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                                                       RESUMO 

 
Cris Vanessa Gasques. Alterações laríngeas em vendedores de feira livre. 
Aracaju, Sergipe, 2013. 

 
 

 
A voz profissional tem sido estudada na literatura sobre vários aspectos e em vários 
níveis, no entanto não foi encontrada nenhuma referência relacionada ao 
profissional da voz feirante.Objetivo: Descrever as alterações laríngeas em 
vendedores de feira livre do Município de Aracaju-Sergipe. Casuística e métodos: 
Realizou-se um estudo descritivo, de corte transversal e abordagem quantitativa .Foi 
realizada entrevista e  exame de videonasolaringoscopia em 49 feirantes.Foi 
realizada análise descritiva dos dados. Resultados: Houve predominância do gênero 
feminino. A faixa etária predominante foi entre 30 e 39 anos. O quadro 
sintomatológico predominante esteve relacionado à doença do refluxo 
laringofaringeo. Foram identificadas alterações laríngeas em todas as regiões 
anatômicas. Em ordem decrescente as lesões predominaram em subglote,glote e 
supraglote.Conclusão: As alterações laríngeas encontradas predominaram  na 
região subglótica. Estas alterações detectadas orienta para necessidade de futuros 
estudos conjugados ao fonotrauma e outras doenças laríngeas. 
 
 
 
     
Descritores:  Vendedores; Laringe; Voz; Disfonia; Voz Profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

ABSTRACT 
 

Cris Vanessa Gasques.Laryngeal alterations in sellers at open fairs. Aracaju, 

Sergipe, 2013. 

The professional voice has been studied in literature in various aspects and levels. 

However, no reference related to the professional voice of the barker has been 

found. Objective: describing the laryngeal alterations in sellers at public fairs in 

Aracaju-SE. Casuistic and methods: a descriptive study of transversal cut was done 

with quantitative approach. An interview was done along with a nasolaryngoscopy in 

49 barkers. A descriptive analysis of data was applied. Results: there was a 

predominance of the feminine gender. The predominant age average was between 

30 and 39 years old. The predominant symptomatology status was related to 

laryngeal-pharyngeal reflux disease. Laryngeal alterations were identified in all 

anatomic regions: subglottis, glottis and supraglottis. Conclusion: the laryngeal 

alterations were predominant in the subglottic region. These detected changes 

shows the need for further studies along with phonotrauma and other laryngeal 

diseases. 

 
 
 
Keywords: sellers; larynx; voice; dysphonia; professional voice. 
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1   INTRODUÇÃO 

 

 

Nas sociedades modernas cerca de um terço da força de trabalho atua em 

profissões em que a voz é a principal ferramenta. Problemas de voz são comuns em 

geral, mas eles são ainda mais comuns em profissões em que há excessiva carga  

vocal, ou seja, profissões que não requerem apenas o uso prolongado da voz, mas 

também envolvem fatores de carga extras, como ruído do ambiente, a longa 

distância em relação aos ouvintes, acústica ruim da sala, a falta de equipamentos 

adequados como amplificadores da voz, entre outros. Os arranjos de saúde e 

segurança ocupacional dos profissionais da voz e do discurso são pouco 

desenvolvidos, em comparação com muitas outras profissões (VILKMAN, 2000). 

Grupos tais como professores e cantores têm sido extensivamente estudados 

e tem sido relatado como tendo maior frequência de distúrbios da voz do que a 

população em geral. Para estes grupos de trabalhadores, prejuízo da voz pode ser 

uma ameaça ao trabalho já que o uso da voz é um componente crítico do mesmo 

(WILLIAMNS, 2003). Além desses, os trabalhadores de feiras livres, especificamente 

os vendedores de mercadorias, também merecem atenção, uma vez que 

representam um grupo que exerce suas atividades de trabalho em várias dessas 

condições impróprias para o exercício laborativo. 

Problemas comuns entre todos os pacientes com dificuldades vocais vistas 

pelo otorrinolaringologista também são comuns entre os profissionais da voz. Estes 

incluem refluxo laringofaríngeo, disfonia de tensão muscular, lesões fibrovasculares 

nas cordas vocais (por exemplo, pólipos), cistos, cicatrizes das cordas vocais e 

alterações na mobilidade da corda vocal (FRANCO, ANDRUS, 2007). 

Claramente, nódulos, pólipos e cistos de cordas vocais não podem ser 

distinguidos somente pela história clínica. A  videonasolaringoscopia é a chave para 

o diagnóstico sendo ferramenta importante para diagnosticar doenças benignas 

relacionadas à voz (SCHWARTZ et al., 2009). 

Nódulos de cordas vocais são  as lesões mais comuns em crianças e adultos. 

Eles também são comuns entre os profissionais da voz. Esses são resultados finais 

da deposição cicatricial subepitelial e frequentemente interferem com o fechamento 

das cordas vocais. Assim, rouquidão e soprosidade são sintomas comuns 



13 
 

(FRANCO, ANDRUS, 2007). 

Pólipos de cordas vocais são outra forma de fibrose e deposição subepitelial. 

Eles são histologicamente semelhantes aos nódulos de cordas vocais. Pólipos de 

cordas vocais também podem se apresentar com rouquidão, perda de amplitude, 

soprosidade e fadiga vocal (FRANCO, ANDRUS, 2007). 

Cistos de cordas vocais se apresentam principalmente com rouquidão, 

embora diplofonia também possa ser um problema. Os cistos são categorizados 

como epidermóide (às vezes chamado de inclusão escamosa), cistos ou cistos de 

retenção de muco (FRANCO, ANDRUS, 2007). 

Ao tratar o profissional da voz, o objetivo final a longo prazo é produzir uma 

excelente voz ao falar. Os exercícios vocais trabalham para maximizar a eficiência 

do mecanismo vocal. A respiração é a fonte de energia para a fonação, o paciente 

deve ser ensinado a equilibrar musculatura inspiratória e expiratória para a 

respiração eficiente. Também deve entender que é possível coordenar a respiração 

e a vocalização sem o uso hiperfuncional do músculo (SCHNEIDER, SATALOFF, 

2007). 

A justificativa para a realização deste trabalho é a inexistência na literatura 

consultada de trabalhos científicos referente à voz profissional dos feirantes. A maior 

parte dos trabalhos científicos estão relacionados aos professores. A disfonia é 

frequente nos trabalhadores que utilizam a voz como instrumento de trabalho. O 

feirante faz uso constante da voz, em um ambiente de trabalho não propício, além 

de fazer parte de uma população carente de atendimento. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1 VOZ 

 

Sob o ponto de vista fisiológico, a voz humana pode ser definida como o som 

produzido pela passagem do ar pelas pregas vocais e modificado nas cavidades de 

ressonância e estruturas articulatórias (SARVAT et al., 2004). 

 A voz é o resultado da combinação de fatores biológicos, psicológicos e 

sociais, entendendo o social como a inserção de cada pessoa no meio em que vive 

e pessoas com quem convive.  Os parâmetros mais comuns para a análise das 

diferenças da voz falada e cantada são respiração, ressonância e projeção de voz, 

qualidade vocal, articulação dos sons da fala, pausas e postura (SARVAT et al., 

2004). 

A produção de voz normal depende, em parte, das camadas mucosa e 

submucosa das pregas vocais íntegras e funcionais. Algumas lesões benignas da 

mucosa das cordas vocais e submucosa resultam em padrões vibratórios 

aberrantes. Lesões benignas específicas das cordas vocais incluem nódulos vocais 

"do cantor", degeneração polipóide (Edema de Reinke), pólipos hemorrágicos ou 

fibróticos, vasos ectasiados ou dilatados, cicatriz ou sulco vocal, cisto (inclusão 

epidérmica e retenção de muco), e granulomas de processos vocais (SCHWARTZ et 

al., 2009). 

Uma voz normal é criada por pregas vocais móveis que fazem contato no 

espaço da linha média da laringe (glote), criando assim ondas de som vibratórias 

percebidas como a voz (SCHWARTZ et al., 2009). 

Problemas de voz são comuns na população em geral, mas eles são ainda 

mais comuns em profissões com uma grande carga vocal e em segmentos da 

população que trabalham em ambientes com fatores de carga vocal adicionais, tais 

como o ruído de fundo e pobres acústicas das salas. Nas sociedades modernas 

cerca de um terço das forças de trabalho atuam em profissões nas quais a voz é a 

principal ferramenta (BOLTEZAR, 2009). 
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A voz humana é produzida pela perfeita coordenação entre a respiração, 

cordas vocais, e os movimentos de articulação. Não só a interação de determinados 

grupos musculares são responsáveis por uma voz normal, como também o homem 

em toda a sua personalidade (ECHTERNACH et al.,2010). 

