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RESUMO

As mudanças ocorridas ao longo do envelhecimento refletem-se na voz, um dos elementos
fundamentais para a comunicação humana. Alterações vocais (AV) acontecem quando o
indivíduo não consegue transmitir a mensagem verbal de forma satisfatória, o que gera
interferência nas capacidades físicas, emocionais e sociais, refletindo-se em maior risco de
agravamento do estado de saúde geral. Neste sentido, o objetivo deste estudo foi determinar a
prevalência e fatores associados à alteração vocal em idosos residentes na comunidade. O
estudo foi do tipo observacional, descritivo, transversal, analítico e de associação. De acordo
com processo de amostragem por cotas, a população foi composta por 463 idosos de ambos os
sexos residentes na cidade do Natal/RN. Utilizaram-se os instrumentos inseridos na Ficha de
Coleta

da

Fonoaudiologia,

comvariáveis

referentes

características

individuais

sócioeconômico-demográficas; estilo de vida e condições de saúde geral do idoso, além do
instrumento de Rastreamento de Alterações Vocais em Idosos (RAVI), cujas interpretações
dos resultados são válidas e confiáveis para a finalidade deste estudo. Coletaram-se. Os dados
foram analisados de forma descritiva e variáveis com mais de duas categorias, dicotomizadas.
Foi realizada análise bivariada por meio do teste do qui-quadrado de Pearson ou exato de
Fisher e a medida de magnitude da associação foi a razão de prevalência. Foi realizada
regressão de Poisson, considerando apenas as variáveis com valor crítico de p menor que
0,20. Para todos os cálculos, o nível de significância foi de 5%. Houve predomínio do sexo
feminino e média de 70 (±7,74) anos de idade. A prevalência de AV foi de 51,4%
(IC95%:46,8-55,9).As principais alterações coletadas pelo RAVI foram relacionadas às
sensaçõesde garganta seca, pigarro e coceira na garganta. A análise multivariadaapontou
associação estatisticamente significativa entre AV ehipossalivação, tabagismo, alteração
auditiva autorreferidae procurar médico ou profissional de saúde em virtude de AV. Este
trabalho demonstrou que, na cidade do Natal/RN, a prevalência de AV em idosos residentes
na comunidade é elevada e está associada a fatores de saúde geral, estilo de vida e
autopercepção do idoso, o que gera diminuição da capacidade comunicativa e demandam
atenção dos gestores e profissionais envolvidos com a comunidade.
Palavras-chave: Envelhecimento; Idoso; Voz; Distúrbios da Voz; Disfonia; Estudos
Transversais

ABSTRACT

The changes that occur along the aging process are reflected in the voice, one of the
fundamental elements for human communication. Vocal changes (VA) occur when the
individual can not transmit the verbal message satisfactorily, which generates interference in
physical, emotional and social capacities, reflecting a greater risk of worsening of general
health status. In this sense, the objective of this study was to determine the prevalence and
factors associated with vocal alteration in elderly residents in the community. The study was
of the observational, descriptive, transversal, analytical and association type. According to the
quota sampling process, the population was composed of 463 elderly people of both sexes
living in the city of Natal / RN. The instruments inserted in the Fonoaudiology Collection
Sheet were used, with variables referring to individual socioeconomic-demographic
characteristics; Lifestyle and general health conditions of the elderly, in addition to the
instrument of Tracking of Vocal Alterations in Elderly (RAVI), whose interpretations of the
results are valid and reliable for the purpose of this study. They got together. Data were
analyzed descriptively and variables with more than two categories, dichotomized. A bivariate
analysis was performed using the Pearson's chi-square test or the Fisher's exact test, and the
magnitude of the association was the prevalence ratio. Poisson regression was performed,
considering only the variables with a critical value of p less than 0.20. For all calculations, the
level of significance was 5%. There was a predominance of females and an average of 70 (±
7.74) years of age. The prevalence of VA was 51.4% (95% CI: 46.8-55.9). The main
alterations collected by RAVI were related to the sensation of dry throat, throat clearing and
throat itching. Multivariate analysis indicated a statistically significant association between
VA and hyposalivation, smoking, self-reported hearing loss, and seeking medical or health
care professionals because of VA. This study demonstrated that in the city of Natal / RN, the
prevalence of AV in elderly residents in the community is high and is associated with general
health, lifestyle and self-perception factors of the elderly, which leads to a decrease in
communicative capacity and demand attention of managers and professionals involved with
the community.
Keywords: Aging; Old man; Voice; Voice Disorders; Dysphonia; Cross-Sectional Studies
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1 INTRODUÇÃO

O envelhecimento é um processo dinâmico e progressivo que engloba mudanças
orgânicas, funcionais e psicossociais às quais o indivíduo está suscetível diante deste processo
fisiológico natural (UNITED NATIONS, 2013; VERAS, 2009; BRASIL, 2010). Em países
em desenvolvimento como o Brasil, em razão da transição epidemiológica e demográfica, este
fenômeno tem ocorrido de forma acelerada (RODRIGUES et al., 2007; IBGE, 2012).
As mudanças ocorridas ao longo do envelhecimento também se refletem na voz, um
dos elementos fundamentais para a comunicação humana. É por meio da voz que o indivíduo
expressa ideias, pensamentos, sentimentos e se integra socialmente (MENEZES, VICENTE,
2007), influenciado tanto pelas características individuais como por aspectos culturais, sociais
e temporais (CEBALLOS et al., 2011).
Alterações vocais(AV) acontecem quando a voz não funciona, executa ou soa como
deveria, ou interfere na comunicação, o que gera interferência nascapacidades físicas,
emocionais e sociais, refletindo-se em maior risco de isolamento social, improdutividade,
depressão, ansiedade e agravamento do estado de saúde geral (ROY et al., 2007; MERRILL,
ANDERSON, SLOON, 2011), relacionando-se também aos aspectos sócio-demográficos,
individuais, ocupacionais e de demanda vocal (ROY et al., 2007; CEBALLOS et al., 2011;
PERNAMBUCO et al., 2015).
Ainda que a alteração vocal ocasione prejuízos na saúde e bem estar do idoso, são
escassos os estudos de base populacional que aferem a prevalência deste aspecto na
comunidade (ROY et al., 2007; COHEN, 2010; PERNAMBUCO et al., 2015). Os poucos
estudos que existem são heterogêneos quanto ao seu método e apontam que a prevalência de
alteração vocal em pessoas com 60 anos ou mais, residentes na comunidade, oscila entre 4,8%
(HANNAFORD et al., 2005) e 29,1% (ROY et al., 2007), proporção mais elevada que a do
restante da população geral (PERNAMBUCO et al., 2015; BEHLAU et al., 2012).
Na literatura, acredita-se que a ausência de informações mais robustas sobre alteração
vocal em idosos ocorre devido à escassez de instrumentos de diagnóstico epidemiológico,
cuja interpretação dos resultados seja válida e confiável e que, além disso, sejam rápidos, de
baixo custo e que qualquer profissional da saúde tenha facilidade em aplicar (TURLEY,
COHEN, 2010; COHEN, 2010; COHEN et al., 2012; PERNAMBUCO et al., 2014).Portanto,
a subvalorização dos sintomas de alteração vocal em detrimento a outras condições de saúde e
a ausência de instrumentos com as características mencionadas são alguns dos entraves a
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serem superados no sentido de colaborar para uma melhor atenção aos cuidados com a voz do
idoso residentena comunidade.
Recentemente, foi apresentado o instrumento Rastreamento de Alterações Vocais em
Idosos (RAVI), um questionário elaborado em português brasileiro, composto por dez
perguntaspara identificar AV em idosos, com finalidade epidemiológica e que atende os
requisitos

psicométricospreconizados

na

literatura(PERNAMBUCO

et

al.,

2016a;

PERNAMBUCO et al., 2016b; PERNAMBUCO et al., 2017a). Por meio desse instrumento, é
possível obter dados que podem contribuir não somente para o desenvolvimento de medidas
eficientes de intervenção no que se refere ao cuidado com a comunicação do idoso, como
também trabalhar na perspectiva de promoção de saúde e prevenção de doenças.O RAVI já
foi utilizado na população idosa residente em instituições de longa permanência e apontou
prevalência de AV igual a 39,3% (IC95%:30,4-48,1) entre idosos com capacidade cognitiva
preservada (PERNAMBUCO et al., 2017b). Contudo, não existem registros da utilização do
RAVI para identificar a prevalência de AV na população idosa residente na comunidade.
Sabe-se que produção do diagnóstico em nível coletivo é o primeiro passo para se
elaborar políticas voltadas para o atendimento, além de ser uma forma útil de se encontrar as
deficiências do sistema de saúde e as necessidades de melhoria.O presente estudo pretende
contribuir no preenchimento dessa lacuna tanto no que se refere ao diagnóstico
epidemiológico de AV em idosos como no conhecimento sobre a magnitude desse agravo e os
fatores a ele associados dentro da comunidade. Acredita-se que os resultados poderão
posteriormente subsidiar a organização e implantação de ações, projetos e programas que
atendam às especificidades do cuidado com a comunicação dessa população.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

Este capítulo está dividido em quatro seções que incorporam os referenciais teórico e
conceitual imperativos para fundamentar a temática deste estudo. A primeira seção,
“Envelhecimento populacional no Brasil, Rio Grande do Norte e Natal”, expõe os princípios
que explicam o fenômeno e discorre especialmente sobre seu delineamento no cenário
nacional e local. Na segunda seção, “Agravos à saúde do idoso”, serão abordados os
principais agravos e riscos à saúde da pessoa idosa e ressaltadas algumas peculiaridades
fundamentais no que diz respeito às doenças crônicas no idoso. A terceira seção, “Voz do
idoso”, trata do objeto específico do presente estudo e descreve as especificidades da voz e
das alterações vocais na população idosa que vive na comunidade. Finalmente, o último
tópico, intitulado “Fatores associados às alterações vocais”, aborda quais são os aspectos
relevantes relacionados aos distúrbios da voz em idosos.

2.1 ENVELHECIMENTO POPULACIONAL NO BRASIL, RIO GRANDE DO NORTE E
NATAL

O envelhecimento populacional é considerado um fenômeno universal, que acontece
de forma distinta em cada região em virtude da influência de alguns determinantes sociais,
tais como aspectos econômicos, políticos, culturais e sociais (VERAS, 2009; BRASIL, 2010;
UNITED NATIONS, 2013).
Em 2013, o número de pessoas idosas no mundo chegou a marca de 841 milhões, um
número quatro vezes maior do que em 1950, com percentual de 8%, e três vezes menor que o
projetado para 2050, quando a população idosa mundial deve superar a marca de dois bilhões
de pessoas, isto é, 21%(UNITED NATIONS, 2013).
No Brasil, é estimado que em 2050 a população de pessoas com 60 anos ou mais será
de 65 milhões, ou seja, mais que o triplo dos 20 milhões registrados em 2010, o que
representa um forte impacto sobre os sistemas de saúde e previdência social (VERAS, 2012;
AHASAN, 2014). Isto representa um desafio no que diz respeito à oferta de condições
favoráveis para a população viver por mais tempo com boa saúde e bem estar (CAMPOLINA
et al., 2013).
Os fenômenos de transição demográfica e epidemiológica são considerados as
principais razões que explicam o envelhecimento de uma população, especialmente em países
em desenvolvimento como o Brasil, nos quais este processo é recente. A queda da
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fecundidade, aliada à queda da mortalidade, provocou importantes mudanças na estrutura da
população segundo idade e sexo, com diminuição do ritmo de crescimento populacional e
envelhecimento da população, o que se caracteriza como de transição demográfica. Já a
transição epidemiológica, caracterizou-se pelo declínio das doenças infecto-parasitárias e
aumento das doenças crônicas não transmissíveis (RODRIGUES et al, 2007; PASCHOAL;
FRANCO; SALLES, 2007).
No contexto histórico brasileiro, entre as décadas de 40 e 60 ocorreu declínio da
mortalidade e estabilidade da fecundidade em altos níveis, o que produziu uma população
jovem quase-estável e de rápido crescimento. A partir dos anos 60, começou a existir redução
da fecundidade nos grupos mais privilegiados e nas regiões mais desenvolvidas do país, perfil
que depois generalizou-se rapidamente nos demais estratos sociais e contribuiu para acelerar o
processo de envelhecimento da população brasileira (CARVALHO, 2008; BRASIL, 2010a).
O aumento na expectativa de vida ao nascer é um fato inconteste que, em combinação
com a queda do nível geral da fecundidade, resulta no aumento absoluto e relativo da
população idosa (BRASIL, 2010a). Em países como o Brasil, o aumento na expectativa de
vida ao nascer está associado a melhorias nas condições sanitárias, nos avanços da Medicina,
nos cuidados com a saúde, no estado nutricional, no ensino e no melhor bem-estar econômico
(FUNDO DE POPULAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2012) que contribuem para a
diminuição da mortalidade e consequente aumento no número de anos vividos pelos idosos
(CAMARANO; KANSO; FERNANDES, 2013).
Entretanto, esses fenômenos não acontecem de forma homogênea no território
nacional, especialmente em virtude das profundas desigualdades socioeconômicas entre as
regiões brasileiras, que resultaram em um ritmo mais lento de transição demográfica nas
regiões menos desenvolvidas como a região Nordeste, na qual a queda da fecundidade
aconteceu tardiamente na década de 1970 (VERAS, 2009).
No estado do Rio Grande do Norte (RN), o envelhecimento da população segue o
padrão nacional, porém em um ritmo mais acelerado (ARAÚJO et al., 2012; BARBOSA,
2013), com aumento gradual na proporção de idosos (INSTITUTO DE PESQUISA
ECONÔMICA APLICADA, 2008), especialmente a partir dos anos 1980. O número relativo
de idosos no RN, em 2011, chegou a 11,8% dos habitantes (ARAÚJO et al., 2012).
De 2009 a 2011, o estado avançou do sexto para o terceiro lugar entre os estados da
região Nordeste com maior proporção de idosos, o que ilustra o acelerado processo de
envelhecimento vivenciado pelo RN (IBGE, 2007) e demonstra a necessidade e importância
de se pesquisar sobre a saúde e a qualidade de vida desta população (CIELO et al., 2016).
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Em Natal, capital do RN, a proporção de pessoas com 60 anos ou mais passou de 4,5%
em 1970 para 10,4% em 2010, ou seja, dependendo das características de cada bairro da
cidade, é notório o processo acentuado de envelhecimento (ARAÚJO et al., 2012). O índice
de envelhecimento, que indica o número de pessoas de 60 e mais anos de idade para cada 100
pessoas menores de 15 anos de idade saltou de 37,9% em 2007 para 47,4% em 2010, o que
demonstra evolução do ritmo de envelhecimento da população (ANUÁRIO NATAL, 2015).

