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RESUMO 

 

No idoso, a alteração vocal (AV) pode interferir negativamente na comunicação, 

estado emocional e qualidade de vida, condições que correspondem à maior exposição ao 

adoecimento e isolamento social, com consequente impacto econômico para o sistema de 

saúde. Supõe-se que os cenários de confinamento, fragilidade e morbidade associados às 

Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) contribuam para que a AV seja 

especialmente prevalente em idosos institucionalizados, inclusive naqueles sem restrições 

cognitivas. Nesse sentido, o objetivo do presente estudo foi determinar a prevalência e fatores 

associados à AV em idosos institucionalizados com capacidade cognitiva preservada. Em 

virtude da ausência de instrumentos de diagnóstico epidemiológico da AV em idosos, a 

primeira etapa desse estudo foi dedicada à elaboração e análise das propriedades 

psicométricas de um questionário curto, de baixo custo e fácil utilização denominado 

Rastreamento de Alterações Vocais em Idosos (RAVI). Os procedimentos metodológicos 

dessa etapa seguiram as diretrizes do Standards for Educational and Psychological Testing e 

contemplaram a obtenção das evidências de validade baseadas no conteúdo do teste, nos 

processos de resposta, na estrutura interna e nas relações com outras variáveis, além da 

análise de confiabilidade e dos indicadores de consistência clínica. O resultado do processo de 

validação mostrou que o escore final do RAVI gera interpretações válidas e confiáveis para o 

diagnóstico epidemiológico da AV em idosos, o que referendou a utilização do questionário 

na segunda etapa do estudo, realizada em dez ILPI do município de Natal/RN. Nessa etapa, 

foram coletadas variáveis socioeconômico-demográficas, de estilo de vida, condições gerais 

de saúde e caracterização da instituição. Foi realizada incialmente a análise bivariada e como 

medida de magnitude da associação, calculou-se a razão de prevalência com intervalo de 

confiança de 95%. As variáveis com valor de p menor que 0,20 foram incluídas no modelo de 

regressão logística múltipla que seguiu o método de seleção Forward. A razão de chances 

encontrada no modelo multivariado foi convertida em razão de prevalência e o nível de 

significância foi de 5%. A amostra foi composta por 117 indivíduos com predomínio do sexo 

feminino e média de 79,68 (±7,92) anos de idade. A prevalência de AV foi de 39,3% (IC95%: 

30,4-48,1%). O modelo multivariado apontou associação estatisticamente significativa entre 

AV e sintomas depressivos, fumar ou já ter fumado por um ano ou mais e autorreferência de 

perda auditiva. Conclui-se, portanto, que a AV é uma condição de saúde prevalente em idosos 

institucionalizados com capacidade cognitiva preservada e está associada a fatores que 

envolvem aspectos psicossociais, de estilo de vida e incapacidade comunicativa que 



 

 

demandam atenção dos gestores e profissionais envolvidos com ILPI. O investimento 

em estratégias de incentivo à comunicação e integração social, combate ao tabagismo e 

minimização dos efeitos da perda auditiva podem estimular o bem estar físico, emocional e 

mental dos idosos institucionalizados, contribuindo para a manutenção da qualidade vocal e 

comunicativa satisfatória, inserção social mais plena e melhores condições gerais de saúde. 

 

Palavras-chave: Envelhecimento. Idoso. Voz. Distúrbios da Voz. Disfonia. Estudos 

Transversais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Voice disorders (VD) in the elderly can interfere negatively in communication, 

emotional well-being and quality of life, conditions that correspond to greater exposure to 

illness and social isolation bringing consequent economic impact for the health system. It is 

assumed that institutionalized confinement, weakness and morbidity associated to nursing 

home (NH) contribute to transform VD an especially prevalent condition in institutionalized 

elderly, including those without cognitive impairment. Thus, the aim of this study was to 

determine the prevalence and associated factors of VD in NH elderly residents without 

cognitive impairment. There is no epidemiological diagnostic instruments of VD for elderly 

populations, so the first step of this study was dedicated to prepare and analyze the 

psychometric properties of a short, inexpensive and easy to use questionnaire named 

Screening for Voice Disorders in Older Adults (Rastreamento de Alterações Vocais em 

Idosos—RAVI). The methodological procedures of this step followed the guidelines of the 

Standards for Educational and Psychological Testing and contemplated validity evidence 

based on test content, based on response processes, based on internal structure and based on 

relations with other variables, as well as reliability analysis and clinical consistency. The 

result of the validation process showed that the RAVI final score generate valid and reliable 

interpretations for the epidemiological diagnosis of VD in the elderly, which endorsed the use 

of the questionnaire in the second stage of the study, performed in ten NH located in the city 

of Natal, Rio Grande do Norte. At this stage, data from socioeconomic and demographic 

variables, lifestyle, general health conditions and characterization of the institution were 

collected. It was performed a bivariate analysis and it was calculated the prevalence ratio as a 

magnitude association measure, with a confidence interval of 95%. The variables with p-value 

less than 0.20 were included in the multiple logistic regression model that followed the 

Forward selection method. The odds ratio found in the multivariate model was converted into 

prevalence ratio and the level of significance was 5%. The sample consisted of 117 subjects 

with predominance of females and average of 79.68 (± 7.92) years old. The prevalence of VD 

was 39.3% (95% CI: 30.4-48.1%). The multivariate model showed statistically significant 

association between VD and depressive symptoms, smoking for a year or more and self-

reported hearing loss. In conclusion, VD is a prevalent health condition in NH elderly 

residents without cognitive impairment and is associated with factors involving psychosocial, 

lifestyle and communicative disability that require attention of managers and professionals 

involved with NH environment. Strategies to encourage communication and social 



 

 

integration, actions to combat smoking and minimizing the effects of hearing loss could 

stimulate the physical well-being, emotional and mental health of institutionalized elderly 

population, contributing to the vocal and communicative maintenance, a more effective social 

inclusion and better overall health condition.  