Grupos sociais fazem uso da fala, nas suas relações interpessoais dentro dos 

seus ambientes de trabalho, familiar, social e de lazer. Más condições de trabalho e 

moradia  podem interferir e mudar o uso profissional da voz, a qualidade de voz e a 

qualidade de saúde em grupos específicos. A voz é única para cada indivíduo e 

pode ser modificada dinamicamente por fatores anatômicos e fisiológicos, bem como 

pelo ambiente psicológico e sociocultural de acordo com a particularidade do 

indivíduo (SALES et al., 2010).  

 

2.2  VOZ PROFISSIONAL 

 

 

Estudo americano estima que 25% da população americana que trabalha, 

considera o uso da voz um aspecto crítico do seu trabalho, e dessa forma para 

grande parte da população trabalhadora, a prevenção de distúrbios da voz 

profissional é essencial (WILLIAMS, 2003). 

O uso excessivo ou abuso da voz no trabalho pode levar a  rouquidão, voz 

fraca, dor de garganta e afonia. Tem sido sugerido que alguns grupos, como 

professores e cantores estão em maior risco de desenvolver distúrbios vocais que 

outros (WILLIAMS, 2003). 

Voz profissional é a forma de comunicação oral utilizada por indivíduos que 

dela dependem para sua atividade ocupacional. Neste momento estamos 

preocupados com um profissional diferenciado, ou seja, aquele que ao produzir sua 

voz profissional, tem nela seu instrumento básico de trabalho (SARVAT et al., 2004). 

Esses profissionais estão distribuídos em várias categorias:  

1. Profissionais da arte: cantores (erudito, popular, coral, religioso e teatro 

musical) e atores (teatro, circo, televisão e dubladores), entre outros;  

2. Profissionais da comunicação: locutores e repórteres (televisão e rádio) e 

telefonistas, entre outros;  

3. Profissionais da educação: professores de diferentes áreas e graus;  
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4. Profissionais de atendimento : operadores, vendedores, leiloeiros, camelôs, 

entre outros;  

5. Profissionais de setores da indústria e comércio: diretores, gerentes, 

encarregados de seção, supervisores, entre outros;  

6. Profissionais de mercados financeiros : operadores de pregão a viva voz;  

7. Outros usuários da voz: profissionais liberais, religiosos, oradores, etc.  

Os problemas da voz ligados a tais profissionais são relativamente comuns 

em todas essas categorias. No entanto, apesar da ocorrência destas desordens 

vocais, não existem estudos que avaliem que tipo de problema prevalece, quais 

alterações de comportamento e/ou de estrutura do “aparelho fonador” são 

responsáveis por essas alterações, e também qual seja a efetividade dos 

programas de tratamento existentes para esses profissionais (SARVAT et al., 

2004). 

Exigências vocais variam em grande medida, entre diferentes profissões de 

voz. Em profissões com uso exagerado da voz (por exemplo, professores escolares 

e do jardim de infância), os distúrbios da voz profissional ameaçando a capacidade 

de trabalho são comuns. O estresse vocal é uma combinação do uso prolongado da 

voz e de fatores estressantes adicionais (por exemplo, ruído de fundo, acústica, 

qualidade do ar), afetando a frequência, o tipo e a sonoridade fundamentais da 

fonação ou as características vibratórias das pregas vocais, bem como o quadro 

externo da laringe (LOPEZ  et al.,2008). 

 A importância dos fatores de risco que estimulam o surgimento e 

permanência de disfonia, bem como as condições de trabalho específicas, como, 

por exemplo: a umidade, o nível de poeira, o nível de ruído, o tamanho da sala de 

aula, o número de horas de ensino, o número e a idade dos alunos. (LOPEZ  et 

al.,2008). 

Distúrbios da voz podem afetar a qualidade de vida e a carreira de numerosos 

usuários da voz profissional bem como reduzir os benefícios. De acordo com 

regulações legais em estudo polonês, a lista de doenças ocupacionais incluem as 

seguintes patologias orgânicas do aparato vocal: (1) nódulos vocais, (2) hipertrofia 

de cordas vocais (secundária a esforço vocal) e (3) fraqueza de músculos internos 

da laringe que aduzem e tensionam as cordas vocais com fechamento incompleto 

da glote durante a fonação e disfonia permanente (KOWALSKA et al., 2006). 
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 Dados da literatura sugerem que em professores de música e esporte, 

problemas da voz podem ser significativamente mais frequentes que em outros 

profissionais (KOWALSKA et al., 2006). 

 Um dos fatores importantes na patogênese de disfonia ocupacional a ser 

considerado é a técnica incorreta de fonação, que contribui para comportamentos 

compensatórios patológicos na pesada carga vocal. Esta adaptação vocal negativa 

pode predispor ao fonotrauma e ao desenvolvimento de patologia laríngea orgânica 

ou funcional em profissionais da voz. Este estudo mostra significativamente 

parâmetros diferentes de técnica vocal em professores do que em sujeitos do grupo 

controle, incluindo fonação tensa, tensão muscular excessiva no pescoço, 

ressonância diminuída, e respiração incorreta confirmada por, por exemplo, tempo 

médio de fonação mais curto (KOWALSKA et al., 2006). 

 Hiperfunção vocal, que aumenta o potencial para forças de colisão e trauma 

de corda vocal, é vista como um dos fatores causais de distúrbios da voz 

ocupacional (tais como nódulos vocais). Uso hiperfuncional da voz durante uma 

longa carreira ocupacional reduz também a capacidade de manter a tensão nas 

cordas vocais (KOWALSKA et al., 2006). 

No caso do usuário profissional da voz, o aumento da exigência e as 

expectativas sobre a qualidade da voz podem estar presentes e devem ser 

considerados ao julgar a normalidade da voz. O usuário profissional da voz 

tipicamente realiza uma vigilância maior em relação às mudanças na produção e 

qualidade da voz (SCHNEIDER, SATALOFF, 2007). 

Por causa do papel fundamental que a voz desempenha na vida de um 

usuário profissional da voz e a associação frequente da voz como um componente 

importante da identidade, mudanças na voz frequentemente criam ansiedade 

significativa para estes pacientes (FRANCO, ANDRUS, 2007). 

Talvez entre as maiores preocupações dos profissionais da voz estejam os 

efeitos da idade sobre a voz e seu potencial impacto sobre a longevidade da 

carreira. Para muitos profissionais da voz, mudanças na voz “relacionadas à idade'' 

podem ser devido à formação de cicatrizes ou alterações fibrovasculares do mal uso 

da voz a longo prazo. Alterações laríngeas que ocorrem com a idade incluem 

ossificação das cartilagens da laringe, perda difusa do tônus muscular e massa; as 

articulações podem tornar-se rígidas e com artrite (FRANCO, ANDRUS, 2007). 
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Um dos problemas mais comuns em profissionais da voz, especialmente 

cantores e atores, é laringite associada com o uso excessivo da voz. Cantores de 

pop, rock, country e de musicais teatrais que cantam em grandes espaços abertos 

com uma acústica variável parecem estar em risco particular para os efeitos do uso 

excessivo da voz (FRANCO, ANDRUS, 2007). 

Os autores consideram profissionais da voz aqueles para os quais a voz é o 

principal instrumento de trabalho e que faziam uso pelo menos quatro horas por dia, 

sem a qual estes pacientes não podem executar suas atividades profissionais. 

Dentre os profissionais da voz estavam professores, atendentes de telemarketing, 

balconistas de recinto comercial e pastores religiosos (SPINA et al., 2009). 

Alguns autores classificam os usuários de voz de acordo com a importância 

da qualidade de voz em sua profissão. Assim, performers vocais de elite são 

cantores profissionais e atores; usuários profissionais de voz são conferencistas, 

professores, advogados, clérigos e operadores de telefonia; profissionais não vocais 

são médicos, empresários, recepcionistas, etc. Não-profissionais não-vocais são 

aqueles sem exigências vocais importantes . Outros autores classificam profissionais 

da voz de acordo com a carga vocal e demanda de qualidade de voz (BOLTEZAR, 

2009). 

 A determinação de quais profissões estão mais frequentemente em 

necessidade de assistência médica para distúrbios da voz revelou que os 

professores foram os visitantes mais frequentes ao consultório do 

otorrinolaringologista na Suécia e nos EUA. Assistentes sociais, advogados e 

clérigos também foram representados entre os pacientes de voz (BOLTEZAR, 2009). 

