da SBFa).  
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Programação 
 

9:00 Abertura 

Coordenação: Alice Penna de Azevedo Bernardi - Fonoaudióloga CEREST/SP 

Carlos Eduardo Gabas - Superintendente do INSS 

Maria da Graça Hoefel - Ministério da Saúde 

9:30 Das doenças relacionadas ao trabalho ao impacto da disfonia 

Coordenação: Maria Juliana Algodoal - Fonoaudióloga 

Maria da Graça Hoefel - Ministério da Saúde 

Marta A.Andrada e Silva - Fonoaudióloga 

Thelma Mello Thomé de Souza - Fonoaudióloga DESAT 

Representantes da APROFEM (Vera Lucia Marques) e do SINTRATEL 

10:45 Intervalo 

11:00 Apresentação e Discussão do documento 

Coordenação: Susana P.P. Giannini - Fonoaudióloga  

Márcia Tiveron de Souza - Fonoaudióloga CEREST/SP 

12:00 Almoço no local 

13:30 Mesa Redonda: Discutindo o documento 

Coordenação: Léslie Piccolotto Ferreira 

César Augusto Patta - Médico do Trabalho CEREST/SP 

Sergio Carneiro - Médico do Trabalho DESAT 

14:30 O impacto do documento na prática profissional 

Coordenação: Cristiane Bolzachini Santoni - Fonoaudióloga CEREST/SP 

Delmira F. Karmann - Representante do Comitê de Voz da SBFa 

Vera Cecília Gelardi - Representante do Comitê de Telemarketing da SBFa. 
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Apresentação 

Seminário de Voz da PUC-SP: a discussão sobre o distúrbio de voz como doença 

relacionada ao trabalho sete anos depois.... 

Léslie Piccolotto Ferreira1 

 

Dizem que de sete em sete anos nossas vidas passam por mudanças importantes...  

Parece que o mesmo está acontecendo com nossos Seminários, no que diz respeito a 

discussão do distúrbio de voz como doença relacionada ao trabalho.... 

 

Não imaginávamos, quando realizamos no ano de 1997 a nossa primeira discussão, que 

depois de sete anos estaríamos discutindo um documento a ser encaminhado para o 

INSS e para o Manual de Doenças Relacionadas ao Trabalho!  

 

Naquela época a presidente do Conselho Federal de Fonoaudiologia, solicitou sugestões 

sobre um parecer elaborado por uma conselheira a respeito do assunto e resolvemos 

realizar o Seminário daquele ano (ocorrido em 17 de outubro), pois percebemos no 

mesmo momento a complexidade da temática!!!! Para minimizar tal complexidade e por 

entender que a discussão não deveria ser unilateral, convidamos para participar, desde a 

organização do primeiro deles e até hoje, todos aqueles interessados nessa questão. 

 

No primeiro, foi decisiva a participação do Dr. Bernardo Bedrikow que nos alertou 

sobre várias questões das doenças relacionadas ao trabalho, fato que nos demais nos 

levou a sempre contar com representantes da Medicina do Trabalho. A importância do 

preenchimento da CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) e as questões 

relacionadas ao nexo causal certamente foram as principais ¨lições¨ dadas pelo nosso 

mestre!  

 

A pesquisa realizada em vários centros, e apresentada no ano seguinte, nos alertou para 

as questões dos riscos ambientais e em 1998 tivemos entre os participantes o 

                        
1Professora Titular da PUC-SP;Coordenadora do Laborvox  da PUC-SP 
leslieferreira@yahoo.com 
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representante da Unitrabalho e de diversos Sindicatos que nos contaram as dificuldades 

¨do lado do trabalhador¨.  

 

Nesse mesmo evento, a participação de uma psicóloga, uma  fisioterapeuta e uma 

profissional de RH evidenciou que se o contexto é de trabalho, não se pode pensar sem 

que uma equipe toda possa ser ouvida, pois cada um, sob o olhar específico de sua 

formação poderá contribuir para ações educativas e intervenções mais efetivas, que vão 

ao real encontro das necessidades dos trabalhadores. 

 

A necessidade de ir a campo mobilizou-nos a realizar uma pesquisa com os professores 

do município de São Paulo e mais uma vez aprendemos que a parceria entre o público e 

o privado, entre a academia e a sociedade tem que ser cada vez mais incentivada. Da 

nossa pesquisa muitas ações surgiram e certamente os números que nela encontramos 

foram os responsáveis por chamar a atenção de várias instâncias sobre a necessidade de 

reverter a situação dos distúrbios da voz. Sem modéstia, podemos dizer que 

contribuímos para a aprovação da Lei de autoria da deputada Maria Lucia Prandi (e 

todas as demais que dela decorreram...) e da campanha ¨A voz é meu instrumento¨ 

desenvolvida pela Prefeitura do Município de São Paulo, sob a responsabilidade do 

Departamento de Saúde do Trabalhador, que também tem servido de referência para 

outras campanhas. 

 

A Fonoaudiologia, em particular foi aos poucos deixando de lado a visão de que os 

problemas de voz são de responsabilidade do trabalhador que apresenta um  distúrbio de 

voz. Mais especificamente deixou de culpabilizar o profissional da voz pelo seu  ¨abuso 

e mau¨ uso da voz.... Entendemos que ninguém grita ou pigarreia porque quer, mas 

situações do dia-a-dia levam-nos a desenvolver comportamentos que podem chegar a 

uma alteração vocal. O meio começou a ser mais valorizado! De um  lado em sua 

vertente física, no caso a poeira, o ruído, a temperatura, entre outros, e para melhor 

entender isso pudemos contar, em nossos Seminários, com a participação de 

engenheiros do trabalho; e de outro, pelas questões organizacionais de trabalho e 

relacionais, freqüente entre pares ou superiores. 
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Os Seminários têm se constituído desde então em local para apresentação de dados de 

pesquisa e, mais ainda, de práticas tanto clínicas quanto de ações educativas referentes à 

voz, sempre com a participação de nomes importantes do cenário da Saúde Ocupacional 

– o Prof. Dr. Renée Mendes, Dr Sergio Carneiro, Dr.ª Lys Esther Rocha, Dr. Herval 

Pina Ribeiro, o engenheiro químico Pedro Nascimento, Dr. Wanderley Codo – da área 

médica otorrinolaringológica - Dr. Ariovaldo Silva, Dr. Antônio César Bernardes 

Augusto, Dr. Henrique Olival Costa, Dr. Fernando Leite de Carvalho e Silva, Dr José 

Pinto, Dr. Marcos Sarvat -  e da área jurídica - o promotor Antonio Lopes Monteiro. 

 

O  XI Seminário de Voz, no ano de 2001, foi escolhido para discutir algumas questões 

levantadas na 1a. Reunião de Consenso de Voz Profissional ocorrida no início desse 

mesmo ano: as condições clínicas e/ ou enfermidades que predispõem à disfonia; 

conceitos e evidências científicas reconhecidas; e riscos ambientais e condições em 

postos de trabalho. Essa tarefa foi entendida como uma tentativa de juntos, chegarmos a 

explicitar melhor essas questões. 

 

Como se diz popularmente, quis o destino¨ na seqüência, ou talvez as diferentes visões 

de como lidar com a questão, que seguíssemos, otorrinos e fonos, por caminhos 

diferentes...mas certamente essa separação em algum momento terá que ser revista,  

pois  certamente, de ambas as partes, quer-se o melhor para aquele que nos procura 

pedindo ajuda, quer porque apresenta algum distúrbio de voz, quer porque deve ser 

alertado para que não venha a apresentá-lo.  

 

Se nesses anos todos, a mensagem que os demais profissionais mais nos deixaram foi a 

necessidade do trabalho em equipe, para que cada um possa contribuir naquilo em que 

melhor foi formado, não se pode conceber que essas duas profissões – ORL e Fono – , 

em se tratando de distúrbios vocais, estejam em ¨barcos separados¨..... 

 

Passados esses sete anos de discussão sobre a temática, é possível perceber que a cada 

seminário até mesmo o nome que dávamos a cada um deles refletia aquilo que 

aprendíamos sobre o assunto. Assim, chegamos a este XIV Seminário de Voz 

considerando que essa problemática deva ser denominada de Distúrbio de Voz 
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Relacionado ao Trabalho, por entendermos que tal termo, de um lado, explicita o que 

de fato queremos dizer com tais alterações, que podem ou não apresentar lesões 

orgânicas, e de outro, aponta o fato da alteração ter sido adquirida na relação do sujeito 

com seu trabalho, acarretando dificuldade para o desempenho de sua função 

ocupacional. 

 

Tenho a esperança que, particularmente este Seminário em seu ano ¨sete¨, possa ao seu 

final, considerar as  divergências e nos levar para um debate, trazendo novas discussões 

e possibilidades de integração entre todos os envolvidos, com reais avanços para 

aqueles que sofrem por apresentarem um distúrbio em sua voz. 

 

Obrigada mais uma vez a todo o grupo de professores e alunos que me auxiliaram na 

organização desses Seminários, e em especial ao grupo do CEREST que, para este XIV 

Seminário vestiu,  conosco,  a camisa de forma efetiva!  
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Abertura  
Alice Penna de Azevedo Bernardi2 

 

Há várias décadas, o avanço do conhecimento científico, bem como as lutas dos 

trabalhadores e de movimentos sociais em busca de melhores condições de trabalho e de 

vida proporcionaram uma crescente discussão e reflexão acerca das doenças 

relacionadas ao trabalho.  

 

Especialmente, nas duas últimas décadas o surgimento de novas profissões como o de  

operadores de telemarketing e a crescente demanda de profissionais que utilizam a voz 

como instrumento de trabalho como é o caso de professores, cantores, radialistas e 

outros fizeram aparecer no contexto epidemiológico das doenças relacionadas ao 

trabalho a disfonia.  

 

A disfonia relacionada ao trabalho pode estar relacionada não só a fatores de risco 

ambientais, mas, sobretudo, àqueles relacionados à organização do trabalho. 

 

Sabe-se que a grande prevalência de disfonia relacionada ao trabalho pode ser explicada 

por transformações no trabalho, caracterizadas pelo estabelecimento de metas, 

considerando apenas sua produtividade, sem levar em consideração os limites físicos e 

psicossociais dos trabalhadores. Há uma forte exigência de adequação dos trabalhadores 

às características organizacionais das empresas, com intensificação do trabalho e 

padronização dos procedimentos – dificultando qualquer manifestação de criatividade e 

flexibilidade –, ausência e impossibilidade de pausas espontâneas, necessidade de 

permanecer em posturas inadequadas por tempo prolongado, exigência de informações 

específicas, necessidade de concentração para não cometer erros, além de mobiliário, 

equipamentos e instrumentos inadequados ao desenvolvimento da atividade. 

Dentro desse contexto, existe a necessidade da formulação de políticas públicas na área 

de saúde do trabalhador para o enfrentamento desses problemas. O conhecimento 

epidemiológico do perfil da disfonia em relação às categorias profissionais só é possível 

                        
2Fonoaudióloga do CEREST- SP ; Mestre e Doutoranda em Saúde Pública pela USP (área de 
concentração em Epidemiologia) ; Especialista em Audiologia pelo CFFa; alicepenna@terra.com.br 
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por meio de um sistema de notificação da doença para posterior estratégia e ação de 

âmbito governamental que previna a doença e promova a saúde vocal dos trabalhadores 

de acordo com seu ramo de atividade. 

 

Nesse sentido a Constituição Brasileira, no seu artigo 200 referindo-se às competências 

do SUS, cita como uma de suas atribuições: “colaborar na proteção do meio ambiente, 

nele compreendido o do trabalho.” 

 

Segundo a Lei Orgânica da Saúde nº 8080/90, entende-se por saúde do trabalhador um 

conjunto de atividades que se destina, por meio das ações de vigilância epidemiológica 

e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como, 

visa a recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e 

agravos advindos das condições de trabalho. 

 

Ainda na Lei Orgânica da Saúde, nº 8080, de 19/09/90, o artigo 16 se refere às 

competências da direção nacional do SUS, dentre as quais “participar da definição de 

normas e mecanismos de controle, com órgãos afins, de agravo sobre o meio ambiente 

ou dele decorrentes, que tenham repercussão na saúde humana”. Ainda nesse mesmo 

artigo outra competência estabelecida é “participar da definição de normas, critérios e 

padrões para o controle das condições e dos ambientes de trabalho e coordenar a política 

de saúde do trabalhador”. 
  