 

Keywords: Aging. Aged. Voice. Voice disorders. Dysphonia. Cross-sectional studies 
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1 INTRODUÇÃO   

 

O envelhecimento é um fenômeno complexo e multifatorial, resultado da 

degenerescência biológica, psicossocial e funcional do ser humano
 
(BEHLAU; AZEVEDO; 

PONTES, 2001; MENEZES; VICENTE, 2007; UNITED NATIONS, 2013). Nos países em 

desenvolvimento como o Brasil, o envelhecimento da população tem ocorrido de forma rápida 

e vertiginosa, resultado dos ainda recentes processos de transição epidemiológica e 

demográfica (NASRI, 2008; IBGE, 2012). Perspectivas relacionadas à velhice carregam 

estigmas limitantes frequentemente associados à longevidade, como dependência e  falta de 

autonomia (CAMARANO; KANSO 2010; VERAS, 2012; UNITED NATIONS, 2013). A 

composição desse cenário aliado às conjunturas social, política e familiar contemporâneas tem 

requisitado maiores cuidados assistenciais de longa duração para a população envelhecida
 
e é 

nesse contexto que se encontra a Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) 

(CAMARANO; KANSO, 2010; IPEA, 2011; MINAYO, 2012).  

O ambiente institucional tem sido associado frequentemente a um espaço ocupado por 

pessoas dependentes e com múltiplas incapacidades funcionais (CAMARANO; KANSO, 

2010; BRITISH GERIATRICS SOCIETY, 2011), circunstâncias desfavoráveis à manutenção 

das competências comunicativas que contribuem para preservação da qualidade de vida 

(MENEZES; VICENTE, 2007; CHIOSSI et al., 2014; NICHOLS et al., 2015).
 
 Um dos 

elementos fundamentais para a comunicação humana é a voz, considerada não apenas uma 

função adaptada do organismo, mas também um instrumento de interação social 

(VERDONCK-de-LEEUW; MAHIEU, 2004; MENEZES; VICENTE, 2007; ARAÚJO; 

BALATA, 2015), influenciada tanto pelas características individuais do falante como por 

aspectos culturais, sociais e temporais (CEBALLOS et al., 2011; ARAÚJO; BALATA, 2015). 

De acordo com alguns autores, (BEHLAU; AZEVEDO; PONTES, 2001; ROY et al., 

2007), quando a voz não consegue cumprir seu papel de transmissão da mensagem verbal ou 

emocional, existe uma alteração vocal (AV), definida nesse texto como quando, a qualquer 

momento, a voz falha ou não é percebida como o indivíduo sente que deveria ser 

normalmente, interferindo na sua comunicação. Contribuem para isso aspectos sócio-

demográficos, médicos, individuais, ocupacionais, ambientais e de demanda vocal 

(CEBALLOS et al., 2011; ROY et al.; 2007; COHEN, 2010). Comprometimentos na voz 

podem interferir nas capacidades físicas, emocionais e sociais, refletindo-se em maior risco de 

incapacidade funcional, dependência, isolamento social, improdutividade, dores no corpo, 

adoecimento, mal estar físico e emocional, fadiga e agravamento do estado de saúde geral 
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(ROY et al., 2007; MERRIL; ANDERSON; SLOAN, 2011). Em idosos, essas alterações 

podem ser resultado da maior exposição a condições de morbidade ou podem estar associadas 

ao envelhecimento fisiológico (PONTES; BRASOLOTTO; BEHLAU, 2005). Nessa 

população, a AV pode promover impacto negativo na qualidade de vida, exercício da 

autonomia, integração e participação social efetiva, já que existe uma conexão direta entre o 

bem estar vocal e a sensação de vitalidade
 
(KENDALL, 2007; MERRIL; ROY; LOWE, 

2013). Residentes em ILPI estão mais suscetíveis ao isolamento, falta de afetividade, solidão, 

depressão e dependência nas suas atividades de vida diária (DANILOW et al., 2007; NUNES; 

MENEZES; ALCHIERI, 2010). Esse contexto favorece o surgimento ou agravamento de 

condições vocais precárias e muitas vezes consideradas pelo próprio idoso e pela equipe de 

assistência como naturais em decorrência do envelhecimento (MENEZES; VICENTE, 2007; 

TURLEY; COHEN, 2009; CHIOSSI et al., 2014; MONINI et al., 2015).  

A prevalência de AV em pessoas com 60 anos ou mais supera as proporções da 

população geral (ROY et al., 2004; BEHLAU et al., 2012) e varia de 4,8% (HANNAFORD et 

al., 2005) a 29,1% (ROY et al., 2007) naqueles que residem na comunidade, chegando a 33% 

na população idosa institucionalizada (NICHOLS et al., 2015). Apesar disso e dos indícios de 

que a AV promove impacto funcional e psicossocial negativo para o idoso, os indicadores de 

prevalência ainda são incipientes e controversos, pois são poucos os estudos de base 

populacional bem delineados (ROY et al., 2007; COHEN, 2010; PERNAMBUCO et al., 

2014). Acredita-se que uma das grandes dificuldades em superar essa deficiência reside na 

ausência de instrumentos de diagnóstico epidemiológico, cuja interpretação dos resultados 

seja válida e confiável (ROY et al., 2005; GOLUB et al., 2006; TURLEY; COHEN, 2009; 

COHEN, 2010; COHEN et al., 2012; PERNAMBUCO et al., 2014).  

Nota-se, portanto, que a subvalorização dos sinais e sintomas de AV em detrimento a 

outras condições de saúde e a ausência de instrumentos rápidos, de baixo custo e de fácil 

aplicação para a detecção de problemas vocais em idosos são alguns dos entraves a serem 

superados no sentido de colaborar para uma melhor atenção aos cuidados com a voz do idoso 

nas ILPI. O presente estudo pretende contribuir no preenchimento dessa lacuna tanto no que 

se refere ao diagnóstico epidemiológico da AV em idosos como no conhecimento sobre a 

magnitude desse agravo e os fatores a ele associados dentro das ILPI. 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, 

“Contextos demográfico, histórico e político do envelhecimento humano no Brasil”, expõe os 

princípios que explicam o fenômeno do envelhecimento e discorre especialmente sobre seu 

delineamento no cenário nacional. Na segunda seção, “Institucionalização do idoso”, 

caracterizam-se as Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) e seu elo axiomático 

com o processo de envelhecimento. 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 e em instituições. O artigo “Prevalence of voice 

disorders in the elderly: a systematic review of population based studies”, escrito por 

Pernambuco et al. (2014), complementa esta seção ao evidenciar a escassa produção de 

conhecimento científico a respeito da prevalência de alterações vocais em idosos nos estudos 

de base populacional. Finalmente, o último tópico aborda os estudos diagnósticos e as 

propriedades psicométricas dos instrumentos de avaliação, conteúdo essencial para a 

compreensão das dimensões metodológicas que compõem parte do presente estudo. 