 Algumas profissões com uma grande carga vocal estão em maior risco de 

problemas de voz do que os professores, e, em tais ocupações, até mesmo 

disfunção vocal moderada impede a boa execução do trabalho. O clero não 

representa usuários vocais de elite, mas ele é geralmente classificado como tendo 

uma grande carga vocal e exigência moderada para boa qualidade de voz 

(BOLTEZAR, 2009). 

Cantores ou intérpretes vocais devem ser identificados pelo médico quando 

sua atividade provoca a história de rouquidão. Eles podem estar mais sujeitos a uso 

excessivo da voz ou ter uma etiologia diferente para seus sintomas, e a rouquidão 

pode ter um impacto mais significativo na sua qualidade de vida ou a capacidade de 

gerar renda. Cantores também são propensos a desenvolver ectasias 
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microvasculares que afetam a voz e necessitam de tratamento 

específico (SCHWARTZ et al., 2009) 

Em um grau um pouco menor, indivíduos em uma série de outras profissões 

ou vocações, como professores e clérigos, dependem do uso da voz. Como um 

exemplo, mais de 50% dos professores têm rouquidão, e uso excessivo vocal é 

comum, mas não exclusivo fator etiológico (SCHWARTZ et al., 2009). 

No conhecimento e na comunicação da sociedade moderna, há uma 

variedade de ocupações vocais intensivas. Os distúrbios da voz são comuns nas 

ocupações de uso intensivo da voz e tem um efeito negativo não só no estado geral 

do indivíduo,  mas também na capacidade profissional (RICHTER, ECHTERNACH, 

2010). 

Tanto o discurso quanto a voz tem importância crucial para uma variedade de 

profissões. Essas ocupações são referidas como ocupações de uso intenso da voz 

em que os trabalhadores muitas vezes necessitam de aconselhamento específico, 

diagnóstico e terapia, possivelmente em função do uso da voz. Estes incluem 

professores, educadores, funcionários de call center, pastores, como também 

cantores e atores. Um conhecimento de medidas preventivas vocais é 

especialmente importante nestes grupos profissionais (RICHTER, ECHTERNACH, 

2010). 

As causas de problemas de voz no trabalho são variadas, provavelmente 

relacionadas a fatores tanto vocais, quanto ambientais, incluindo o ruído do 

ambiente, acústicas ruins, hábitos vocais inadequados, grandes exigências vocais, 

má qualidade do ar, e problemas de saúde e psicológicos. Fatores organizacionais 

como estresse relacionado ao trabalho, diminuição do número de pausas, relações 

insatisfatórias com os supervisores e clientes, entre outros, também podem 

contribuir para o desenvolvimento de problemas vocais (PIWOWARCZYK, 2012). 

 

 

2.3  ROUQUIDÃO 

 

 

Enquanto disfonia é um diagnóstico, rouquidão é um sintoma de alteração na 

qualidade da voz. Em contraste, a rouquidão é uma qualidade grosseira ou rugosa 

da voz (SCHWARTZ et al., 2009). 
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Quase um terço da população tem a produção de voz prejudicada em algum 

momento de suas vidas. A rouquidão é mais prevalente em certos grupos, como os 

professores e idosos, mas todas as faixas etárias e ambos os sexos podem ser 

afetados. Além do impacto na saúde e qualidade de vida, a rouquidão leva a visitas 

frequentes à unidade de saúde e a vários bilhões de dólares em perda de 

produtividade por ano devido ao absenteísmo ao trabalho (SCHWARTZ et al., 2009). 

Rouquidão é frequentemente causada por condições benignas ou auto-

limitada, mas também pode ser o sintoma inicial de uma doença mais grave ou 

progressiva exigindo diagnóstico e tratamento imediato. Pacientes com rouquidão 

podem sentir desconforto em falar, aumento do esforço fonatório, e voz fraca, bem 

como a qualidade alterada, como voz vacilante ou instável e soprosidade 

(SCHWARTZ et al., 2009). Pode ainda levar à diminuição da qualidade de vida 

relacionada com a voz e um decréscimo em aspectos físicos, sociais e emocionais 

da qualidade de vida geral. Em fumantes de tabaco, a rouquidão está associada a 

um aumento da frequência de lesões polipóides nas pregas vocais e câncer de 

cabeça e pescoço (SCHWARTZ et al., 2009). 

A principal causa de rouquidão adquirida na comunidade é viral. Os sintomas 

da laringite viral geralmente duram de 1 a 3 semanas.  Sintomas de rouquidão que 

persistem  além deste tempo necessitam de avaliação adicional (SCHWARTZ et al., 

2009). 

 

 

2.4  DISFONIA 

 

 

A disfonia é conceituada como toda e qualquer dificuldade ou alteração na 

emissão natural da voz, caracterizando um distúrbio que limita a comunicação oral e 

pode repercutir de forma significativa no uso profissional da voz .É também o 

principal sintoma de distúrbio da comunicação oral, no qual a voz produzida 

apresenta dificuldades ou limitações em cumprir seu papel básico de transmissão da 

mensagem verbal e emocional do indivíduo. Portanto, uma disfonia representa toda 

e qualquer dificuldade ou alteração na emissão natural da voz (SARVAT et al., 

2004). 

O estresse vocal causa também a fadiga vocal. Esta se manifesta como 
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alterações fisiológicas, perceptuais ou mudanças subjetivas. Alterações perceptuais 

(comunicativa) e  subjetivas (alterações mentais e emocionais; sintomas diferentes) 

têm efeitos de curto prazo da fadiga vocal e são geralmente considerados negativos 

(VILKMAN, 2004). 

 Fadiga vocal é definida como a incapacidade de manter a qualidade da voz 

estável durante um período de tempo específico e pode iniciar depois de minutos, 

horas ou dias do uso da voz. A fadiga vocal é caracterizada por mudança na 

qualidade da voz, esforço vocal, mudança de intensidade e frequência da voz, ou a 

combinação desses fatores (MEDEIROS et al.,2008). 

A etiologia de disfonia é muldimensional: fatores de risco ocupacionais entre 

professores incluem uso intensivo da voz, ruído excessivo, grande número de 

estudantes em salas de aula, excesso de trabalho, presença de poeira, pobre 

relação professor-estudante, ambiente estressante e ausência de materiais didáticos 

e equipamentos. Outros fatores relacionados a disfonia são alergias, tabagismo e 

pobre hidratação (MEDEIROS et al.,2008). 

 

2.5  TIPOS DE DISFONIA 

 

 

Classificaremos em três formas etiológicas as disfonias: orgânicas, funcionais 

e orgânico-funcionais. Distúrbios orgânicos da voz podem ser de origem inflamatória 

ou traumática e são causados por alterações benignas ou malignas das cordas 

vocais. Em distúrbios funcionais há uma descoordenação nos mecanismos de 

produção vocal, no padrão de movimento ou estresse do aparelho fonador 

(CAMPOS, COSTA, 2011). 

As disfonias orgânicas são aquelas cujo estabelecimento independe do uso 

da voz. Como exemplo, temos as disfonias decorrentes de: paralisias laríngeas, 

carcinoma laríngeo, papilomatose, doenças neurológicas, fibroses em pregas vocais, 

dentre outros (CAMPOS, COSTA, 2011). 

As disfonias funcionais são relacionadas à utilização da voz. São subdivididas 

em disfuncionais e funcionais estruturadas (CAMPOS, COSTA, 2011). 

As disfonias disfuncionais relacionam-se à sobrecarga na atividade vocal na 

ausência de alterações orgânicas que justifiquem a disfonia. São consequentes a 

desequilíbrios funcionais do aparelho fonador, causados por distúrbios 
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comportamentais: de aquisição e de personalidade. A subdivisão dos distúrbios 

comportamentais em aquisição e personalidade, tem por finalidade auxiliar no 

diagnóstico, identificando as razões pelas quais um indivíduo utiliza sua voz de 

maneira inadequada, a procedência do problema vocal comportamental (CAMPOS, 

COSTA, 2011). 

As disfonias estruturais decorrem de variações anatômicas não ideais para a 

fonação usual. São elas: alterações estruturais laríngeas (alterações estruturais 

mínimas: assimetrias laríngeas, cisto e sulco vocal, microdiafragma), alterações 

estruturais do sistema respiratório, alterações estruturais de cavidades anexas e 

discretos distúrbios do movimento (CAMPOS, COSTA, 2011). 

E por fim, disfonias orgânico-funcionais, que são disfonias funcionais que já 

apresentam alterações orgânicas em consequência ou influenciadas pelo uso 

indevido da voz. Nódulos, pólipos, úlceras de contato, granulomas e edemas são os 

melhores exemplos (CAMPOS, COSTA, 2011). 