Publicada pelo Ministério da Saúde, a Portaria 1679, de 20/09/02,  institui a criação de 

uma Rede Nacional de Saúde do Trabalhador (RENAST), com o objetivo de criar 

ferramentas que possibilitem ao SUS uma intervenção eficaz sobre os fatores de risco, 

condicionantes de agravos à saúde de expressivos contingentes populacionais. É 

também objetivo da RENAST  romper com o ponto de estrangulamento no fluxo de 

produção de diagnósticos de doenças relacionadas ao trabalho, por meio da criação de 

uma rede de Centros de Referência em Saúde do Trabalhador, integrados ao sistema 

hierarquizado de atenção à saúde. 
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A criação de uma rede de centros de referências foi a estratégia adotada para a 

construção de uma efetiva política de estado na área da saúde do trabalhador, por meio 

da organização das ações e serviços voltados para a atenção à saúde dos trabalhadores 

com vistas à sua incorporação na rede de serviços de saúde pública.Nesse sentido, o 

Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST/SP) na sua atribuição de 

gestor estadual, tem como atribuição definida pela Lei 1679 de 2002 constituir-se como 

pólo de referência técnica de gestão estadual. Tem, além de finalidades semelhantes às 

dos CRST regionais, as de propor normas  relativas a diagnóstico, tratamento e 

reabilitação de pacientes portadores de agravos à saúde decorrentes do trabalho, 

garantir suporte técnico aos municípios para execução da pactuação regional, visando 

ao atendimento dos casos de agravos relacionados ao trabalho, atuar em articulação 

com os Centros de Vigilância Sanitária e Epidemiológica e com unidades e órgãos 

afins, nas atividades de normatização relativas à prevenção de agravos à saúde 

decorrentes do trabalho e de vigilância sanitária e epidemiológica em saúde do 

trabalhador, promover, em conjunto com os órgãos competentes dos municípios, a 

definição de critérios de avaliação para controle da qualidade das ações de saúde do 

trabalhador desenvolvidas no âmbito municipal.  

  

Dessa forma, a elaboração do documento “Disfonia Relacionada ao Trabalho” a ser 

discutida nesse evento constituiu-se em uma iniciativa coordenada pelo CEREST-SP 

dentro de sua atribuição de gestor estadual prevista na Política Pública de Saúde do 

Trabalhador vigente (RENAST). 

 

As alterações vocais ocasionadas principalmente pelas questões relacionadas à 

organização do trabalho que, freqüentemente, levam a demanda vocal excessiva, têm 

levado diversas categorias como professores, operadores de telemarketing, radialistas, 

entre outros, a situações de afastamento e incapacidade para o desempenho de suas 

funções, ainda não reconhecidas pelo INSS enquanto doença relacionada ao trabalho. 

Por outro lado, as ações de vigilância e a elaboração de normas técnicas que adeqüem o 

conhecimento científico acumulado às novas condições e demandas de trabalho são 

praticamente inexistentes e fazem-se necessárias urgentemente, uma vez que existe um 

aumento progressivo dos profissionais que dependem da voz enquanto instrumento de 
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trabalho. Por este motivo, esta publicação é fruto de árduo trabalho visando adequar o 

conhecimento científico existente. 

 

Para que este documento fosse produzido, em abril de 2004, o CEREST/SP organizou 

um Fórum de Debates a fim de discutir a disfonia como doença relacionada ao trabalho. 

Para tanto, foram convidados profissionais representantes de diversos segmentos da 

sociedade, entidades de classes e representantes sindicais. Participaram das reuniões: 

Superintendente do INSS; Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia (SBFa), com 

representantes do Comitê de Voz e do Comitê de Telemarketing; Conselho Regional de 

Fonoaudiologia – 2ª Região (CRFa); Departamento de Saúde do Trabalhador Municipal 

(DESAT); o Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM); Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUC-SP); representantes de empresas privadas que prestam 

consultoria em saúde ocupacional; médicos do trabalho da Associação Brasileira de 

Telemarketing (ABT) e do CEREST/SP; Sindicato dos Professores e Funcionários 

Municipais (APROFEM); Sindicato dos Artistas e Dubladores (SATED); Sindicato dos 

Radialistas.  

 

A discussão ampliada desse documento com representantes dos Ministérios da Saúde e 

da Previdência Social é de fundamental importância, uma vez que a Lei nº 777/GM de 

28 de abril de 2004 regulamenta os procedimentos técnicos de notificação compulsória 

de agravos à saúde do trabalhador em rede de serviços sentinela específica, no SUS, e a 

disfonia ainda não é reconhecida como um agravo à saúde relacionado ao trabalho. 

 

Esperamos dessa forma, que a discussão desse documento possa trazer importantes 

avanços na promoção da saúde vocal de profissionais que utilizam a voz como 

instrumento de trabalho. 
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Das doenças relacionadas ao trabalho ao impacto da disfonia 

Maria Juliana Algodoal 3 

 
Coordenar essa mesa é uma honra para mim, não só porque venho atuando junto a um 

dos profissionais que estão mais sujeitos às disfonias, o operador de telemarketing, mas 

também pela presença de pessoas tão significativas para o desenvolvimento do tema.  

 

Segundo a Carta de Ottawa (1986), saúde é definida como o “processo de capacitação 

da comunidade para atuar na melhoria da sua qualidade de vida, incluindo uma maior 

participação no controle desse processo”. 

 

Partindo desse pressuposto, considero que, por um lado, poucas empresas querem gastar 

dinheiro com saúde, por outro, nenhum trabalhador quer ter sua saúde prejudicada. 

Assim, os objetivos muitas vezes são diferentes e esta é uma grande problemática na 

área de Saúde do Trabalhador. 

 

A Qualidade de Vida e os programas que as empresas fazem, tem sido uma porta de 

entrada constante para que não se fale em doença, mas para que se fale em Saúde, isto é, 

tem sido utilizada como uma forma de Promoção. 

Neste encontro poderemos discutir esta questão e contar com conhecimentos e pontos 

de vista diferentes, enriquecendo o tema, em busca do que seria ideal para a Promoção 

de Saúde dos trabalhadores. 

 

Lembro a todos que o tema dessa mesa, Das doenças relacionadas ao trabalho ao 

impacto da disfonia, nos traz à memória o grande impacto que as legislações voltadas 

para as Lesões por Esforços Repetitivos ou Distúrbios Osteomusculares Relacionadas 

ao Trabalho, trouxeram para os trabalhadores e para as escolas e empresas.  

 

                        
3 Fonoaudióloga, Doutora em Lingüística Aplicada e Estudos da Linguagem- PUC/SP; Mestre em 
Distúrbios da Comunicação- PUC/SP; Diretora da Linguagem Direta Fonoaudiologia Ltda.; Presidente do 
Comitê de Telemarketing da SBFª; Professora do Curso de Especialização em Voz- PUCCOGEAE/SP 
jalgodoal@linguagemdireta.com.br 
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Acredito que esse Documento, objetivo do XIV Seminário de Voz, contribuirá 

profundamente para que as ações de Promoção de Saúde passem a ser prioridade na 

estruturação de programas e na organização dos investimentos. 

Algumas empresas, desde a década de 1980 investem na promoção de Saúde Vocal de 

suas equipes. Os professores também têm sido alvo de investimentos por parte dos 

órgãos públicos e privados. 

 

Os profissionais que fazem uso profissional da voz, aqui representados pela APROFEM 

e pelo SINTRATEL, cientes da necessidade de investimento na Promoção de Saúde 

contribuirão bastante para essa reflexão.  

 

Os fonoaudiólogos representados pela Profª Drª Marta Andrada e Silva e pela Ms. 

Thelma Souza contribuirão com suas reflexões contínuas acerca da atuação 

fonoaudiológica privada e pública e a Sra. Maria da Graça Hoefel nos trará a 

contribuição fundamental do Ministério da Saúde. 

 

Todos em prol de aprofundar essa questão, mostrando que mais uma vez a discussão só 

enriquece e esperando contribuir para o fortalecimento desse Documento. 
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Disfonia sintoma ou doença relacionada ao trabalho? 
Marta Assumpção de Andrada e Silva 4 
 
 
Na minha prática clínica, de 15 anos no atendimento a pacientes disfonicos, com 

disfonias relacionadas ou não relacionadas diretamente ao trabalho, a minha visão 

fonoaudiológica é clara: a disfonia é sim um sintoma e não uma doença. 

 

 Esse talvez seja o motivo de base para tanta dificuldade para que se formalize a questão 

desse problema para a saúde do trabalhador. Mesmo que um grupo de médicos, na sua 

maioria otorrinolaringologistas, tente criar um termo para substituir disfonia, que 

segundo Houaiss (2001) é definida como alteração ou enfraquecimento da voz ou 

dificuldade de fonação de qualquer origem, para um novo termo que possa ser 

classificado como doença, a questão não se resolverá.  

 

Só seria possível entender a disfonia como doença se  eu nunca tivesse realizado um 

trabalho fonoaudiológico com um paciente trabalhador com alteração vocal. A 

subjetividade está na voz e no sintoma vocal. De sintoma a Fonoaudiologia entende, 

algo que a experiência terapêutica nos possibilita já as doenças que acometem o trato 

vocal, essas sim são de conhecimento médico. 

 

A  subjetividade das alterações vocais sobrepõe ao diagnóstico médico das alterações 

laríngeas.  As questões individuais da voz estão diretamente ligadas a fatores sociais, 

culturais, econômicos e profissionais. Por exemplo uma voz alterada para um professor 

conseguir projetar sua voz  pode ser perfeita para um operador de telemarketing vender  

seu produto.  

 

A questão da subjetividade da disfonia pode ser triplicada quando pensamos nas suas 

interfaces na atividade profissional. Mesmo quando procuramos nos aprofundar, 

auxiliadas pelo médico do trabalho e pelos conceitos de saúde pública, nas questões de 

                        
4 Professora do curso de Fonoaudiologia da PUC – SP; Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e 
Fonoaudióloga da Derdic. 
martaandrada@uol.com.br 
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ergonomia, dos fatores exógenos e endógenos não foi possível classificar ou setorizar as 

alterações da voz.  

 

Entendemos melhor agora como investigar e compreender  todas as características 

necessárias para o conhecimento de uma determinada atividade profissional, algo que 

com certeza modificou nossa atuação tanto na clínica quanto no trabalho de assessoria.   

 

Não tenho dúvida que se pudéssemos ver a disfonia como uma doença, com um 

diagnóstico médico objetivo não estaríamos, há praticamente oito anos, discutindo essa 

questão. Sabemos que quando chegarmos a finalização do  documento, muitos 

caminhos e áreas, além da Fonoaudiologia, deverão ser percorridos.  

 

Provavelmente se tivéssemos fechado o pensamento na disfonia como doença muito 

tempo e trabalho teriam sido economizados. Embora dessa maneira nos imaginaríamos 

surdos, com uma visão alterada ou absolutamente sem memória de todas as histórias 

que já ouvimos de profissionais que estão com dificuldades ou afastadas do seu trabalho 

por questões vocais. Ao  ouvir tais relatos, ao trabalhar junto aos pacientes para 

reintegra-los ao trabalho verificamos o quanto essas histórias são únicas, particulares e 

muito profundas. E como as histórias das disfonias nunca estão exclusivamente 

relacionadas ao trabalho, uma vez que a voz carrega quem somos e como estamos no 

mundo.  

 

Pensar na disfonia como sintoma é ter a certeza que nossa discussão e reflexão em 

relação  ao tema não se encerrará nunca. Mesmo com documentos, esse ou outros, 

concluídos e aprovados sabemos que como o trabalho se modifica com o tempo, as 

questões relacionadas a ele também se modificam. Precisamos de uma regulamentação e 

de um consenso  entre os profissionais que assistem o trabalhador para com certeza 

melhorar a qualidade de vida do profissional que usa a voz como instrumento de 

trabalho e não para disputas de espaços e de poder. Dessa forma estamos todos 

perdendo os espaços e os limites.                          
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O impacto da disfonia na Prefeitura Municipal de São Paulo 

Thelma Mello Thomé de Souza5 

Claudia Taccolini Manzoni          

   

Para refletir sobre o impacto da disfonia na rede municipal, é necessário considerar os 

seguintes dados: a Prefeitura do Município de São Paulo (PMSP) está atualmente 

organizada em 31 Subprefeituras, 21 Secretarias Municipais e algumas Autarquias 

como Câmara, Tribunal de Contas do Município (TCM), Ouvidoria, Instituto de 

Previdência Municipal (IPREM) e Serviço Funerário (23 cemitérios). 

 

Os servidores da Educação e Saúde somam 67% do total de funcionários do Município. 

São 53.148 educadores, sendo 43.982 professores, 7.408 auxiliares de desenvolvimento 

infantil (ADI’s) e 1.758 coordenadores. 