 

2.1 CONTEXTOS DEMOGRÁFICO, HISTÓRICO E POLÍTICO DO ENVELHECIMENTO 

HUMANO NO BRASIL 

 

O envelhecimento populacional é considerado um fenômeno universal que 

corresponde à proporção crescente de pessoas idosas na população total (UNITED 

NATIONS, 2013). Trata-se de um processo de mudança no perfil da estrutura etária da 

população, caracterizada pelo aumento do peso relativo das pessoas cuja idade está acima 

daquela considerada definidora do início da velhice (BRASIL, 2010a). Esse marcador 

temporal, estabelecido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 65 anos para países 

desenvolvidos e 60 anos para países em desenvolvimento, define uma fase da vida que pode 

ser mais longa que a infância e a adolescência combinadas, o que resulta em um grupo de 

grande heterogeneidade e com necessidades diferenciadas (CAMARANO, 2013). 

Apesar de ser universal, o envelhecimento ocorre de forma distinta, de acordo com 

cada local ou região em virtude da influência dos aspectos econômicos, políticos, culturais e 

sociais (UNITED NATIONS, 2013). Ao contrário do que aconteceu em países desenvolvidos, 

nos quais o envelhecimento populacional já está estabelecido há muito tempo, nos países em 
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desenvolvimento esse fenômeno tem ocorrido de forma mais acentuada apenas recentemente 

(LIMA-COSTA; VERAS, 2003). Em 2012, por exemplo, dos 15 países com mais de dez 

milhões de idosos, sete eram países em desenvolvimento (FUNDO DE POPULAÇÃO DAS 

NAÇÕES UNIDAS, 2012). Diferente do que ocorre atualmente nos países menos 

desenvolvidos, o processo de envelhecimento populacional nos países desenvolvidos foi 

lento, homogêneo e associado à melhoria nas condições gerais de vida, o que permitiu 

maiores possibilidades de reorganização dos aparatos sociais e dos serviços de saúde para 

atender à demanda emergente de pessoas idosas (UNITED NATIONS, 2013; BRASIL, 

2010a).  

Esse panorama pode ser ilustrado pelo número de anos que alguns países levaram para 

superar a proporção de 10% de idosos em sua população. Enquanto a França levou mais de 

um século para transformar esse cenário, as projeções sinalizam que o Brasil vivenciará essa 

mudança ao longo de 21 anos, entre 2011 e 2031 (KINSELLA; PHILLIPS, 2005; VERAS, 

2012). Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) indicam que em 

2011 as pessoas com 60 anos ou mais já correspondiam a 12,1% do contingente populacional 

brasileiro, atestando que as projeções estão, de fato, em curso (IBGE, 2012).  

Segundo as Nações Unidas, em 2013, o número de pessoas idosas no mundo alcançou 

841 milhões, um número quatro vezes maior do que o registrado em 1950 e três vezes menor 

que o projetado para 2050, quando a população idosa mundial deve superar a marca de dois 

bilhões de pessoas (UNITED NATIONS, 2013). Em termos percentuais, os idosos 

representavam 8% da população mundial em 1950, 12% em 2013 e em 2050 projeta-se uma 

proporção de 21%. Esse crescimento será dominado pelo acelerado processo de 

envelhecimento que ocorre nos países em desenvolvimento, nos quais a população idosa 

triplicará em 2050, chegando a 1,6 bilhões de pessoas. Enquanto isso, o número de idosos nos 

países desenvolvidos continuará crescer, porém mais lentamente, passando de 287 milhões em 

2013 para 417 milhões em 2050 (UNITED NATIONS, 2013). No Brasil, acredita-se que em 

2050 o contingente populacional 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 (VERAS, 2012; AHASAN, 2014). 

Os fenômenos das transições demográfica e epidemiológica são considerados as 

principais razões que explicam o envelhecimento de uma população, especialmente em países 

como o Brasil, nos quais o envelhecimento é recente. A transição demográfica refere-se ao 

processo de alteração de uma situação com altas taxas de fecundidade e mortalidade para 

outra com baixas taxas desses indicadores, configurando uma situação de aumento na 
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expectativa de vida. Já a transição epidemiológica, caracteriza-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; RODRÍGUEZ-WONG, 

2008; BRASIL, 2010a). 

Desde então, o Brasil tem passado por mudanças profundas em virtude do 

desenvolvimento social e demográfico, aproximando-se a índices de países desenvolvidos, 

porém contando com sistemas e instituições herdadas de um outro contexto no qual o 

envelhecimento nunca esteve entre as principais preocupações (BANCO INTERNACIONAL 

PARA A RECONSTRUÇÃO E O DESENVOLVIMENTO, 2011; VERAS, 2012).  

Diferenças nos modelos de transição demográfica entre países com distintos níveis de 

desenvolvimento estão muito relacionadas ao momento histórico no qual ocorreram. No 

modelo europeu, ocorreu significativo desenvolvimento social e aumento de renda, enquanto 

na América Latina, em especial no Brasil, ocorreu um processo de urbanização sem alteração 

da distribuição de renda (NASRI, 2008). Na década de 1940, apenas 20% dos brasileiros 

viviam em regiões urbanas, o que representa uma população predominantemente rural. Em 

menos de 40 anos, esse cenário foi invertido e cerca de 80% da população brasileira passou a 

viver em centros urbanos (NASRI, 2008).  

Essa rápida urbanização da população intensifica alterações no perfil das relações 

ocupacionais, gerando maior custo de vida, maiores jornadas de trabalho e, principalmente, 

maior incorporação da mulher como força produtiva, o que representa um forte impacto na 

tradicional disponibilidade dessa figura familiar para assistir os idosos mais dependentes 

(NASRI, 2008). Além disso, a urbanização veloz está associada ao agravamento da pobreza, 

exclusão social e persistência nas desigualdades de renda, o que gera impactos sobre a 

situação previdenciária do país e deixa o idoso mais dependente dos programas sociais 

governamentais. Mudanças demográficas aceleradas também culminam com o aumento da 

ocorrência de doenças crônicas não-transmissíveis, que se expressam na velhice como reflexo 

de condições socioeconômicas insuficientes (GEIB, 2012). 
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Apesar dessa conjuntura social, econômica e política, 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).  

Em 1950, a expectativa de vida ao nascer era de 65 anos nos países desenvolvidos e 42 

anos nos menos desenvolvidos. Entre 2010-2015 estimou-se uma mudança para 78 anos nos 

países desenvolvidos e 68 anos nos menos desenvolvidos. Já as projeções para 2045-2050 são 

de 83 anos para países desenvolvidos e 75 anos para países menos desenvolvidos. Nota-se, 

portanto, que a diferença da esperança de vida ao nascer entre países desenvolvidos e menos 

desenvolvidos está diminuindo e que esses últimos estão experimentando ganhos mais 

significativos nas últimas décadas (UNITED NATIONS, 2013).  

