
 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

A CORRELAÇÃO ENTRE AS QUEIXAS AUDITIVAS E O 
COMPORTAMENTO VOCAL EM CANTORES DEVIDO À 

EXPOSIÇÃO A RUÍDOS 

 
João Vitor Lorite Caroli¹, Carolina Semiguen Enumo², Luciana 

Fracalossi Vieira³ 

 
¹Acadêmico do Curso de Fonoaudiologia, Centro Universitário de Maringá - UNICESUMAR, Maringá-PR. Bolsista do PIC/ ICETI, 

joaovitorcaroli@gmail.com. 
²Orientadora, Mestre, docente do Curso de Fonoaudiologia do Centro Universitário de Maringá - UNICESUMAR, 

carolina.enumo@unicesumar.edu.br. 

³Co-Orientadora, Mestre, docente de Fonoaudiologia do Centro Universitário de Maringá - UNICESUMAR, 
lufracalossi@gmail.com. 

 

RESUMO 

A exposição a sons e ruídos tem dificultado o bom desempenho de cantores, uma 
vez que eles passam horas expostos a intensidades sonoras elevadas, devido aos 
ensaios e apresentações frequentes, o que lhes causa danos à audição e, 
consequentemente, poderá leva-los a fazer uso abusivo da voz. Na prática clínica 
fonoaudiológica, os cantores atêm-se a cuidar da voz, esquecendo-se, muitas 
vezes, de que é necessário um cuidado com a audição também. O objetivo desse 
trabalho foi de correlacionar as principais queixas auditivas e as alterações vocais 
devido à exposição a ruídos no ambiente de trabalho que podem interferir no bom 
desempenho dos cantores em suas performances. Para a realização deste 
estudo, foi realizada uma entrevista individual, junto à aplicação de um 
questionário com 17 questões objetivas referentes à prática musical, o histórico 
auditivo e o histórico vocal de 50 cantores, profissionais e amadores, de distintos 
segmentos musicais em uma cidade localizada no norte do Paraná. Concluiu-se 
que com a presença dos ruídos através de sons elevados no ambiente de trabalho 
houve correlação entre as queixas auditivas e extra-auditivas e as alterações 
vocais os quais apresentam tontura, ouvido tampado e algum tipo de zumbido 
referente aos sintomas auditivos e rouquidão, voz cansada e pigarro como as 

principais alterações de voz.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Qualidade da voz; Transtornos da Audição; Ruído; 
Distúrbios da Voz.  

 

1       INTRODUÇÃO 
 

As doenças ocupacionais são aquelas que comprometem a 
saúde do trabalhador por meio de seu ambiente de trabalho 
(ASCARI et al., 2013). Desse modo, os cantores são expostos, com 
frequência, a elevados níveis de sons e ruídos, devido aos ensaios e 
apresentações, os quais têm dificultado o bom desempenho da 
profissão, uma vez que eles passam horas em contato com 
intensidades sonoras elevadas, o que pode lhes causar danos à 
audição e à voz. Em outras palavras, pode-se dizer que esses 
sujeitos são suscetíveis a desenvolver alguma patologia relacionada 
aos fatores do ambiente de trabalho (MENDES, MORATA e 
MARQUES, 2007). 
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De acordo com a legislação brasileira, o art. 20 da Lei 
8.213/91, as doenças ocupacionais podem ser classificadas como 
doença profissional, “produzida ou desencadeada pelo exercício do 
trabalho peculiar à determinada atividade e constante” e doença do 
trabalho, “adquirida ou desencadeada em função de condições 
especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione 
diretamente” (LEI Nº 8.213, 1991). 

Na primeira década do século XXI, passou-se a estudar o 
adoecimento e as condições de trabalho dos músicos no Brasil, 
visando à interdisciplinaridade e à criação de programas de 
prevenção para a saúde dessa população (GERALDO E FIORINI, 
2017). Em específico para os cantores, existem literaturas que 
abordam isoladamente a saúde auditiva e a saúde vocal, entretanto 
focar na influência que os ruídos possuem na audição e na voz do 
cantor é importante, porque o monitoramento auditivo resulta em 
uma importante ação do controle vocal, abordando os parâmetros de 
frequência, intensidade e qualidade de voz, isto é, a qualidade 
auditiva é influente na qualidade vocal (CALDEIRA, VIEIRA E 
BEHLAU, 2012). 