 

O Departamento de Saúde do Trabalhador Municipal – DESAT é um órgão ligado à 

Secretaria de Gestão Pública e tem as seguintes atribuições: 

 Atribuições Periciais: Ingresso, Licença Médica, Readaptação Funcional, 

Aposentadoria por invalidez e Acidente de Trabalho. 

 Atribuições de Promoção: projetos e campanhas na área de Saúde do Trabalhador, 

investigação de ambientes de trabalho, exames periódicos, apoio à Comissão Interna 

de Prevenção de Acidentes (CIPA) e normatização da insalubridade. 

 

DADOS EPIDEMIOLÓGICOS DO DESAT 

Os dados a seguir foram obtidos junto à Divisão de Informação e Epidemiologia do 

DESAT, que realiza análises sobre informações colhidas na atividade pericial. 

 Dados relativos ao Ingresso: 

o Em 2002 ingressaram na PMSP 1666 professores, sendo que 22 

apresentaram alteração vocal. Destes, 20 foram considerados aptos e 

somente 2 inaptos (0,12%); 

                        
5 Fonoaudiólogas do DESAT 
ttsouza@prefeitura.sp.gov.br 



 
 

 17

Disfonia Relacionada ao Trabalho: da construção do documento 
à uma nova prática

o Em 2003 ingressaram 2470 professores, 13 com alteração vocal, sendo 9 

aptos e 4  inaptos (0,16%); 

o Até outubro de 2004 cerca de 4.000 professores ingressaram. Atualmente 

está sendo realizado, no acolhimento inicial, um projeto específico para 3400 

professores de desenvolvimento infantil, onde estão sendo repassadas 

orientações sobre saúde vocal (fita de vídeo: “O que é bom para o dono é 

bom para a voz” e Manual de Saúde Vocal da Campanha “A voz é meu 

instrumento”). 

 

 Dados relativos às Licenças Médicas - Nesta análise foram consideradas alterações 

vocais os laudos contendo diagnósticos classificados segundo o Código 

Internacional de Doenças (CID-10) como J37, J38 e R49. 

o Em 2002 foram concedidas 282 licenças médicas por alterações vocais 

(0,8% do total de licenças). Destas, 245 (87%) foram de professores e 22 

(8%) de outras funções ligadas à Educação, totalizando 267 (95%) licenças 

de profissionais da Educação; 

o Em 2003 foram 443 licenças (0,9% no total de licenças), sendo 388 (87%) 

de professores, 35 (8%) de outras funções ligadas à Educação, totalizando 

423 (95%) licenças de profissionais da Educação por alterações vocais; 

o Ainda não temos dados condensados sobre o ano de 2004, mas convém 

ressaltar que neste ano tiveram início as licenças médicas de curta duração 

(sem perícia). 

 

 Dados relativos à Readaptação Funcional -Nesta análise também foram 

considerados distúrbios vocais os laudos contendo diagnósticos classificados 

segundo o Código Internacional de Doenças (CID-10) como J37, J38 e R49. 

o Foi realizado um estudo de morbidade em 5008 laudos médicos de 

readaptação funcional emitidos no período de 1999 a 2002, que apresentou 

os seguintes resultados: 

 2.198 (37%) são laudos relacionados aos distúrbios de saúde mental 

 1.571 (27%) são relacionados aos distúrbios osteomusculares; 

 706 (12%) são de distúrbios vocais 
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De acordo com os dados do COAP, em 2003, foram registrados 51 casos novos 

de readaptação por distúrbios vocais e até setembro de 2004, 30 casos novos. 

 

A FONOAUDIOLOGIA NAS ATRIBUIÇÕES PERICIAIS 

PROTOCOLO DE INGRESSO 

• O candidato a funções de risco para disfonia, que no exame admissional 

apresentar alteração na qualidade vocal, é encaminhado para Triagem 

Fonoaudiológica. 

• O candidato é considerado apto se a disfonia não for confirmada. 

• Se a disfonia for confirmada, o candidato é encaminhado para Avaliação 

Otorrinolaringológica e Fonoaudiológica completa. Caso seja necessário, são 

solicitados exames complementares. 

• A aptidão fica a critério da decisão conjunta do Fonoaudiólogo e Médico 

Otorrinolaringologista. 

• Todos os candidatos com disfonia são encaminhados para tratamento. A junta 

médica de reconsideração realiza nova análise dos casos considerados inaptos 

após período de 4 a 6 meses de tratamento.  

• São consideradas funções de risco para disfonia: professor, coordenador 

pedagógico e telefonista. 

• São considerados exames complementares: nasofibrolaringoscopia, audiometria 

e avaliação acústica de voz. 

  

READAPTAÇÃO 
 

• A Readaptação Funcional torna-se necessária quando o servidor apresenta 

comprometimento parcial, permanente ou temporário de sua saúde vocal, que o 

incapacite para o exercício de sua função. 

• O Setor de Fonoaudiologia realiza avaliação de voz pericial em servidores com 

alterações vocais que estejam em processo de Readaptação Funcional, relatando 

seu parecer quanto à necessidade ou não da Readaptação.  

• O Centro de Orientação e Apoio Profissional (COAP) acompanha os servidores 

readaptados com alteração de voz no Grupo de Orientação Vocal. Este grupo 
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tem caráter orientador e preventivo, e realiza atividades teórico-práticas 

envolvendo aspectos de saúde vocal e saúde do trabalhador. 

 

A FONOAUDIOLOGIA NAS ATRIBUIÇÕES DE PROMOÇÃO 

CAMPANHA “A VOZ É MEU INSTRUMENTO” = CAMPANHA DE 

SENSIBILIZAÇÃO VOCAL PARA EDUCADORES 

 
Introdução/Objetivo 
 

A Campanha é uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria de 

Gestão Pública, da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de 

Saúde em parceria com a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia e o Conselho 

Regional de Fonoaudiologia. 

 

O lançamento ocorreu em agosto de 2003, durante o II Seminário de Saúde do 

Trabalhador Municipal – SESAT, e o término está previsto para o final de 2004. 

  

A campanha tem como objetivo principal orientar os servidores sobre a importância da 

voz como instrumento de trabalho, contribuindo com a promoção de sua saúde vocal.  

  

A coordenação da campanha é do Departamento de Saúde do Trabalhador (DESAT) e 

integra um conjunto de ações de promoção à saúde, em andamento, visando a melhoria 

da qualidade de vida no trabalho. 

  

A campanha é dirigida a todos os educadores da rede municipal: professores, 

coordenadores pedagógicos e diretores. É realizada de forma regionalizada, por 

subprefeitura, tendo a duração de três encontros de 90 minutos cada, utilizando horário 

de jornada especial integral ou ampliada dos professores, conforme cronograma 

organizado por subprefeitura. Ocorre em várias opções de horários, a fim de atender as 

diversas jornadas dos servidores. 
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Estratégias 

 

Para implementação da Campanha são realizadas estratégias de divulgação e 

sensibilização junto às coordenadorias de educação das subprefeituras: 

 Definição do período de realização da campanha junto à Coordenadoria de 

Educação da subprefeitura. 

 Reunião de sensibilização na região com diretores e coordenadores pedagógicos. 

 Carta da Secretária Municipal de Educação apresentando a campanha aos diretores 

das escolas. 

 Convite dos encontros aos educadores. 

 Antes dos encontros, os professores respondem um questionário de investigação 

epidemiológica, contendo informações relativas à saúde vocal e ao ambiente de 

trabalho para implementação de futuras ações. 

 

Os encontros são realizados preferencialmente na coordenadoria de educação da 

subprefeitura, pela localização e disponibilidades de salas/auditórios e recursos 

utilizados: TV e vídeo, computador com CD-ROM, tela para projeção, projetor 

multimídia (datashow) e lousa ou flip chart. 

 

Encontros com Educadores 

 

Os objetivos do primeiro encontro são sensibilizar os educadores para a questão da 

saúde vocal e fornecer subsídios teóricos sobre produção vocal e cuidados com a voz.  

 

Conteúdo: 

  Apresentação da campanha; 

  Apresentação da fita “Voz – som nosso”; 

  Comentários e dúvidas sobre a fita; 

  Dinâmica e discussão a respeito de cuidados com a voz; 

  Distribuição do Manual de Saúde Vocal. 
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Os objetivos do segundo encontro são fornecer subsídios teóricos e vivências 

sobre fatores importantes para uma produção vocal adequada e iniciar uma discussão 

sobre saúde e trabalho. Conteúdo: 

  Realização de atividades práticas, acompanhadas de apostila (postura e 

relaxamento específico, respiração e coordenação fono articulatória, articulação 

e ressonância); 

  Discussão a partir de fotos/desenhos de diversos ambientes de trabalho, 

buscando identificar possíveis riscos à saúde relacionados ao trabalho; 

  Orientações para preenchimento de quadro que deve conter dados sobre saúde e 

condições de trabalho nas escolas, que é discutido no próximo encontro. 

 

Os objetivos do terceiro encontro são realizar discussão sobre saúde do 

trabalhador e finalizar a campanha. Conteúdo: 

  Discussão sobre riscos ambientais e de organização do trabalho com base nos 

quadros preenchidos; 

  Propostas e instrumentos de mudanças no ambiente de trabalho, orientações 

quanto à CIPA; 

  Apresentação e discussão da fita “O que é bom para o dono é bom para a voz”, 

que foi adquirida em 2001 pela Secretaria Municipal de Educação para todas as 

Escolas Municipais de Ensino Fundamental ( EMEFs); 

  Orientações para que a fita seja assistida e discutida nas escolas. 

  

Suporte 

 

Para a viabilização dos encontros de forma regionalizada, foi feita capacitação de 

fonoaudiólogos da rede municipal de saúde das diversas subprefeituras e do Centro de 

Referência em Saúde do Trabalhador do Estado de São Paulo. Também foram 

contratadas, pelo DESAT, duas estagiárias de Fonoaudiologia para o desenvolvimento 

das atividades. 
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Mensalmente, são realizadas plenárias dirigidas a todos os envolvidos na Campanha 

para avaliação e planejamento das ações, além de palestras com temas de interesse na 

área.  

 

Existe um suporte em DESAT para triagem fonoaudiológica e avaliação 

otorrinolaringológica de professores com queixas vocais e encaminhamento para 

tratamento. 

 

Resultados 

 

A Campanha atingiu 17 das 31 Subprefeituras do município, e os resultados até o 

presente momento registram: 

 6.712 questionários preenchidos; 

 18 encontros de sensibilização; 

 284 encontros com professores; 

 4.990 participações; 

 capacitação de 52 fonoaudiólogos; 

 9 plenárias. 

 

Na análise de 6049 questionários, obteve-se os seguintes dados: 

 4041 (67%) têm ou já tiveram alteração na sua voz; 

 4204 (70%) não tinham recebido orientações sobre cuidados com a voz. 

 

Perspectivas 

 

 Realizar reuniões com as Coordenadorias de Educação das Subprefeituras 

envolvidas, para avaliação e devolutiva dos resultados. 

 Terminar a análise dos questionários. 

 Dar continuidade às ações da Campanha em 2005, procurando atingir mais 

professores onde a campanha já aconteceu e aumentar a abrangência, 

levando a Campanha para as outras 14 subprefeituras. 
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 Criar Oficinas de Voz nas regiões onde a Campanha ocorreu, aprofundando 

os conteúdos trabalhados por meio de cursos teórico-práticos de maior 

duração, com acompanhamento do professor no local de trabalho. 

 Implementar o Programa de Saúde Vocal, regulamentando a Lei nº 13.778, 

de 11 de Fevereiro de 2004 (Projeto de Lei nº 205/02, Vereador Paulo 

Frange - PTB) que dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Saúde 

Vocal do Professor da Rede Municipal de Ensino. 
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O Sindicato e a saúde do trabalhador 

Vera Lúcia Machado Marques6 

Arnaldo Ribeiro dos Santos7  

 

 Para a APROFEM – Sindicato dos Professores e Funcionários Municipais de São 

Paulo8 – constituiu-se em motivo de honra e satisfação ter participado, ao longo deste 

ano, da campanha  A voz é meu instrumento, do fórum de debates organizado pelo 

CEREST/SP – Centro de Referência em Saúde do Trabalhador de São Paulo – e, agora, 

do XIV Seminário da Voz – PUC/SP: “Disfonia Relacionada ao Trabalho: da construção 

do documento a uma nova prática”.  Para nós, tais sentimentos decorrem da constatação 

do empenho demonstrado pelos participantes destes eventos na discussão de questões 

relativas à preservação da saúde do servidor municipal e, também, da sensação do 

“dever cumprido”, enquanto representantes de milhares de filiados nossos.  

