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Resumo 

Disfonia conceitua-se por qualquer dificuldade que impeça a produção natural 

da voz (BEHLAU et al., 2001). Pesquisas apontam que a alta demanda do uso 

da voz quando reunida a fatores individuais e ambientais pode instalar, a médio 

prazo, um quadro de disfonia (RECHENBERG, GOULART, ROITHMANN, 

2011). O objetivo deste trabalho foi elencar sinais e sintomas vocais em feirantes 

da cidade de São Paulo. Tratou-se de um estudo exploratório, transversal e 

quantitativo submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa antes de seu início e 

todos os sujeitos assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A 

amostra da presente pesquisa foi constituída por 150 sujeitos, sendo todos 

feirantes, de ambos os sexos, na cidade de São Paulo. Para obtenção dos dados 

os sujeitos responderam ao questionário autoaplicável e individual Voice 

Symptom Scale - VoiSS validado para o português brasileiro com o nome Escala 

de Sintomas Vocais – ESV. Os resultados preliminares apontam que 64,6% dos 

feirantes entrevistados afirmaram falar alto durante o trabalho, 57,3% tem o 

hábito de gritar para atrair a atenção dos clientes e 72% dos sujeitos já 

apresentou algum sintoma vocal como rouquidão, por exemplo. O levantamento 

preliminar demostrou a necessidade da atuação fonoaudiológica junto à esta 

população no sentido de orientar sobre o funcionamento e produção da voz bem 

como sobre hábitos que podem ajudar na manutenção da voz destes 

profissionais. 

 

Introdução 

Pesquisas apontam que a alta demanda do uso da voz quando reunida a 

fatores individuais e ambientais pode instalar, a médio prazo, um quadro de 

disfonia (RECHENBERG, GOULART, ROITHMANN, 2011). Disfonia conceitua-

se por qualquer dificuldade que impeça a produção natural da voz e pode 

manifestar-se por uma série de ilimitada de alterações como esforço para a 

emissão, desvios na qualidade vocal, fadiga vocal, perda de potência vocal, 

dificuldade em sustentar a fonação, sensações desagradáveis à emissão, falta 

de volume e projeção vocal, entre outras alterações vocais (BEHLAU et al., 

2001).  



Os profissionais da voz merecem atenção especial, pois estudos mostram 

que neste grupo o principal fator causador de alterações vocais é o 

desconhecimento do funcionamento e produção da voz, que pode levar ao abuso 

e mau uso da voz, associados a hábitos inadequados, como por exemplo o 

tabagismo (UBRIG-ZANCANELLA, BEHLAU, 2010).  Assim como os 

professores e outros profissionais da voz, os trabalhadores das feiras livres 

formam um grupo que merece atenção visto que exercem suas atividades em 

ambientes muitas vezes impróprios para o exercício do trabalho (GASQUES, 

2013). A comunicação dos feirantes é historicamente conhecida pela forma 

como abordam os clientes que circulam pelas feiras-livres. Ao disputar espaço 

com outros profissionais, acabam por se valer da voz em forte intensidade para 

atrair a clientela, somado o fato de atuarem em ambiente de trabalho não 

propício e acusticamente pobre estão sujeitos a problemas na voz. 

 

Objetivo 

O objetivo deste trabalho foi elencar sinais e sintomas vocais em feirantes 

da cidade de São Paulo. 

 

Metodologia 

A amostra desta pesquisa foi constituída por 150 sujeitos, sendo todos 

feirantes na cidade de São Paulo, de ambos os sexos, com idades que variaram 

de 18 a 73 anos.   

Os critérios para participação neste estudo foram: atuar profissionalmente 

como feirante na cidade de São Paulo, preencher a coleta de dados do 

questionário que foi lido para o feirante sempre pela mesma pessoa, além 

assinar Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A coleta aconteceu 

sempre no início do dia, durante a montagem das barracas quando os feirantes 

tinham mais tempo livre, antes da chegada dos clientes. Os critérios de exclusão 

foram: ter realizado tratamento anterior de laringe e/ou fonoterapia; estar gripado 

e/ou resfriado na data da coleta de dados. 



Para obtenção dos dados os sujeitos responderam ao questionário 

autoaplicável e individual Voice Symptom Scale - VoiSS validado para o 

português brasileiro com o nome Escala de Sintomas Vocais – ESV.  

 

Desenvolvimento 

Trata-se de um estudo exploratório, transversal e quantitativo, submetido 

ao Comitê de Ética em Pesquisa antes de seu início e todos os sujeitos 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

 

Resultados preliminares 

Os resultados preliminares apontam que boa parte da amostra afirmou 

falar alto (64,6%) ou gritar (57,3%) durante o trabalho e já apresentou algum 

sintoma vocal como rouquidão (72%), o que demostrou a necessidade da 

atuação fonoaudiológica junto à esta população no sentido de orientar sobre o 

funcionamento e produção da voz bem como sobre hábitos que podem ajudar 

na manutenção da voz destes profissionais. 

 

Fontes consultadas 

BEHLAU M, organizadora. Voz: o livro do especialista. Rio de Janeiro: 

Revinter; 2001. 

GASQUES, Cris Vanessa. Alterações laríngeas em vendedores de feira livre. 

2013. 62 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) - Universidade 

Federal de Sergipe, Aracaju, 2013. 

RECHENBERG, Leila; GOULART, Bárbara Niegia Garcia de; ROITHMANN, 

Renato. Impacto da atividade laboral de teleatendimento em sintomas e 

queixas vocais: estudo analítico. J. Soc. Bras. Fonoaudiol.,  São Paulo ,  v. 

23, n. 4, p. 301-307,  Dec.  2011 .  

MORETI, Felipe Thiago Gomes. Validação da versão brasileira da Voice 

Symptom Scale - VoiSS / Cross-cultural adaptation and validation of the Voice 



Symptom Scale - VoiSS into Brazilian Portuguese. Rev. Soc. Bras. 

Fonoaudiol;17(2):238-238, abr.-jun. 2012. 

 

UBRIG-ZANCANELLA, Maysa Tibério; BEHLAU, Mara. Relação entre 

ambiente de trabalho e alteração vocal em trabalhadores metalúrgicos. Rev. 

Soc. Bras. Fonoaudiol.,  São Paulo ,  v. 15, n. 1, p. 72-79, 2010 . 

http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev.%20Soc.%20Bras.%20Fonoaudiol
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev.%20Soc.%20Bras.%20Fonoaudiol