Diante desse contexto, a justificativa para a idealização desta 
pesquisa originou-se nas diversas queixas vocais dos cantores, pois 
muitos deles procuram o fonoaudiólogo referindo-se a problemas 
vocais, por estarem em ambientes com som intenso e fazerem uso 
abusivo da voz. Porém nota-se que a preocupação está focada na 
qualidade vocal e não na qualidade da audição. Além de que este 
tema aborda um problema de saúde importante na atualidade, no 
qual os profissionais da voz cantada estão inseridos 
constantemente, seja nos ambientes com níveis sonoros elevados, 
no uso frequente de fones de ouvido ou no abuso vocal (GERALDO 
E FIORINI, 2017). 

Assim, este trabalho tem como objetivo correlacionar as 
principais queixas auditivas e as alterações vocais em cantores, 
devido à exposição a ruídos em seu ambiente de trabalho. Para 
tanto, verificaram-se os recursos disponíveis para o retorno auditivo 
da voz do cantor, constatou-se tempo e frequência de exposição 
sonora e foi averiguado se os níveis elevados sonoros atrapalham 
no feedback auditivo da voz, durante o ato de cantar.   

 

2       MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa 
da Unicesumar (Centro Universitário de Maringá), sob o parecer nº 
073045/2018. Todos os indivíduos envolvidos assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).   

A amostra de conveniência foi de 50 sujeitos que se 
constituem cantores de diversos segmentos musicais, sendo eles 
profissionais ou amadores, em uma cidade localizada no norte do 
Paraná. Participaram do estudo 28 homens e 22 mulheres. O critério 
de inclusão foi baseado no fato do sujeito cantar com a frequência 
de pelo menos uma vez por semana, com banda e equipamentos de 
som, assim como fazendo uso de microfone e com público presente. 
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Foram excluídos cantores que faziam parte de coral, grupos ou que 
cantassem a capella e/ou com frequência de apresentação inferior a 
uma vez por semana.  

O material para a coleta dos dados foi um questionário com 
17 questões fechadas e múltiplas (Apêndice A), elaborado pelos 
próprios pesquisadores, adaptado da pesquisa de Reis e Semiguen 
Enumo (2015).  

Esse questionário foi dividido em três partes: a primeira delas 
é composta por quatro questões sobre as práticas musicais em 
relação ao tempo e à frequência dos ensaios e apresentações; a 
segunda, composta por sete questões, voltada somente à história 
auditiva; a terceira, constituída por seis questões, volta-se a 
aspectos relacionados à saúde vocal. As questões foram objetivas. 

A pesquisa foi realizada na Clínica de Fonoaudiologia da 
Unicesumar – Centro de Ensino Superior de Maringá –, localizada 
no bloco 05 da instituição, situada na Avenida Guedner, número 
1610, no Jardim Aclimação, na cidade de Maringá–PR, com 
agendamento prévio dos cantores/pacientes por meio de contato 
telefônico. 

Foi realizado o contato com os candidatos à pesquisa para 
convidá-los a participar e, mediante a autorização, foi estabelecido 
um agendamento individual. 

Esta pesquisa é de caráter quantitativo e qualitativo, e a 
coleta de dados aconteceu por meio de aplicação de questionário 
para obter informações da história auditiva, da história vocal e da 
história musical que cada sujeito apresenta. 

A coleta de dados deu-se após o início do agendamento, no 
qual cada sujeito comparecia à Clínica Escola de Fonoaudiologia da 
Unicesumar em seu horário agendado. Para cada participante, foi 
explicado o objetivo da pesquisa e foram esclarecidas todas as 
dúvidas quanto ao preenchimento do questionário. Em seguida, 
iniciou-se a aplicação deste, em que o indivíduo respondia as 
perguntas sem a intervenção ou a influência de terceiros. 

Os dados obtidos foram digitados em planilha do programa 
Microsoft Excel 2010 e analisados estatisticamente com o auxílio do 
Software Statistica Single User versão 13.2. Foram calculadas as 
medidas descritivas: média, desvio padrão, máximo e mínimo para a 
idade dos entrevistados. Os sujeitos foram numerados de um a 
cinquenta para que, em caso de necessidade de comparação dos 
dados, fossem identificados. 