Orgulhamo-nos, ainda, por termos sido o único sindicato de servidores municipais a 

participar  dos trabalhos até aqui realizados e por vermos alcançado o objetivo 

inicialmente proposto: redigir e aprovar um texto sobre a disfonia como doença 

ocupacional para incluí-la no Manual de Doenças Ocupacionais do Ministério da 

Saúde. 

 

                        
6- Vera Lúcia Machado Marques é Diretora de Escola (aposentada) e ocupa o cargo de Professor Titular 

do Ensino Fundamental e de Supervisor de Escola - SME/SP. É membro suplente do Conselho Gestor 
do HSPM-Hospital do Servidor Público Municipal-SP/ Segmento usuário (Servidor), biênio 2004/2006. 
Representou a APROFEM nas reuniões da campanha  A voz é meu instrumento, bem como no presente 
Seminário.  Atualmente encontra-se licenciada junto à APROFEM, como membro da Diretoria. 
vlmmarques@uol.com.br 

7- Arnaldo Ribeiro dos Santos, elaborador deste texto, é Supervisor de Escola - SME/SP,  Mestre em 
Ciências da Comunicação pela ECA-USP e membro  do Conselho Gestor do HSPM-Hospital do 
Servidor Público Municipal-SP/ Segmento usuário (Servidor), biênio 2004/2006. Atualmente encontra-
se licenciado junto à APROFEM, como membro da Diretoria. arnaldorib@ig.com.br 

8- As opiniões aqui apresentadas representam o pensamento da APROFEM - Sindicato dos Professores e 
Funcionários Municipais de São Paulo - no que tange ao assunto em tela. Desde sua fundação  
outubro de 1981-, a APROFEM tem se empenhado em compatibilizar a luta pela defesa intransigente 
das conquistas dos servidores com a prestação de serviços a seus filiados (capacitação, cursos, 
atendimento/orientações, envio de publicações, etc). Ao longo de sua existência tem procurado integrar 
e unir as diversas Classes e Quadros de Servidores. Possui, no seu  Quadro de Sindicalizados  hoje 
cerca de trinta mil filiados-, milhares de integrantes do Quadro do Magistério (Professores e 
Especialistas), do Quadro de Apoio (administrativo e operacionais) e do QPA (vigias, ATAs e agentes), 
em exercício nas unidades da S.M.E. Independência e apartidarismo são princípios que têm norteado 
a atuação da APROFEM;  não é filiada a qualquer Central  Sindical e acolhe seus filiados sem 
qualquer patrulhamento político-ideológico. Visite-nos: www.aprofem.com.br  

http://br.f509.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=vlmmarques@uol.com.br
http://www.aprofem.com.br/
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Dentre várias razões que nos levaram a aceitar o convite que nos foi formulado pelas 

entidades promotoras dos eventos assinalados, podemos citar: 

 

• A  relevância e pertinência do objeto de estudo – a disfonia 

relacionada ao trabalho-,  já que a maior parte de nossos associados é 

constituída de professores; 

• Aquisição/ampliação, por parte do sindicato, de conhecimentos 

técnicos relativos a uma doença que afeta uma significativa parcela de 

servidores municipais, majoritariamente vinculada à Secretaria 

Municipal de Educação; 

• A  existência de um repensar sobre possíveis abordagens da doença 

em foco: de uma ação médico-fonaudiológica voltada quase que 

exclusivamente ao combate dos efeitos nocivos à saúde vocal do 

trabalhador, para uma ação que – sem desconsiderar tais 

procedimentos-, mostra-se voltada, igualmente ou mais, para a 

prevenção e análise dos seus fatores de risco, relacionados, por 

exemplo, não só ao ambiente e organização do trabalho, como também 

àqueles que podem ser estudados sob um título genérico de 

componentes emocionais.   

 

As intervenções e sugestões feitas pela APROFEM nas reuniões havidas, basearam-se, 

sobretudo, na experiência, nas ações do quotidiano e naquilo que constatamos e 

abstraímos do contato que diariamente temos com nossos filiados, seja em seus postos 

de trabalho, seja quando comparecem à sede da  nossa entidade, seja por outras formas 

de comunicação. E para que exista uma relação deste tipo – responsável, respeitosa e de 

mútua confiança-, muito têm contribuído a sensibilidade e atenção de nossas equipes 

quando em visita às unidades de trabalho. Da mesma forma, em nossa sede, a atuação 

de nossos funcionários no atendimento aos filiados é norteada por este espírito,  estando 

sempre atentos às diferentes situações vividas e apresentadas por eles. 

               

Enquanto entidade que congrega milhares de professores, que têm na própria voz o 

melhor instrumento, seria desejável que tivéssemos um departamento médico-
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fonaudiológico para atender nossos filiados e desenvolver ações preventivas e clínicas, 

além de acompanhamentos estatísticos. No entanto, sabemos que um trabalho deste 

porte, exige a implantação de uma estrutura técnico-administrativa e financeira que 

pouquíssimos sindicatos do setor público, salvo melhor juízo, têm condições efetivas de 

levar a cabo. Nossa entidade, particularmente, não possui tal estrutura: seus recursos são 

advindos exclusivamente das mensalidades dos seus filiados, sendo rigorosamente 

aplicados em investimentos patrimoniais e na prestação de serviços aos seus filiados. 

Soma-se a isso o fato de que, por diversas razões, o número de filiados está sempre 

oscilando, a começar pelo caráter voluntário da filiação e desfiliação.  

 

Contudo, em que pese a inexistência do referido departamento e de qualquer 

acompanhamento estatístico no tocante à problemática em foco, isto não significa que 

ignoramos a situação por que passam nossos filiados, principalmente os professores. 

Procuramos alertá-los quanto aos cuidados que devem ter com a própria voz, já que ela 

é seu instrumento de trabalho, seja por ocasião de congressos ou reuniões de formação 

sindical, seja através de palestras ou atendimento individual no local de trabalho ou na 

sede, ou , ainda, divulgando eventuais ações do poder público relativas à preservação da 

saúde vocal. 9  

  

Tendo em vista o propósito deste Seminário, podemos afirmar, convictos, que nossa 

presença diária nas diferentes unidades escolares da Rede Pública municipal de ensino 

tem-nos permitido constatar, “in loco”, uma dura realidade enfrentada por nossos 

professores e educadores em seu quotidiano. Ainda que levemos em conta iniciativas 

tomadas pelo poder público em gestões passadas, no sentido de diminuir causas e/ou 

efeitos danosos à saúde vocal do professor/trabalhador, estas não têm logrado total 

êxito, razão pela qual estamos aqui debatendo sobre este assunto. Assim, em 

consonância com nossa forma de participação nas discussões havidas, ou seja, 

                        
9 - A esse respeito, destacamos no Jornal Aprofem, Set-Out/2004, Ano XXII, nº 119, p. 8:  

a) Informação sobre a participação da Aprofem em reuniões de Grupo de Trabalho que estuda a 
elaboração de um Decreto Regulamentador da Lei nº 13.778, de 11/02/04, que dispõe sobre a 
criação do Programa Municipal de Saúde Vocal do Professor da Rede Municipal de Ensino. 

b) Nota sobre o III SESAT – Seminário de Saúde do Trabalhador, realizado no período de 25 a 27 de 
agosto de 2004. 
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realização de intervenção e apresentação de sugestões baseados na experiência e no 

contato direto com nossos filiados, relacionamos a seguir, algumas causas ou fatores de 

risco que trazem prejuízo não só à saúde vocal do professor/trabalhador, como a sua 

saúde em geral: 

 

• Prédios escolares construídos junto a avenidas e ruas de tráfego intenso, ou que, 

ao longo do tempo, passaram a ter essa realidade, ficando expostos diretamente à 

poluição atmosférica e sonora aqueles que trabalham nestes locais; 

• Construção inadequada de prédios escolares: “escolas de latinha”10;  

• Falta de professores substitutos, o que normalmente implica no deslocamento de 

alunos para outras classes, com o conseqüente aumento do número de alunos por 

classe; 

• Classes com excessivo número de alunos; 

• Pó de giz (carbonato de cálcio) que nada mais é que um tipo de poeira que ataca 

principalmente os pulmões e ocorre quando o professor apaga a lousa. 

Considerado o tempo médio de exposição do professor ao pó de giz, sua  

condição de trabalho “é a mesma de um mineiro subterrâneo”11; 

• Falta de bebedouros na sala dos professores ou em local de fácil acesso; 

• Desconhecimento, por parte do próprio professor/trabalhador,  dos cuidados a 

serem tomados com relação à própria voz: descuido no emprego do tom de voz, 

postura corporal inadequada, ingestão abrupta de alimentos ou líquidos gelados, 

etc; 

• Interferência de fatores políticos na organização da escola: para que uma 

unidade escolar possa atender um número maior de alunos, inventou-se o 

funcionamento de salas de aula em sistema de rodízio, ficando professores e 

alunos fora de sala de aula – expostos no pátio, por exemplo-, desenvolvendo 

                        
10 - Algumas decisões políticas são tomadas, ocasionalmente, para atender situações de emergência. 

Entretanto, convenientes ao sistema, tornam-se definitivas até que se prove o contrário. É o caso das 
“salas de latinha”  que, praticamente, são uma versão “light” das salas tipo “containner”,  cujas 
desvantagens, já num primeiro plano, residem na falta de condições termo-acústicas para a finalidade a 
que se destinam: em dias de chuva, dar aula torna-se uma tarefa impossível; no inverno,  cada ambiente 
se torna um “freezer” e, no verão, uma sauna. 

11- Natal da SILVA e OLIVEIRA, Análise ambiental da função professor, Revista CIPA Epicon, Belo 
Horizonte-MG, s/d., p.98-103. (mimeo) www.cipanet.com.br  

http://www.cipanet.com.br/
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atividades e sujeitos, às vezes, a uma situação de total desrespeito profissional e 

até desumana, tendo que suportar a friagem, o vento, a poeira  ou  ruído 

excessivo; chegou-se, até, a se fazer instalação provisória de sala de aula no 

pátio do “prédio” escolar 12;  

• Falta de ações desenvolvidas sistematicamente, com responsabilidade e 

planejamento, visando à criação de hábitos para a preservação da própria saúde 

vocal; 

• Predisposição do servidor em procurar o Hospital do Servidor Público 

Municipal apenas em último caso, em razão da demora para passar por uma 

consulta médica. Assim, torna-se difícil imaginar tratamentos preventivos. 

• Lamentavelmente, a situação do professor que chega à condição de readaptado 

pode ser decorrente de um protelamento de ações preventivas que deixaram de 

ser tomadas, por ele próprio, justamente para evitar prejuízos financeiros, 

pessoais e funcionais próprios da condição de readaptado.13   

 

Sem muito esforço, podemos depreender que, em locais que apresentam tais 

características, as causas e fatores de risco acima apontados – fatores organizacionais do 

                        
12- Este fato pudemos constatar por ocasião das visitas que habitualmente fazemos às unidades escolares. 

Em 2003, numa das “escolas de latinha” (E.M.E.I), na periferia de São Paulo, mais precisamente no 
pátio da escola, funcionava uma “sala de aula” sem qualquer outro recurso além de cadeiras e carteiras 
dos alunos e mesa da professora. Num espaço de aproximadamente cinqüenta metros quadrados, em 
cada um dos três turnos de funcionamento, ficavam professoras e alunos. Não bastasse a pequena 
extensão do terreno onde a escola fora construída, o fato do mesmo ser acidentado impossibilitava a 
colocação dos alunos em outro espaço. Não havia outro lugar para eles na Unidade Escolar. A poeira 
era intensa, posto que as ruas, ao redor da escola, não eram asfaltadas ...; para  se evitar a incidência do 
sol sobre os alunos, foi colocada uma lona de plástico no único lado aberto do pátio; ação que piorou o 
quadro, deixando o espaço abafado ...; no inverno, o vento frio e a corrente de ar, além de incômodo, 
prejudicavam a saúde dos que ali estavam ... ; durante o período de aula, crianças das outras salas 
transitando para irem ao banheiro ou beberem água ...; fuga repentina de uma ou outra criança da “sala 
de aula improvisada” ... A professora atenta a quase tudo, porém atordoada, saindo em busca da criança 
que fugira ...   Esta situação perdurou por um ano letivo! Resultado: crianças doentes, e as três 
professoras que, durante todo esse tempo, trabalharam em condições totalmente adversas, apresentando 
problemas de saúde. Duas delas tiveram que tirar licenças médicas durante o período em que estiveram 
submetidas a tais condições de trabalho ... A mídia noticiando com freqüência situações semelhantes, 
como ainda hoje o faz ... O sindicato levou este fato ao conhecimento da Administração através da 
Mesa Setorial da Educação ... Neste caso, o problema só foi resolvido um ano após ser instalado, 
quando a escola foi transferida para outro local.  