No Brasil, em 1950, a expectativa de vida ao nascer era de 51 anos e, meio século 

depois, passou para 71 anos de idade. Em 2010, a expectativa de vida ao nascer era de 73,4 

anos, sendo para os homens 70,2 anos e para as mulheres 7,3 anos a mais. Estima-se que, em 

média, o brasileiro poderá viver 79,7 anos em 2040 (TAFNER; BOTELHO; ERBISTI, 2014; 

CAMARANO, 2013). 

A maior expectativa de vida ao nascer representa um desafio no que diz respeito à 

oferta de condições para a população viver durante mais tempo com boa qualidade de saúde, 

vez que o envelhecimento está associado ao impacto das doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT) sobre a expectativa de vida livre de incapacidade (CAMPOLINA et al., 2013) e ao 

aumento das condições de morbidade, com mais anos de exposição à incapacidade e 

dependência (BARBOSA, 2013; UNITED NATIONS, 2013).  

Isso se torna especialmente preocupante mediante o crescente incremento no número 

de idosos com 80 anos ou mais, pois espera-se uma correlação direta entre o número de anos 

vividos e o aumento dos custos para os sistemas de saúde com cuidados especializados 

(UNITED NATIONS, 2013), resultado do aumento na incidência de DCNT e diminuição da 

autonomia (MINAYO, 2012). Sabe-se que a proporção de indivíduos com 80 anos ou mais na 

população mundial dobrou entre 1950 e 2013, atingindo 14% nesse último ano. A expectativa 

é que alcance 19% em 2050 e que em 2100 alcance uma proporção sete vezes maior que em 
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2013. Junto com Alemanha, Rússia, Itália, França e Reino Unido, o Brasil faz parte do grupo 

de países em que o número de idosos muito idosos varia entre 3 e 4 milhões (UNITED 

NATIONS, 2013). Estima-se o crescimento contínuo desse número, especialmente em virtude 

de dois fatores: (a) a entrada na coorte dos indivíduos que nasceram na época em que as taxas 

de natalidade eram elevadas; (b) redução da mortalidade e consequente aumento das taxas de 

sobrevivência desde a época que a atual coorte nasceu (IPEA, 2008). 

Em relação à transição da estrutura etária durante a primeira metade do presente 

século, pode-se dizer que o Brasil segue um padrão de crescimento diferenciado por idade, 

sendo baixo ou negativo no segmento jovem, médio ou baixo até 2025 na população em idade 

ativa e praticamente nulo no restante do período e  muito alto no contingente de idosos 

(CARVALHO; RODRÍGUEZ-WONG, 2008). Esse contexto faz o Brasil vivenciar no 

momento o “bônus demográfico”, no qual a razão de dependência é baixa, isto é, o número de 

pessoas em idade ativa para o mercado de trabalho supera o número de pessoas dependentes 

(VERAS, 2012).  A população brasileira deve ser conduzida por esse processo até 2020, 

quando a razão de dependência alcançar seu valor mínimo e, em seguida, começar a subir em 

virtude do aumento mais expressivo do peso da população idosa sobre o sistema (VERAS, 

2012) e como resultado da redução do número de pessoas em idades produtivas por efeito do 

declínio da taxa de fecundidade (CAMARANO; KANSO; FERNANDES, 2013). As 

projeções de altas taxas de dependência de idosos ressaltam que serão necessários 

investimentos equilibrados nos segmentos geracionais e reformas institucionais na área de 

seguridade social, tanto na previdência quanto na saúde, no intuito de contribuir para o 

equilíbrio do bem estar social (CARVALHO; RODRÍGUEZ-WONG, 2008).  

Outra característica atrelada ao envelhecimento populacional consiste no fato das 

mulheres serem mais longevas que os homens e assim constituírem a maior proporção entre 

os idosos (BARBOSA, 2013). Trata-se de um perfil epidemiológico cada vez mais comum no 

contexto brasileiro, confirmado pelos valores decrescentes da razão de sexo da população 

idosa, que era de 99 homens para cada 100 mulheres em 1980 e passou para 80 homens para 

cada 100 mulheres em 2010, configurando uma suposta sobremortalidade masculina nesse 

período (BARBOSA, 2013).  

Melhores práticas de cuidado com a saúde, a realização de atividades ocupacionais de 

âmbito social e instrumental e menores taxas de mortalidade em situações de violência 

quando adultas jovens são apontadas como algumas razões para a chamada “feminização da 

velhice” (LIMA-COSTA; BARRETO; GIATTI, 2003; RIBEIRO et al., 2009; DEBERT; 

OLIVEIRA, 2012; SILVA; MENANDRO, 2014). Trata-se de um fenômeno com implicações 
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políticas, sociais e previdenciárias, pois as mulheres ainda detêm expressiva vulnerabilidade 

econômica e social quando comparadas aos homens, o que configura um contexto a ser 

considerado na proposição de políticas e planejamento de programas públicos para a 

população idosa (FUNDO DE POPULAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2012).  

Ainda em relação às circunstâncias que envolvem questões de gênero, a queda das 

taxas de fecundidade aliada ao aumento generalizado da escolaridade feminina,  os novos 

padrões de nupcialidade, a participação mais significativa das mulheres na força de trabalho, 

bem como mudanças no seu papel social e no sistema de valores têm modificado o perfil 

atribuído tradicionalmente ao sexo feminino em relação ao suporte familiar e de cuidado dos 

grupos geracionais (IPEA, 2011; UNITED NATIONS, 2013). Isso significa cada vez menos 

filhos para cuidarem de seus pais na velhice e cada vez menos disponibilidade da mulher para 

exercer o papel que outrora lhe era irrogado (NASRI, 2008; IPEA, 2011). 

Todo esse contexto que envolve o rápido aumento do número de idosos na população 

representa uma mudança expressiva nos modelos de assistência à saúde, que passaram a lidar 

com maior carga de doenças na população, mais incapacidades e aumento do uso dos serviços 

de saúde, características inerentes às doenças do envelhecimento (VERAS, 2009). Apesar de 

mais de 85% da população idosa do Brasil conviver com algum problema de saúde e mesmo 

assim continuar autônoma e atuante, existe uma parcela menor que vivencia a carência de 

rendimentos próprios suficientes e condições de saúde precárias (MINAYO, 2012). Em 

média, 70% dos idosos brasileiros são usuários exclusivos do SUS, porém há variações 

regionais consideráveis, com uma tendência de diminuição desses percentuais do Norte para o 

Sul do país (BRASIL, 2010a). Além disso, incide sobre a saúde da população idosa a 

influência das desigualdades sociais, prevalente o suficiente para expor idosos de diferentes 

estratos sociais a condições desiguais de acesso e cuidado à saúde (BARROS et al., 2011). 