 

3        RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram analisados dados de 50 cantores com idade média de 
30,2±8,5 anos, a idade mínima foi de 18 e a máxima de 57 anos 
(tabela 1).  

Metade dos entrevistados, 50,0% (n=25) têm entre 18 e 28 
anos, 100% (n=50) deles participam de algum 
conjunto/banda/orquestra há três anos ou mais, 42,0% (n=21) 
afirmaram que o tempo médio de duração do ensaio é de duas horas 
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e 30,0% (n=15) ensaiam com a banda uma vez por semana. 42,0% 
(n=21) participam de apresentações semanais com a frequência de 
duas vezes na semana e 38,0% (n=19) afirmaram que a duração 
dessas apresentações é de duas horas (tabela 1).  

Desse modo, o tempo médio que esses indivíduos passam 
expostos a elevados níveis de pressão sonora (ruídos) é de seis 
horas semanais com a periodicidade de três vezes na semana; 
entretanto, de acordo com as Normas Regulamentadoras (NR 15) – 
Atividades e Operações Insalubres (15.000-6) (anexo 1), os limites 
de tolerância para ruídos contínuos ou intermitentes, a exposição ao 
ruído com duração de duas horas não deve exceder a 95 dBNA, 
porque, ultrapassando tal intensidade, já traz malefícios à audição 
(TRT-2ª Região, 2010). Contudo, esta pesquisa não utilizou o 
decibelímetro, equipamento responsável por quantificar o nível de 
pressão sonora de um ambiente, impossibilitando quantificar qual a 
intensidade de ruído a que esses indivíduos estão sujeitos e quais 
são seus efeitos para a audição. 

 

TABELA 1: Distribuição numérica e percentual dos indivíduos 
entrevistados em relação à faixa etária, ao gênero e ao tempo e à 
frequência de exposição ao ruído. 

Variáveis n % 

Faixa etária     

De 18 a 28 anos 25 50,0 

De 29 a 38 anos 19 38,0 

De 39 a 48 anos 3 6,0 

Mais de 49 anos 3 6,0 

Gênero 
  

Masculino 28 56,0 

Feminino 22 44,0 

Quanto tempo faz parte de algum 
conjunto/banda/orquestra 

  

Três anos ou mais 50 100,0 

Quantidade de ensaio com a banda 
  

Uma vez por semana 15 30,0 

Duas vezes por semana 14 28,0 

Três vezes por semana 11 22,0 

Nunca 10 20,0 

Tempo médio de duração do ensaio 
  

Uma hora 13 26,0 

Duas horas 21 42,0 

Não ensaia 10 20,0 

Três horas ou mais 6 12,0 

Quantidade de apresentações semanais 
  

Uma vez por semana 14 28,0 

Duas vezes por semana 21 42,0 

Três vezes por semana ou mais 12 24,0 

Nunca 3 6,0 

Tempo médio de apresentação semanal 
  

Meia hora 9 18,0 

Uma hora 13 26,0 
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A maioria dos cantores, 70,0% (n=35), não possui dificuldade 
para escutar, porém é importante ressaltar que 30,0% (n=15) 
afirmaram que possuem dificuldade. Verificou-se que 48,0% (n=24) 
já fizeram avaliação audiológica com resultado normal. Em 
contrapartida, observou-se que 38,0% (n=19) desses indivíduos 
nunca fizeram avaliação audiológica. 

 Diante desse contexto, dos sujeitos que possuem alguma 
dificuldade de escutar, nove nunca fizeram a avaliação audiológica, 
dois fizeram tal avaliação com resultado alterado, três fizeram com 
resultado normal e uma pessoa fez, mas não lembra o resultado. 
Takishima et al. (2014) discutem dados semelhantes e consideram, 
referente ao não conhecimento da realização de avaliações 
audiológicas, que os motivos elencados por pacientes e familiares, 
quando questionados por não procurarem auxílio, são: falta de 
conhecimento, esquecimento, desinteresse e dificuldade financeira 
para realizar a avaliação. Mendes, Marota e Marques (2007) 
também constataram dados semelhantes, quando se referem ao 
cuidado com a saúde auditiva, porque de 34 indivíduos derivados 
em músicos, cantores e auxiliares de palco, “apenas 9 indivíduos 
(25,7%) afirmaram ter algum tipo de cuidado em relação à audição, 
e 25 (71,4%) não têm nenhum cuidado”.  