13 - Ver (www.aprofem.com.br) os artigos de :   
a) José GHIOTTO NETO, Professor Readaptado, Jornal Aprofem, Jul-Ago/2004, Ano XXII, nº 

118, p. 3. 
b) b) Idem, Readaptado! Para quê?, Jornal Aprofem, Set-Out/2004, Ano XXII, nº 119, p. 6. 

http://www.aprofem.com.br/
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processo de trabalho e ambientais- constituem-se em uma potencial situação geradora 

de disfonia orgânica, funcional e organofuncional ao professor e  demais trabalhadores,. 

Há que se considerar também que os alunos, sob tais condições, sofrem conseqüências 

em dose dupla: danos à própria saúde, que mais facilmente podem ser tratados ou 

controlados e danos em seu processo de aprendizagem, cujos prejuízos, por não serem 

de pronto tão visíveis, não são trabalhados a tempo de se evitar possíveis implicações e 

comprometimentos mais sérios.   

 

Estamos também convictos de que a existência de componentes emocionais em cada 

pessoa tem relação direta com o surgimento e progresso de determinadas doenças 

profissionais. Pré-existentes à manifestação física, os componentes emocionais também 

devem ser objeto de uma ação preventiva por parte do poder público; tanto ou mais que 

as medidas clínicas. Enquanto produto constante das relações humanas, esses 

componentes emocionais podem ter sua origem nos mais diferentes ambientes,  

momentos e situações  de vida de cada pessoa. Cada um constrói o próprio universo de 

componentes emocionais, a partir da relação que estabelece com o mundo exterior. 

Cumpre-lhe estabelecer o equilíbrio nesta relação, entendendo e superando os conflitos 

próprios desta relação, a fim de evitar distúrbios psíquicos, que podem ser passageiros 

ou tornarem-se permanentes. O professor, em seu ambiente de trabalho, possui uma 

situação “sui generis”,  pois os conflitos estão permanentemente intrínsecos à sua 

profissão: além do estresse provocado, já no início do ano na composição da jornada de 

trabalho, há que se considerar aqueles provenientes da relação entre direção-professor, 

professor-professor, professor-pais e professor-aluno.   

 

Tendo em vista a amplitude, o alcance dos encaminhamentos e conclusões que poderão 

advir da realização deste Seminário, reforçamos a necessidade de haver ações 

intersecretariais, com ampla divulgação junto aos servidores municipais, visando à 

consecução de uma efetiva conscientização da problemática aqui abordada e mudança 

de cultura em relação à mesma, seja por parte do poder público, seja por parte do 

professor/trabalhador. Paralelamente, parece-nos também oportuno que, na devida 

instância do Ministério da Educação, tratativas sejam feitas com o objetivo de se 

garantir, nos cursos de licenciatura,  a existência de uma Disciplina, de freqüência 
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obrigatória, que aborde aspectos relativos à saúde vocal, para que o futuro  professor 

possa cuidar e usar adequadamente a própria voz.  
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Apresentação e discussão  do documento    
Susana Pimentel Pinto Giannini14 

 
A iniciativa do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador do Estado de São Paulo 

– CEREST/SP de convocar médicos, fonoaudiólogos e representantes sindicais para 

elaboração de texto referente aos Distúrbios da Voz Relacionados ao Trabalho para 

encaminhar aos responsáveis pelo Manual de Doenças Relacionadas ao Trabalho do 

Ministério da Previdência Social é bastante oportuna. A Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, chamada a colaborar, não poderia deixar de participar da 

elaboração desse documento, uma vez que tem o compromisso de discutir a questão 

desde 1994, tanto nos Seminários de Voz Profissional, como em estudos e pesquisas. 

 

Nós, profissionais que atuamos na clínica das alterações vocais, vemos, a cada dia, 

aumentar a demanda de trabalhadores que utilizam a voz intensamente em suas 

atividades laborais, em diversos ramos de atividade. Entretanto, é necessário 

compreender a voz não apenas como produção de som, como instrumento de trabalho, 

mas como forma de expressão e comunicação intersubjetiva. É fundamental que, ao 

pensarmos na alteração vocal como doença decorrente do trabalho, nosso olhar clínico 

não restrinja a atenção ao aspecto biológico, orgânico, mas sim, volte-se para o campo 

das relações sociais para compreender esse  adoecimento. Mezan (1997) alerta que faz 

parte da responsabilidade ética e intelectual de cada profissional procurar “contribuir 

para a compreensão – e eventualmente para a modificação – das condições sociais e 

culturais em que vive, e nas quais vivem seus concidadãos e contemporâneos”. 

 

Ao definir disfonia e descrever seus principais sinais e sintomas na elaboração do 

documento, ressaltamos que se trata de afecção processual, advinda de aspectos 

ambientais e organizacionais do trabalho. O sofrimento no trabalho interessa à clínica 

da voz, uma vez que o tratamento dado aos trabalhadores que apresentam Distúrbios de 

Voz Relacionados ao Trabalho não pode ser apenas no sentido de corrigir sua emissão 

                        
14 Professora do Curso de Especialização em Voz da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; 
fonoaudióloga do Hospital do Servidor Público Municipal; Diretora do Comitê de Voz da  Sociedade 
Brasileira de Fonoaudiologia  
ppgiannini@uol.com.br 
 

mailto:ppgiannini@uol.com.br
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vocal. Há, para esses trabalhadores, um contínuo desgaste mental no sentido de obter 

reconhecimento institucional de que o adoecimento está relacionado ao trabalho. 

 

As pessoas percebem que estão perdendo a voz em função do seu trabalho, mas não 

vêem como se proteger, especialmente pelo fato dessa patologia não ter estabelecida a 

relação com o trabalho junto às instâncias de perícia e previdência. Dessa forma, as 

próprias alterações funcionais, reflexo da situação desgastante que o sujeito vive, podem 

ser tomadas como incapacidade, fraqueza, falta de controle, falta de treino, falta de 

capacidade de lidar com a situação estressante, ou seja, falha no desempenho para 

realizar a tarefa que se apresenta (SELIGMANN-SILVA, 1999). Há desqualificação de 

sua capacidade, minimização do sofrimento e culpabilização pela situação: a doença que 

o acometeu, pelos abusos vocais praticados, o incapacita para o trabalho. 

 

DEJOURS (2000) defende que o adoecimento do trabalhador tem origem no confronto 

do sujeito com a realidade de trabalho encontrada. A impossibilidade de intervir no 

processo gera, ao trabalhador, fragilidade, impossibilidade de enfretamento. Em estudo 

realizado com histórias de vida de professoras (GIANNINI, 2003), estas referiam sentir-

se pessoalmente agredidas com as condições da escola, desvalorizadas em seu trabalho, 

trazendo sentimentos como  desconsideração, desrespeito, humilhação. Raiva 

substituída pela sensação de impotência, de não ter “voz”, de nada poder fazer, atingidas 

em sua dignidade ao serem afastadas do trabalho e verem perdidos anos de estudo e 

dedicação. 

 

O desafio para a perícia é “integrar adequação científica e responsabilidade social” 

(SELIGMANN-SILVA, 1993, p.632). Então, a magnitude dessa tarefa passa pela 

revisão da noção preventiva considerando a complexidade da dinâmica implícita entre 

os distúrbios da voz e a organização do trabalho. Como sugere RIBEIRO (2001), é 

necessário compreender a voz como expressão de singularidade, modo de cada um 

sentir e refletir o mundo e, nesse contexto, as alterações de voz certamente revelam o 

sofrimento humano presente na relação com as normas societárias.  
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É imprescindível que nós, profissionais que recebem trabalhador que utiliza a voz 

intensamente em sua atividade laborativa, encaremos as alterações vocais como 

sofrimento, partindo da noção de desgaste propsta por SELIGMANN-SILVA (1994), 

não em uma concepção reducionista que considera apenas as condições biológicas e 

ambientais, mas sim, numa perspectiva dinâmica que leva em conta a dimensão 

subjetiva dos enfrentamentos cotidianos. Mais do que isso, devemos ter o compromisso 

ético de auxiliá-lo na recriação de seu espaço profissional. 
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O documento – Distúrbio de Voz Relacionado ao Trabalho 

 

Desde 1997, o Laborvox da PUC-SP vem organizando a cada ano um seminário, que 

tem contado com a participação de fonoaudiólogos, médicos otorrinolaringologistas e 

do trabalho, psicólogos, fisioterapeutas, advogados e representantes de diferentes 

sindicatos, para discutir o Distúrbio de Voz Relacionado ao Trabalho. Tal iniciativa 

deve-se ao grande número de profissionais que tem, na sua voz, seu principal 

instrumento de trabalho e que, no decorrer de sua atuação, vem a ter sua voz alterada 

por diferentes motivos. 

 

A saúde dos trabalhadores constitui-se como objetivo imediato e permanente para o 

desenvolvimento sustentável de todas as regiões do Estado de São Paulo.  As questões 

ligadas à saúde dos trabalhadores e, em particular, sua relação com as condições de 

trabalho, devem ser consideradas de forma indissociável de um modelo de 

desenvolvimento econômico que tenha como um de seus pontos basilares a inclusão 

social.   

 

A RENAST (Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador) é a atual 

ferramenta estratégica para as práticas diferenciadas na área da saúde e trabalho no SUS 

(Sistema Único de Saúde), criando uma cultura de reconhecimento da sua competência 

para a Saúde do Trabalhador. Além disso, é uma estratégia de estruturação baseada na 

implantação de trezentos e cinqüenta Núcleos Intermunicipais de Saúde do Trabalhador 

(NISATs), nas micro-regiões, e cento e três Centros de Referência em Saúde do 

Trabalhador Municipais (CRSTs) em diversas regiões do país. 

 

Respeitadas as responsabilidades e prerrogativas dos municípios, dentre as ações de 

Saúde do Trabalhador do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador do Estado de 

São Paulo (CEREST/SP), enquanto órgão de gestão estadual destaca-se: “O 

estabelecimento de normas técnicas, com base na organização de conhecimentos e, se 

necessário, no desenvolvimento de projetos específicos; e apoiar os municípios e 

regiões do estado a adaptá-las às suas realidades”.  
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As alterações vocais ocasionadas principalmente pelas questões relacionadas à 

organização do trabalho que, freqüentemente, levam à demanda vocal excessiva, têm 

levado diversas categorias como professores, operadores de telemarketing, radialistas, 

entre outros, a situações de afastamento e incapacidade para o desempenho de suas 

funções, ainda não reconhecidas pelo INSS como doença relacionada ao trabalho. 

 

Por outro lado, as ações de vigilância e a elaboração de normas técnicas que adeqüem o 

conhecimento científico acumulado às novas condições e demandas de trabalho são 

praticamente inexistentes e fazem-se necessárias urgentemente, uma vez que existe 

aumento progressivo dos profissionais que dependem da voz enquanto instrumento de 

trabalho. Por este motivo, esta publicação é fruto de árduo trabalho visando adequar o 

conhecimento científico existente. 

 

Para que este documento fosse produzido, em abril de 2004, o CEREST/SP organizou 

um Fórum de Debates a fim de discutir o distúrbio de voz como doença relacionada ao 

trabalho. Para tanto, foram convidados profissionais representantes de diversos 

segmentos da sociedade, entidades de classes e representantes sindicais. Participaram 

das reuniões: Superintendente do INSS; Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia 

(SBFa), com representantes do Comitê de Voz e do Comitê de Telemarketing; Conselho 

Regional de Fonaudiologia – 2ª Região (CRFa); Departamento de Saúde do Trabalhador 

Municipal (DESAT); Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM); Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP); representantes de empresas privadas que 

prestam consultoria em saúde ocupacional; médicos do trabalho da Associação 

Brasileira de Telemarketing (ABT) e do CEREST/SP; Sindicato dos Professores e 

Funcionários Municipais (APROFEM); Sindicato dos Artistas e Dubladores (SATED) e 

Sindicato dos Radialistas. 

 

Uma das grandes conquistas desta instrução normativa é a determinação do papel dos 

fatores ambientais e organizacionais do trabalho e a forma que atuam como fatores de 

risco para o desenvolvimento do Distúrbio da Voz Relacionado ao Trabalho, bem 

como os impactos gerados na vida do trabalhador. Portanto, o que se pretende com este 
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documento é conquistar novas formas de lidar com as repercussões que estes impactos 

causam na saúde do trabalhador, bem como suas possíveis incapacidades. 