Apesar da melhora consubstancial da condição econômica brasileira nos últimos anos, 

o investimento na estrutura de serviços de atenção ao idoso ainda não acompanha o ritmo de 

crescimento dessa população (ANDRADE; NARVAI, 2013). A prevenção e o retardamento 

de doenças e fragilidades, a manutenção da saúde, a independência e a autonomia são os 

maiores desafios relacionados à saúde decorrentes do envelhecimento (VERAS, 2012). 

Maiores  investimentos no cuidado à saúde da população idosa são justificados por alguns 

elementos característicos do envelhecimento como o aumento da proporção e anos de vida;  

aumento da intensidade do uso dos serviços de saúde; crescimento do número de muito 

idosos, resultando em maior número de fragilizados, mesmo com avanços na prevenção de 

doenças e práticas assistenciais; menos disponibilidade de apoio familiar da mulher em 
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virtude das mudanças do seu papel no contexto social e familiar, fazendo quintuplicar até 

2040 o numero de cuidadores não familiares; mudanças nos perfis relacionados ao sexo, no 

qual fatores de risco associados majoritariamente ao homem passam também a atingir 

mulheres (álcool, tabaco, estresse ocupacional, por exemplo) (VERAS, 2012). 

Diante disso, pode-se dizer que no Brasil a revolução demográfica tem proporcionado 

reviravoltas no perfil epidemiológico populacional, caracterizado pelo aumento da expectativa 

de vida, redução da taxa bruta de mortalidade, diminuição do número de crianças, aumento da 

expectativa de vida e maior participação econômica dos idosos na renda familiar (MINAYO, 

2012). Contudo, esse fenômeno não acontece de forma homogênea em 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 (ARAUJO, 2012; BARBOSA, 2013), 

com forte redução da base da pirâmide etária e aumento gradual na proporção de idosos 

(IPEA, 2011), especialmente a partir dos anos 1980 (ARAÚJO, 2012). 

Segundo dados da PNAD (IBGE, 2012), o número relativo de idosos no RN passou de 

10,4% em 2009 para 11,8% em 2011. Nesse mesmo período, o número de pessoas entre 0 e 4 

anos passou de 7,6% para 6,7%, confirmando que o estado acompanha o padrão de mudança 

na estrutura etária que acontece no cenário nacional. Os dados da PNAD indicam também que 

entre 2009 e 2011, o RN avançou do sexto para o terceiro lugar entre os estados da região 

Nordeste com maior proporção de idosos, ficando atrás apenas da Paraíba e Ceará (Figura 1), 

resultado que ilustra o acelerado processo de envelhecimento vivenciado pelo RN (IBGE, 

2012). 

O estudo de Barbosa (2013) também sintetiza algumas informações relevantes a 

respeito do panorama da velhice no RN. É possível notar por meio do índice de 

envelhecimento (proporção de idosos em relação ao número de jovens de 0 a 14 anos), que o 

RN fez a transição de uma situação intermediária na década 1980, na qual existiam 16 idosos 

para cada 100 jovens, para uma situação envelhecida em 2010, quando essa proporção atingiu 

44 idosos para cada 100 jovens. O aumento da predominância do sexo feminino na população 

idosa do estado também pode ser destacado por meio do decréscimo da razão de sexo que em 

1980 era de 99,5 homens para 100 mulheres e em 2010 passou para 79 homens para 100 

mulheres. No que se refere a características municipais, destaca-se  que em 2010 a proporção 
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de municípios do RN com mais de 40 idosos para cada 100 jovens atingiu 69,5%, sendo o 

município de Ouro Branco aquele com maior índice de envelhecimento, ultrapassando o 

município de Jardim do Seridó, detentor desse status nas três décadas anteriores. 

 
Figura 1 – Proporção de pessoas com 60 anos ou mais de idade, na população residente, 
segundo as Unidades da Federação, em 2011. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios 2011 e Diretoria de Geociências, Coordenação de Geografia. In: IBGE. Pesquisa Nacional por 

Amostras de Domicílios: síntese dos indicadores – 2011. Rio de Janeiro: IBGE, 2012. 

 

Conforme demonstram Araújo et al. (2012), em Natal, capital do RN, a proporção de 

pessoas com 60 anos ou mais aumentou 5,9% entre 1970 e 2010, passando de 4,5% para 

10,4% em 30 anos. Os autores constataram que ocorre um processo de envelhecimento 

acentuado em Natal, com grande, média e pequena intensidade a depender do bairro, o que 

configura um fenômeno com características diferenciadas dentro da cidade. Baseados em 

dados do Censo 2010, Araújo et al. (2012) mostram ainda que nesse ano, dos 36 bairros de 

Natal, 25 (69,4%) apresentaram proporção de idosos acima de 10%, com destaque para 

Candelária (23,2%) e Dix-sept Rosado (19,5%), dois bairros com perfis socioeconômicos 

distintos. Os bairros de Petrópolis, Lagoa Seca e Tirol, locais mais tradicionais e antigos de 
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Natal, configuram-se como os mais envelhecidos, com índices de envelhecimento superiores 

aos do Brasil, Nordeste e RN. Quinze bairros de Natal superaram os índices brasileiro, 

regional e estadual de razão de dependência idosa, com destaque mais uma vez para o bairro 

de Petrópolis. Os bairros mais periféricos da cidade, considerados menos tradicionais, 

concentram grande proporção de indivíduos jovens e por isso detêm os indicadores de 

envelhecimento menos expressivos. Por outro lado, bairros centrais como Petrópolis, Lagoa 

Seca, Tirol, Cidade Alta, Areia Preta e Ribeira, retêm os mais elevados indicadores de 

envelhecimento populacional da capital. 

Diante do exposto, é notório que a revolução demográfica brasileira constitui uma 

conquista e uma responsabilidade para os gestores públicos e a sociedade (MINAYO, 2012), 

que nas últimas décadas passaram a lidar com o crescimento vertiginoso do contingente 

populacional de idosos e todas as consequências entremeadas nas dimensões políticas, sociais, 

econômicas e de saúde envolvidas nessa situação. No Brasil, em termos de  políticas públicas 

governamentais, a inclusão da questão social do idoso aconteceu de forma explícita pela 

primeira vez, a partir da Constituição Federal de 1988. O artigo 230 enfatiza que a “defesa e 

garantia dos direitos dos idosos é de responsabilidade de todos, pois a família, a sociedade e o 

Estado têm o dever de amparar os idosos, assegurando sua participação na comunidade, 

defendendo sua dignidade e bem estar e garantindo-lhes o direito à vida” (BRASIL, 1988).  

