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Introdução 
 

 O presente estudo encontra-se em andamento e tem como objetivo 

pesquisar os parâmetros da voz e da qualidade de vida de estudantes do 

Centro de Música e Musicoterapia do Campus de Curitiba II/FAP da 

UNESPAR. 

 A Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu qualidade de vida como 

“a percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto da cultura e 

sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, 

expectativas, padrões e preocupações” (The WHOQOL Group, 1995). Trata -se, 

portanto, de um conceito subjetivo e multidimensional que diz respeito a 

percepções individuais do estado físico, psicológico e social do indivíduo. 

 A voz humana é uma importante ferramenta não apenas para a 

comunicação, mas também o instrumento essencial para o canto. Desse modo, 

considerando que os estudantes dos cursos de Bacharelado em Musicoterapia, 

Bacharelado em Musica Popular e Licenciatura em Música, prescindem de sua 

voz não apenas para futura atuação profissional, mas também durante seu 

período de graduação, problemas relacionados à voz podem interferir em suas 

atividades da vida diária e comprometer sua qualidade de vida. 

 
Metodologia3 
 

 Trata-se de um estudo exploratório em que foi realizada, inicialmente, 

uma pesquisa bibliográfica acerca dos temas Voz, Qualidade de vida e Música 
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com o objetivo de compor o cenário para a pesquisa de campo e posterior 

discussão dos resultados. 

Todos os estudantes regularmente matriculados nos cursos do Centro 

de Música e Musicoterapia foram convidados para participar da pesquisa de 

campo e se constituíram como sujeitos de pesquisa. 

 Os estudantes responderam o instrumento Voice Related Quality of Life 

Measure (VRQOL) conhecido como protocolo de Qualidade de vida e 

Voz (QVV), proposto por Hogikyan & Sethuraman (1999), adaptado e traduzido 

para o português por Behlau e Gasparini (2005) e validado por Behlau (2009). 

O protocolo é autoaplicável e consiste em dez perguntas para as quais 

os estudantes escolheram dentre cinco alternativas, considerando tanto a 

gravidade do problema como sua frequência de aparecimento: 1 = não é um 

problema  2 = é um problema pequeno  3 = é um problema moderado/médio  4 

= é um grande problema  5 = é um problema muito grande. As perguntas 

exploram a condição vocal associada à condição de vida em três domínios ou 

escores: emocional (quatro perguntas), físico (seis perguntas) e escore total. O 

protocolo QVV apresenta como resultado notas que vão de 0 (zero) a 100, 

sendo 0 (zero) a pior indicação de qualidade de vida e 100 a melhor qualidade 

de vida. 

 
Resultados 
 

 Como resultado parcial pode-se apontar que a correlação entre a 

produção da voz e a disfonia com a qualidade de vida dos indivíduos está 

estabelecida na literatura. 

 No que se refere à pesquisa de campo, foram respondidos 109 

questionários que indicaram como domínio mais comprometido o 

funcionamento físico, com prevalência de escores mais baixos para o gênero 

masculino. O menor índice (68,75) encontrado foi o relacionado ao domínio 

físico, presente entre os estudantes do Curso de Bacharelado em Música 

Popular. 

 Os escores totais para os cursos de Bacharelado em Musicoterapia, 

Licenciatura em Música e Bacharelado em Música Popular foram (86,10), 

(86,64) e (85,71), respectivamente; sendo a média dos Cursos (86,13). 
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Discussão 
 

 Os resultados preliminares deste estudo indicaram que a voz apresenta 

baixo impacto na qualidade de vida dos estudantes do Centro de Música e 

Musicoterapia, tanto no que diz respeito ao domínio socioemocional quanto ao 

que se refere ao funcionamento físico. 

 Os baixos escores encontrados dentre os estudantes do Curso de 

Bacharelado em Música Popular podem estar relacionados à autopercepção 

vocal desse público, cujo desempenho acadêmico e futura atividade 

profissional estão diretamente pautados no funcionamento da voz. 
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