 

 

2.6  DOENÇAS DA LARINGE 

 

 

Durante cada vibração, as mucosas das cordas vocais colidem. Parece lógico 

supor que essas colisões podem levar a lesões repetidas, que são reparadas  com 

espessamento do tecido conjuntivo, por vezes resultando em nódulos (VILKMAN, 

2004). 

Foi descrito uma tríade de sintomas incluindo tensão muscular da glote 

aumentada, respiração fraca e frequência baixa da voz, a qual é agora conhecida 

como  “síndrome da tensão-fadiga da laringe”. De acordo com os autores, naqueles 

que fazem uso exagerado da voz, desenvolvimento de distúrbios funcionais e, mais 

tarde, orgânicos, afeta adversamente sua capacidade de atuar como professores 

(KOWALSKA et al., 2006).  

Disfonia hiperfuncional é vista como um fator causal de patologias orgânicas, 

por exemplo, nódulos vocais. Ela foi definida como disfonia não orgânica relacionada 

à fonação com forças musculares excessivas e/ou desbalanceadas. A manifestação 

laríngea mais comum de hiperfunção vocal inclui força excessiva na aproximação 

e/ou tensão de corda vocal com uso ocasional de fonação de corda ventricular. 
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Distúrbios orgânicos incluíram nódulos vocais, hipertrofia polipóide, edema de 

Reinke e outras doenças (KOWALSKA et al., 2006). 

Os fatores de risco para disfonia hiperfuncional foram uso excessivo da voz, 

instabilidade de voz, tensão do músculo do pescoço e esforço vocal durante a vida. 

Fechamento incompleto da glote correlacionou-se com instabilidade da voz, 

rouquidão na anamnese e esforço vocal durante a vida. A prevalência de nódulos 

vocais correlacionou-se com fonação tensa, instabilidade da voz e farmacoterapia de 

distúrbios da voz no passado (KOWALSKA et al., 2006).  

Alguns autores ressaltam que fatores psicológicos podem ser co-

responsáveis para o desenvolvimento de distúrbios vocais, ou podem constituir a 

causa direta destes distúrbios. Tem sido mostrado que fatores psicológicos são 

essenciais no desenvolvimento de disfonia funcional, tipo patológico que resulta de 

tensão muscular anormal no interior e exterior da laringe (KOWALSKA et al., 2006).  

Problemas comuns entre todos os pacientes com dificuldades vocais vistas 

pelo otorrinolaringologista também são comuns entre os profissionais da voz. Estes 

incluem refluxo laringofaríngeo, disfonia de tensão muscular, lesões fibrovasculares 

nas cordas vocais (por exemplo, nódulos e pólipos), cistos, cicatrizes das cordas 

vocais e alterações na mobilidade da corda vocal. Lesões microvasculares e suas 

sequelas associadas de hemorragia vocal e laringite devido ao uso excessivo da voz 

são mais comuns entre os profissionais da voz. Muito mais comum entre os 

profissionais da voz é o impacto negativo que os problemas de voz têm em sua 

capacidade de trabalhar, e em seu senso geral de bem-estar (FRANCO, ANDRUS, 

2007). 

A rouquidão é o sintoma mais comum de massas benignas das cordas vocais. 

Nódulos de cordas vocais são considerados as lesões nas cordas vocais mais 

comuns em crianças e adultos. Eles também são comuns entre os profissionais da 

voz. Nódulos vocais são os resultados finais da deposição cicatricial subepitelial. 

Nódulos de cordas vocais frequentemente interferem com o fechamento das cordas 

vocais, assim rouquidão e soprosidade são sintomas comuns (FRANCO, ANDRUS, 

2007). 

Disfonia por tensão muscular é uma forma de mau uso e/ou abuso da voz, 

caracterizada por um esforço muscular excessivo e, geralmente, por fonação 

pressionada. Outras características clínicas comuns incluem uma voz anormalmente 

de baixo tom, pobre controle do fluxo de ar, ataques glóticos rígidos frequentes, 
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tensão muscular cervical e tensão da mandíbula e língua. Disfonia por tensão 

muscular é uma forma de hiperfunção da laringe, e os dois são muitas vezes 

considerados sinônimos (FRANCO, ANDRUS, 2007). 

Disfonias orgânicas, ou uma consequência desta hiperfunção laríngea, 

especialmente nódulos, pólipos e ectasias vasculares ou hemorragias submucosas, 

são muito mais comuns em mulheres do que em homens. Isto seria devido a uma 

maior facilidade de desenvolvimento de lesões dos desmossomos intercelulares e 

de formação de edemas e nódulos nas mulheres. Desmososmos são responsáveis 

pela adesão intercelular que permite ao epitélio permanecer intacto, apesar do 

trauma mecânico associado com fonação (LOPEZ  et al.,2008). 

A concentração desmossomal é diminuída nas camadas mais superficiais de 

células epiteliais das cordas vocais, permitindo a esfoliação normal. Em contraste, 

desmossomos são mais desenvolvidos em camadas um pouco mais profundas do 

epitélio da corda vocal. As diferenças na distribuição de ácido hialurônico (AH) e na 

composição das cordas vocais de homens e mulheres podem ser um fator 

contribuinte. As mulheres apresentaram relativamente menos AH nas áreas mais 

superficiais das camadas profundas, mas mais AH nas áreas mais profundas, e os 

homens apresentaram um padrão de distribuição relativamente constante ao longo 

da profundidade da lâmina própria. Menos AH nas áreas mais superficiais das 

camadas profundas da corda vocal de mulheres sugere menor capacidade de tecido 

de amortecimento (de absorção de choque) para suportar o trauma vibratório da 

fonação. Além disso, menos AH nas áreas mais superficiais, também pode implicar 

menos capacidade ou eficácia para o reparo do tecido, se a corda vocal é 

traumatizada (LOPEZ  et al.,2008). 

 

 

2.7  REFLUXO LARINGO-FARÍNGEO (RLF) 

 

 

Doença do refluxo gastroesofágico (DRGE), que afeta 10-30% da população 

em países ocidentais, é uma das condições mais comuns relatadas a médicos da 

atenção primária e gastroenterologistas. Ela é uma doença crônica que resulta da 

exposição anormal da mucosa esofágica aos conteúdos gástricos refluxados 

(incluindo ácido e pepsina). Pirose é o sintoma predominante de DRGE, que interfere 
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na qualidade de vida do paciente de acordo com a frequência e gravidade deste 

sintoma independente da existência ou não de esofagite (CAMMAROTA et al., 

2007). 

 Outros sintomas podem ser associados a doença, incluindo dor no peito e 

disfagia. Além disso, na década passada, uma variedade de sinais e sintomas 

laringofaríngeos (extra-esofágicos), incluindo tosse crônica e rouquidão, foram 

relacionados à DRGE. Esta doença, portanto, se coloca como um grande problema 

para os serviços de assistência médica ao redor do mundo e interfere na sociedade 

por afetar a produtividade de trabalho e o tempo de descanso (CAMMAROTA et al., 

2007). 

 Episódios de refluxo são causados por um dos seguintes mecanismos 

patológicos: relaxamento transitório completo do esfíncter inferior do esôfago, 

aumento transitório na pressão intra-abdominal que supera a resistência da barreira 

anti-refluxo, refluxo espontâneo através de outros mecanismos relacionados à 

distorção anatômica da transição gastresofágica, como uma hérnia hiatal 

(CAMMAROTA et al., 2007). 

 

 

2.8 DIAGNÓSTICO LARÍNGEO 

 

 

Na Videolaringoscopia (VLS), nódulos de cordas vocais são mais  bilaterais. 

Pólipos de cordas vocais são mais frequentemente unilaterais, sésseis ou 

pedunculados. Cistos de cordas vocais são geralmente unilaterais e são 

distintamente subepiteliais (FRANCO, ANDRUS, 2007). 

A visualização da laringe é parte de uma avaliação abrangente para os 

distúrbios da voz. Lesões benignas das pregas vocais, tais como cistos, nódulos e 

pólipos nas cordas vocais são facilmente detectados em laringoscopia. Visualização 

da laringe também pode fornecer provas para o diagnóstico de refluxo laringo-

faríngeo. A laringoscopia ambulatorial também é uma ferramenta importante na 

avaliação do envelhecimento da voz (SCHWARTZ et al., 2009). 

O médico deve visualizar a laringe do paciente, quando a rouquidão não 

consegue resolver-se por um máximo de três meses após o início, ou, 
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independentemente da duração, se houver suspeita de uma causa subjacente grave 

(SCHWARTZ et al., 2009). 