SEÇÃO I 

 

DISTÚRBIO DA VOZ RELACIONADO AO TRABALHO 

 

1) INTRODUÇÃO 

A voz é fundamental para o ser humano se comunicar, transmitindo seus pensamentos e 

idéias, e constitui uma das extensões mais fortes da personalidade. Ela é peculiar ao 

sujeito e varia de acordo com o sexo, a idade, a profissão, a personalidade e o estado 

emocional do falante, bem como a representação social sobre a sua voz, a intenção com 

a qual é utilizada e o tipo de interlocutor (BEHLAU & PONTES, 1995). 

 

A importância da voz e da comunicação humana é inquestionável. Há um aumento 

progressivo dos profissionais que dependem da voz como instrumento de trabalho. Para 

esses, ter uma voz saudável possibilita maior eficiência na relação interpessoal, sendo 

fundamental para o desempenho profissional assim como para o relacionamento social. 

A voz profissional foi conceituada como uma forma de comunicação oral utilizada por 

indivíduos que dela dependem para exercer sua atividade ocupacional (PRÓ-CONSENSO 

VOZ PROFISSIONAL, 2002). Para BOONE (1996), para caracterizar o uso profissional da 

voz, há necessidade de que o indivíduo ganhe seu sustento por meio da voz.  

 

FERREIRA (1998) propõe a classificação dos profissionais, considerando aspectos físicos 

e psicossociais relacionados às condições de produção vocal do trabalhador, à categoria 

profissional e ao ambiente de trabalho. Entre eles podemos citar: professores de 

diferentes áreas e graus, padres, pastores, diretores, gerentes, supervisores, cantores 

(erudito, popular, coral e religioso), atores (teatro, cinema e televisão), dubladores, 

locutores, repórteres (televisão e rádio), telefonistas, operadores de telemarketing, 

vendedores, leiloeiros, camelôs, políticos, advogados, entre outros. 
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KOUFMAN & ISACSON (1991) apresentaram uma classificação do uso da voz, 

considerando a demanda vocal de cada trabalhador assim como o impacto do distúrbio 

de voz na comunicação  no seu trabalho. Há quatro níveis:  

• Nível I -  cantores e atores profissionais de elite, para os quais uma 

alteração vocal de grau discreto pode trazer sérias conseqüências para 

a carreira;  

• Nível II – demais profissionais da voz falada, para quem uma 

alteração de grau moderado causaria impacto profissional negativo; 

• Nível III - profissionais como médicos, advogados, vendedores e 

outros que não conseguiriam exercer suas funções em caso de disfonia 

de grau severo; 

• Nível IV - diversas  profissões que não sofreriam limitações  mesmo 

em condições extremas de comprometimento vocal.  

 

COSTA ET AL (2000) apresentam categorias de uso vocal pelo trabalhador e definem 

quatro fatores a serem observados: demanda, requinte, dependência e repercussão no 

trabalho.  

 

Quanto à demanda, observam-se o tempo e a intensidade de uso da fala, o local e as 

condições de trabalho; quanto ao requinte, observam-se o grau de controle e expertize 

necessários para o uso da fala, local e condições de trabalho; quanto à dependência, 

observa-se se a atividade profissional é limitada pelas dificuldades vocais e quanto à 

repercussão, observa-se o impacto que a fala traz nos resultados das atividades 

profissionais. 

 

 Diante disto, estabeleceu-se a divisão categorias profissionais em níveis: 

• Nível I - demanda leve e/ou repercussão indiferente; 

• Nível II - demanda moderada e/ou dependência;  

• Nível III - demanda severa e/ou requinte e/ou repercussão 

determinante. 
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Essas classificações de categorias profissionais não pretendem ser exaustivas, e 

quaisquer outras funções não listadas, desde que utilizem a voz como instrumento de 

trabalho, devem ser consideradas para fins da identificação, prevenção e tratamento do 

distúrbio de voz relacionado ao trabalho. 

 

2) DEFINIÇÃO  

Segundo BEHLAU & PONTES (1995) a “disfonia representa qualquer 

dificuldade na emissão vocal que impeça a produção natural da voz”. Para melhor 

caracterizar o quadro das disfonias esses autores as dividiram em três grandes categorias 

etiológicas: 

a) Disfonia orgânica: independe do uso vocal, podendo ser causada por 

diversos processos, com conseqüência direta sobre a voz. Como 

exemplos podemos citar alterações vocais por carcinoma da laringe, 

doenças neurológicas, inflamações ou infecções agudas relacionadas a 

gripes, laringites e faringites. 

b) Disfonia funcional: é uma alteração vocal decorrente do próprio uso da 

voz, ou seja, uma desordem do comportamento vocal. Pode ter como 

etiologia o uso incorreto da voz, inadaptações vocais e alterações 

psicogênicas, que podem atuar de modo isolado ou concomitantemente. 

c) Disfonia organofuncional: é uma lesão estrutural benigna secundária ao 

comportamento vocal inadequado ou alterado. Geralmente é uma 

disfonia funcional não tratada, ou seja, por diversas circunstâncias a 

sobrecarga do aparelho fonador acarreta uma lesão histológica benigna 

das pregas vocais.  

 

É importante enfatizar que esses três tipos de disfonia podem estar relacionados ao 

trabalho. Neste documento, optamos pela utilização do termo Distúrbio de Voz (Costa, 

2003) para designar qualquer tipo de disfonia. Para aprimorar o diagnóstico e o 

tratamento do distúrbio de voz, verificando sua relação com o ambiente e a organização 

do trabalho, propõe-se a classificação de uma nova categoria de disfunção: o Distúrbio 

de Voz Relacionado ao Trabalho.  
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Entende-se por Distúrbio de Voz Relacionado ao Trabalho qualquer alteração vocal 

diretamente relacionada ao uso da voz durante a atividade profissional que diminua, 

comprometa ou impeça a atuação e/ou a comunicação do trabalhador. Os fatores 

ambientais e organizacionais do trabalho atuam como fatores de risco para o 

desenvolvimento da doença, que freqüentemente ocasiona incapacidade laboral 

temporária. Pode ou não haver uma lesão histológica nas pregas vocais secundária ao 

uso vocal. 

 

Os distúrbios de voz podem ter diversos impactos na voz profissional. Destacamos o 

próprio impacto vocal, que gera limitações na expressão vocal, e o impacto emocional, 

que causa forte estresse e ansiedade, colocando em risco a carreira e a sobrevivência do 

trabalhador (RODRIGUES, AZEVEDO & BEHLAU, 1996). CHUN (2000), ao afirmar que a 

voz é o produto da história e da dinâmica entre os aspectos psíquico e social do sujeito, 

acrescenta o impacto social dos distúrbios de voz, uma vez que diferentes situações de 

interação determinam mudanças vocais.  

 

3) EPIDEMIOLOGIA  

 

Dentre os profissionais que utilizam a voz como principal instrumento de trabalho, os 

professores são alvo da maioria das pesquisas (FERREIRA & OLIVEIRA, 2004) 

representando, aproximadamente, dois milhões de trabalhadores no Brasil. Diversas 

pesquisas que utilizaram um mesmo instrumento – questionário – foram realizadas em 

São Paulo e em outros estados e tiveram como resultados uma porcentagem que variou 

de 54% a 79,6% de queixas relacionadas à voz (SESI, 2000; SIMÕES, 2001; ZANON, 

2001; ALVES, 2002; LIMA; 2002; FERREIRA ET AL, 2003). A menor porcentagem – 30% –  

estava relacionada a professores que lecionavam para surdos (BENEDETTI, 2001). 

 

A variação dessa porcentagem pode ser explicada por inúmeros fatores, quer 

ambientais, quer de organização do trabalho ou mesmo próprios do indivíduo. 

Rouquidão, cansaço ao falar e garganta seca são os sintomas/sinais mais mencionados 

por esses profissionais.  
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 Outros dados comprovam a presença do distúrbio de voz decorrente do trabalho nessa 

população: em levantamento realizado pelo Departamento de Saúde do Trabalhador – 

DESAT – da Prefeitura do Município de São Paulo, constatou-se que as licenças 

médicas e as readaptações funcionais por distúrbios de voz tiveram distribuição 

irregular entre as profissões dos servidores municipais, apresentando-se relacionadas à 

função do ensino, ou seja, ao uso da voz e, portanto, com forte nexo com a atividade 

laboral (CARNEIRO, 2003). Observou-se que 97% das readaptações funcionais por 

distúrbios da voz estão concentradas entre as profissões relacionadas ao ensino 

(professor, auxiliar de desenvolvimento infantil, coordenador pedagógico, entre outros). 

Em relação às licenças médicas, houve aumento de aproximadamente 62%, 

comparando-se os números levantados em 1999 com os de 2002. 

 

Esta situação é a mesma encontrada na literatura internacional. SMITH ET AL (1997) 

referem que os professores apresentam alto risco de desenvolver distúrbio vocal de 

ordem ocupacional, apontando a referência de 60% dos professores pesquisados à voz 

alterada como problema de desempenho profissional. Diversos autores como OYARZÚN 

(1984), BRUNETO, OYARZÚN, MELLA E ÁVILA (1986), GARCIA, TORRES SHASAT (1986), 

CALLAS (1989), SARFATI (1989), MASUDA ET AL. (1993) apontam a presença de 

alterações orgânicas decorrentes de problemas funcionais em professores. 

 

Ser professor é uma profissão que geralmente é caracterizada pelo alto nível de estresse. 

Há muitos fatores que geram este estresse, que vão desde questões administrativas e 

político-educacionais, até a motivação e problemas de comportamentos dos alunos, o 

número excessivo de alunos por sala,  a falta de segurança no trabalho, com 

possibilidade de violência e armas na escola, somada aos riscos físicos presentes no 

ambiente de trabalho, como o ruído. Além disso, professores que têm um segundo 

emprego podem estar expostos a fatores de riscos adicionais que podem afetar a saúde, 

incluindo a voz e a saúde mental (STELLMAN & MUSCAT, 1998).  

 

Quanto aos operadores de telemarketing, outra categoria profissional também bastante 

pesquisada, observa-se demanda vocal de seis horas diárias ou mais, quando realizam 

horas extras, fato que, aliado a fatores ergonômicos e organizacionais desfavoráveis, 
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pode gerar comprometimento da voz, dificultar ou mesmo impedir o exercício de sua 

função. ALGODOAL (1995) apresenta como principais queixas relatadas pelos mesmos, 

em ordem decrescente: ressecamento da garganta, cansaço ao falar, rouquidão, perda da 

voz, pigarro constante, falta de ar, tosse constante, dor ao falar e ao engolir. QUINTEIRO 

(1995;1997) aponta a necessidade de uma boa orientação fonoaudiológica, uma vez que 

considera as tensões musculares como grandes inimigos dos operadores de 

telemarketing. JUNQUEIRA, ALLOZA & SALZSTEIN (1998) apontam como sintomas 

relatados por trabalhadores de Call Center tensão na região de pescoço, ombros e 

coluna, pigarro, cansaço ao falar e rouquidão. SALZSTEIN (2000) demonstrou que o 

operador de telemarketing pode ser caracterizado como um profissional da voz que 

possui especificidades tais como demanda vocal e operacional, ou seja, está inserido em 

uma realidade de trabalho que envolve metas, desafios e tempos de atendimento a serem 

seguidos, entre outros aspectos como produção e exigência vocal, com possíveis 

queixas e alterações vocais e laríngeas, sendo possível o estabelecimento de nexo com o 

trabalho. 

 

Sabe-se que a prevalência de distúrbios de voz relacionados ao trabalho em operadores 

de telemarketing pode ser explicada por transformações no trabalho, caracterizadas pelo 

estabelecimento de metas, considerando apenas sua produtividade, sem levar em 

consideração os limites físicos e psicossociais dos trabalhadores. Há forte exigência de 

adequação dos trabalhadores às características organizacionais das empresas, com 

intensificação do trabalho e padronização dos procedimentos, dificultando qualquer 

manifestação de criatividade e flexibilidade, ausência e impossibilidade de pausas 

espontâneas, necessidade de permanecer em posturas inadequadas por tempo 

prolongado, exigência de informações específicas, necessidade de concentração para 

não cometer erros, além de mobiliário, equipamentos e instrumentos inadequados ao 

desenvolvimento da atividade (MENZIE, 1998). 

 

Estudos epidemiológicos em outras categorias profissionais ainda são poucos e devem 

ser ampliados. 
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4) FATORES DE RISCO DE NATUREZA OCUPACIONAL CONHECIDOS 

O desenvolvimento do distúrbio de voz relacionado ao trabalho é multicausal, podendo 

estar associado a diversos fatores, que podem desencadear ou agravar o quadro de 

alteração vocal do trabalhador, de forma direta ou indireta. Os fatores de risco não são 

independentes, já que existe a interação destes nos locais de trabalho. 