Anos mais tarde, em 1994, surgiu a Política Nacional do Idoso através da Lei 

8.842/94, regulamentada pelo Decreto 1.948/96. Essa política assegurou direitos sociais à 

pessoa idosa no intuito de promover sua autonomia, integração e participação efetiva na 

sociedade,  reafirmando o direito à saúde nos diversos níveis de atendimento do SUS 

(BRASIL, 2010a). Em 1999, a Portaria Ministerial nº 1.395/99 estabeleceu a Política 

Nacional de Saúde do Idoso, produzida para que os órgãos do Ministério da Saúde 

relacionados ao tema elaborassem ou adequassem os planos, projetos e ações em 

conformidade com as diretrizes e responsabilidades nela estabelecidas (BRASIL, 2010a). Em 

2003, foi sancionado o Estatuto do Idoso, documento que ampliou a resposta do Estado e da 

sociedade às necessidades da população idosa e que é considerado até os dias de hoje uma das 

maiores conquistas sociais da população idosa no Brasil (BRASIL, 2010a). 

Em fevereiro de 2006, através da Portaria n 399/GM, é proposto o Pacto pela Saúde, 

incluindo em uma de suas dimensões o Pacto pela Vida, que prioriza a saúde da pessoa com 

60 anos ou mais, visando a atenção integral deste grupo populacional por meio da 

implementação da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI), cuja aprovação 

aconteceu ainda em 2006, por meio da Portaria nº 2.528/MS (BRASIL, 2010a) 
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 A PNSPI traz em seu texto algumas considerações importantes para o entendimento do 

contexto de atenção à saúde da pessoa idosa, incluindo recomendações em relação à qualidade 

da avaliação e dos serviços prestados ao idoso, a capacitação da equipe de saúde, o 

direcionamento das políticas de saúde para o enfrentamento das dificuldades inerentes à 

complexidade de saúde da pessoa idosa, a atenção prioritária aos idosos que já apresentem 

alta dependência, implementação de avaliações individuais e coletivas, o estímulo à 

preservação da autonomia e independência, promoção da qualidade de vida e o incentivo à 

aplicação de instrumentos de avaliação e de testes de triagem validados (BRASIL, 2010a).  

Os fundamentos da PNSPI derivam da referida Assembleia Mundial para o 

Envelhecimento, cujo documento básico, denominado Plano de Madri tem como 

fundamentos: (a) participação ativa dos idosos na sociedade no desenvolvimento e na luta 

contra a pobreza; (b) fomento à saúde e bem-estar na velhice, isto é, promoção do 

envelhecimento saudável; (c) criação de um ambiente propício e favorável ao 

envelhecimento; (d) fomento a recursos sócioeducativos e de saúde direcionados ao 

atendimento ao idoso (BRASIL, 2010a). 

Além disso, faz parte das diretrizes dessa política a promoção do envelhecimento ativo 

e saudável, definido em 2005 pela OMS como um processo de otimização de oportunidades 

de saúde, participação e segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida 

que as pessoas ficam mais velhas (RODRIGUES et al., 2007; BRASIL, 2010a). Deve-se 

ressaltar que o envelhecimento ativo não se trata apenas de atividade física e cuidados com a 

saúde, mas inclui participação contínua nas questões sociais, econômicas, culturais e  cívicas 

(HUMPHREY, 2012). 

Nesse sentido, o conceito de saúde deve ser compreendido como o estado de 

funcionalidade global do idoso, definido como a capacidade de gerir a própria vida ou cuidar 

de si mesmo de forma independente e autônoma, mesmo na presença de doenças (MORAES, 

2009; MORAES, 2012) que, na maioria dos casos, não estão necessariamente associadas à 

limitação das atividades ou à restrição da participação social (MORAES, 2012). 

A partir do Pacto pela Vida, um compromisso é assumido entre os gestores do SUS em 

torno de prioridades que de fato apresentam impacto sobre a situação de saúde da população 

brasileira (BRASIL, 2010a). A partir daí, se instaura um novo paradigma para a discussão da 

situação de saúde dos idosos, pois afirma ser indispensável que as políticas sejam formuladas 

de acordo com as especificidades inerentes à condição funcional, considerando que existem 

idosos independentes e outros mais frágeis.  
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Para isso, as políticas contemporâneas devem ser instrumentalizadas e 

operacionalizadas sob o prisma da manutenção da capacidade funcional do idosos pelo maior 

tempo possível (VERAS, 2012; VERAS et al., 2013), adotando linhas de cuidado à saúde do 

idoso baseadas na capacidade funcional (GONÇALVES et al., 2010; MORAES, 2012;  

VERAS et al., 2013) e que considerem a necessidade de autonomia, participação, auto-

satisfação, atuação em variados contextos sociais, ressignificação da vida na velhice e 

incentivo à prevenção, cuidado e atenção integral à saúde (VERAS, 2009).  

Vale salientar, entretanto, que apesar das leis brasileiras contemporâneas relacionadas 

ao envelhecimento apoiarem a perspectiva da funcionalidade, sua abordagem ainda vislumbra 

os idosos sob o estereótipo de um grupo homogêneo composto por uma população frágil em 

termos de saúde e situação econômica, que necessita de proteção social e que está 

experimentando a última fase da vida (CAMARANO, 2013). Conceitos e dados empíricos 

ainda são, portanto, dicotômicos, especialmente no que diz respeito à atenção primária à 

saúde, tendo como causas a restrição ao acesso, desarticulação da rede de cuidados, limitação 

de escopo de serviços oferecidos e despreparo das equipes para necessidades específicas da 

população idosa (MARTINS et al., 2014a).  

Acredita-se também que o grupo majoritário de pessoas que compõem a população 

idosa atual é formado por mulheres inseridas em um contexto sociocultural caracterizado pelo 

pouco ou nenhum acesso à educação política, o que restringe o exercício da mobilização 

social em defesa de sua cidadania e efetivação de seus direitos (ANDRADE; NARVAI, 

2013). 