A conveniência da laringoscopia também depende de considerações dos 

pacientes. Cantores, artistas, e os outros pacientes com uso profissional da voz, não 

serão capazes de esperar várias semanas para que a sua rouquidão se resolva, pois 

eles podem ficar incapazes de trabalhar nesse ínterim. Na verdade, uma série de 

profissionais com grandes exigências vocais podem se beneficiar de uma avaliação 

imediata (SCHWARTZ et al., 2009). 

Para os pacientes com rouquidão e DRGE (Doença do Refluxo Gastro-

Esofágico), uma tentativa de terapia anti-refluxo pode ser prescrita. Se a rouquidão 

não responder ou se os sintomas piorarem, então a terapia farmacológica deve ser 

interrompida e uma busca por outras causas de rouquidão deve ser iniciada com a 

laringoscopia (SCHWARTZ et al., 2009). 

 

 

2.9 TRATAMENTO 

 

 

É importante que o paciente entenda que a inspiração antes da fonação é tão 

importante quanto libertar o ar durante a expiração para a produção de fonação. A 

vocalização deve ser iniciada com o fluxo de ar ao invés de adução abrupta das 

cordas vocais. Existem quatro elementos de produção da voz: respiração, fonação, 

ressonância e amplificação (SCHNEIDER, SATALOFF, 2007). 

Terapia de voz é recomendada para o tratamento de distúrbios  causados por 

mau uso da voz.  As várias técnicas diferentes de tratamento disponíveis para 

pacientes com disfonia se classificam em duas categorias principais: técnicas de 

tratamento 1) direta  e 2) indireta . Técnicas diretas focam nos componentes de 

produção vocal, tais como a respiração, postura laríngea ou compressão medial da 

corda vocal. Exemplos de técnicas diretas são o método de bocejo-suspiro,  

estabelecimento de tom ideal,  e manipulação da laringe.  Técnicas indiretas de 

tratamento, por outro lado, concentram-se em eliminar os fatores que contribuem ou 

mantem o problema de voz. Exemplos de métodos indiretos são a educação do 

paciente, de treinamento auditivo, e programas de higiene vocal (RUOTSALAINEN 

et al., 2008). 
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Os profissionais da saúde têm várias opções para tratar a rouquidão incluindo 

observação, tratamento medicamentoso, cirurgia, terapia vocal, ou uma combinação 

dessas abordagens.O otorrinolaringologista deve diagnosticar rouquidão (disfonia) 

em um paciente com qualidade, tom e sonoridade da voz alterados, ou esforço vocal 

que prejudica a comunicação ou reduz a qualidade de vida relacionada com a voz 

(SCHWARTZ et al., 2009). 

Terapia de voz é a primeira linha de tratamento para lesões nas pregas 

vocais, como nódulos vocais.  Estas lesões geralmente ocorrem em pessoas com 

ocupações vocalmente intensas, como professores, advogados ou 

clérigos (SCHWARTZ et al., 2009). 

A cirurgia pode melhorar tanto a qualidade de vida subjetiva relacionada com 

a voz como parâmetros vocais objetivos em pacientes com rouquidão secundária a 

lesões benignas das pregas vocais (SCHWARTZ et al., 2009). 

Terapia de voz muitas vezes é benéfica quando combinada com outras 

abordagens de tratamento da rouquidão, incluindo a terapia pré-operatória e pós-

operatória, ou em combinação com determinados tratamentos médicos (ou seja, o 

manejo de alergia, o tratamento da asma, a terapia anti-refluxo (SCHWARTZ et al., 

2009). 

O risco de rouquidão pode ser diminuído mediante  medidas preventivas, tais 

como hidratação, evitar irritantes, treinamento e amplificação da voz. Irritantes, como 

produtos químicos, partículas de fumaça e poluição podem aumentar a 

probabilidade de desenvolver rouquidão (SCHWARTZ et al., 2009). 

Estratégias preventivas são recomendadas para reduzir o risco de distúrbios 

da voz entre a população trabalhadora.  Um método sugerido como trabalho de 

prevenção primária é o treinamento de voz para profissional da voz.  Apesar de 

cantores e atores muitas vezes recebem formação em cuidados e preservação da 

voz, a grande maioria dos profissionais da voz, como professores, não tem 

conhecimento de como manter ou melhorar a sua voz, que é o seu maior patrimônio 

profissional e ferramenta de comunicação (SCHWARTZ et al., 2009). 

 

 

 

 

 



29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          OBJETIVO 

 

 

 



30 
 

 

3 OBJETIVO 

 

Descrever as alterações laríngeas em feirantes de uma feira livre do 

Município de Aracaju-Sergipe. 
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4 CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

 

 O estudo caracteriza-se como descritivo, de corte transversal e abordagem 

quantitativa. O estudo contou com 49 feirantes, sendo 18 homens e 31 mulheres, 

que se apresentaram por livre e espontânea vontade na feira livre do bairro Augusto 

Franco do município de Aracaju- SE,no período da tarde do dia 25 de agosto de 

2012 das treze às vinte horas.  Esta feira acontece nas quartas-feiras e domingos, 

sendo o número de feirantes semelhante em ambos os dias. Segundo dados extra-

oficiais esta feira conta com aproximadamente 220 feirantes.  Foi escolhido o dia de 

quarta-feira devido a praticidade de execução da pesquisa. A feira livre do bairro 

Augusto Franco foi eleita por ser uma das mais organizadas da cidade.   

  As amostras utilizadas foram por conveniência, da categoria não probabilística, 

a qual neste grupo encontram-se os planos amostrais que não utilizam mecanismos 

aleatórios de seleção dos elementos da amostra. Dessa forma, não existe nenhuma 

probabilidade associada à seleção desses elementos e amostragem intencional a 

qual a seleção é realizada de acordo com o julgamento do pesquisador. Se for 

adotado um critério razoável de julgamento, pode-se chegar a resultados favoráveis. 

A abordagem da amostragem por julgamento pode ser útil quando é necessário 

incluir um pequeno número de unidades na amostra (OLIVEIRA, 2001). O método 

de julgamento é muito utilizado para a escolha de uma localidade “representativa” de 

um país na qual serão realizadas outras pesquisas, sendo algumas vezes até 

preferida em relação à seleção de uma localidade por métodos aleatórios. A amostra 

por julgamento pode ser, nesses casos, mais fidedigna e representativa que uma 

amostra probabilística (AAKER, 1995; HANSEN, 1996).   

Os feirantes foram informados através de cartazes e divulgação oral nos 

corredores da feira,  sobre a presença da equipe para a realização de um estudo. Os 

feirantes se apresentaram numa tenda montada com todos equipamentos 

necessários para realização da entrevista e do exame complementar. Foram 

adotados todos os critérios de respeito à esterilização dos equipamentos utilizados e 

isolamento individual no momento do exame. 

Foi adotado como critério de inclusão todos os feriantes que procuraram 

participar da pesquisa. Apesar de ter sido adotado como   critérios de exclusão a 
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incapacidade de respostas lógicas na entrevista e  infeccção de via respiratória alta, 

nenhum destes 49 pacientes foi eliminado da pesquisa. 

 Os feirantes que se apresentaram na tenda optando em participar do estudo 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Foram submetidos à uma 

entrevista individual e estruturada realizada por quatro otorrinolaringologistas com 

experiência em laringologia. As perguntas realizadas na entrevista não são 

validadas e se basearam em estudos correlacionados e na prática clínica. A 

entrevista constou de 10 perguntas relacionadas à voz e à hábitos. 

Após a entrevista, todos os feirantes que participaram da mesma foram 

submetidos ao exame de videolaringoscopia com endoscópio flexível Machida. 

Mecanismo respeitado por todos os examinadores, que aplicaram a técnica 

específica para este exame. Os pacientes foram orientados a executar a respiração 

(inspiração e expiração) para avaliar o fechamento glótico médio posterior e realizar 

emissão glótica do /e/ e /i/ (D’ÁVILA, 2003). O exame foi realizado com os feirantes 

sentados em uma cadeira, após aplicação de anestesia local em narina mais 

permeável, onde o aparelho foi introduzido. 

Os exames foram gravados em DVD e analisados posteriormente pelos 

mesmos otorrinolaringologistas, de forma conjunta, numa sala de edição em 

consultório médico. Os médicos preencheram cinco itens relacionados à laringe. 

Estes itens correspondem à alguns critérios que estão sendo aplicados na rotina 

diária do serviço. Estes critérios foram a base de tese de pós-doutoramento (D’ 

ÁVILA, 2012). Foram descritos seguidamente: localização da lesão; extensão da 

estrutura acometida; aspecto orgânico da lesão; pluralidade e associação com 

outras doenças.  

