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Aquecimento vocal e treino respiratório em professores: ensaio clínico 

randomizado 

 
Vocal warm up and respiratory muscle training in teachers: a randomized clinical trial 

 

Lílian Paternostro de Pina Pereira1 

 

Introdução: Pesquisas relatam elevada prevalência de alterações vocais em professores, 

mas poucas avaliam a efetividade de intervenções vocais. Objetivo: comparar a 

efetividade de duas intervenções fonoaudiológicas- aquecimento vocal (AV) e treino 

respiratório (TR) - na qualidade vocal de professores de uma escola da rede estadual de 

ensino de Salvador, Bahia. Métodos: trata-se de ensaio clínico randomizado cego ao 

avaliador, com delineamento em paralelo 1:1. Participaram da pesquisa 31 professores 

que satisfizeram os critérios de elegibilidade, sendo alocados por randomização simples 

nos grupos AV (n=14) e TR (n=17). Os efeitos das intervenções foram analisados sob as 

perspectivas da avaliação objetiva da voz (análise acústica e tempo máximo de fonação) 

e a autoavaliação dos sujeitos (índice de desvantagem vocal IDV-10, escala de 

severidade vocal e questionário pós-intervenção). Resultados: Antes das intervenções, 

os grupos não diferiram quanto às características sociodemográficas e qualidade vocal. 

A variação pré e pós-intervenção nos indicadores de autoavaliação e objetivos da voz 

não diferiram significantemente entre os grupos AV e TR. Na comparação intragrupos, 

pré e pós-intervenções de seis semanas, observou-se redução significativa do IDV-10 

nos dois grupos, redução da frequência fundamental média (F0) no AV e aumento do 

shimmer no TR. Ao final do seguimento, indivíduos do grupo AV, comparado ao TR, 

referiram maior benefício em relação à melhora geral da voz e maior facilidade para 

falar, além de menor valor do jitter. Conclusões:  As intervenções AV e TR não 

diferiram significantemente, entretanto, cada intervenção isoladamente, em especial o 

AV, contribuiu para melhorar a qualidade vocal dos professores. 
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______________________________________________________________________ 

Introduction: Many studies report high prevalence of voice disorders in teachers, but 

few have evaluated the effects of voice intervention programs. Objective: To compare 

the effectiveness of two speech-language pathology interventions - vocal warm-up 

(VW) and respiratory training (RT) - on vocal quality of teachers from a public school 

of Salvador City, State of Bahia, Brazil. Methods: A randomized clinical trial blinded 

to the researcher, with a 1:1 parallel design. The study investigated 31 teachers that met 

the eligibility criteria and were simply randomized into group WU (n=14) or RT (n=17).  

The effects of the interventions were analyzed from the perspectives of objective voice 

assessment (acoustic analysis and maximum phonation time) and subjects self-

assessment (voice handicap index - VHI -10, vocal severity scale and post- intervention 

questionnaire). Results: Before the interventions, the two groups did not differ 
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according to sociodemographic characteristics, teaching activities, and voice quality 

indicators. Before and after variation in voice autoevaluation and in voice acoustic 

indicators did not differ significantly between WU and RT groups. Intragroups 

comparisons groups, before and after the interventions, revealed significant changes:  

VHI-10 reductions in both WU and RT groups; fundamental frequency mean (F0) 

reduction in the WU group; and shimmer increase in the RT group. After the follow-up 

period, individuals from the WU group, as compared to those from the RT group, 

referred a general improvement in their voice, a greater ease to speak and showed lower 

jitter.  Conclusions: Interventions WU and RT did not differ significantly according to 

their effects upon the vocal quality of teachers. However, each intervention isolately, 

especially the vocal warming, has contributed to improve teachers' vocal quality. 
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