Na caracterização dos fatores de risco devemos considerar os seguintes aspectos: a 

intensidade e o tempo de exposição a esses fatores e a organização temporal da 

atividade, como a duração do ciclo de trabalho, a distribuição das pausas ou a estrutura 

de horários. 

 

Os fatores de riscos dos Distúrbios de Voz Relacionados ao Trabalho podem ser 

agrupados da seguinte forma:  

a) organizacionais do processo de trabalho - jornada de trabalho 

prolongada; sobrecarga, acúmulo de atividades ou de funções; demanda 

vocal excessiva; ausência de pausas e de locais de descanso durante a 

jornada; falta de autonomia; ritmo de trabalho estressante; trabalho sob 

forte pressão; insatisfação com o trabalho e/ou com a remuneração.  

b) ambientais  

• riscos físicos: nível de pressão sonora acima de 65 dB (A),  

limite aceitável para efeito de conforto (NR-17, item 17.5.2, 

1990); desconforto e choque térmico; ventilação inadequada do 

ambiente; presença de aparelhos de ar condicionado. 

• riscos químicos: exposição a produtos químicos (solventes, 

vapores metálicos, gases asfixiantes); presença de poeira e/ou 

fumaça no local de trabalho. 

• riscos ergonômicos: falta de planejamento em relação ao 

mobiliário; recursos materiais; acústica do ambiente; falta de 

água potável e banheiros de fácil acesso. 
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5) FATORES DE RISCO DE NATUREZA NÃO-OCUPACIONAL 

CONHECIDOS 

 

Segundo BOONE (1994), os principais inimigos biológicos da voz são as alterações 

advindas com a idade, alergias, infecções de vias aéreas superiores, influências 

hormonais, medicações, etilismo, tabagismo e falta de hidratação. Além dessas, há a 

necessidade de investigar a presença de sinais de refluxo gastroesofágico. 

Entretanto, vale ressaltar que, na presença de um fator não-ocupacional, para que este 

seja significativo como causa, são necessárias intensidade e freqüência similar àquela 

dos fatores ocupacionais conhecidos. O achado de uma doença não-ocupacional não 

descarta a existência concomitante do Distúrbio de Voz Relacionado ao Trabalho. 

 

6) QUADRO CLÍNICO E DIAGNÓSTICO 

 

O distúrbio de voz relacionado ao trabalho manifesta-se por diversos sinais e sintomas 

que podem estar presentes, concomitantemente ou não. Os mais encontrados são: 

rouquidão, fadiga vocal, ardor e/ou dor na região da garganta e pescoço, pigarro 

constante, tosse crônica, esforço durante a emissão, dificuldade em manter a voz, 

variações na freqüência fundamental, falta de volume e projeção vocal, perda na 

eficiência vocal, pouca resistência ao falar e afonia. São queixas encontradas em 

diferentes graus de gravidade do quadro clínico. 

 

É importante caracterizar as queixas e sintomas quanto ao tempo de duração, momentos 

e formas de instalação, fatores de melhora e piora e variações no tempo. 

 

O início dos sintomas é insidioso, com predominância nos finais de jornada de trabalho 

ou no fim da semana, e diminuição destes após repouso noturno ou nos finais de 

semana. Aos poucos, os sintomas vão tornando-se presentes continuadamente durante a 

jornada de trabalho ou durante todo o dia, sem recuperação, mesmo com repouso vocal. 

Nesta fase, dificilmente o trabalhador consegue exercer sua função, principalmente nos 

episódios de afonia – perda total da voz.  
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O quadro de Distúrbio de Voz Relacionado ao Trabalho pode estar associado a 

sintomas como depressão, medo, angústia e ansiedade, devido à incerteza quanto à 

estabilidade no emprego, às dificuldades em desempenhar adequadamente sua função e 

às repercussões na vida profissional e pessoal. A necessidade de responder às exigências 

do trabalho, o medo do desemprego, a falta de informações e outras contingências do 

mundo do trabalho contemporâneo fazem com que o trabalhador suporte esses sintomas 

e continue trabalhando. 

 

Para o diagnóstico do distúrbio de voz relacionado ao trabalho devem ser levados em 

consideração os seguintes aspectos: 

a) história clínica, ocupacional e epidemiológica; 

b) avaliação médica clínica, de laringe e outros exames complementares;  

c) avaliação fonoaudiológica, incluindo exame funcional da voz; 

d) levantamento das condições e fatores de risco ambientais e 

organizacionais do trabalho; 

e) levantamento de comportamentos e hábitos relevantes. 

 

Especificamente na elaboração da história clínico-ocupacional é fundamental perguntar 

detalhadamente como e onde o paciente trabalha, procurando investigar sua rotina 

laboral: duração da jornada de trabalho, exigência de tempos e pausas, existência de 

sobrecarga vocal e psíquica, presença de competição sonora, formas de pressão de 

chefias, exigência de produtividade, existência de prêmio por produção, falta de 

flexibilidade de tempo, mudanças no ritmo ou na organização do trabalho, ambiente 

estressante, falta de reconhecimento profissional, sensação de perda de qualificação 

profissional, entre outros aspectos já citados anteriormente no item 4. 

 

A conclusão diagnóstica deve considerar o cruzamento dos sub-itens acima, com 

especial atenção à história ocupacional. É importante lembrar que os exames 

complementares devem ser interpretados à luz do raciocínio clínico.  

 

A doença é considerada ocupacional quando existe relação com o trabalho, mesmo 

havendo fatores concomitantes não relacionados à atividade laboral. 
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7) TRATAMENTO E REABILITAÇÃO 

 

O diagnóstico precoce e o tratamento imediato do Distúrbio de Voz Relacionado ao 

Trabalho possibilitam melhor prognóstico. Isto depende de vários fatores, como: grau 

de informação do trabalhador; efetividade do programa de prevenção e controle médico 

da empresa; direção da mesma e possibilidade do trabalhador manifestar suas queixas 

de saúde sem sofrer represálias explícitas ou implícitas. 

O papel do médico do trabalho, bem como dos demais membros da equipe de saúde e 

segurança da empresa, é fundamental no diagnóstico precoce, no controle dos fatores de 

risco, na inclusão do trabalhador em um programa de promoção de saúde e prevenção, 

no afastamento do trabalhador, na reabilitação e na readaptação de função. 

 

Após o diagnóstico do Distúrbio de Voz Relacionado ao Trabalho deve ser realizado 

o tratamento, que poderá envolver equipe multidisciplinar composta por atendimento 

médico e fonoaudiológico. Outros profissionais como fisioterapeuta, psicólogo e 

terapeuta ocupacional também podem auxiliar no processo de  reabilitação. O programa 

de tratamento e reabilitação deve ser específico para cada caso, buscando a recuperação 

da saúde do trabalhador. 

 

Algumas intervenções/ações que podem ser utilizadas em um programa de tratamento e 

reabilitação encontram-se abaixo citadas: 

A avaliação clínica otorrinolaringológica e o exame de laringe são fundamentais para o 

diagnóstico e planejamento terapêutico das alterações.  Em alguns casos, pode haver a 

necessidade de tratamento medicamentoso e/ou cirúrgico associado às demais 

intervenções. 

 

É necessário identificar os riscos à saúde vocal, propor ações de promoção à saúde e 

promover a reabilitação vocal.  A reabilitação fonoaudiológica é de extrema importância 

no tratamento das alterações vocais; abrange aspectos ligados à respiração, ressonância, 

articulação, treino e expressividade vocal. 
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Atividades com grupos de pacientes com disfonia permitem a socialização da vivência 

do adoecimento e da incapacidade, a discussão e reflexão sobre os temores e dúvidas 

dos pacientes em relação ao adoecimento e às dificuldades encontradas no 

estabelecimento do diagnóstico, tratamento e reabilitação. 

 

O apoio psicológico pode auxiliar os trabalhadores com Distúrbio de Voz Relacionado 

ao Trabalho a sentirem-se amparados quanto à insegurança e ao temor no que se refere 

ao ponto crítico, ou seja, o desequilíbrio entre a atividade prescrita pela empresa e a 

tarefa real a ser desempenhada, às conseqüências do adoecimento e às perspectivas de 

perda do emprego. 

 

As terapias corporais de relaxamento, alongamento e reeducação postural são 

coadjuvantes que podem auxiliar a evolução do tratamento.  

 

A ação terapêutica, em seu conjunto, deve abordar a reflexão sobre as condições e 

organização do trabalho, ou seja, a dimensão coletiva implicada no adoecimento desse 

trabalhador. O Distúrbio de Voz Relacionado ao Trabalho não pode ser tratado de 

forma desvinculada da função laboral, sob o risco de estabelecer-se limite para a 

eficácia do tratamento. Há grande chance de piora progressiva do quadro clínico se não 

houver mudanças nas condições de trabalho. 

 

Faz parte da abordagem avaliar se o trabalhador que faz uso da voz no exercício de sua 

profissão desenvolveu um Distúrbio de Voz Relacionado ao Trabalho. Este pode 

afastar-se temporariamente de suas funções, considerando-se afastamento da função por 

doença ocupacional. O trabalhador deve ser readaptado para outra função, na qual não 

haja necessidade de utilizar a voz continuadamente. Se a empresa, por diversos motivos, 

não conseguir readaptá-lo, o mesmo deve ser encaminhado ao INSS, para afastamento 

com benefício. 

 

8) PREVENÇÃO E PROTEÇÃO 

As alterações vocais relacionadas ao trabalho têm grande impacto social, econômico, 

profissional e pessoal. 
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Como medidas preventivas, inclui-se a adoção de ações de proteção e prevenção da 

saúde vocal, que devem atender as especificidades dos diversos ambientes de trabalho. 

Entre elas podemos citar: 

a) identificação precoce de queixas e alterações vocais, exames médico e 

fonoaudiológico periódicos; 

b) ações educativo-terapêuticas voltadas à adequada utilização da voz 

como meio de expressão dos trabalhadores, tais como noções sobre 

anatomofisiologia do aparelho fonador, cuidados vocais e exercícios de 

aquecimento e desaquecimento e de expressividade vocal; 

c) identificação e redução/eliminação dos riscos existentes à saúde vocal 

no ambiente e/ou organização do trabalho; 

d) ações educativas voltadas à promoção de saúde e prevenção de 

queixas/alterações vocais, como SIPAT, palestras, campanhas e 

distribuição de material educativo. 

e) treinamentos específicos: refere-se às ações que visam mudança 

comportamental do indivíduo, cujo objetivo é desenvolver e/ou 

aprimorar competências, com foco no potencial vocal, na interação com 

o outro. Objetiva também promover a saúde vocal e prevenir possíveis 

alterações quanto a este aspecto. Sendo uma ação que visa mudanças de 

atitude, pressupõe-se carga horária maior de trabalho junto à equipe 

quando comparado a uma palestra, por exemplo.  

 

9) DA NOTIFICAÇÃO 

A notificação no SUS tem como objetivo principal dar subsídios para ações de 

vigilância nos ambientes e processos de trabalho. 

 

A Portaria 777/04 do Ministério da Saúde não inclui o distúrbio de voz entre os agravos 

de notificação compulsória ao Sistema Nacional de Informações de Agravos de 

Notificações (SINAN), porém, os municípios e estados podem estimular a notificação a 

outros sistemas de informações do SUS. 
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Além disso, a notificação tem como objetivo o registro dos casos dos Distúrbios de 

Voz Relacionados ao Trabalho, tendo fundamental importância para que, de forma 

inter-setorial e harmônica, políticas e programas de promoção da saúde vocal, de 

prevenção de distúrbios funcionais ou orgânicos, de diagnóstico precoce, de tratamento, 

readaptação e reabilitação profissional sejam desenvolvidos.  

 

Havendo suspeita de diagnóstico de Distúrbio de Voz Relacionado ao Trabalho deve 

ser emitida a Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT. Esta deve ser emitida 

mesmo nos casos em que não acarrete incapacidade laborativa – para fins de registro –  

e não necessariamente para o afastamento do trabalho. 

 

Do artigo 336 do decreto n.º 3.048/99 destacam-se os seguintes parágrafos: 

“Parágrafo 1º - da comunicação a que se refere este artigo, receberão cópia fiel o 

acidentado ou seus dependentes, bem como o sindicato a que corresponda a sua 

categoria. 

 

Parágrafo 2º - na falta do cumprimento do disposto no caput, caberá ao setor de 

benefícios do Instituto Nacional de Seguridade Social, comunicar a ocorrência ao setor 

de fiscalização para aplicação e cobrança da multa devida. 