Todos os feirantes que participaram da pesquisa receberam orientações 

sobre a saúde vocal, e aqueles que apresentaram alterações laríngeas foram  

direcionados a procurar serviços de otorrinolaringologia. O trabalho foi aprovado 

pelo comitê de ética sob o protocolo CAAE 24061613.0.0000.5546. 
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Após a coleta, descrição do laudo e digitação dos achados em um banco de 

dados apropriado, foi realizada a análise descritiva. Esta análise permite ao 

pesquisador familiarizar-se com os dados, organizá-los e sintetizá-los de forma a 

obter as informações necessárias do conjunto, para tentar justificar as questões que 

estão sendo investigadas. Foi utilizado principalmente técnicas visuais, buscando 

descrever sem utilizar cálculos, alguma forma de regularidade ou padrão nos dados. 

Nessa etapa, foram produzidos tabelas, gráficos e medidas resumo, que 

descreveram a tendência dos dados, quantificaram a sua variabilidade, permitiram a 

detecção de estruturas interessantes e valores atípicos no banco de dados 

(BUSSAB, 1987). As análises foram realizadas através do software Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS) versão 19. 
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5 RESULTADOS 
 

 

A pesquisa consistiu-se de duas etapas distintas, sendo elas: realização de 

entrevista e do exame de videolaringoscopia. Os resultados de ambas serão 

demonstrados a seguir.  

De um total de 49 indivíduos avaliados, 63,3% (31) corresponderam ao 

gênero feminino e 36,7% (18), ao gênero masculino (Gráfico 1).  

 

Gráfico 1 – Gênero dos feirantes numa feira livre de Aracaju/SE. 

A faixa etária variou de 10 a 80 anos e independente do gênero, a maior 

percentagem de indivíduos foi encontrada na faixa etária de 30 a 39 anos (Tabela 1) 
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Tabela 1-Faixa etária de feirantes avaliados em relação à laringe numa feira do 
município de Aracaju/SE. 

 

 Gênero 

Feminino Masculino 

          n             %            n             % 

Faixa Etária 

10 |-| 19 1 3,2% 1 5,6% 

20 |-| 29 3 9,7% 2 11,1% 

30 |-| 39 10 32,3% 5 27,8% 

40 |-| 49 2 6,5% 2 11,1% 

50 |-| 59 7 22,6% 3 16,7% 

60 |-| 69 4 12,9% 3 16,7% 

70 |-| 80 4 12,9% 2 11,1% 

 

 
Na realização da entrevista foi verificado que dos feirantes entrevistados 55% 

se consideravam portadores de rouquidão. A média de tempo de acometimento da 

rouquidão foi de 5 anos. A média de tempo de trabalho como feirante  foi de 15 

anos. A média de dias trabalhados por semana foi de  3 dias.(Tabela 2). 

 

Tabela 2.  Respostas dos feirantes à aplicação de questionário numa feira livre no 
Município de Aracaju/SE. 
 

 n (%) Média (anos) Desvio Padrão 

ROUQUIDÃO NÃO 22 (45%) - - 

SIM 27 (55%) - - 

TEMPO DE ROUQUIDÃO 
- 5  5 

ANOS DE FEIRANTE  
- 15 10 

DIAS TRABALHADOS POR 
SEMANA 

- 3 1,6 

  

 

Os trabalhadores foram solicitados a responder a entrevista sobre a 

sintomatologia. 
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 Do total de mulheres entrevistadas, 77,4% alegavam sintomas de refluxo e 

19,4% sentiam algum tipo de dificuldade no trabalho devido ao uso da voz, como por 

exemplo cansaço vocal. (Tabela 3). 

 Em relação ao gênero masculino foram verificados os seguintes resultados:  
77,8% alegavam  sintomas de refluxo e 5,6% fumavam . (Tabela 3). 

 

 

 

Tabela 3- Avaliação de feirantes em relação à sintomatologia e hábitos, numa feira 
livre no Município de Aracaju/SE. 

 Gênero 

Feminino Masculino 

         n      %          n      % 

DOR OU IRRITAÇÃO NA 

GARGANTA 

NÃO 19 61,3% 10 55,6% 

SIM 12 38,7% 8 44,4% 

DOR NO PESCOÇO 
NÃO 22 71,0% 12 66,7% 

SIM 9 29,0% 6 33,3% 

PIGARRO 
NÃO 14 45,2% 6 33,3% 

SIM 17 54,8% 12 66,7% 

ROUQUIDÃO 
NÃO 14 45,2% 8 44,4% 

SIM 17 54,8% 10 55,6% 

CIGARROS 
NÃO 24 77,4% 17 94,4% 

SIM 7 22,6% 1 5,6% 

ÀLCOOl 
NÃO 19 61,3% 8 44,4% 

SIM 12 38,7% 10 55,6% 

SINTOMAS DE REFLUXO 
NÃO 7 22,6% 4 22,2% 

SIM 24 77,4% 14 77,8% 

DIFICULDADE NO 

TRABALHO DEVIDO A 

VOZ 

NÃO 25 80,6% 16 88,9% 

SIM 6 19,4% 2 11,1% 

 

 

Os sintomas do refluxo, foram os mais frequentes tanto no gênero feminino 

(77%), quanto no masculino (78%) em relação aos outros itens pesquisados. No 

gênero feminino, a azia (pirose) foi o sintoma mais frequente (67%)  e o pigarro, o 

menos frequente (43%). No gênero masculino, o sintoma mais frequente foi o 

pigarro (57%) e o menos frequente, a tosse seca (31%).(Tabela 4) 
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Tabela 4- Sintomas de Refluxo Laringo-Faríngeo em feirantes de uma feira livre de 

Aracaju/SE 

SINTOMAS DE 
REFLUXO 

GÊNERO 

Feminino  
n  (%) 

Masculino 
n  (%) 

SIM 24 (77%) 14 (78%) 

NÃO 07 (23%) 04 (22%) 

AZIA 16 (67%) 08 (33%) 
TOSSE SECA 09 (69%) 04 (31%) 
PIGARRO 06 (43%) 08 (57%) 
BOLO NA GARGANTA  07 (54%) 06 (46%) 

 

Ao exame de videolaringoscopia foram avaliados os três andares laríngeos: 

supraglote, glote e subglote. O maior percentual de alterações foi encontrado na 

subglote, tanto no gênero masculino quanto feminino, com 77,8% e 71% 

respectivamente(Tabela 5) e (Gráfico 2) 

 

Tabela 5 – Alterações laríngeas relacionando andares laríngeos com o gênero em 
feirantes de uma feira livre de Aracaju /SE 
 

 

 

ALTERAÇÃO 

Gênero 

Feminino Masculino 

          n       (%)          n      (%) 

SUPRAGLOTE 
NÃO 30 (96,8%) 16 (88,9%) 

SIM 01 (3,20%) 02 (11,1%) 

GLOTE 
NÃO 17 (54,8%) 16 (88,9%) 

SIM 14 (45,2%) 02 (11,1%) 

SUBGLOTE 
NÃO 09 (29,0%) 04 (22,2%) 

SIM 22 (71,0%) 14 (77,8%) 
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Gráfico 2: Alterações laríngeas relacionando os andares laríngeos. 

 

 Em relação à supraglote um paciente (3,2%) do gênero feminino apresentou 

alteração, sendo diagnosticado hiperconstricção de bandas ventriculares. Dois 

pacientes do gênero masculino apresentaram alteração, sendo um  hiperconstricção 

de bandas ventriculares e o outro , eversão de ventrículo à direita.(Tabela 6) 

 

Tabela 6 – Alterações da supraglote em feirantes de uma feira livre de Aracaju/SE 
 
 
 

 

 

ALTERAÇÃO 

Gênero 

Feminino Masculino 

        n          (%)          n      (%) 

SUPRAGLOTE 
NÃO 30 (96,8%) 16 (88,9%) 

SIM 01 (3,20%) 02 (11,1%) 

QUAL 

EVERSÃO DE 

VENTRICULO À 

DIREITA   

00 (00,0%) 01 (50,0%) 

HIPERCONSTRICÇÃO 

DE BANDAS VENT. 
01 (100,0%) 01 (50,0%) 

 

 

 

Em relação à avaliação glótica foi evidenciado que todos os indivíduos 

apresentaram mobilidade e sensibilidade das pregas vocais preservadas. Foram 
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detectadas alterações glóticas em 45,2% dos indivíduos do gênero feminino e 11,1% 

do gênero masculino. (Tabela 7). 