Foi possível observar que 62,0% (n=31) utilizam sistema de 
retorno vocal de palco, 18,0% (n=9) utilizam o sistema auricular 
individual/in ear e 12,0% (n=6) utilizam ambos. Verificou-se que 
18,0% (n=9) possuem dificuldade de se ouvir cantando (feedback 
auditivo) durante apresentação/show, sendo que esses mesmos 
sujeitos são os que utilizam algum tipo de equipamento de retorno 
(tabela 2). Essa realidade descrita é justificada por Caldeira, Vieira e 
Behlau (2012) quando afirmam que “alguns parâmetros da produção 
vocal sofrem mudanças quando há impedimento ou interrupção do 
controle auditivo”, que, nesse caso, é o ruído, responsável por 
dificultar o ”monitoramento auditivo da voz, comprometendo a 
comunicação” (CALDEIRA, VIEIRA e BEHLAU, 2012). 

 

TABELA 2: Distribuição numérica e percentual dos indivíduos 
entrevistados em relação ao histórico auditivo, alterações auditivas e uso 
de retorno. 

Variáveis n % 

Percebe/possui dificuldade para escutar   

Não 35 70,0 

Sim 15 30,0 

Tem um ouvido melhor que o outro   

Sim (Orelha esquerda) 9 18,0 

Sim (Orelha direita) 10 20,0 

Duas horas 19 38,0 

Três horas ou mais 6 12,0 

Não se apresenta 3 6,0 
Fonte: Dados da pesquisa   
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Não 31 62,0 

Fez avaliação audiológica   

Já fiz com resultado normal 24 48,0 

Nunca fiz esta avaliação 19 38,0 

Já fiz, mas não lembro o resultado 3 6,0 

Já fiz com resultado alterado 4 8,0 

Dificuldade de se ouvir cantando durante 
show/apresentação   

Não 41 82,0 

Sim 9 18,0 

Utiliza sistema de retorno vocal   

Sim (Auricular individual) 9 18,0 

Sim (Retorno de palco de chão) 31 62,0 

Sim (Auricular individual e retorno de palco de chão) 6 12,0 

Não 4 8,0 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Quanto ao histórico vocal, 80,0% (n=40) dos entrevistados 
não possuem patologia vocal e 20,0% (n=10) possuem alguma 
patologia, sendo que três pessoas possuem mais de uma patologia 
vocal associada à outra (tabela 3). 

Um fator relevante é que 60,0% nunca fizeram o exame das 
pregas vocais, 68,0% (n=34) não tiveram acompanhamento 
fonoaudiológico e 40,0% (n=20) não tiveram professor de canto, 
mesmo utilizando a voz como instrumento de trabalho (tabela 3). 

Dentre os indivíduos que possuem patologia na voz, apenas 
um sujeito nunca realizou exame das pregas vocais; entretanto, 
assinalou a opção “outras”, por não saber qual patologia possui. Em 
contrapartida, três sujeitos assinalaram a opção de que realizaram o 
exame das pregas vocais e obtiveram resultado alterado, mas não 
assinalaram nenhum tipo de patologia (tabela 3). 

Observou-se também que o mesmo individuo que nunca 
realizou o exame das pregas vocais também nunca teve 
acompanhamento fonoaudiológico, mas está em acompanhamento 
com professor de canto. Dos demais nove sujeitos com patologia, 
seis já tiveram acompanhamento fonoaudiológico e três estão em 
tratamento. Quanto ao acompanhamento com professor de canto, 
seis já realizaram aulas, dois estão em acompanhamento e um 
sujeito nunca realizou tal acompanhamento (tabela 3). 

A maioria 72,0% (n=36) já teve alteração vocal após 
apresentação/show e 36,0% (n=18) têm esse tipo de sintoma após 
todo show/apresentação.  

 

TABELA 3: Distribuição numérica e percentual dos indivíduos 
entrevistados em relação ao histórico vocal, patologias e/ou alterações 
vocais. 