2.2 AGRAVOS À SAÚDE DO IDOSO

O conceito de saúde para o individuo idoso vai muito além da presença ou ausência de
doença, traduzindo-se pela condição de autonomia e independência, ou seja, pela capacidade
funcional (MARCOLINO, et al., 2009). Entretanto, deve-se considerar a heterogeneidade no
envelhecimento. Desse modo, o envelhecimento saudável e bem sucedido envolve a
capacidade individual de adaptação e mudança nos aspectos biológicos, psicológicos e sociais
(TEIXEIRA; NERI, 2008).
A maioria dos idosos é portadora de doenças ou disfunções orgânicas que, na maioria
das vezes, não estão associadas à limitação das atividades ou à restrição da participação
social. Assim, mesmo com doenças, o idoso pode continuar desempenhando os papéis sociais.
A pessoa é considerada saudável quando é capaz de realizar as atividades de forma
independente e autônoma, mesmo que tenha doenças (MORAES, 2012).
O envelhecimento populacional vem acompanhado do aumento de doenças crônicodegenerativas com incapacidades e deficiências (VERAS, 2007), o que torna essencial a
preocupação dos serviços de saúde sob esta demanda (VERAS, 2009). Esta preocupação vem
pautada no enfrentamento dos problemas mais típicos das pessoas de idade avançada, as
chamadas síndromes geriátricas, que são: imobilidade, instabilidade, incontinência,
insuficiência cerebral e posteriormente incorporada, a iatrogenia. Estas possuem
complexidade terapêutica e múltipla etiologia, podem comprometer a qualidade de vida dos
portadores e, muitas vezes, os familiares. Aparecem isoladas ou associadas, implicando na
funcionalidade do indivíduo, o que altera a realização de atividades de vida diária (MINAS
GERAIS, 2006).
Dentre as doenças crônicas que acometem o idoso estão a diabetes mellitus e
hipertensão arterial sistêmica (MARCHIORI; FILHO; MATSUO, 2006, FERREIRA et al.,
2007, BRAINRIDGE; HOFFMAN; COWIE, 2008). A prevalência da diabetes mellitus varia
de 7 a 14% na população acima de 30 a 69 anos (LYRA et al., 2010). Já a hipertensão pode
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contribuir para o surgimento de outras enfermidades, tais como insuficiência renal, aneurisma,
insuficiência

cardíaca,

acidente

vascular

cerebral

ou

infarto

do

miocárdio

(WESCHENFELDER; GUE, 2012). No Brasil, estima-se que aproximadamente 25% da
população tenha hipertensão arterial (MURARO et al., 2013).
Durante o envelhecimento acontecem alterações estruturais e funcionais, tais como:
aumento da gordura corporal com o avançar da idade; diminuição do tecido adiposo dos
membros; diminuição da água corporal; metabolismo basal diminui de 10 a 20% com o
progredir da idade; e alteração da tolerância à glicose. Há mudanças visuais, no sistema
vestibular, musculoesqueléticas, cardiovasculares, respiratórias, odontológicas, auditivas,
laríngeas e vocais (MINAS GERAIS, 2006; CHOSSI et al., 2014; REIS et al., 2015;
VILANOVA, ALMEIDA, GOULART, 2015)
Neste cenário de mudanças, a saúde bucal insere-se, com quadro de alta prevalência de
cárie e doença periodontal, o que determina a deterioração da saúde bucal e grande número de
perdas dentárias. Esta perda leva a impactos que podem ser expressos pela diminuição das
capacidades de mastigação, fonação e deglutição, bem como por prejuízos de ordem
nutricional, estética e psicológica, com reduções da autoestima e da integração social
(CARDOSO; BUJES, 2010, MOREIRA; NICO; TOMITA; 2011, OLIVEIRA et al., 2012).
Já é estabelecido que as incapacidades oriundas do envelhecimento podem enfraquecer
a interação social e participação comunitária dos idosos, contribuindo para o isolamento social
e limitações no estilo de vida (GEIB, 2012). Distúrbios da comunicação, como as alterações
vocais, podem interferir no convívio social e afetar a qualidade de vida (VERDONCK-deLEEUW; MAHIEU, 2004; YORKSTON; BOURGEOIS; BAYLOR, 2010; CHIOSSI et al.,
2014). Esses casos estão associados ao distanciamento social, ansiedade, depressão, risco de
doenças psiquiátricas e perda da autonomia e independência (MIRZA et al, 2003;
ZEHNHOFF-DINNESEN, ANGERSTEIN, DEUSTER, 2010; CHIOSSI et al., 2014),

2.3 VOZ DO IDOSO

A voz é uma forma de expressão das emoções e pensamentos do ser humano, o que a
torna fundamental para a comunicação oral, e envolve parâmetros físicos, psicológicos,
sociais, culturais e educacionais para possibilitar ao indivíduo o estabelecimento de relações
com o outro e com o meio (CASSOL, 2010; LUCENA; BEHLAU, 2015).
A voz não é apenas o resultado dos fatores orgânicos e dos fatores determinados pelo
sexo, idade e constituição física, mas sim o produto da interrelação entre o estrutural, o

19

emocional e o social (ARAÚJO; BALATA, 2015). A voz requer constante monitoramento e
mudanças no uso e na interpretação para todos os participantes. Por isso não pode ser
entendida apenas como um instrumento de fonação, mas como um ato social repleto de
significado do indivíduo (CHUN, 2000).
Dessa forma, em caso de inadequação, a emissão da voz pode produzir um dano não
apenas biológico, no caso dos órgãos responsáveis pela fonação, mas também psicossocial
(ARAÚJO; BALATA, 2015). Em idosos, asAV podem gerar desvantagens na eficiência
comunicativa e provocar impacto negativo na qualidade de vida e, assim, comprometer os
mecanismos de socialização, manutenção da autonomia e sensação de bem estar (COSTA;
MATIAS, 2005; GAMPEL; KARSCH; FERREIRA, 2008; ETTER; STEMPLE; HOWELL,
2013; CHIOSSI et al., 2014; LUCENA; BEHLAU, 2015), o que pode até mesmo incitar
situações punitivas de intolerância, discriminação, reclusão e consequente solidão (GAMPEL;
KARSCH; FERREIRA, 2008), ou seja, impacto negativo na qualidade de vida (ETTER;
STEMPLE; HOWELL, 2012; CHIOSSI et al., 2014;LUCENA;BEHLAU, 2015).
O envelhecimento vocal está relacionado à maior exposição e vulnerabilidade a
doenças, acompanha o declínio fisiológico global inerente a esta fase da vida e agrega
características por vezes distintas, a depender do condicionamento físico e técnico de cada
indivíduo (BEHLAU; AZEVEDO; PONTES, 2001).
Ainda assim, mesmo na presença de doenças, o idoso que consegue manter sua
autonomia e comunica-se satisfatoriamente com o seu meio é mais feliz e integrado
socialmente (SANTOS et al., 2014). Nesse sentido, o envelhecimento vocal não é homogêneo
entre os indivíduos idosos e leva em consideração, além do declínio biológico, os
ajustescompensatórios, história de vida, saúde física e psicológica, fatores constitucionais,
raciais, hereditários, sociais e ambientais (BEHLAU; AZEVEDO; PONTES, 2001).
Na perspectiva biológica, a laringe, o sistema respiratório e os órgãos
fonoarticulatórios

se

modificam

ao

longo

do

envelhecimento

humano(SANTOS;

TRAVENSOLO, 2011; PRAKUP, 2012). Em nível laríngeo, as modificações advindas do
envelhecimento podem acarretar ptose laríngea, incompetência glótica, arqueamento e
irregularidade na vibração das pregas vocais (PPVV), aparecimento de voz de bandas
ventriculares, ossificação e calcificação das cartilagens (CERCEAU; ALVES; GAMA, 2009).
Além disso, há alteração no sistema respiratório, como redução dos parâmetros de função
pulmonar e força dos músculos respiratórios (SANTOS;TRAVENSOLO, 2011), o que pode
resultar em diminuição do suporte aéreo para a produção da voz (CERCEAU; ALVES;
GAMA, 2009).
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Todas