Mesmo que a constatação do aumento da expectativa de vida e as mudanças nos 

padrões econômicos, conjugais e ocupacionais tenham colocado o idoso no centro das 

agendas política e científica mundiais (PEETERS; DEBELS; VANPOORTEN, 2013), a 

proposição de políticas específicas para a população com 60 anos ou mais ainda esbarra no 

preconceito contra a velhice e a negação da sociedade quanto a esse fenômeno (BRASIL, 

2010a; LARANJEIRA, 2010; ALVES, VIANA, 2010), geralmente associado a fatores 

depreciativos e socialmente descartáveis que caracterizam a gerofobia (ANDRADE; 

NARVAI, 2013). Os estigmas negativos, normalmente associados ao processo de 

envelhecimento, têm como um de seus pilares o declínio biológico, ocasionalmente 

acompanhado de doenças e dificuldades funcionais com o avançar da idade, mas que acabam 

aceitas como características normais e inevitáveis desta fase, mediante as representações 

sociais construídas em torno da velhice (BRASIL, 2010a). Em contraponto, existe na 

sociedade contemporânea um esforço mercadológico em aguçar a adoção de medidas que 
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enfatizem o retardamento do envelhecimento, o que consiste em uma forma reducionista de 

abordar a velhice, não articulada com outros campos de conhecimento e que não reconhece a 

heterogeneidade constitutiva que envolve esse processo (MAIA; LONDERO; HENZ,  2008). 

A percepção social limitada do envelhecer, as transformações nos padrões de 

nupcialidade,  os arranjos familiares cada vez menos intergeracionais, as mudanças de valores 

em relação ao papel da mulher na sociedade e a falta de incentivo à manutenção da 

capacidade funcional, com consequente aumento da fragilização, são alguns dos fatores que 

podem interferir na manutenção do cuidado domiciliar do idoso e provocar a ampliação da 

busca por ILPI (DAVIM et al., 2004; CAMARANO; KANSO, 2010; IPEA, 2011).  

Apesar das políticas públicas nacionais vigentes enfatizarem a institucionalização 

como último recurso
 
(DANILOW et al., 2007; NUNES; MENEZES; ALCHIEIRI, 2010), a 

transfiguração das composições social e demográfica no país tem apontado a necessidade de 

ajustes nesse perfil, requisitando que Estado e mercado privado dividam com a família as 

responsabilidades no cuidado com a população idosa (CAMARANO; KANSO, 2010). 

 

2.2 INSTITUCIONALIZAÇÃO DO IDOSO 

 

A institucionalização consiste na principal e mais conhecida alternativa entre as não 

familiares para idosos que necessitam de cuidados de longa duração (CAMARGOS; 

RODRIGUES; MACHADO, 2011), mas apesar da expansão de demanda por esse tipo de 

necessidade, a residência em instituições ainda não é uma prática comum no Brasil 

(CAMARANO; KANSO, 2010; IPEA, 2011). Preserva-se no país o julgamento cético do 

ambiente institucional, geralmente vinculado à tristeza, abandono, pobreza e decadência 

(XIMENES; CÔRTE,  2007; COSTA; MERCADANTE 2013), uma representação ainda 

bastante arraigada no imaginário social e mesmo político, vez que as políticas vigentes 

priorizam a família como signatária do cuidado ao idoso (CREUTZBERG et al., 2007; IPEA, 

2011). 

Esse preconceito pode, em parte, ser atribuído ao processo histórico de constituição 

desses estabelecimentos, originalmente atrelados aos asilos, criados para abrigar não apenas 

idosos, mas também doentes mentais, crianças abandonadas e desempregados em situação de 

mendicância, pobreza e vulnerabilidade social e de saúde (POLLO; ASSIS, 2008; 

CAMARANO; KANSO, 2010; IPEA, 2011; CAMARGOS, 2013). Com o passar dos tempos, 

começaram a surgir espaços separados para atender as diferentes categorias de pessoas 

necessitadas: hospitais, leprosários, manicômios, sanatórios, orfanatos e os asilos que 
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passaram a abrigar somente aqueles que não se enquadravam nas outras instituições, como 

pobres, mendigos, vagabundos e velhos. Somente no século XX, o termo asilo passou a ser 

utilizado para delimitar uma instituição para velhos (XIMENES; CÔRTE, 2007). 

 Apesar de alguns indícios, o histórico das ILPI não é preciso e carece de informações 

completas que permitam traçar uma linha do tempo de sua evolução (CHRISTOPHE; 

CAMARANO, 2010). Sabe-se que, na maioria das vezes, essas instituições foram mantidas 

por associações religiosas, ou por imigrantes ou por outras organizações de benemerência 

(COSTA; MERCADANTE, 2013). 

 Os primeiros vestígios de espaços para cuidar de idosos remontam à Grécia Antiga, os 

chamados gerontokomeion. Já a mais antiga legislação de funcionamento de estabelecimentos 

dessa natureza provém do Império Bizantino, perpetuada no Código Justiniano, que data de 

534 da era cristã (CHRISTOPHE, 2009; CHRISTOPHE, CAMARANO, 2010). Acredita-se 

que no mundo ocidental, o primeiro gerontocômio foi fundado pelo papa Pelágio II (520-

590), que transformou sua própria casa em hospital para idosos (REZENDE, 2002). Na 

Inglaterra, na Idade Média, século X, surgiram as almshouses, casas construídas junto aos 

monastérios, destinadas à caridade e hospitalidade em geral, que serviam de abrigo para 

idosos desamparados e pessoas necessitadas (CHRISTOPHE, 2009). A eclosão dessa 

modalidade asilar em território inglês ocorreu no século XVI, quando o governo passou a ser 

responsabilizado pelo cuidado com os pobres e mendigos (BORN; BOECHAT, 2006; 

CHRISTOPHE; CAMARANO, 2010). Há relatos de que a reclusão de pobres, mendigos, 

doentes, loucos, órfãos, incapazes, alcoólatras e idosos nas almshouses era vista pela 

sociedade como uma medida protetiva contra a influência corruptível dessas pessoas, 

percepção que só começou a ser parcialmente mitigada com o surgimento de locais de 

cuidado específico para cada um desses grupos de necessitados já entre o século XVII e início 

do século XX (REZENDE, 2002; WATSON, 2009). Ainda hoje, os resquícios históricos 

dessa época parecem influenciar o preconceito contra instituições derivadas desse modelo 

(BORN; BOECHAT, 2006). 

 No século XVIII surgiram na França os hoffies, um modelo originalmente holandês 

que consiste em  residências coletivas de idosos nativos em geral localizadas em torno de uma 

praça ou lago (CHRISTOPHE; CAMARANO, 2010). Já no século XIX, asilos suntuosos 

começaram a ser construídos na Europa, servindo de abrigo para um número grandioso de 

idosos (CHRISTOPHE; CAMARANO, 2010). 