Variáveis N % 
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Já teve/Tem patologia vocal 
  

Não possuo patologia vocal 40 80,0 

Fendas 3 6,0 

Outras 2 4,0 

Fendas, Cisto, Edema 1 2,0 

Fendas e cisto 1 2,0 

Nódulo 1 2,0 

Nódulo, Fendas e Sulco 1 2,0 

Cisto 1 2,0 

Fez exame da pregas vocais 
  

Nunca fiz avaliação 30 60,0 

Já fiz com resultado alterado 12 24,0 

Já fiz com resultado normal 8 16,0 

Teve acompanhamento com fonoaudiólogo 
  

Não 34 68,0 

Sim (estou em acompanhamento) 5 10,0 

Sim (já estive em acompanhamento) 11 22,0 

Teve professor de canto 
  

Não 20 40,0 

Sim (já estive em acompanhamento) 18 36,0 

Sim (estou em acompanhamento) 12 24,0 

Alteração vocal após apresentação/shows 
  

Sim 36 72,0 

Não 14 28,0 

Frequência dos sintomas 
  

Após todo show/Apresentação 18 36,0 

Não tem sintomas 11 22,0 

Uma vez por semana 12 24,0 

Duas vezes por semana 6 12,0 

Três vezes por semana 3 6,0 

Fonte: Dados da pesquisa  

  

Referindo-se aos sintomas auditivos e extra-auditivos, a 
maioria dos entrevistados, 66,0% (n=33), não apresentou nenhum 
sintoma auditivo, porém, 64,0% (n=32) possuem algum tipo de 
zumbido. Referente aos sintomas auditivos, 24,0% (n=12) afirmaram 
ter ouvido tampado, 14,0% (n=7) apontaram ter tontura e ninguém 
apresentou infecção de ouvido (tabela 4). Quanto aos sintomas 
extra-auditivos, 36,0% (n=18) apresentam zumbido após shows e 
16,0% (n=8) têm zumbido após o uso do fone auricular/in ear, uma 
vez que apenas dois indivíduos fazem uso apenas do in ear (tabela 
4). 

Como consequência desses sintomas, Mendes, Marota e 
Marques (2007) afirmaram que “medidas de prevenção da perda 
auditiva a músicos têm sido sugeridas em diversas pesquisas 
científicas, tais como: tratamento acústico dos ambientes de ensaio, 
acompanhamento audiológico e uso de proteção individual (EPI’s)” 
devido ao fato de que existe “associação entre exposição ao ruído e 
perda auditiva ocupacional”, fato que foi confirmado através da 
pesquisa desses autores, que através de uma entrevista com 34 
sujeitos constatou-se que “as queixas auditivas referidas pelos 
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músicos, cantores e operador de mesa de som foram incômodo a 
sons (58,8%), zumbido (47%), perda auditiva (25,7%) e sensação de 
ouvido tapado (4%)” (MENDES, MOROTA e MARQUES, 2007).  

Quanto aos indivíduos que afirmaram ter alguma alteração 
vocal após shows/apresentação, as principais alterações observadas 
foram rouquidão em 28% (n=28) dos entrevistados. 60,0% (n=30) 
afirmaram ter voz cansada e 22,0% (n=11), pigarro (tabela 4). 
Conforme Ribeiro et al. (2012), se uma população de cantores 
apresentar uma quantidade superior a três problemas vocais, esses, 
então, já são considerados sujeitos de risco e propensos ao 
desenvolvimento patológico. Tais autores complementam que a 
maioria dos problemas relacionados à voz cantada está na falta de 
conhecimentos técnicos e na falta de orientações quanto aos 
cuidados de voz. 

 

TABELA 4: Distribuição numérica e percentual dos indivíduos 
entrevistados em relação aos sintomas auditivos, zumbidos e alterações 
vocais. 