essas

alterações

laríngeas,

aerodinâmicas

e

dos

próprios

órgãos

fonoarticulatórios fazem com que a voz também assuma características específicas, como
redução do tempo máximo de fonação(TMF) e da velocidade de fala, diminuição da extensão
fonatória máxima, da intensidade vocal e da estabilidade vocal (CERCEAU; ALVES;
GAMA, 2007).
Algumas das principais alterações observadas na voz do idoso são: instabilidade vocal;
extensão de frequências e intensidades reduzidas para ambos os sexos; projeção vocal mais
fraca; qualidade vocal rugosa, soprosa e astênica, aumento do esforço e fadiga vocal; e
aumento do grau de nasalidade (KENDALL, 2007; MENEZES; VICENTE, 2007; MAZETO
et al., 2014), além de presença de crepitação, tensão e fadiga (CERCEAU; ALVES; GAMA,
2007; PRAKUP, 2012).
Estas alterações podem acontecer em virtude do declínio funcional natural do idoso ou
pela maior exposição às doenças associadas a essas alterações (PONTES; BRASOLOTTO;
BEHLAU, 2005), como doenças laríngeas benignas ou malignas, doenças neurológicas,
gástricas, psiquiátricas, cardíacas, vasculares, reumáticas ou endócrinas e comprometimentos
sócioemocionais como ansiedade e depressão (ROY et al., 2007; OATES, 2014).
Como o processo de envelhecimento é caracterizado por modificações biológicas e
funcionais, conhecer os parâmetros vocais característicos da população idosa torna-se
fundamental para que profissionais da Fonoaudiologia possam atuar de forma eficiente nas
estratégias de avaliação e reabilitação (MENONCIN, 2010).
Medir o que o indivíduo percebe sobre sua condição de saúde é essencial,
especialmente porque normalmente há uma baixa correlação entre a autorreferência do idoso
e a análise clínica feita pelo profissional (UGULINO, OLIVEIRA, BEHLAU, 2012).
Portanto, somente o indivíduo pode fornecer informação real sobre sua experiência com o
problema de voz, que não pode ser obtida com qualquer análise objetiva (WOISARD et al.,
2007).
Quanto à autorreferência do idoso em relação às queixas e aos sintomas vocais, está a
alteração na qualidade vocal, como rouquidão, soprosidade ou afonia, cansaço associado à
produção da voz, esforço para melhorar a projeção vocal, redução da extensão vocal, voz
trêmula, dificuldade no controle da intensidade vocal, dor na região da cintura escapular e
sensação de ardor, queimação ou corpo estranho na laringe (VENITES, BERTACHINI,
RAMOS, 2004).
Mesmo que a alteração vocal seja aceita pelo próprio idoso como um aspecto natural
do envelhecimento (CHIOSSI et al., 2014; MONINI et al., 2015), ela se configura como
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agravo à saúde e evidencia impacto negativo no exercício da autonomia, integração e
participação social efetiva (MENEZES; VICENTE, 2007; ROY et al., 2007; CHIOSSI et al.,
2014; NICHOLS et al., 2015).
Sabe-se que a adoção de medidas preventivas ou interventivas voltadas à melhoria da
qualidade vocal do idoso poderá resgatar a possibilidade de convívio social, com consequente
melhoria do bem estar geral (OATES, 2014; LUCENA; BEHLAU, 2015).No entanto, para
que essas estratégias sejam implementadas com êxito, é necessário conhecer previamente a
magnitude do agravo em uma determinada população.
Embora, na saúde pública, o estudo do impacto da alteração vocal na qualidade de
vida tenha crescido nos últimos anos (COHEN et al., 2012), o número de estudos de base
populacional neste tema ainda é diminuto, especialmente em idosos (ROY et al., 2007;
COHEN et al., 2010; PERNAMBUCO et al., 2015; BEHLAU et al., 2016). De acordo com
alguns autores, esta dificuldade pode estar atrelada à ausência de instrumentos adequados e
validados para diagnóstico desse agravo no nível epidemiológico (COHEN, 2010; COHEN et
al., 2012; PERNAMBUCO et al., 2015).
Os poucos estudos que existem são heterogêneos quanto ao seu método e apontam que
a prevalência de alteração vocal em pessoas com 60 anos ou mais, residentes na comunidade,
oscila entre 4,8% (HANNAFORD et al., 2012) e 29,1% (ROY et al., 2007), proporção mais
elevada que a do restante da população geral (PERNAMBUCO et al., 2015). O primeiro
estudo citado(HANNAFORD et al., 2012) foi realizado na Escócia com mais de 15 mil
participantes, em que precisariam responder um formulário para aferir problemas
otorrinolaringológicos. Já o segundo(ROY et al., 2007), estudo americano, entrevistou 117
indivíduos idosos por meio de um questionário baseado na adaptação de um instrumento
elaborado para a população geral.
Entretanto, a recente criaçãoem português brasileiro de um instrumento com
adequadas propriedades psicométricas, intitulado Rastreamento de Alterações Vocais em
Idosos (RAVI), trouxe importante contribuição para preencher esta lacuna (PERNAMBUCO
et al., 2016a; PERNAMBUCO et al., 2016b; PERNAMBUCO et al., 2017a). Ao ser inserido
nos inquéritos populacionais, esse questionário permite o conhecimento da prevalência de AV
e seus fatores associados em diferentes contextos, assim como já o fez, mas em idosos
institucionalizados (PERNAMBUCO et al., 2017b). Trata-se de um instrumento baseado na
autoavaliação do idoso em relação a sintomas perceptivo-auditivos e de desconforto do trato
vocal e já se sabe que instrumentos de autoavaliação são considerados úteis, válidos e
confiáveis para se diferenciar indivíduos com e sem alterações vocais (BEHLAU et al., 2016).
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No estudo com idosos institucionalizados, a aplicação do RAVI facilitou o trabalho
dos profissionais de saúde na identificação das AV em residentesdasinstituições de longa
permanência para idosos da cidade de Natal. No estudo, a prevalência de AV foi de 39,3%
(IC95%:30,4-48,1) e encontrou-se associação entre AV esintomas de ansiedade, tabagismo,
inatividade no cotidiano, disfunção temporomandibular, engasgo e perda auditiva
autorreferida(PERNAMBUCO et al., 2017b).
Ao conhecer a amplitude das demandas da população idosa, é possível identificar o
grau de mudanças e inovações necessário nos paradigmas de atenção à saúde que atendam às
especificidades deste grupo (VILANOVA, ALMEIDA, GOULART, 2015). Avaliar a
influência das condições sociodemográficas, clínicas e psicossociais sobre a voz em idosos
reveste-se de grande importância científica e social por permitir a implementação de
alternativas válidas de intervenção, tanto em programas gerontogeriátricos, quanto em
políticas sociais gerais, no intuito de promover o bem-estar destes indivíduos (TORRES et al.,
2009).

2.4 FATORES ASSOCIADOS ÀS ALTERAÇÕES VOCAIS

No sentido de elucidar os fatores associados às AV em idosos, reportada em estudos
de base populacional, foi realizada uma revisão sistemática sobre o assunto intitulado
“Factorsassociatedwithvoicedisordersamongtheelderly:

a

systematicreview”

submetidoaoperiódicoBrazilianJournalofOtorhinolaryngology (Anexo 1), qualis B2 na área
de Odontologia.
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Abstract: During the aging process, natural modifications occur in the larynx and the structures involved in
phonation which explain the specific characteristics found in the voices of elderly persons. When, at any
moment, a voice fails and there is interference with communication, a voice disorder (VD) has occurred. This
can generate disadvantages in communicative efficiency and have a negative impact on quality of life,
compromising mechanisms of socialization, the maintenance of autonomy, and the sense of well-being.
Nevertheless, there appears to be little clarity about which factors are associated with VDs in this population,
especially from an epidemiological perspective. The present study is a literature review to identify factors
associated with VDs among the elderly described in population-based studies. A systematic review of electronic
databases was carried out. The methodological quality of the studies was analyzed with the Strengthening the
Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) guidelines. The research was conducted
independently by two researchers. Although two articles met the eligibility criteria, none fulfilled all the criteria
for the evaluation of methodological quality. According to the two studies selected for this review, factors
associated with VDs among the elderly included both physical and psychosocial aspects. However, the
methodological discrepancies between the studies, particularly in relation to sample selection and the
instruments used, indicate great variability and compromise the reliability of the results. Prevalence studies and
investigations of factors associated with voice disorders in the elderly from an epidemiological perspective, and
which consider different cultures, should be carried out.
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Introduction

The aging process is determined by factors that are present from birth and develop throughout life
according to individual variations1. During this process, there are natural changes in the larynx and structures
involved in phonation that can explain the specific characteristics found in the voices of elderly persons 2 such as
hoarseness, breathiness, aphonia, vocal fatigue, effort required to improve vocal projection, a reduction in vocal
extension, a tremulous voice, difficulty in controlling vocal intensity, pain in the region of the shoulder girdle,
and a sensation of burning, ardor or a foreign body in the larynx 3.
When, at any moment, the voice fails or perceived by the individual to be different than normal,
interfering with communication, a voice disorder (VD) has occurred 4. The prevalence of VDs among the elderly
is estimated to range from 4.8 to 29.1%5 and has a great biological and psychosocial impact6, which can lead to
disadvantages in communicative efficiency and have a negative impact on quality of life, compromising
mechanisms of socialization, the maintenance of autonomy and the sense of well-being7.In this sense, it is
important that caring for the voice of the elderly is based on preventive behaviors and the subsequent increase of
vocal efficiency8. To achieve this, it is important to know what factors are associated with VDs among the
elderly.
Literature describes how the voices of elderly persons can be affected by the physical, psychic and life
history of individuals, as well as bad habits and constitutional, racial, hereditary, alimentary, social and
environmental factors9. Despite this, there seems to be little clarity about what factors are associated with VDs in
this population, especially from an epidemiological perspective, which can guarantee the representativeness of a
given population. Considering this lacuna, the objective of this systematic review of literature was to identify
factors associated with VDs in the elderly as described in population-based studies.

Methods

A systematic review of literature published between January 1900 and October 2016 was performed,
including periodicals indexed in the MEDLINE / PubMed, Embase, Scopus, Web of Science, CINAHL,
Cochrane, PsycInfo, PAHO, WHOLIS, SciELO and Lilacs / BIREME electronic databases. The search strategy
involved the following combinations of search descriptors based on the Medical Subjects Headings (MeSH):
(epidemiology) AND (cross-sectional studies) AND (observational studies) AND (associated factors) AND
(voice OR voice disorders)AND (aging OR age). The same combinations were used in Portuguese when
searching the databases of the SciELO and Lilacs / BIREME electronic databases.
The following inclusion criteria were adopted: original articles published or accepted for publication in
English, Spanish or Portuguese, and a population aged 60 and over for developing countries and 65 years of age
or older for developed countries, in accordance with World Health Organization criteria. The exclusion criteria
applied were articles that considered elderly individuals as part of the sample, but did not explicitly describe the
results for this specific group.
The studies were evaluated independently by two different researchers. Afterwards, the analyzes were
compared and some divergence was observed, which was resolved by consensus. After the articles were
identified in the databases, a screening phase was carried out, which consisted of reading the respective titles and
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abstracts and excluding articles that did not meet the inclusion criteria mentioned above. In the eligibility phase,
the remaining articles that had undergone screening and dealt with factors associated with VDs were submitted
to a full-text review.
The following data were extracted from the articles that met the eligibility criteria: location of study;
sample size; age and gender of participants (minimum, maximum and average); definition of associated factors;
diagnostic tools; prevalence and possible biases or comments. The evaluation of the methodological quality of
the studies was carried out in accordance with the STROBE criteria 10.

Results

Among the 1,127 initial studies identified by the search strategy, 43 were selected for a review of the
full text. Of these, two met the inclusion criteria. Figure 1 shows the flowchart of the search strategy and Table 1
presents the characteristics of the studies that met the eligibility criteria. The articles included were published in
2007 and 2015 and were conducted in the USA and Korea, respectively.
The two studies exclusively evaluated elderly persons and described distribution based on age and
gender. The associated factors investigated by the authors in the articles were different. To obtain their data, the
authors of the American article adapted a questionnaire they had elaborated and used in a previous study carried
out with the general population. In the Korean article, data generated from a national survey, entitled the Korea
National Health and Nutrition Examination Survey (KNHANES) were used.
In the study conducted in the USA, the factors associated with voice disorders were found to be related
to clinical and psychological conditions, such as colds, sore throats, gastroesophageal reflux, arthritis, thyroid
problems, bronchitis, sleep disorders and anxiety or frustration. In the Korean study, the associated factors were
related to place of residence, body mass index (BMI), self-reported general health status, asthma, chronic
obstructive pulmonary disease (COPD), thyroid disease, vocal fold disease, cerebrovascular disease and
depression.
Neither of the two studies met all the STROBE criteria (Table 1) following methodological quality
assessment. Seven STROBE items (9, 12.4, 12.5, 13.2, 13.3, 16.1 and 16.3) were not covered by either article. In
addition, two further items (7 and 11) were only partially achieved, or the data were not clear in both articles.
There were methodological discrepancies between the studies. Therefore, it was not possible to perform a metaanalysis.