 

Tabela 7. Avaliação geral da glote em feirantes de uma feira livre de Aracaju/SE 

 

 

GLOTE 

Gênero 

Feminino Masculino 

          n    (%)            n           (%) 

MOBILIDADE 
NÃO 00 (00,0%) 00 (00,0%) 

SIM 31 (100,0%) 18 (100,0%) 

SENSIBILIDADE 
NÃO 00 (00,0%) 00 (00,0%) 

SIM 31 (100,0%) 18 (100,0%) 

ALTERAÇÃO 
NÃO 17 (54,8%) 16 (88,9%) 

SIM 14 (45,2%) 02 (11,1%) 

  

 

 Foi diagnosticado que 60% das lesões glóticas localizaram-se na PVD (prega 

vocal direita), 30% na PVE (prega vocal esquerda) e 10% ocorreu bilateralmente em 

indivíduos do gênero feminino. Em homens, 50% ocorreram na PVE e 50% na PVD, 

portanto, nenhuma lesão bilateral foi identificada (Tabela 8). 

Em relação à extensão da lesão, tanto no gênero masculino quanto no 

feminino, as lesões encontravam-se limitadas ao 1/3 médio da prega vocal (Tabela 

8).  

Quanto ao aspecto orgânico da lesão, no gênero feminino, a lesão tipo cisto 

foi observada com maior frequência (60%), seguida por espessamento (30%) e 

nódulos (10%). No gênero masculino, 50% apresentou espessamento e 50%, pólipo. 

(Tabela 8) 

Foi analisada a pluralidade da lesão, onde 66,7% dos indivíduos do gênero 

feminino apresentaram vasculodisgenesia e 33,3% leucoplasia PVD. No gênero 

masculino, não foi encontrada pluralidade da lesão. (Tabela 8) 
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Tabela 8. Avaliação específica da glote em feirantes de uma feira livre de 
Aracaju/SE 

 

 

 

LESÃO NA GLOTE 

Gênero 

Feminino Masculino 

    n           (%)          n          (%) 

LOCALIZAÇÃO  

DA LESÃO 

PREGA VOCAL 

ESQUERDA 
03 (30,0%) 01 (50,0%) 

PREGA VOCAL 

DIREITA 
06 (60,0%) 01 (50,0%) 

BILATERAL 01 (10,0%) 00 (00,0%) 

EXTENSÃO DA 

LESÃO 
1/3 MÉDIO 09 (100,0%) 02 (100,0%) 

ASPECTO 

ORGÂNICO 

NÓDULOS 01 (10,0%) 00 (00,0%) 

ESPESSAMENTO 03 (30,0%) 01 (50,0%) 

CISTO 06 (60,0%) 00 (00,0%) 

POLIPO 00 (00,0%) 01 (50,0%) 

PLURALIDADE 

VASCULODISGENESIA 02 (66,7%) 00 (00,0%) 

LEUCOPLASIA PREGA 

VOCAL DIREITA 
01 (33,3%) 00 (00,0%) 

 

Foram encontradas alterações associadas às lesões principais em outras 

estruturas anatômicas. No gênero feminino: fenda ântero-posterior paralela (27,3%), 

reação nodular esquerda ( 18,2%), e outras com 9,1% ( fenda em ampulheta, tremor 

essencial, fenda triangular posterior, fenda fusiforme, cisto 1/3 posterior PVE, reação 

nodular direita/fenda antero-posterior paralela). (Gráfico 3) 
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Gráfico 3 – Alterações glóticas associadas às lesões principais 

 

 
  As lesões de subglote mais frequentes no gênero feminino foram edema e 

hiperemia interaritenoidea (IA)/retrocricoidea (RC) (30,8%), seguido de edema e 

hiperemia IA/RC com paquidermia, em 28,6%. Ambas alterações foram mais 

frequentes em indivíduos com faixa etária de 30-39 anos.  (Tabela 4). 

No gênero masculino, a maior percentagem (40%) foi edema e hiperemia IA/ 

RC, com paquidermia. Em indivíduos com faixa etária de 30-39 anos, bem como 60-

69 anos, 27,3% apresentaram edema e hiperemia IA/RC.  (Tabela 9). 
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Tabela 9. Avaliação da subglote em feirantes de uma feira livre de Aracaju/SE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faixa Etária 

GÊNERO 

FEMININO MASCULINO 

TIPO DE ALTERAÇÃO SUBGLOTE 

Edema e 
Hiperemia 

Interaritenóide/ 
Retrocricoide 

Edema e 
Hiperemia 

Interaritenóide/ 
Retrocricoide 
/Paquidemia 

Edema e 
Hiperemia 

Interaritenóide/ 
Retrocricoide 

Edema e 
Hiperemia 

Interaritenóide/ 
Retrocricoide 
/Paquidemia 

        n  (%)         n    (%)         n (%)          n  (%) 

10 |-| 19 00 (00,0%) 00 (00,0%) 01 (9,10%) 00 (00,0%) 

20 |-| 29 02 (15,4%) 00 (00,0%) 01 (9,10%) 01 (20,0%) 

30 |-| 39 04 (30,8%) 02 (28,6%) 03 (27,3%) 01 (20,0%) 

40 |-| 49 00 (00,0%) 01 (14,3%) 01 (9,10%) 01 (20,0%) 

50 |-| 59 03 (23,1%) 02 (28,6%) 01 (9,10%) 02 (40,0%) 

60 |-| 69 02 (15,4%) 01 (14,3%) 03 (27,3%) 00 (00,0%) 

70 |-| 80 02 (15,4%) 01 (14,3%) 01 (9,10%) 00 (00,0%) 
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6 DISCUSSÃO 
 

 

A amostra de feirantes da feira livre avaliada no município de Aracaju 

apresenta alterações laríngeas significantes. Faz parte de uma população carente 

de atendimento médico, faz uso incorreto da voz em um ambiente não propício. O 

fato de na literatura pesquisada não existir trabalhos referentes a este tipo de estudo 

foi um dos motivos que justifica esta pesquisa. 

No grupo estudado foi encontrado um número maior de mulheres feirantes e 

acreditamos que esta situação reflete o novo perfil sócio-econômico caracterizado 

pelo maior número de mulheres no ambiente de trabalho. Foi encontrado crianças e 

adolescentes como trabalhadores na feira livre sendo isto indicativo de trabalho 

infantil no Brasil. (SALES et al., 2010). 

A maioria dos feirantes relataram ser portadores de rouquidão, com 

frequencia semelhante em ambos gêneros. Esta situação pode ser indicativa do mau 

uso vocal que caracteriza o fonotrauma. Estes dados são compativeis com os 

estudos sobre voz profissional encontrados na literatura e referentes a outras 

profissões que utilizavam a voz como instrumento de trabalho. Medeiros em 2008 

comparando professores com a população em geral também sugeriu que 

professores tem um maior risco de desenvolver disfonia. Porém Sliwinska-Kowalska 

em  2006, em relação ao gênero, afirmou  que o gênero feminino apresenta mais 

distúrbios vocais e que também é reconhecido como um fator de risco. 

Os distúrbios da voz são um problema de saúde global que tem sido 

identificado em pesquisa  em publicações recentes.  A prevalência de distúrbios da 

voz varia na população em geral entre 3% e 9% nos Estados Unidos e cerca de 4% 

na Austrália até níveis muito elevados entre várias profissões, por exemplo, 46% dos 

operadores de call-center e 20 -80% dos professores.  As fortes exigências vocais 

associadas a determinadas profissões aumentam o risco de distúrbio de voz no 

trabalho. Distúrbios da voz ocupacional entre a força de trabalho pode afetar a 

eficiência comunicativa, interativa e econômica da organização ( HAZLETT, 2009). 

Problemas de voz dos professores são amplamente reconhecidos como uma 

consequência do seu trabalho (ALVEAR, 2010 ). 
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Em relação aos sintomas pesquisados, aqueles relacionados à doença refluxo 

foram mais frequentes em ambos gêneros. Este quadro clínico pode ser compatível 

a mau hábitos alimentares, tabagismo e uso de bebida alcoólica, que foram referidos 

pelos feirantes no questionário proposto. 

Piwowarczyk em 2011 estudando operadores de call center relatou que os 

mesmos apresentavam  duas vezes mais sintomas vocais do que indivíduos com 

baixas exigências vocais  e relatou aumento dos sintomas durante o dia de trabalho.  

Os principais sintomas  relatados em sua pesquisa foram rouquidão, pigarro, fadiga 

vocal, garganta seca, falhas na voz, esforço para falar, dor de garganta e perda de 

voz. Apesar da maioria dos sintomas terem sidos semelhantes a nossa pesquisa a 

autora não os relacionou à doença do refluxo. 