Variáveis Sim Não 

n % n % 

Sintomas Auditivos 
    

Ouvido tampado 12 24,0 38 76,0 

Tontura 7 14,0 43 86,0 

Dor de ouvido 2 4,0 48 96,0 

Nenhum sintoma 33 66,0 17 34,0 

Apresentou infecção 0 0,0 50 100,0 

Zumbido 
    

Após cinema 1 2,0 49 98,0 

Em shows 18 36,0 32 64,0 

Após estudos 1 2,0 49 98,0 

Após ensaio 7 14,0 43 86,0 

Após apresentações 6 12,0 44 88,0 

Após barulho 2 4,0 48 96,0 

Música com fone 8 16,0 42 84,0 

Outras situações de zumbido 6 12,0 44 88,0 

Não sinto zumbido 18 36,0 32 64,0 

Alterações Vocais 
    

Rouquidão 28 56,0 22 44,0 

Voz cansada 30 60,0 20 40,0 

Ardência 6 12,0 44 88,0 

Bolo na garganta 6 12,0 44 88,0 

Sem voz 3 6,0 47 94,0 

Dor 5 10,0 45 90,0 

Pigarro 11 22,0 39 78,0 

Tosse 4 8,0 46 92,0 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Não houve associação estatisticamente significativa entre 
gênero e as variáveis avaliadas. 
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80,0% (n=40) afirmaram que o som alto (ruído) e a dificuldade 
de se escutar cantando (feedback auditivo) são os fatores que levam 
ao maior esforço vocal (tabela 5).  

Houve também associação das faixas etárias, entre 18 e 38 
anos, pois a maioria das pessoas que não tem patologia vocal 
acredita que a dificuldade em se escutar cantando (feedback 
auditivo) é devido ao ambiente onde trabalham possuir níveis 
elevados de ruído, responsável pelo abuso da voz.  

Com relação a essas afirmativas, Caldeira, Vieira e Behlau 
(2012) realizaram uma pesquisa na qual analisaram as modificações 
vocais em repórteres devido à situação de ruídos. Foram divididos 
dois grupos com 23 sujeitos respectivamente, um com repórteres e 
outro com indivíduos que não fazem uso da voz profissional (grupo 
controle), entretanto, as autoras concluíram que, na presença de 
ruídos, qualquer indivíduo, profissional da voz ou não, apresenta 
alteração vocal, aumentando “loudness, pitch, tensão e precisão 
articulatória”. Isto constitui uma explicação para o fato dos quarenta 
cantores afirmarem que o ruído atrapalha no feedback auditivo, 
interferindo na qualidade vocal, porque “a ausência de 
monitoramento auditivo gera mudanças caracterizadas 
principalmente por descontrole na intensidade e deslocamento da 
frequência fundamental da voz” (CALDEIRA, VIEIRA e BEHLAU, 
2012).  

 

TABELA 5: Distribuição numérica e percentual dos indivíduos 
entrevistados em relação aos sintomas auditivos, zumbidos e alterações 
vocais. 

Variáveis n % 

O som alto (ruído) e a dificuldade de se escutar 
cantando (feedback auditivo) são os fatores que 
fazem ter maior esforço vocal 

  

Sim 40 80,0 

Não 10 20,0 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Verificou-se que existe uma limitação na pesquisa, devido ao 
curto prazo de acompanhamento com a amostra. Para determinar se 
essa população desenvolverá alguma patologia de voz e de audição 
e quais são elas, seria necessária uma pesquisa de longo prazo, a 
qual permitiria qualificar e quantificar, de fato, quais são as 
influências que os níveis elevados de ruídos exercem na saúde 
auditiva e vocal desses sujeitos.  

 

4       CONCLUSÃO 

 

Com a presença dos ruídos através de sons elevados no 
ambiente de trabalho, tanto nos ensaios quanto nas 
apresentações/show, houve correlação entre as queixas auditivas e 
as alterações vocais em cantores que passam a média de seis horas 
semanais, com frequência de três vezes na semana, expostos a 
altos níveis de pressão sonora. Os profissionais da voz cantada 
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apresentaram tontura, ouvido tampado e algum tipo de zumbido 
referente aos sintomas auditivos e apresentaram rouquidão, voz 
cansada e pigarro como as principais alterações de voz. Esses 
sujeitos utilizam retorno de chão ou auricular/in ear como recurso 
disponível para o feedback auditivo da voz, entretanto, mesmo com 
o uso dos equipamentos de retorno, essa população afirma que os 
elevados níveis de ruído atrapalham no controle do feedback 
auditivo, dificultando o controle vocal durante ensaios, 
apresentações ou shows. 
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