Discussion

According to the two studies selected for this review, the factors associated with VDsamong the elderly
included both physical and psychosocial aspects. One associated factor common to both studies was respiratory
condition, represented by colds, bronchitis, asthma and COPD. Respiratory diseases are often associated with
voice disorders due to inflammatory conditions and edema present in the respiratory mucosa 11,12,13, which may
affect the structures involved in the physiology of phonation. Another factor that may explain this association
would be the side effects produced by the drugs used to combat these conditions, which can affect the salivary
glands and respiratory mucus in the elderly14,15,16.
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Another factor associated with voice disorders was gastroesophageal reflux (GER) 17. It is proven that
digestive system disorders, including GER18, impair the process of phonation by preventing the free movement
of the diaphragm, favoring the aspiration of secretions and altering vasomotor functioning by stimulating the
vagus nerve19. Physiological changes in the esophagus during aging, such as decreased saliva flow, reduced
motility and esophageal sphincter pressure and hiatal hernias may influence the prevalence and severity of
GER19. In addition, acid content may harm the larynx and generate inflammation, which diminishes the
communicative efficacy of the individual and can cause or aggravate voice disorders 20.
Thyroid problems were described as factors associated with voice disorders in both studies. Thyroid
diseases may be associated with roughness of voice, shortness of breath when speaking, effort when speaking,
and uncertainty about how the voice will emerge at the start of emission 21. This is because deregulation in the
production of thyroid hormones can lead to changes in the lamina propria or excess metabolic processes, which
leads to wear of the vocal folds22,23. It can be inferred that regardless of the type of thyroid disease, there may be
physiological changes related to the phonatory apparatus, either at vocal or respiratory levels.
VDs among the elderly were also associated with place of residence, BMI and depression 4,24. Older
people living in urban areas are more exposed to air pollution, which can irritate the pharyngeal and respiratory
mucosa and thus trigger some kind of voice disorder 24. Body weight, another factor that influences the voice, can
affect vocal function through changes in the abdominal respiratory support. When this decreases, the larynx may
also undergo physiological and structural changes, including laryngeal muscle atrophy, thinning of the elastic
and collagen fibers, and decreased amount of hyaluronic acid in the vocal folds 25.
Rheumatoid arthritis was mentioned in the American study as a factor associated with VDs. This
disease can cause lesions in the larynx, inflammation, edema, swelling and dryness of the vocal folds 26,27, with
vocal nodules a common finding in these patients28.
General state of health can be affected by the physiological modifications in the communication skills
during the course of aging29 when they begin to interfere in the social life of the elderly 30. Alterations in the
voice due to changes in the speech apparatus31can have a great influence on the psychosocial aspects of elderly
individuals, interfering in their social functioning32.
Vocal fold disease was associated with VDs in the study conducted in the United States. Elderly persons
who have voice problems have diseases associated with aging, such as benign vocal fold lesions, inflammatory
disorders, laryngeal cancer and laryngeal paralysis33.
Body Mass Index (BMI) was also associated with voice disorders in the Korean study. Obese elderly
persons may present pathologies such as cardiovascular disease, metabolic syndrome, respiratory diseases such
as sleep apnea, psychiatric diseases, neoplasias, dyslipidemias and others34, demonstrating an association with
voice disorders, as they can cause physiological changes in the larynx or psychological changes in the individual.
Neurological lesions can cause voice disorders, as in cases of dysarthria, which is the speech disorder
caused by neurological injury, which affects motor execution35. Voice disorders caused by brain lesions will not
always be specific to the type of lesion, as the recovery of the functions observed in the stable phase of the
impairment and the vocal deterioration common to the aging process are often associated 36.
Sleep disturbance was another factor associated with VDs described in an article. Aging may bring
about changes in usual sleep patterns, such as the quantitative reduction of the stages of deep sleep and an
increase in the stages of superficial sleep, fragmentation of nocturnal sleep, greater latency in the beginning of
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sleep and the reduction of the total duration of nocturnal sleep 37.These changes may arise from other disorders
present in this age group, such as depression, urinary problems and neurological problems, such as Parkinson's
disease and strokes38, which are extensively linked to voice disorders.
In terms of psychosocial aspects, it is known that increased anxiety and frustration negatively affect the
quality of life of elderly persons4. This association reveals that the voice is an aspect that reflects the socioemotional and clinical conditions of the individual, and is considered highly important in human and
professional relationships39. In this way, elderly persons with voice disorders have a higher risk of social
isolation, unproductiveness, depression, anxiety and a deterioration of general health status 40,41,42.
Smoking and alcohol consumption were not associated with voice disorders in either study, which
replicates similar findings found in the general population12. The impact of VDs on an individual depends on the
characteristics and lifestyle of each person, meaning that such disorders may not be perceived, or may be
associated with other factors43. Although this association has been found to be relevant in other studies with
specific populations, the voice disorders caused by tobacco or alcohol use may not attract the attention of elderly
persons as they are subtle, or the individual may undergo vocal adaptations that mean they do not perceive these
changes. Because of this, any voice disorder purely associated with alcohol or tobacco consumption can be so
gradual or subtle that it does not worry or attract the attention of the individual.
The form of identification and the recruitment criteria of the selected studies were quite different4,39.
One methodological limitation was the extensive instruments that were used to obtain the data, which
compromises the reliability of the results, since elderly persons can lose concentration more easily at the moment
of the application of the questionnaires44. The use of short, rapid application instruments is suggested, so that
elderly individuals present answers with a high degree of reliability and results that are reliable for the reality of
this population.
The Korean study24 involved the largest population (3,759 elderly individuals) and presented physical,
behavioral, social and clinical aspects for the definition of associated factors, which made the study more robust.
This review also identified a limitation in terms of the diversity of the locations where the studies were
conducted. The articles selected included North American and Asian populations, but no European, African or
South American study was found. Factors associated with voice disorders depend on cultural values, lifestyle,
socioeconomic-demographic variables, and local climate, among other aspects. Therefore, there is a pressing
need to expand the scope of these studies.
According to the results of this review, most voice disorders are associated with physical, social and
behavioral health status. These findings may help to develop early screening procedures to identify individuals
exposed to these factors and thus propose actions and health services aimed at providing elderly persons with
better vocal quality and quality of life during the aging process.
In addition to the previously mentioned limitations, it is worth mentioning that six articles contained
samples that were not exclusively composed of elderly individuals, and could have been included if they had
explicitly presented the outcome for this population (Fig. 1). The inclusion of these studies could have altered the
results. In addition, the studies selected for this review presented methodological bias in relation to sample
selection, analysis of results, and the instruments used to collect data, which resulted in heterogeneity between
the two.
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Conclusions

This systematic review revealed that factors associated with voice disorders in the elderly included both
physical and psychosocial symptoms, although only two studies were found for specific populations, which had
differing cultural habits. The methodological discrepancies between the studies, particularly in relation to sample
selection and the instruments used, imply great variability and compromise the reliability of the results found. It
is important to carry out prevalence studies and investigations of the factors associated with voice disorders in
the elderly from an epidemiological perspective and in different cultures.
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Table 1 –Characteristics of studies included, with methodological quality evaluated in accordance with the STROBE criteria for cross-sectional studies.

Reference

Location

Population

Sample

Gender

Age

Instrument

Factors associated
with vocal
alterations

Roy et al. (2007)

Utah
and
Kentucky, USA

Elderly individuals
aged 65 years or
older

117
elderly
individuals

39
(33.3%)
men and 78
(66.7%)
women

65 to 94 years
(76.1±8.5)

Interview based on
adaptation
of
instrument used in
previous study
(Roy, Merrill,
Thibeault, Parsa, Gray
& Smith,
2004)

Ryuet al. (2015)

Korea

Elderly individuals
aged 65 years or
older

3759
elderly
individuals

1542
(41%)
men and 2217
(59%) women

65 years and
older (72.4 ±
5.5)

The Korea National
Health and Nutrition
Examination
Survey
(KNHANES)

Colds
Sore throat
Gastroesophageal
reflux
Arthritis
Thyroid Problems
Bronchitis
Sleep Disorders
Feeling
anxious/
frustrated
Area of residence
Body
Mass
Index
(BMI)
Self-rated health status
Asthma
Chronic
Obstructive
Pulmonary
Disease
(COPD)Thyroid
disease
Vocal fold disease
Cerebrovascular
disease
Depression
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Table

2.Essential

items

that

should

be

described

in

observational

studies,

according

StrengtheningtheReportingofObservationalStudies in Epidemiology (STROBE) declaration.
Items
Title and Abstract
1.1 Indicate the study’s design with a commonly used term in the title or the
abstract
1.2 Provide in the abstract an informative and balanced summary of what was
done and what was found
Introduction
2Explain the scientific background and rationale for the investigation being
reported
3State specific objectives, including any prespecified hypotheses.
Methods
4Present key elements of study design early in the paper.
5Describe the setting, locations, and relevant dates, including periods of
recruitment, exposure, follow-up, and data collection.
6.1 Give the eligibility criteria, and the sources and methods of selection of
participants.
7Clearly define all outcomes, exposures, predictors, potential confounders, and
effect modifiers. Give diagnostic criteria, if applicable.
8For each variable of interest, give sources of data and details of methods of
assessment (measurement). Describe comparability of assessment methods if
there is more than one group.
9Describe any efforts to address potential sources of bias
10 Explain how the study size was arrived at
11 Explain how quantitative variables were handled in the analyses. If
applicable, describe which groupings were chosen and why.
12.1 Describe all statistical methods, including those used to control for
confounding.
12.2 Describe any methods used to examine subgroups and interactions
12.3 Explain how missing data were addressed(“missing data”)
12.4 If applicable, describe analytical methods taking account of sampling
strategy.
12.5 Describe any sensitivity analyses.
Results
13.1 Report numbers of individuals at each stage of study—e.g. numbers
potentially eligible, examined for eligibility, confirmed eligible, included in the
study, completing follow-up, and analyzed
13.2 Give reasons for non-participation at each stage.
13.3 Consider use of a flow diagram
14.1 Give characteristics of study participants (e.g. demographic, clinical,
social) and information on exposures and potential confounders.
14.2 Indicate number of participants with missing data for each variable of
interest.
15 Report numbers of outcome events or summary measures.
16.1 Give unadjusted estimates and, if applicable, confounder-adjusted
estimates and their precision (e.g., 95% confidence interval). Make clear which
confounders were adjusted for and why they were included.
16.2 Report category boundaries when continuous variables were categorized.
16.3 If relevant, consider translating estimates of relative risk into absolute risk
for a meaningful time period.
17 Report other analyses done—e.g. analyses of subgroups and interactions,
and sensitivity analyses.
Discussion
18 Summarize key results with reference to study objectives.

Roy et al.
(2007

Ryuet al.
(2015)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
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+
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-
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+

+
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+
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+
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+

+

to

the
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19 Discuss limitations of the study, taking into account sources of potential bias
or imprecision. Discuss both direction and magnitude of any potential bias.
20 Give a cautious overall interpretation of results considering objectives,
limitations, multiplicity of analyses, results from similar studies, and other
relevant evidence.
21 Discuss the generalizability (external validity) of the study results.
Other information
22 Give the source of funding and the role of the funders for the present study
and, if applicable, for the original study on which the present article is based.

-

+

+

+

+

+

-

+

Figure 1.Flowchart for selection of articles

Articles identified in
databases (n=1127)

Excluded following reading of title
and abstract as did not satisfy
inclusion criteria (n=1084)

Articles selected for
complete reading of text
(n=43)

Repeated articles excluded (articles
included in more than one database)
(n=27)

Included after consulting
references of complete text (n=1)

Articles excluded as lacked objective
of analyzing factors associated with
vocal alterations (n=10)

Articles excluded as sample was not
population based (n=5)

Articles selected for analysis with
STROBE criteria (n=2)
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3 OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GERAL

Determinar a prevalência e fatores associados à AV em idososresidentes na comunidade.

3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO

Verificar o efeito de variáveis de condições sócioeconômico-demográficas, de estilo de
vida e de saúde geralem relação à presença ou ausência de AV em idosos residentes na
comunidade.
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4 METODOLOGIA

4.1 DESENHO DE ESTUDO

Observacional, descritivo, transversal, analítico e de associação.

4.2 POPULAÇÃO DE ESTUDO

A população foi composta por idosos com idade igual ou superior a 60 anos, residentes
na comunidade.

4.3 LOCAL DE ESTUDO

Cidade do Natal, localizada no estado do Rio Grande do Norte. A cidade é dividida em
quatro regiões administrativas ou zonas – Norte, Sul, Leste e Oeste. Juntas, estas se dividem
em um total de 36 bairros.

4.4 CÁLCULO DO TAMANHO DA AMOSTRA

O tamanho amostral foi calculado por meio de fórmula indicada para estudos
seccionais, cujo desfecho é representado por variável categórica nominal. A fórmula utilizada
foi:

n

z 2 1  P 
2 P

Em que n representa o tamanho da amostra; z representa o nível de confiança, o qual
foi adotado de 95%, ou seja, 1,96, p representa prevalência estimada de alteração vocal em
idosos e ε representa a margem de erro do estudo. Portanto, obteve-se que:

n= 1,96² (1-0,504)n= 385,77
0,1² (0,504)
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A prevalência considerada foi de 50,4% (PERNAMBUCO et al., 2015) e a margem de
erro de 10%. Ao final, foi acrescido 20% correspodente às possíveis perdas, resultando em
463 idosos.

4.4.1 Amostragem

Foi utilizada amostragem por cotas, escolhida quando não existe um cadastro da
população que possibilite a realização da amostragem aleatória, mas há informação sobre o
perfil populacional das variáveis de controle, como idade e sexo. Assim, o perfil amostral
diante destas será semelhante ou idêntico ao populacional. Como o próprio nome sugere, a
amostra por cotas é subdividida em estratos, um para cada cruzamento entre as categorias das
variáveis de controle. A cota de cada estrato nada mais é que o tamanho da amostra no estrato.
A cotaéproporcional ao tamanho do estrato ou da proporção do estrato diante da população
total (VIEIRA, 2016). A partir do censo 2010 (IBGE, 2010), a representatividade de homens e
mulheres idosos nas faixas etárias de 60 a 69, 70 a 79, 80 a 89 e acima de 90 anos em
Natal/RN foi de, respectivamente de 23% e 32%; 11% e 18%; 4,7% e 9%; 0,84% e 1,94%.
Logo, foram entrevistados, dentre os 463 indivíduos, 106 e 148 na primeira faixa etária, 51 e
83 na segunda faixa etária, 21 e 41 na terceira faixa etária, e 4 e 9 na última faixa etária.