A literatura pesquisada refere a glote como a região mais acometida por 

doenças decorrentes do fonotrauma (PRECIADO-LOPEZ, 2006; ALVEAR, 2010). Os 

nossos achados videolaringoscópicos foram diferentes. Foi detectado um relevante 

e maior número de alterações laríngeas na subglote, semelhantes em ambos os 

gêneros. Este quadro dominante pode estar associado aos hábitos referidos 

anteriormente assim como são compatíveis com as principais queixas do 

questionário aplicado. 

A supraglote é uma região com relativa participação na função fonatória e não 

recebe diretamente as ações deletérias do fonotrauma e dos agentes químicos da 

doença do refluxo. Isto justifica a menor quantidade de alterações detectadas nesta 

região anatômica. 

Apesar das alterações glóticas orgânicas detectadas a mobilidade e 

sensibilidade não sofreram alterações. Talvez a necessidade da utilização da voz 

como instrumento mais importante para o trabalho dos feirantes seja o motivo de 

compensação para que a mobilidade e a sensibilidade tenham sido preservadas 

nesta população.  

  O fato da predominância da unilateralidade das lesões orgânicas nas pregas 

vocais, deveu-se ao diagnosticado de cisto e vasculodisgenesia, que são lesões 

comumente unilaterais. Apesar da possibilidade devido ao fonotrauma de existirem 

leões contralaterias, sabe-se que estas duas lesões podem ser congênitas ou 
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desenvolvidas pelo próprio fonotrauma. Esta lesões foram detectadas na face 

superior da prega vocal acometida.O diagnóstico de espessamento foi firmado para 

as lesões não totalmente bem definidas em seu aspecto orgânico, podendo fazer 

parte de fase evolutiva de consolidação de lesão definitiva. 

A grande importância da pluralidade das lesões é justificada pelo fonotrauma 

e orienta para múltiplas lesões. Isto é importante para o direcionamento do 

tratamento conjugado, seja clínico, cirúrgico ou ambos. 

A associação de lesões orgânicas merece destaque mesmo não se fazendo 

presentes em uma mesma estrutura anatômica ou andar glótico. Pode direcionar ao 

múltiplo diagnóstico, como por exemplo os nossos achados referentes a doença do 

refluxo laringo-faríngeo.  

As lesoes subglóticas estão mais relacionadas a doença do refluxo que 

funciona como fator agravante e associado ao fonotrauma, favorecendo o 

aparecimento de lesões orgânicas. Os achados de paquidermia não foi considerado 

como lesão associada por fazer parte integante da doença do refluxo laringo-

faríngeo. No gênero feminino a lesao mais comum de subglote foi edema e 

hiperemia IA/RC e no gênero masculino encontramos estes mesmo achados 

associados a paquidermia.Talvez esta situação esteja relacionada a diferença da 

proporção glótica entre os gêneros. 

A grande importância destes achados videolaringoscopicos está no fato de 

que não corresponde ao que a literatura pesquisada indica (JONES 2002; 

WILLIAMS, 2003). As lesões referidas na literatura pesquisada em outros grupos 

profissionais que utilizam a voz como instrumento de trabalho são encontradas na 

sua grande maioria na região glótica. A justificativa da detecção do maior número de 

lesões de subglote na população de feirantes orienta para o fato de quando se trata 

de doença laringea relacionada a voz necessariamente tem de se estar atento para 

doenças associadas, como a doença do refluxo laringo-faringeo. Principalmente 

nesta população de feirantes, possivelmente devido a necessidade maior de 

correção de hábitos, esta situação foi compravadamente notificada. 

Encontramos as seguintes limitações para a realização deste estudo. 

Inicialmente dificuldade na obtenção de dados oficiais sobre  a quantidade de 
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feirantes nas feiras livres do município de Aracaju, devido a  inesistência na 

atualidade de uma associação profissional na área. Este motivo influenciou  no tipo 

de amostra escolhida. Outra limitação foi a dificuldade logística na montagem do 

consultório ambulante. Influenciaram para esta situação a falta de um local 

adequado na feira e o deslocamento de todo aparato necessário para a realização 

dos exames. 

A situação sócio econômica e educacional dos feirantes provavelmente 

influenciaram negativamente  no tamanho da amostra. 

O estudo não necessitou de grupo controle porque o objetivo da pesquisa foi 

descrever as alterações laríngeas. Porém este grupo controle está em formação de 

maneira pareada em gênero e em idade para dar continuidade a esta linha de 

pesquisa. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

1-As alterações laríngeas dos feirantes numa feira livre de Aracaju/SE foram 

detectadas principalmente na  região subglótica. 

2- A relação do refluxo laringo-faríngeo foi evidente tanto na entrevista quanto no 

exame de videolaringoscopia. 
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                                                                                APÊNDICE A 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

I- Dados de Identificação 

Nome:__________________________________________________RG:____________
___ 
Sexo: M (  )  F (  )   Data de Nascimento:________________ 
Telefone:__________________ 
Endereço: 
_________________________________________________________________ 
Bairro:___________________________ 
Cidade:___________________CEP:____________ 
 
II- Dados sobre a pesquisa 

       Título: Perfil Laringeo dos Feirantess em Feira Livre do Município de Aracaju/SE 
 
Pesquisadora: Cris Vanessa Gasques 
Orientador: Prof. Dr. Jeferson Sampaio D’Ávila 
 
III- Termo de Consentimento 

Prezado(a) Senhor(a), 

Estamos realizando uma pesquisa que tem o objetivo de identificar o perfil laríngeo dos 
feirantes da feira livre do Conjunto Augusto Franco em Aracaju/SE. 
O estudo será realizado por meio de protocolo, não oferecendo qualquer risco, 
desconforto ou despesas financeiras para o(a) senhor(a). Sua participação é voluntária, 
além de que o(a) senhor(a) tem a liberdade de desistir a qualquer momento, deixando de 
participar da pesquisa, sem qualquer prejuízo. 
As informações obtidas na entrevista e no exame de videolaringoscopia serão 
guardados em segredo e divulgados sem identificar seu nome. Além disso, o(a) 
senhor(a) poderá ter acesso, a qualquer tempo, às informações sobre a pesquisa, 
eliminando possíveis dúvidas. 
 

IV- Consentimento pós-esclarecido 

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelas pesquisadoras, e, tendo 
entendido o que me foi explicado, consinto em participar da presente pesquisa. 

 

Aracaju/Se, _____ de  ________________20___. 

_____________________________   ______________________________ 
Assinatura da pesquisadora      Assinatura do Sujeito da Pesquisa 
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APÊNDICE B 

FORMULÁRIO DE ENTREVISTA 
 
 

Entrevista 

 

Nome:_______________________________________Idade:_____Sexo_______ 

 

Há quanto tempo é feirante?_____________ 

Quantos dias trabalha por semana?_____________ 

Sente dor ou irritação na garganta? Sim (   ) não (   ) 

Sente necessidade de pigarrear? Sim (   ) não (   ) 

Sente dor no pescoço? Sim (   ) não (   ) 

Sintomas de refluxo? Sim (   ) não (   ) 

Azia (   )   Tosse seca (   )   Pigarro (   )   Sensação de bolo na garganta (   ) 

Tem rouquidão? Sim (   ) não (   ) 

Em caso afirmativo, a rouquidão é: (   ) Constante (   ) intermitente 

Há quanto tempo se sente rouco?_______________ 

Avaliador identifica rouquidão no feirante? Sim (   ) não (   ) 

Tem dificuldade em exercer seu trabalho, por questões vocais? Sim (   ) não (   ) 

Cigarros (tabaco)? Sim (   ) não (   ) 

Há quanto tempo é tabagista? ________ 

Álcool? Sim (   ) não (   ) 
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APÊNDICE C 

 

 

EXAME DE VIDEONASOLARINGOSCOPIA 
 

Videonasofaringolaringoscopia 

 

Paciente:________________________________________________idade:_______ 

Endoscópio Flexível Machida 

 

Laringe 

Supraglote:__________________________________________________________ 

 

Glote:_______________________________________________________________ 

*Análise Funcional:  

Mobilidade:__________________________________________________________ 

Sensibilidade:________________________________________________________ 

*Análise Orgânica: 

Localização:_________________________________________________________ 

Extensão:___________________________________________________________ 

Aspecto orgânico:_____________________________________________________ 

Pluralidade:__________________________________________________________ 

Associação:__________________________________________________________ 

 

Subglote:____________________________________________________________ 

 