 

Parágrafo 3º - Na falta de comunicação por parte da empresa, podem formalizá-la o 

próprio acidentado, seus dependentes, a entidade sindical competente, o médico que o 

assistiu ou qualquer autoridade pública, não prevalecendo nestes casos o prazo 

previsto neste artigo”. 

 

SEÇÃO II 

 

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E PERICIAIS PARA AVALIAÇÃO DA 

INCAPACIDADE LABORATIVA 

 

 

1) EMISSÃO DA CAT 
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Todos os casos de suspeita diagnóstica, ocorrência ou agravamento de disfonia 

relacionada ao trabalho devem ser objeto de emissão de CAT pelo empregador, com o 

devido preenchimento do Atestado Médico da CAT ou relatório médico equivalente 

(NR-7, item 7.4.8, 1994). Este atestado ou relatório deverá ser emitido pelo médico do 

trabalho da empresa, médico assistente (Serviço de Saúde Pública ou Privado) ou 

médico responsável pelo Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – 

PCMSO – contendo descrição da atividade e posto de trabalho para fundamentar o nexo 

causal. 

 

Os casos de agravamento ou recidiva de sintomatologias incapacitantes deverão ser 

objeto de emissão da nova CAT de reabertura. 

 

O encaminhamento da CAT pela empresa ao INSS deverá ser feito até o primeiro dia 

útil após a data do início da incapacidade para o estabelecimento do nexo causal, 

avaliação de incapacidade e definição da conduta previdenciária em relação ao trabalho. 

Nos casos em que a comunicação não for feita pela empresa, não prevalecerão os prazos 

legais. 

 

Recebendo a CAT, o Setor de Benefícios do INSS fará seu registro com verificação do 

preenchimento de seus campos. Caso o preenchimento esteja incompleto, deverá ser 

encaminhado procedimento para completá-lo, sem prejuízo da conclusão posterior da 

Perícia Médica. 

 

O acidente será caracterizado tecnicamente pela Perícia Médica do INSS (artigo 337 do 

Decreto n.º 3.048/99), que fará o reconhecimento técnico do nexo causal entre: 

a) o acidente e a lesão; 

b) a doença e o trabalho; 

c) a causa mortis e o acidente. 

 

Nenhuma CAT poderá ser recusada, devendo ser registrada independentemente da 

existência de incapacidade para o trabalho, para fins estatísticos e epidemiológicos. 

Caso haja recomendação de afastamento do trabalho por um período superior a quinze 
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dias, a área de Benefícios do INSS encaminhará o segurado à Perícia Médica para 

realização de exame pericial, a partir do décimo sexto dia de afastamento. 

 

2) CONDUTA MÉDICO PERICIAL  

O Médico Perito deve desempenhar suas atividades com ética, competência, boa técnica 

e respeito aos dispositivos legais e administrativos. Deve levar em consideração os 

relatórios médicos portados pelo segurado. Se necessário, para o estabelecimento do 

quadro clínico e do nexo causal com o trabalho, deve seguir os procedimentos dos itens 

4, 5, 6 e 7 da seção I desta instrução. Caso o Médico Perito identifique a necessidade de 

algum exame complementar, deve solicitá-lo, utilizando os serviços públicos ou 

credenciados pela instituição ou de escolha do segurado. Poderá também solicitar 

colaboração ao colega que assiste o segurado. Não poderá, em hipótese alguma, delegar 

ao segurado,verbalmente, a responsabilidade de realização de qualquer exame ou 

avaliação especializada. 

 

Na conclusão médico-pericial da avaliação de capacidade laborativa são possíveis as 

seguintes situações: 

a) não se constatou incapacidade laborativa nem nexo causal, portanto 

configura-se caso de indeferimento do auxílio-doença acidentário 

requerido; 

a.1) não se constatou incapacidade laborativa porém o nexo causal 

foi caracterizado, logo efetua-se o registro, sem afastamento. 

b) existe incapacidade laborativa porém o nexo causal não foi 

caracterizado, logo concede-se o auxílio-doença previdenciário (B-31); 

c) existe incapacidade laborativa com nexo causal caracterizado, tratando-

se de caso de deferimento do auxílio-doença acidentário como 

requerido (B-91). 

 

Vale ressaltar que com alguma freqüência é dado ao Perito avaliar o segurado 

desempregado e, neste caso, é necessário considerar que o segurado pode ter tido início 

do quadro antes da demissão. 
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A incapacidade pode ser definitiva ou temporária. Nos dois casos, deve-se fazer o 

registro da doença e, no caso da incapacidade definitiva, também conceder o auxílio-

doença acidentário. 

 

O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado – exceto 

o doméstico – ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação 

das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar seqüela definitiva, que 

implique redução da capacidade laborativa para o trabalho que habitualmente exerciam. 

 

Os segurados que apresentarem quadro clínico estabilizado e necessitarem de mudança 

de atividade ou função serão encaminhados ao Programa de Reabilitação Profissional. 

 

As Unidades Técnicas de Reabilitação Profissional deverão abordar cada caso, 

analisando cuidadosamente os aspectos físicos e psicossociais do reabilitando e as 

condições reais apresentadas pela empresa para receber de volta seu funcionário e 

efetivamente contribuir para a sua reabilitação profissional sem discriminação. 

 

O retorno ao trabalho com quadro estabilizado deverá dar-se em ambiente e 

atividade/função adequados, sem risco de exposição e sem necessidade de utilizar a voz 

como instrumento de trabalho, uma vez que a remissão dos sintomas não garante que o 

trabalhador esteja livre das complicações tardias que poderão advir se voltar às mesmas 

condições que geraram a incapacidade laborativa. 

 

Considerada a remissão dos sinais e sintomas clínicos que fundamentaram a existência 

de incapacidade laborativa, a conclusão pericial será pela cessação do auxílio-doença. 

 

Em todos os casos de cessação do auxílio-doença acidentário será necessária a emissão 

de Comunicação do Resultado de Exame Médico (CREM) ou da Comunicação de 

Resultado de Requerimento (CRER), que deverá ser entregue ao segurado pelo Médico 

Perito. Como preceito da ética médica, deve prestar informações ao segurado, 

especialmente quando solicitado. 
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O impacto do documento na prática profissional 

Cristiane Bolzachini Santoni15  

 
As alterações vocais decorrentes do uso da voz durante a atividade profissional, 

originadas principalmente pelas questões relacionadas à organização do trabalho, têm 

comprometido a saúde de diversos trabalhadores, como professores e operadores de 

telemarketing, entre outros, levando-os a situações de afastamento e incapacidade para o 

desempenho de suas funções, o que implica custos financeiros e sociais.  

 

A multiplicidade de aspectos propiciadores da disfonia relacionada ao trabalho exige a 

integração de diversos campos do conhecimento na abordagem do problema. Ao mesmo 

tempo, a  definição de conceitos e a notificação dos casos aos sistemas de informação 

do Sistema Único de Saúde, do Ministério do Trabalho e do Ministério da Previdência 

Social são de fundamental importância para que, de forma inter-setorial e harmônica, 

políticas e programas de promoção da saúde vocal, de prevenção de distúrbios 

funcionais ou orgânicos, de diagnóstico precoce, de tratamento, readaptação e 

reabilitação profissional sejam desenvolvidos. 

 

O documento “Disfonia Relacionada ao Trabalho” é fruto do árduo trabalho que vem 

sendo realizado nos últimos anos por diversas áreas do conhecimento, entre elas a Saúde 

do Trabalhador, a Otorrinolaringologia, a Fonoaudiologia e outros setores sociais. A 

partir do acúmulo científico e das experiências práticas, foi possível organizar este 

conjunto de idéias e definições para que sejam debatidas e possam ser subsídio para um 

protocolo. Protocolo esse, que auxilie os profissionais de saúde na abordagem adequada 

dos pacientes com alterações vocais relacionadas ao trabalho e ao mesmo tempo oriente 

as ações de promoção e prevenção nos ambientes e processos de trabalho.  

 

                        
15 Fonoaudióloga. Aprimoranda em Saúde do Trabalhador no Centro de Referência em Saúde do 
Trabalhador do Estado de São Paulo - Secretaria de Estado da Saúde (CEREST/SP). 
cris_fono@yahoo.com.br 
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Dessa forma, organizamos esta mesa-redonda com o tema: “O impacto do documento 

na prática profissional”, contando com a participação das fonoaudiólogas Delmira de 

Fraga e Karmann e Vera Cecília Gelardi, profissionais com grande experiência na área e 

que certamente  enriquecerão o Seminário, suscintando questionamentos no tocante à 

prática profissional. 
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O impacto do Documento na prática profissional 

Delmira de Fraga e Karmann16 

       

O trabalho, como centro da ação humana, é um contínuo que permeia toda a vida do 

indivíduo para além da sobrevivência financeira, sendo um dos elementos principais da 

construção da subjetividade. O reconhecimento no trabalho é imprescindível na 

construção de sua identidade de trabalhador.  É notória a desvalorização do papel do 

professor,  acentuadamente da rede pública de ensino. Sob essa ótica, considerar a 

disfonia como o resultado do empenho do professor em realizar o seu trabalho da 

melhor forma possível independente das condições organizacionais e ambientais é, de 

alguma forma, reconhecer o seu trabalho e, ao mesmo tempo, desculpabilizá-lo pelo 

adoecimento.  

 

Tratar a disfonia como uma doença relacionada ao trabalho abre a possibilidade de 

negociações no ambiente de trabalho, desmistifica a rouquidão como algo “natural” ao 

ser professor, auxiliando o indivíduo a compreender e considerar seu próprio 

sofrimento.   

 

O encaminhamento do documento em questão possibilitará novo olhar às alterações de 

voz e às decorrentes dificuldades geradas ao exercício pleno da função, não mais 

relegadas ao segundo plano, uma vez que o afastamento do trabalho para tratamento da 

voz não mais implicará em perda salarial ou acréscimo de tempo para aposentadoria, 

ressignificando o processo de readaptação funcional e resgatando a dignidade do 

trabalhador. Propiciará uma escuta atenta sobre a doença, as condições de trabalho e 

qualidade de vida, auxiliando na compreensão dos sinais/sintomas e no 

desenvolvimento de ações, de caráter coletivo, com maior resolutividade.  

 

                        
16 Fonoaudióloga do Hospital do Servidor Público Municipal; representante da Sociedade Brasileira de 
Fonoaudiologia – Comitê de Voz.  
 delmira.karnna@terra.com.br 
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A atuação do profissional Fonoaudiólogo em saúde ocupacional já se dá há mais de 20 

anos. 
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O impacto do Documento na prática profissional 

Vera Cecília Gelardi 17 

         

Nossa larga experiência na coordenação de Programas de Prevenção de Perdas 

Auditivas nos trouxe conhecimento e nos capacitou a sermos membros de uma equipe 

multiprofissional, responsável por garantir condições e ambiente de trabalho adequado 

aos trabalhadores e não apenas e realização de ações pontuais, como as  avaliações 

audiológicas, que apontavam o problema sem  sugerir soluções. 

 

Trabalhar com saúde ocupacional exige que sejamos profissionais pró-ativos, portanto, 

temos que reconhecer, antecipar, controlar e avaliar riscos e implementar o controle dos 

mesmos. 

       

Essa Instrução Normativa que versa sobre a Disfonia Relacionada ao Trabalho vem 

corroborar a necessidade de atuação multiprofissional em um Programa de Saúde Vocal, 

que tem como objetivo melhorar a qualidade de vida do profissional da voz através de 

ações que detectem precocemente sintomas que possam originar problemas futuros 

gerando comprometimento para o desenvolvimento desses profissionais e até mesmo a 

sua incapacidade laborativa. 

 

O advento de uma legislação nos trás também o respaldo legal, argumento pertinente na 

hora de qualquer negociação que vise a implementação de um programa de saúde em 

uma empresa. 

 

Um profissional de saúde é, segundo definição do Relatório Lalonde (Canadá, 1974), 

um agente canalizador de estilos de vida prejudiciais á saúde de seus clientes, e falando 

particularmente  do profissional de saúde ocupacional, essa definição  demonstra  a 
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importância de conscientizarmos, desde a alta direção de uma empresa até os 

trabalhadores, da importância de um programa de saúde.. 

A equipe multiprofissional formada por Engenheiros de Segurança, Médicos do 

Trabalho, Fonoaudiólogos, Fisioterapeutas, Psicólogos será responsável pelas ações de 

elaboração, implementação e controle desse programa que nos dará como ação final um 

Sistema de Gestão em Saúde Vocal.  

 

O Fonoaudiólogo trabalhará, então, como um profissional de saúde e comunicação 

aperfeiçoando a comunicação profissional. 
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