4.5 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO

Foram incluídos idosos de ambos os sexos, nacionalidade brasileira, com capacidade
cognitiva preservada, residentes na cidade do Natal/RN no momento da coleta. O estado
cognitivo do idoso foi definido de acordo com quatro critérios (JEREZ-ROIG et al., 2016):
orientação temporal (“em que ano estamos?”); habilidade de responder questionários;
capacidade de administrar as próprias finanças; resultado da Escala de Pfeffer. Foi incluído no
estudo o idoso quemostrasse bom desempenho em pelo menos dois destes parâmetros.
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4.6 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO
Foram excluídos idosos com nível de consciência rebaixado, perda auditiva de grã
impactante autorreferida sem uso de dispositivo eletrônico de amplificação sonora bem
adaptado, laringectomizados totais ou parciais e traqueostomizados.

4.7 DEFINIÇÃO DAS VARIÁVEIS DO ESTUDO

A pesquisa tem como variável dependente a presença ou ausência de alteração vocal.
As variáveis independentes são relativas às condições socioeconômico-demográficas, de
estilo de vida e de saúde geral.
Nos quadros 1, 2 e 3 estão dispostas, respectivamente, as variáveis independentes
relativas às características individuais sócioeconômico-demográficas, de estilo de vida e de
saúde geral.
Quadro 1 – Variáveis relativas às características individuais socioeconômico-demográficas.
Variável

Definição

Tipo

Categorias

Gênero

Distinção natural dos gêneros

Feminino
Masculino

Tempo de vida em anos no
momento da coleta

Categórica
nominal
Quantitativa
contínua

Idade
Faixa etária

Distribuição de diferentes
grupos etários

Categórica
nominal

Zona administrativa

Regiões subdivididas de
acordo com a organização
territorial

Categórica
nominal

Cor ou Raça

Cor da pele (autorreferida)

Categórica
nominal

Escolaridade

Grau de instrução ou o
cumprimento de um
determinado ciclo de estudos

Categórica
ordinal

Plano de Saúde

Usuário de plano de saúde
privado

Filhos

Se o idoso possui filhos

Situação conjugal

Estado civil do idoso

Categórica
nominal
Categórica
nominal
Categórica
nominal

A partir de 60 anos
60 a 69 anos
70 a 79 anos
Acima de 80 anos
Zona Norte
Zona Sul
Zona Leste
Zona Oeste
Branco
Negro
Pardo
Amarelo
Analfabeto
Ensino fundamental
I
Ensino fundamental
II
Ensino Médio
Ensino Superior
Não
Sim
Não
Sim
Solteiro
Casado
Divorciado
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Situação ocupacional

Maneja recursos
financeiros

Realização ou não de
atividades laborais
Administra os recursos
financeiros

Categórica
nominal

Viúvo
Aposentado
Ativo
Aposentado e ativo
Pensionista

Categórica
nominal

Não
Sim

Tipo

Categorias

Categórica
nominal

Não
Sim

Categórica
nominal

Não
Sim

Categórica
nominal
Categórica
nominal

Não
Sim
Não
Sim

Categórica
nominal

Não
Sim

Categórica
nominal
Categórica
nominal

Não
Sim
Não
Sim

Categórica
nominal

Não
Sim

Categórica
nominal
Categórica
nominal

Não
Sim
Não
Sim

Categórica
nominal

Inativa
Ativa

Tipo

Categorias

Categórica
nominal

Não
Sim

Categórica
ordinal

Ruim
Razoável
Boa
Muito boa
Excelente

Fonte: própria
Quadro 2 – Variáveis relativas ao estilo de vida.
Variável
Definição
Doença do trato digestivo em
Refluxo
que o ácido estomacal ou a
gastroesofágico
bile irritam a parede do
esôfago
Situação na qual o sistema
respiratórioapresenta uma
Alergias respiratórias
resposta imunológica
inesperada
Inflamação nas cavidades
Sinusite
nasais
Resfriados mais de 3
Gripe mais de 3 vezes ao ano
vezes ao ano
Inflamações de
Quadro de faringite ou
garganta mais de 3
amigdalite
vezes ao ano
Fuma ou já fumou por
Uso de cigarro por 1 ano ou
1 ano ou mais
mais
Bebe ou já bebeu por 1
Uso de álcool por 1 ano ou
ano ou mais
mais
Uso constante da voz
Uso da voz nas atividades
no ambiente
laborais
profissional
Uso constante da voz
Uso da voz no cotidiano
na atualidade
Tem com quem
Estabelecimento da
conversar no dia a dia
comunicação no cotidiano
Autopercepção do
Como se considera no estado
estado de atividade
de atividade geral
geral
Fonte: própria
Quadro 3 – Variáveis relativas à saúde geral.
Variável
Definição
Ação de buscar tratamento
Buscou tratamento de
com médico ou profissional de
saúde em virtude de
saúde devido a uma alteração
alteração vocal
na voz
Autorrelato sobre a percepção
que o indivíduo possui sobre a
Autoavaliação da
sua voz no
condição vocal
cotidiano(UGULINO;
OLIVEIRA; BEHLAU, 2012)
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Alteração na
deglutição
autorreferida
Alteração na audição
autorreferida

Disfunção
têmporomandibular

Hipossalivação

Depressão

Dependência

Ocorrência autorreferida de
problemas para deglutir no
cotidiano
Dificuldade autorreferida em
ouvir os sons da fala e do
ambiente
Alteração na articulação
temporomandibular. Avaliada
pelo Questionário
Simplificado para Diagnóstico
de Disfunção
Temporomandibular em
Adultos (QST/DTM) (PAIVA,
2013)
Diminuição do fluxo salivar.
Avaliado pelo Questionário
sobre xerostomia para
detecção da hipossalivação
(TORRES et al, 2002)
Condição de saúde que
envolve déficit de aspectos
psíquicos, fisiológicos e
comportamentais.
Avaliada pela Escala de
Depressão Geriátrica
Abreviada (SHEIKH;
YESAVAGE, 1986),
recomendada pelo Ministério
da Saúde (BRASIL, 2006)
Grau de dependência avaliado
pela Escala de
Pfeffer(PFEFFERet al., 1982)

Categórica
nominal

Não
Sim

Categórica
nominal

Não
Sim

Categórica
nominal

Não
Sim

Categórica
nominal

Não
Sim

Categórica
nominal

Não
Sim

Categórica
nominal

Idoso dependente
Idoso independente

Fonte: própria

4.8 COLETA DE DADOS

Após treinamento da equipe com a Ficha de Coleta de Fonoaudiologia, que continha
os protocolos referentes às características sócioeconômico-demográficas; Escala de Pfeffer;
RAVI; fatores associados às alterações vocais; QST/DTM; Questionário sobre Xerostomia e
Escala de Depressão GDS-15, a coleta aconteceu em locais de grande movimento, como
supermercados, praças e unidades básicas de saúde, situados nas zonas administrativas que
compõem a cidade do Natal/RN. Os idosos foram abordados diretamente por um integrante da
equipe, responsável por explicar os objetivos do estudo. Após assinarem o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)(Anexo B), foi realizada a aplicação dos
protocolos, com duração média de 30 minutos.
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4.9 ANÁLISE DE DADOS

Os dados foram analisados inicialmente de forma descritiva e variáveis com mais de
duas categorias foramdicotomizadas. Foi realizada análise bivariada por meio do teste do quiquadrado de Pearson ou exato de Fisher e a medida de magnitude da associação foia razão de
prevalência. Para testar a influência das covariáveis e identificar os fatores associados ao
desfecho, foi realizada análise multivariada por meio do modelo de regressão de Poisson,
indicado pela natureza dicotômica da variável dependente. Para inserção no modelo, foram
consideradas apenas as variáveis com valor crítico de p menor que 0,20. Para todos os
cálculos, o nível de significância foi de 5%.

4.10 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS

Este estudo foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos do
Hospital Universitário Onofre Lopes e seguiuo que preconiza a Resolução nº 466/2012, do
Conselho Nacional de Saúde (CNS), sob número do parecer 1.433.966(Anexo C).
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5RESULTADOS

Foram avaliados 463 idosos de ambos os sexos, com média de idade de 70 (±7,74)
anos, com idade mínima de 60 anos e máxima de 90, sendo 282 (60,9%) mulheres e 181
(39,1%) homens. Os resultados dos fatores socioeconômico-demográficos demonstraram, em
sua maioria, idosos jovens, residentes na zona leste,autodeclarados de cor branca, que
cursaram até o ensino fundamental I, sem plano de saúde, com filhos, casados, aposentados e
com autonomia no manejo dos próprios recursos financeiros (Tabela 1).
Tabela 1 – Características socioeconômico-demográficas da população. Natal/RN, 2017.
n
Faixa etária
60-69 anos
70-79 anos
Acima de 80 anos
Zona Administrativa
Zona Norte
Zona Sul
Zona Leste
Zona Oeste
Cor ou raça(autodeclarados)
Branco
Negro
Pardo
Amarelo
Indígena
Escolaridade
Analfabeto
Ensino Fundamental I
Ensino Fundamental II
Ensino Médio
Ensino Superior
Plano de Saúde
Não
Sim
Filhos
Não
Sim
Situação Conjugal
Solteiro
Casado
Divorciado
Viúvo
Situação Ocupacional
Aposentado
Ativo
Aposentado e Ativo
Pensionista
Maneja recursos financeiros
Não
Sim

Fonte: própria.

%

253
135
75

54,6
29,2
16,2

75
135
160
93

16,2
29,2
34,6
20,1

258
62
132
9
2

55,7
13,4
28,5
1,9
0,4

69
180
76
91
47

14,9
38,9
16,4
19,7
10,2

260
202

56,2
43,6

53
410

11,4
88,6

51
250
55
104

11,0
54,0
11,9
22,5

244
70
71
78

52,7
15,1
15,3
16,8

119
344

25,7
74,3
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Quanto aos fatores associados à alteração vocal em idosos, grande parte não referiu
refluxo gastroesofágico, alergias respiratórias, sinusite, resfriados, inflamação na garganta, ou
se fumou ou bebeu por um ano ou mais. Também responderam, em sua maioria, não terem
trabalhado em algum emprego no qual precisavam usar muito a voz e fazerem alguma
atividade atualmente na qual precisem usar muito a voz. A maior proporção dos idosos tem
com quem conversar e se consideram ativas (Tabela 2).
Tabela 2 – Análise descritiva referente a fatores associados à alteração vocal em idosos.
Natal/RN, 2017.
Refluxo gastresofágico
Não
Sim
Alergias respiratórias
Não
Sim
Sinusite
Não
Sim
Resfriados mais de 3 vezes ao ano
Não
Sim
Inflamações de garganta mais de 3 vezes ao ano
Não
Sim
Fuma ou já fumou por 1 ano ou mais
Não
Sim
Bebe ou bebeu por 1 ano ou mais
Não
Sim
Uso constante da voz no ambiente profissional (no passado)
Não
Sim
Uso constante da voz na atualidade
Não
Sim
Tem com quem conversar no dia a dia
Não
Sim
Autopercepção do estado de atividade geral
Inativa
Ativa

n

%

322
141

69,5
30,5

320
143

69,1
30,9

367
96

79,3
20,7

328
135

70,8
29,2

319
144

68,9
31,1

265
198

57,2
42,8

269
194

58,1
41,9

368
95

79,5
20,5

371
92

80,1
19,9

54
409

11,7
88,3

39
424

8,4
91,6

Fonte: própria.
A tabela 3 demonstra que a maioria dos idosos procurou médico ou profissional da
saúde em razão de alterações na voz. Grande parte dos indivíduos avaliados não buscou
tratamento de saúde em virtude de alteração vocal, classificou a voz como muito boa ou boa,
não teve problemas para engolir, não referiualteração auditiva, disfunção temporomandibular, hipossalivação ou sintomas depressivos e era independente.
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Tabela 3 – Análise descritiva de variáveis referentes ao histórico de tratamento vocal e
autopercepções do idoso. Natal/RN, 2017.
Buscou tratamento de saúde em virtude de alteração vocal
Depois dos 60 anos
Antes dos 60 anos
Não
Autoavaliação da condição vocal
Ruim
Razoável
Boa
Muito boa
Excelente
Alteração na deglutição autorreferida
Não
Sim
Alteração na audição autorreferida
Não
Sim
DTM
Não
Sim
Hipossalivação
Não
Sim
Sintomas depressivos
Não
Sim
Dependência
Idoso independente
Idoso dependente

n

%

42
25
396

9,1
5,4
85,5

47
84
122
124
86

10,2
18,1
26,3
26,8
18,6

369
94

79,7
20,3

269
194

58,1
41,9

401
62

86,6
13,4

258
205

55,7
44,3

335
128

72,4
27,6

372
91

80,3
19,7

Fonte: própria.
De acordo com o RAVI, a sensação de garganta seca, de pigarro na garganta e de
coceira na garganta foram as alterações mais referidas pelos idosos da comunidade, seguidos
por dor na garganta e ardência na garganta (Figura 1).
A prevalência de alteração vocal em idosos da comunidade foi de 51,4% (IC95%:
46,8-55,9).
A análise bivariada das variáveis socioeconômico-demográficas não revelou nenhuma
associação estatisticamente significativa (Tabela 4).
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Figura 1 – Distribuição das respostas dos idosos da comunidade ao questionário RAVI.
Natal/RN. 2017.
Sua voz lhe incomoda?

70,2

21,4

8,4

Sua voz some ao longo do dia?

78,8

15,1

6,0

Sua voz piora ao longo do dia?

74,3

16,8

8,9

Sente que faz esforço para a voz sair?

77,3

Sente cansaço na voz?

19,0 3,7

73,7

Sente sua garganta seca?

19,0 7,3

53,3

Sente coceira na garganta?

60,3

Sente queimação, ardência na garganta?

37,4

9,3

28,9

10,8

75,4

Sente pigarro na garganta?

53,1

Sente dor na garganta?

63,7
0%

às vezes
sempre

19,9 4,8
36,3
26,8

20%

não

40%

60%

10,6
9,5

80%

100%

Tabela 4 – Associação entre AV e variáveis socioeconômico-demográficas. Natal/RN. 2017.
AV
Sim
Gênero
Masculino
Feminino
Idade
60 a 79 anos
80 anos ou mais
Zona administrativa
Zonas norte e oeste
Zonas sul e leste
Cor
Branco
Outros
Escolaridade
Analfabeto/ ens. Fund. I
Ens. Fund II/ médio/ superior
Plano de saúde
Sim
Não
Filhos
Sim
Não
Estado civil
Solteiro
Outros

Não

p

RP (IC:95%)

48,6
48,4

0,993a

1,00 (0,83-1,20)
1,00

189
36

48,7
48,0

0,910ª

1,01 (0,79-1,28)
1,00

51,5
51,3

114
111

48,5
48,7

0,970ª

1,00 (0,84-1,19)
1,00

128
110

49,6
53,7

130
95

50,4
46,3

0,386ª

1,08 (0,90-1,29)
1,00

135
103

54,2
48,1

114
111

45,8
51,9

0,191ª

1,12 (0,94-1,34)
1,00

97
141

48,0
54,0

105
120

52,0
46,0

0,199a

0,88 (0,74-1,06)
1,00

212
26

51,7
49,1

198
27

48,3
50,9

0,716a

1,05 (0,78-1,40)
1,00

26
212

51,0
51,5

25
200

49,0
48,5

0,948ª

0,99 (0,74-1,31)
1,00

n

%

n

%

93
145

51,4
51,4

88
137

199
39

51,3
52,0

121
117
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Situação ocupacional
Com ocupação formal ou informal
Sem ocupação
Maneja recursos financeiros
Sim
Não

73
165

51,8
51,2

68
157

48,2
48,8

0,916ª

1,01 (0,83-1,22)
1,00

170
68

49,4
57,1

174
51

50,6
42,9

0,146a

1,15 (0,95-1,39)
1,00

a

Teste do qui-quadrado de Pearson; bTesteExato de Fisher
Fonte: própria

De acordo com a Tabela 5, existiu associação entre AV e refluxo gastroesofágico,
alergias respiratórias, resfriados, inflamações na garganta e tabagismo. O resultado mostrou
que idosos que referiram ter refluxo gastresofágicoe alergias respiratórias tinham 1,34 e 1,48
vezes maisAV, respectivamente. Quanto ao resfriado, os resultados demonstraram que a
prevalência de AV é 137% maior em relação aos que não apresentaram esta condição.
Quanto à inflamação recorrente na garganta, o idoso apresentou prevalência 147% maior de
AV quando comparados aos que não a possuíam. O idoso fumante atual ou ex-tabagista teve
prevalência 321% maior de AVdo que não fumantes.Já o indivíduo senescente que
desenvolvia atividade atual com demanda vocal teve 1,32 vezes mais AV comparando-se aos
que não tinham demanda vocal na atualidade.
Tabela 5 – Associação entre AV e fatores considerados associados à AV, segundo a literatura.
Natal/RN. 2017.
AV
Sim
Refluxo gastroesofágico
Sim
Não
Alergias respiratórias
Sim
Não
Sinusite
Sim
Não
Resfriados mais de 3 vezes ao ano
Sim
Não
Inflamações de garganta mais de 3
vezes ao ano
Sim
Não
Bebe ou já bebeu por 1 ano ou mais
Sim
Não
Fumaou já fumou por 1 ano ou mais
Sim
Não
Uso constante da voz no ambiente
profissional (no passado)

Não

p

RP (IC:95%)

37,6
53,4

0,001a*

1,33 (1,12-1,59)
1,00

48
177

33,6
55,3

<0,001a*

1,48 (1,25-1,75)
1,00

55,2
50,4

43
182

44,8
49,6

0,402a

1,09 (0,89-1,34)
1,00

86
152

63,7
46,3

49
176

10,5
38,0

<0,001a*

1,37 (1,15-1,63)
1,00

95
143

66,0
44,8

49
176

34,0
55,2

<0,001a*

1,47 (1,24-1,74)
1,00

106
132

54,6
49,1

88
137

45,4
50,9

0,236a

1,11 (0,93-1,32)
1,00

168
70

84,8
26,4

30
195

15,2
73,6

<0,001a*

3,21 (2,60-3,96)
1,00

55

57,9

40

42,1

0,155a

1,16 (0,95-1,42)

n

%

n

%

88
150

62,4
46,6

53
172

95
143

66,4
44,7

53
185
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Sim
Não
Uso constante da voz na atualidade
Sim
Não
Tem com quem conversar no dia a dia
Sim
Não
Autopercepção do estado de saúde
geral
Inativa
Ativa

183

49,7

185

50,3

1,00

59
179

64,1
48,2

33
192

35,9
51,8

0,003a*

1,32 (1,10-1,60)
1,00

209
29

51,1
53,7

200
25

48,9
46,3

0,719a

1,05 (0,80-1,37)
1,00

20
218

51,3
51,4

19
206

48,7
48,6

0,987a

0,99 (0,72-1,37)
1,00

a

Teste do qui-quadrado de Pearson; bTeste Exato de Fisher;
*estatisticamente significativa
Fonte: própria
De acordo com os resultados expostos na Tabela 6, a AV na população estudada também
foi associada à dificuldade de engolir (autorreferida), alteração auditiva (autorreferida), disfunção
temporomandibular, hipossalivação e sintomas depressivos. O idoso que autorreferiudificuldade
para engolir ou alteração auditiva teve, respectivamente,1,38 e 2,40 vezes mais AV comparado
aos que não referiram. A prevalência de AV entre os idosos com disfunção temporomandibular
(DTM) foi 146% maior em relação aos que não apresentaram DTM. Já os idosos com
hipossalivação apresentaram 3,57 vezes mais AV em relação aos idosos sem hipossalivação.
Quanto aos sintomas depressivos, idosos tiveram 127% mais AV em relação aos que não
possuíam estes sintomas.

Tabela 6 – Associação entre AV e variáveis referentes ao histórico de tratamento vocal,
autopercepções do idoso. Natal/RN, 2017.
AV
Sim
Buscou tratamento de saúde em virtude
de alteração vocal
Não
Sim
Ocorrência autorreferida de engasgo
Sim
Não
Alteração auditiva autorreferida
Sim
Não
Disfunção temporomandibular
Sim
Não
Hipossalivação
Sim
Não
Sintomas depressivos
Sim
Não
a

Não

p

RP (IC:95%)

49,5
37,3

0,045ª

0,78 (0,63-0,97)
1,00

32
193

34,0
52,3

<0,001a*

1,38 (1,15-1,65)
1,00

77,8
32,3

43
182

22,2
67,7

<0,001a*

2,40 (1,99-2,90)
1,00

44
194

71,0
48,4

18
207

29,0
51,6

<0,001a*

1,46 (1,21-1,77)
1,00

176
62

85,9
24,0

29
196

14,1
76,0

<0,001a*

3,57 (2,85-4,47)
1,00

78
160

60,9
47,8

50
175

39,1
52,2

0,011a

1,27 (1,06-1,52)
1,00

n

%

n

%

200
42

50,5
62,7

196
25

62
176

66,0
47,7

151
87

Teste do qui-quadrado de Pearson; *estatisticamente significativa
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Fonte: própria
A Tabela 7 apresenta o modelo da análise multivariada por regressão de Poisson. Após
análise da razão de prevalência, as variáveis que apresentaram significância estatística
foram:hipossalivação,tabagismo, alteração auditivaautorreferida, se procurou médico ou
profissional de saúde por problemas na voz, alergias respiratórias, inflamações na
garganta,disfunçãotemporomandibular (DTM), alteração na deglutição, resfriados recorrentes,
refluxo gastresofágico, uso constante da voz na atualidade e sintomas depressivos. Apenas as
quatro primeiras variáveis citadas se ajustaram ao modelo de regressão e estão expostas na
Tabela 7 com suas respectivas razões de prevalência. O resultado da análise de regressão
indicou, portanto, que em idosos residentes na comunidade, a prevalência de AVfoi 2,04
vezes maior em tabagistas ou ex-tabagistas, 1,51 vezes maior em quem referiu alteração
auditiva e 2,28 vezes maior naqueles comhipossalivação. Já no caso dos idosos que referiram
ter buscadotratamento de saúde por problemas vocais, a prevalência de AV foi 27% menor.
Portanto, a AV em idosos na comunidade associou-se a variáveis relacionadas a estilo de vida
(tabagismo) e saúde geral (alteração auditiva autorreferida, hipossalivação e procurar
profissional da saúde por problema vocal).
Tabela 7 – Análise multivariada por regressão logística múltipla. Natal/RN, 2017.
Fuma ou fumou por um ano ou mais
Sim
Não
Buscou tratamento de saúde em virtude de alteração vocal
Não
Sim
Alteração auditiva autorreferida
Sim
Não
Hipossalivação
Sim
Não

Fonte: própria

p

RP (IC:95%)

<0,001

2,04 (1,65-2,52)
1,00

<0,001

0,73 (0,60-0,88)
1,00

<0,001
<0,001

1,51 (1,28-1,78)
1,00
2,28 (1,80-2,88)
1,00
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6 DISCUSSÃO

Os resultados desta pesquisa apontaram que na cidade do Natal/RN, pouco mais de
50% da amostra de idosos residentes na comunidade apresentaram AV. Este é o primeiro
estudo que contemplauma determinada região geográfica e que utiliza um instrumento cujo
resultado pode ser interpretado de forma válida e confiável para identificar AV em idosos.
A prevalência observada neste estudo supera 29,1%, maior proporção encontrada nos
estudos de base populacional com idosos que vivem na comunidade (PERNAMBUCO et al.,
2015) e que foi resultado de um trabalho norteamericano(ROY et al., 2007) com idosos não
institucionalizados, no qual a presença de AV foi definida por meio deum instrumento que
não teve as propriedades psicométricas investigadas.Em idosos institucionalizados da cidade
do Natal/RN, a prevalência de AV detectada pelo RAVI foi de 39,3% (PERNAMBUCO et
al., 2017b), também inferior a encontrada neste estudo.
No Brasil, não há registros desse tipo de informação na perspectiva epidemiológica em
idosos residentes na comunidade. Apenas um estudo (BEHLAU et al., 2012), aproximou-se
de um resultado robusto nesse sentido. Os autores utilizaram um protocolo semelhante ao de
estudo anterior realizado com a população norteamericana (ROY et al., 2004) e investigaram
a prevalência de alteração vocal na população geral de todo o Brasil no intuito de observar
diferenças entre professores e não professores. Nessa amostra, existiam 149 idosos, no
entanto, para esse estrato da população só foram publicados os dados referentes à ocorrência
de AV em algum momento da vida (52,4%), o que não representa a prevalência dessa
condição de saúde na velhice.
Alguns estudos realizados com grandes amostras em seus respectivos países (Estados
Unidos e Coreia do Sul), apontam, respectivamente, para prevalências de 8,1% e 2,5% em
idosos residentes na comunidade, porém a metodologia dos estudos é distinta e o desfecho
não é AV, mas doenças laríngeas (COHEN et al., 2012; BYEON; LEE, 2013; ROY et al.,
2016).
O perfil da amostra deste estudo foi composto pelo predomínio de pessoas do gênero
feminino, com idade entre 60 e 69 anos, residentes na zona leste de Natal, autodeclaradas de
cor branca, com baixa escolaridade, casadas, com filhos, sem plano de saúde, aposentadas,
cujos recursos financeiros eram gerenciados por elas mesmas. Esse perfil não é diferente do
encontrado em estudos anteriores realizados no Brasil com idososresidentes na
comunidade(DRUMMOND; ALVES, 2013; CONFORTIN et al., 2016).
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O predomínio do sexo feminino entre pessoas com 60 anos ou mais é relatado em
diversos outros estudos com idosos brasileiros (TAVARES; DIAS, 2011; DRUMMOND;
ALVES, 2013; CONFORTIN et al., 2016) e está atrelado ao que se chama de feminilização
da velhice, caracterizado pela maior concentração de mulheres nas faixas etárias acima de 60
anos, em virtude de aspectos como autocuidado mais frequente com a saúde, menor exposição
à morte por causas externas quando mais jovens, maior exposição dos homens a ambientes
ocupacionais insalubres, seletividade alimentar mais rigorosa e conservação de estilo de vida
menos prejudicial à saúde (LIMA-COSTA et al., 2003; RIBEIRO et al., 2009; DEBERT;
OLIVEIRA, 2012; SILVA; MENANDRO, 2014; OLIVEIRA; SANTOS; PAVIRINI, 2014).
A longevidade feminina é um aspecto relevante a ser considerado na proposição de políticas
públicas direcionadas à população idosa, pois implica em ponderar necessidades e abordagens
diferenciadas que podem resultar em maior ou menor eficácia no que diz respeito ao impacto
das possíveis medidas adotadas.
O resultado encontrado em relação à cor da pele reflete o perfil histórico de
composição da população brasileira, composta por uma ligeira hegemonia branca, seguida por
pardos ou miscigenados e negros (DE VOS, 2005; NÓBREGA; FALEIROS; TELLES, 2009).
Outra razão que pode explicar o maior número de idosos brancos é a violência contra o negro
no Brasil. Observa-se no país uma tendência à queda do número de homicídios entre brancos
e aumento entre os negros (WAISELFISZ, 2012). No município do Natal/RN, em 2010, a
taxa de vitimização negra, apontou que morreram proporcionalmente 687% mais negros do
que brancos (WAISELFISZ, 2012). A partir desse cenário, pode-se inferir que em relação à
cor da pele, o perfil da população idosa residente na comunidade brasileira não deve mudar
nos próximos anos.
Já a baixa escolaridade está associada a piores indicadores de qualidade de vida em
idosos de forma geral (PASKULIN, VIANNA; MOUZAHN, 2009). Supõe-se que isto pode
ser explicado pelo acesso restrito à educação que a atual coorte possuía no passado,
especialmente as mulheres, a quem era negado o direito de ir à escola e atribuídos os papeis
de boas esposas, mães e donas de casa (INOUYE; PEDRAZZANI, 2007).
O número de idosos sem planos de saúde pode ser um indicador da condição
socioeconômica mais baixa da maior proporção da população investigada. Apesar dos
avanços nas políticas de saúde para o idoso no Brasil, os serviços de saúde ainda não
conseguem suprir plenamente as necessidades dessa população e, com isso, estimulam os
idosos com condição socioeconômica mais favorável a buscarem melhor assistência em
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planos privados de saúde, enquanto os mais pobres continuam a depender exclusivamente do
serviço público de saúde (NÓBREGA; FALEIROS; TELLES, 2009).
Vale ressaltar que a ausência de associação entre AV e as condições socioeconômicodemográficas é uma informação especialmente importante para a proposição de estratégias de
combate à AV, pois, no caso do idoso residente na comunidade, essas deverão ser pensadas
numa perspectiva de alcance mais ampliado, cujas ações contemplem as múltiplas e
heterogêneas necessidades desse público alvo.
Ao analisar cada questão do RAVI isoladamente, verificou-se que na amostra deste
estudo os sintomas de desconforto laríngeo foram os mais referidos. O resultado ratifica que
em idosos com AV residentes na comunidade, as sensações físicas relacionadas à fonação são
percebidas mais facilmente do que as características perceptivo-auditivas (ROY et al., 2007).
Como fatores associados às AV, a análise multivariada apontouhipossalivação,
tabagismo, alteração auditiva autorreferrida e procurar médico ou profissional da saúde por
problemas na voz. Nesse sentido, fica claro que os fatores associados à AV nessa população
estão relacionados à saúde geral e estilo de vida.
A hipossalivação é apontada como uma condição que predispõe à disgeusia, dor,
sensação de “queimação” na boca, cáries, disfagia e disfonia (SALEH et al., 2015). Em
virtude da natureza etiológica multifatorial dessa condição, há controvérsias se o avanço da
idade justifica isoladamente a diminuição do fluxo salivar (HAN; SUAREZ-DURALL;
MULLIGAN, 2015). Em relação à disfonia, não foram encontradas referências diretas sobre
hipossalivação, mas sim sobre xerostomia, que consiste na sensação subjetiva do paciente em
relação à diminuição do fluxo salivar (HAN; SUAREZ-DURALL; MULLIGAN, 2015). Na
população em geral, a xerostomia já foi apontada como uma variável associada à AV
pregressa, crônica ou atual e a baixos índices de qualidade de vida (COHEN, 2010).
Estas alterações referidas com mais frequência pelosidosos encontram respaldo na
natural diminuição de lubrificação da mucosa laríngea que ocorre ao envelhecer (SATO;
HIRANO, 1998; KENDALL, 2007). Nessa fase da vida existe diminuição do volume do
muco secretado e espessamento da secreção, o que resulta em restrição do movimento
mucondulatório de pregas vocais, sensação de ressecamento e reação de tentativa de limpeza
do conteúdo acumulado, conhecido como pigarro (SATO; HIRANO, 1998; KENDAL, 2007;
MARTINS et al., 2014; MOURÃO et al., 2016).
Outro fator associado à AV encontrado neste estudo foi o tabagismo. No Brasil, dados
da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) realizada em 2013, constatou que a prevalência de
usuários atuais de produtos derivados de tabaco, fumado ou não fumado, de uso diário ou
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ocasional, foi de 15,0% (21,9 milhões de pessoas). Segundo a situação do domicílio, a parcela
de usuários foi maior na área rural (17,4%) que na urbana (14,6%). Entre as Grandes Regiões,
a prevalência variou de 13,4%, na Região Norte, a 16,1%, na Região Sul. Por faixa etária,
aqueles com idade entre 40 e 59 anos apresentaram o maior percentual (19,4%) (IBGE, 2013).
O tabagismo está associado a mais de 40 causas de morbidade e mortalidade na sociedade
contemporânea (GELLERT; SCHOTKER; BRENNER, 2012), incluindo o câncer (WUNSCH
FILHO et al., 2010). A maioria dos estudos sobre tabagismo concentra-se na população de
adultos com idade até 59 anos, sendo mais escassos os trabalhos sobre o assunto na velhice.
O tabagismo também já é estabelecido como fator de risco para doenças laríngeas,
incluindo o câncer de laringe, sendo esse risco ainda maior na população idosa (GONZÁLEZ;
CARPI, 2004; SVHULTZ, 2011; ZYGOGIANNI et al, 2011). Existem evidências de que a
laringe é o órgão mais sensível às mudanças histopatológicas após exposição à fumaça do
cigarro e que a exposição prolongada da mucosa laríngea às substâncias contidas no cigarro
compromete o movimento mucondulatório da túnica mucosa, altera qualidade vocal, provoca
irritação do trato vocal, edema em pregas vocais, pigarro, tosse, sensação de ardor, aumento
de secreção e de infecções (VASCONCELOS et al., 2009; PINTO; CRESPO; MOURÃO,
2014). Todo esse conjunto de transformações contribui para que fumantes e não fumantes
apresentem características vocais distintas.
A perda auditiva autorreferida também esteve associada à AV neste estudo. Entre os
que referiram perda auditiva, a prevalência de AV foi 1,51 vezes maior quando comparados
aos que não referiram. Voz e audição possuem uma relação simbiótica, especialmente no que
diz respeito ao monitoramento auditivo da voz e, por isso, os idosos com dificuldades nesses
elementos comunicativos podem ter prejuízos na qualidade de vida (COHEN; TURLEY,
2009), resultando em sintomas de depressão, angústia, isolamento social e autoavaliação
negativa de saúde geral (SANTOS et al., 2012; ACAR et.al, 2011).
Algumas queixas auditivas referidas pelos idosos incluem dificuldade de compreensão
dos sons da fala durante o ato comunicativo, a necessidade de que as pessoas repitam o que
disseram ou falem mais alto, necessidade de elevar o volume dos aparelhos eletrônicos e
menor tolerância a sons intensos e ambientes muito ruidosos (SANTIAGO; NOVAES, 2009).
Do ponto de vista emocional, o idoso com alteração auditiva pode sentir-se frustrado e
incapaz de exercer plenamente suas funções sociais, procurando isolar-se voluntaria ou
involuntariamente (SANTIAGO; NOVAES, 2009). De acordo com o resultado da presente
pesquisa, o idoso com alteração auditiva residente na comunidade tem praticamente duas
vezes mais AV do que o idoso sem alteração auditiva, o que pode sugerir que principalmente
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no grupo no qual as incapacidades coexistem, as chances de restrição comunicativa e
retraimento psicossocial são maiores, e convergem na aceleração do declínio funcional e de
qualidade de vida.
Apesar da associação entre perda auditiva e AV encontrada neste estudo, ressalta-se
que pesquisas com avaliação auditiva instrumental são necessárias para confirmar esse achado
(COHEN; TURLEY, 2009). Sabe-se que idosos com perda auditiva moderada a profunda tem
alterações na produção vocal, pois necessitam fazer mais esforço ou aumentar a intensidade
vocal para conseguirem ouvir a si mesmos (COHEN; TURLEY, 2009).
De acordo com os resultados do estudo, a prevalência de AV é menor nos idosos que
já procuraram médico ou profissional da saúde por problemas na voz. Supõe-se que estes
idosos apresentem maior preocupação com sua comunicação e com seu bem estar físico,
social e mental e, por isso, ao perceberem alguma mudança em seu padrão de voz, busquem
um profissional habilitado, a fim de minimizar os efeitos negativos das AV.Os idosos são os
que mais utilizam o serviço médico, proporcionalmente. Estudo afirma que uma população
com 12% de idosos usa 33% do tempo médico e que o número de consultas de pacientes
geriátricos corresponde a 17,53% do total de pacientes ambulatoriais (CLARKE, 2002).
Osindivíduosquedesconhecem as possíveis opções de tratamento e aceitam suas
alterações de vozpodem continuar a sofrer as consequências das AV sem manifestar queixas,
porém,mesmo na ausência destas,o profissional da saúde pode abordar este assunto com o
usuário, a fim de rastrear a ocorrência de AV e adotar as condutas adequadas (TURLEN;
COHEN, 2010).Indivíduos que apresentam mudanças progressivas e crônicas na voz podem
se perceber minimamente afetados por esta condição de saúde e o tratamento pode passar de
forma despercebida (BEHRMAN; SULICA; HE, 2004).Algumas vezes, a AVpodenão ser
constatada ou valorizada porque oidosoapresentamúltiplascomorbidades. Idosos possuem
quase quatro vezes mais problemas de saúde, quando comparados a outras faixas etárias.
Quatro entre cinco deles referem pelo menos uma condição crônica, sendo que muitos
apresentam mais de uma condição associada. Os idososusam com frequência múltiplas
medicações e estão mais susceptíveis aos seus efeitos adversos (BORA et al., 2004).
De acordo com dados da literatura, indivíduos com alteração vocal ou laríngea que
procuraram atendimento com médico ou profissional da saúde apresentaram, ao final do
tratamento, mudanças positivas neste diagnóstico, confirmando, assim, a eficácia
daintervençãode um profissional especializado na diminuição das AV (COHEN et al., 2015).
Outras variáveis que se apresentaram como fatores associados na análise bivariada,
mas que não permaneceram no modelo multivariado foram: refluxo gastroesofágico, alergias
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respiratórias, resfriados recorrentes, inflamações na garganta, dificuldade autorreferida de
deglutir, disfunção temporomandibular e sintomas depressivos.
A prevalência de AV encontrada neste estudo indica que esta não é uma condição rara
nos idosos residentes na comunidade e que não está restrita apenas aos que possuem
comprometimento cognitivo, chegando a superar a prevalência encontrada em idosos
institucionalizados do mesmo município. Além disso, trata-se de um transtorno da capacidade
comunicativa associado a outros fatores, o que constitui uma situação que merece atenção no
âmbito coletivo com o intuito de identificar os problemas e agir sobre eles. Os resultados
encontrados neste estudo podem estimulara elaboração de estratégias que promovam a
conscientização sobre a relevância daintegridadeda comunicação humanapara a manutenção
das capacidades cognitiva, funcional, física e psicossocial do idoso residente na comunidade.
Algumas limitações do estudo merecem ser destacadas: (a) o desenho do estudo é
transversal e não permite interpretações de causa e efeito entre as variáveis; (b) como a
maioria das informações foi autorreferida e a população alvofoicomposta por idosos, vieses de
memória e de resposta podem ter ocorrido; (c) a inexistência de um cadastro de idosos do
município não permitiu que a amostragem fosse probabilística.
Por outro lado, este estudo é pioneiro na investigação epidemiológica da prevalência e
fatores associados às AV em idosos residentes na comunidade, utilizando para isso um
instrumento com evidências de validade e confiabilidade adequadas para esta finalidade.
Além disso, este se tornou o primeiro estudo a descrever a prevalência de AV em idosos
residentes na comunidadea partir de um processo de amostragem mais controlado e robusto.

54

7CONCLUSÕES

Por meio dos resultados deste trabalho, foi possível concluir que na cidade do Natal a
prevalência de AV em idosos residentes na comunidade é alta. As principais queixas estão
relacionadas às sensações físicas de garganta seca, pigarro e coceira na garganta. Já os fatores
associados às AV foramhipossalivação, tabagismo, alteração auditiva autorreferida e procurar
médico ou profissional da saúde por problemas na voz.
Estes fatores são passíveis de intervenção a partir de estratégias de conscientização por
parte dos gestores e da própria população, com o objetivo de diminuir o tabagismo,
demonstrar

a

importância

do

uso

de

aparelho

de

amplificação

sonora

individualparaminimizarosefeitos da alteração auditiva, incentivar a busca precoce por apoio e
orientação sobre AV e estimular ações multiprofissionais de combate àhipossalivação.
Desta forma, este estudo representa uma importante contribuição na perspectiva da
comunicação humana dentro do contexto das grandes populações. Assim, os resultados devem
auxiliar no investimento de estratégias que estimulem o bem estar físico, emocional e mental
dos idosos, com enfoque na manutenção da qualidade vocal e comunicativa, inserção social
plena e melhores condições gerais de saúde dessa população.
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APÊNDICE – Ficha de coleta regular da equipe de Fonoaudiologia
FICHA DE COLETA FONOAUDIOLOGIA
Data da coleta: ____/_____/_______
Número:_____
Entrevistador: _________________
Nome: ___________________________________________________________________________
Idade:_____Data de Nascimento: ____/____/____Bairro: ___________ Zona: ________________
Sexo

Cor/Raça

Escolaridade

Plano de saúde

1. Homem
2. Mulher
1.
2.
3.
4.
5.
6.
9.

Branco
Negro
Pardo
Amarelo
Indígena
Outra
NS/NR

1.
2.
3.
4.
5.
9.

Analfabeto
Ensino fundamental
Ensino fundamental II
Ensino médio
Ensino superior
NS/NR

0. Não
1. Sim
9. NS/NR

0. Não
1. Sim, ________
9. NS/NR

Filhos. Se sim, quantos?

Situação conjugal

1.
2.
3.
4.
9.

Situação Ocupacional

0. Aposentado
1. Ativo
2. Aposentado + Ativo
3. Pensionista
9. NS/NR

Maneja recursos
financeiros

Solteiro
Casado
Divorciado
Viúvo
NS/NR

0. Não
1. Sim

ESCALA DE PFEFFER
0. Normal
1. Faz, com dificuldade
2. Necessita de ajuda
3. Não é capaz

0. Nunca o fez, mas poderia fazê-lo
1. Nunca o fez e agora teria dificuldade

0
1. Ele (Ela) é capaz de preparar uma comida?
2. Ele (Ela) manuseia seu próprio dinheiro?
3. Ele (Ela) é capaz de manusear seus próprios remédios?
4. Ele (Ela)é capaz de comprar roupas, comida, coisas para casa sozinho?
5. Ele (Ela) é capaz de esquentar a água para o café e apagar o fogo?
6. Ele (Ela) é capaz de manter-se em dia com as atualidades, com os acontecimentos da
comunidade ou da vizinhança?
7. Ele (Ela) é capaz de prestar atenção, entender e discutir um programa de rádio ou
televisão, um jornal ou uma revista?
8. Ele (Ela) é capaz de lembrar-se de compromissos, acontecimentos, familiares,
feriados?
9. Ele (Ela) é capaz de passear pela vizinhança e encontrar o caminho de volta para casa?
10. Ele (Ela) é pode ser deixado (a) em casa sozinho (a) de forma segura?
0. Normal
0. Nunca ficou, mas poderia ficar agora
1. Sim, com precauções
1. Nunca ficou e agora teria dificuldade
2. Sim, por curtos períodos
3. Não poderia
PONTUAÇÃO
Declínio > 5 = alteração cognitiva

1

2

3

0

1
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RASTREAMENTO DE ALTERAÇÕES VOCAIS EM IDOSOS (RAVI)

Perguntas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

NÃO
(0)

SIM
ÁS VEZES
(1)

SEMPRE
(2)

Sua voz lhe incomoda?
Sua voz some ao longo do dia?
Sua voz piora ao longo do dia?
Sente que faz esforço para a voz sair?
Sente cansaço na voz?
Sente sua garganta seca?
Sente coceira na garganta?
Sente queimação, ardência na garganta?
Sente pigarro na garganta?
Sente dor na garganta?
Pontuação Total

Resultado ≥3 = com alteração vocal

FATORES ASSOCIADOS ÀS ALTERAÇÕES VOCAIS
Algum médico ou profissional de saúde já disse que o(a) senhor(a) tem
( ) SIM
( ) NÃO
1. Refluxo gastroesofágico
( ) SIM
( ) NÃO
2. Alergias respiratórias
( ) SIM
( ) NÃO
3. Sinusite
O(a) senhor(a) tem
( ) SIM
( ) NÃO
4. Resfriados (+ de 3 vezes por ano)
( ) SIM
( ) NÃO
5. Inflamações de garganta (+ de 3 vezes por ano)
Estilo de vida
( ) SIM
( ) NÃO
6. O(a) sr(a). fuma ou já fumou por um ano ou mais
( ) SIM
( ) NÃO
7. O(a) sr(a). bebe ou bebeu por um ano ou mais
( ) SIM
( ) NÃO
7. O(a) sr(a). trabalhava em um emprego no qual precisava usar muito a voz
( ) SIM
( ) NÃO
8. O(a) sr(a). faz alguma atividade atualmente que precise usar muito a voz
( ) SIM
( ) NÃO
9. O(a) sr(a). tem com quem conversar no dia a dia
( ) ATIVA
( ) INATIVA
10. O(a) sr(a). se considera uma pessoa
JÁ PROCUROU UM MÉDICO OU PROFISSIONAL DE SAÚDE POR CAUSA DE ALTERAÇÕES NA VOZ?
( ) NÃO ( ) SIM
( ) DEPOIS DOS 60 ANOS ( ) ANTES DOS 60 ANOS
AUTOPERCEPÇÃO DA VOZ
Como o(a) senhor(a) classifica a sua voz habitual do dia a dia?
( ) EXCELENTE ( ) MUITO BOA ( ) BOA ( ) RAZOÁVEL ( ) RUIM
PERCEPÇÃO DO IDOSO
O(a) senhor(a) tem problemas para engolir?
( ) NÃO
( ) SIM
( ) NÃO
( ) SIM
O(a) senhor(a) tem problemas de audição?
QUESTIONÁRIO SIMPLIFICADO PARA DIAGNÓSTICO DE DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR EM ADULTOS
(QST/DTM) (PAIVA, 2013)
SEMPRE
ÀS VEZES
NUNCA
Itens
(3)
(2)
(1)
Você tem dor ou dificuldade para abrir a boca ?
Sua mandíbula “trava” quando você abre ou fecha a boca ?
Você tem dor de ouvido ou em volta das orelhas ?
Você tem dor na fronte ou lateralmente a ela ?
Você tem dor na região das bochechas ?
Resultado final (soma dos pontos)
Pontuação <7 = sem DTMPontuação ≥7 = com DTM
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QUESTIONÁRIO SOBRE XEROSTOMIA PARA DETECÇÃO DA HIPOSSALIVAÇÃO (TORRES ET AL, 2002)

Perguntas
Você sente a boca seca durante as refeições?
Você tem dificuldades para engolir alimentos?
Você sente necessidade de beber líquidos para conseguir engolir
alimentos secos?
4. Você sente pouca quantidade de saliva em sua boca a maior parte do
tempo?
5. Você sente a boca seca durante a noite ou assim que acorda?
6. Você sente a boca seca durante o dia?
7. Você masca chicletes ou chupa balas para aliviar a sensação de boca
seca?
8. Você acorda frequentemente à noite com sede?
9. Você tem problemas com o gosto dos alimentos?
10. Você tem sensação de queimação em sua língua?
Presença de dois itens ou mais indica hipossalivação

NÃO

SIM

1.
2.
3.

Pontuação Total

ESCALA DE DEPRESSÃO GDS-15
Itens
1. Você está basicamente satisfeito com sua vida?
2. Você deixou muitos de seus interesses e atividades?
3. Você sente que sua vida está vazia?
4. Você se aborrece com frequência?
5. Você se sente de bom humor a maior parte do tempo?
6. Você tem medo que algum mal vá lhe acontecer?
7. Você se sente feliz a maior parte do tempo?
8. Você sente que sua situação não tem saída?
9. Você prefere ficar em casa a sair e fazer coisas novas?
10. Você se sente com mais problemas de memória do que a maioria?
11. Você acha maravilhoso estar vivo?
12. Você se sente um inútil nas atuais circunstâncias?
13. Você se sente cheio de energia?
14. Você acha que sua situação é sem esperanças?
15. Você sente que a maioria das pessoas está melhor que você?
TOTAL
Total >5 = suspeita de depressão

Não
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0

Sim
0
1
1
1
0
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1
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ANEXO A – Comprovante de submissão do artigo“Factors associated with voice
disorders among the elderly: a systematic review”ao periodic Brazilian Journal of
Otorhinolaryngology, quails B2 naárea de Odontologia.
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ANEXO B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) - Projeto
“Prevalência e fatores associados às alterações vocais em idosos residentes na
comunidade”

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE
Esclarecimentos
Este é um convite para você participar da pesquisa: Prevalência e fatores associados às alterações vocais
em idosos residentes na comunidade, que tem como pesquisador responsável Amanda Cibelly Brito Gois.
Esta pesquisa pretende estudar quantos idosos que vivem na cidade do Natal, RN, possuem alteração
vocal e quais são os fatores que estão associados a essa alteração. O motivo que nos leva a fazer este estudo é a
ausência de maiores informações, a nível nacional, sobre alteração vocal em idosos.
Caso você decida participar, você deverá responder a 4 questionários que envolvem aspectos de
moradia, estilo de vida e condições de saúde geral. O tempo que será gasto para a aplicação será de
aproximadamente 20 minutos.
Durante a realização da aplicação dos questionários, a previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que
você corre é semelhante àquele sentido num exame físico ou psicológico de rotina. Poderá existir algum
constrangimento ou desconforto ao responder a algumas perguntas dos questionários, as quais você poderá não
responder.
As suas respostas serão guardadas com sigilo, e a entrevista envolverá apenas o entrevistador e o
voluntário. Ao final, você terá como benefícioà entrega de orientações sobre saúde vocal.
Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a pesquisa, você terá direito a
assistência gratuita que será prestada pela própria pesquisadora.
Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para o telefone da
pesquisadora Amanda Cibelly Brito Gois, no telefone (84)999943176.
Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa,
sem nenhum prejuízo para você.
Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em congressos ou
publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar.
Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local seguro e por um
período de 5 anos.
Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo pesquisador e
reembolsado para você.
Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será indenizado.
Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética em Pesquisa do
Hospital Universitário Onofre Lopes - Av. Nilo Peçanha, 620, Petrópolis - Prédio Administrativo - 1º andar –
Espaço João Machado, CEP 59.012-300 Natal/RN, telefone (84)33425003, e-mail: cep_huol@yahoo.com.br.
Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o pesquisador
responsável Amanda Cibelly Brito Gois.
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Consentimento Livre e Esclarecido

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão coletados nessa
pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de
todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa Prevalência e fatores associados às alterações vocais
em idosos residentes na comunidade, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em
congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar.

Natal, data

Assinatura do participante da pesquisa

Impressão
datiloscópica do
participante

Declaração do pesquisador responsável

Como pesquisador responsável pelo estudo Prevalência e fatores associados às alterações vocais em
idosos residentes na comunidade, declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os
procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo,
assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo.
Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei infringindo as
normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as
pesquisas envolvendo o ser humano.
Natal, data

Assinatura do pesquisador responsável
__________________________________________________
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ANEXO C – Parecer de aprovação do projeto no CEP
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ANEXO D – Artigo “VoiceDisorders in OlderAdults Living in Nursing Homes
Prevalenceand Associated Factors”, publicado em coautoria no JournalofVoice, quails
B2 na área de Odontologia.

73

74

75

76

77

78