 No Brasil, a primeira referência de asilo remonta ao período colonial, quando, em 

1797, o quinto vice-rei do país, conde de Resende, inaugurou no Rio de Janeiro a Casa dos 
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Inválidos, uma instituição destinada ao recolhimento e descanso de soldados mais velhos 

(ALCÂNTARA, 2004).  

 Em meados do século XIX, os idosos, assim como na Europa, ainda não constituíam 

uma categoria social independente, contudo, ao longo desse mesmo século essa perspectiva 

começou a se transformar e por meio do decreto imperial de 1884 foi regulamentado o 

funcionamento do Asilo de Mendicidade, inaugurado pelo Imperador Pedro II em 1879 e no 

qual os mendigos foram classificados em quatro classes, dentre as quais constavam os idosos 

(GROISMAN, 1999a). 

Segundo relatos, o Asilo São Luiz para a Velhice Desamparada, criado em 1890, na 

cidade do Rio de Janeiro, parece ser o grande marco no que se refere a asilos voltados 

especificamente para a população idosa no Brasil (GROISMAN, 1999b). Esta instituição 

visava atender os velhos pobres, dentro da ótica filantrópico-assistencialista do século XIX e 

trabalhava para que os idosos fossem identificados como uma população com características 

específicas, procurando torná-la visível e fazer dela um alvo das preocupações sociais 

(GROISMAN, 1999b). A partir de 1909, passou a manter uma ala que se destinava àqueles 

que podiam pagar uma mensalidade e hoje, ainda em funcionamento, é considerada uma 

instituição para idosos de alta renda (CHRISTOPHE; CAMARANO, 2010).  

Em fins do século XIX, a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo prestava 

assistência a mendigos e dado o aumento de internações para idosos, passou a também a 

abrigá-los, definindo-se como instituição gerontológica nos anos 1960 (BORN, 2002). Nessa 

perspectiva histórica, vale também registrar o emblemático e midiático caso da Clínica Santa 

Genoveva, ocorrido em 1996 no Rio de Janeiro e que chocou o país em virtude das denúncias 

de maus tratos, falta de higiene, enriquecimento ilícito e violação da dignidade humana, com 

registros de quase 100 mortes de idosos que lá residiam (GROISMAN, 1999b). 

Ainda que o cenário atual tenha evoluído e já não seja o mesmo de algumas décadas 

atrás, as ILPI ainda esbarram na representação de abandono percebida pela população em 

geral e em problemas gerenciais que distanciam as instituições dos padrões de qualidade 

desejáveis, conforme preconizado pela legislação que regula os direitos dos idosos no país 

(POLLO; ASSIS, 2008; COSTA; MERCADANTE, 2013). 

As políticas governamentais que norteiam os cuidados de longa duração para essas 

pessoas começam a existir de fato a partir da Constituição de 1988, momento no qual o idoso 

aparece explicitamente na agenda governamental brasileira (PINTO; SIMSON, 2012). O texto 

constitucional menciona a co-responsabilidade da família, sociedade e Estado no amparo às 

pessoas idosas, porém deixa explícito que instituições específicas devem ser consideradas 
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como opção de atendimento apenas na impossibilidade do idoso ser cuidado no ambiente 

familiar (CAMARANO; MELLO, 2010). Essa mesma concepção carregada de preconceitos 

com relação ao cuidado institucional é perpetuada na PNI, de 1994, no Estatuto do Idoso, de 

2003 e na maior parte das normas no âmbito da saúde e da assistência social (CAMARANO; 

MELLO, 2010).  

Desde então, o governo avançou quanto ao sistema de proteção social brasileiro no 

que diz respeito aos mecanismos de transferência de renda, porém ainda é modesto com 

relação à oferta de serviços (CAMARANO; MELLO, 2010). Em relação às políticas de 

saúde, o principal destaque é a Política Nacional de Saúde do Idoso (BRASIL, 2006a), 

aprovada em 1999 e reformulada em 2006 como Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa 

(BRASIL, 2006), parte integrante do Pacto pela Saúde que, assim como as demais políticas, 

também aponta a família como agente detentor do compromisso em assistir ao idoso. 

Por meio das Portarias GM/MS nº 702/2002 e SAS/MS nº 249/2002, o Ministério da 

Saúde criou mecanismos para a organização e implantação de Redes Estaduais de Assistência 

à Saúde do Idoso, cujo objetivo é atender às necessidades dos idosos com qualidade e de 

forma estruturada para cada nível assistencial, através de uma equipe multiprofissional. As 

Redes são compostas por hospitais gerais e centros de referência em Assistência à Saúde do 

Idoso nas modalidades internação hospitalar, atendimento ambulatorial especializado, hospital 

dia e assistência domiciliar (LOUVISON; BARROS, 2009; FERREIRA; BANSI; 

PASCHOAL, 2014). 

A normatização de funcionamento das instituições criadas para abrigar idosos foi 

proposta por meio de portarias estabelecidas tanto pelo órgão da assistência social como da 

saúde. A Portaria nº 810 de 1989, do Ministério da Saúde, definiu normas gerais para 

administração, funcionamento, delimitações físicas e recursos humanos das clínicas, hospitais 

geriátricos e casas de repouso. Em 2000, o então Ministério da Previdência e Assistência 

Social (MPAS) publicou as Portarias nº 2.854 e nº 2.874, que estabeleceram novas 

modalidades de atendimento ao idoso de acordo com o grau de dependência (residência em 

família acolhedora, casa-lar, república, centro-dia, centro de convivência), mas reiteraram a 

família como referência para o cuidado com o idoso. A Portaria nº 73 de 2001, do MPAS, 

ampliou as modalidades de atendimento (residência em família natural e temporária) e passou 

a classificá-las em três tipos, de acordo com o grau de autonomia dos idosos. Nesse 

documento, a institucionalização é apontada explicitamente como último recurso de amparo 

ao idoso (CAMARANO; MELLO, 2010; PINTO; SIMSON, 2012). 
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A fiscalização das ILPI é de responsabilidade da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), orientada pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC/ANVISA nº 

283, de 26 de setembro de 2005 (IPEA, 2008). Trata-se de uma norma rígida que define as 

regras de funcionamento e de organização física, sanitária e de recursos humanos de todas as 

instituições governamentais ou não governamentais destinadas à longa permanência para 

idoso, levando em conta o grau de dependência dos residentes dessas instituições 

(CAMARANO; MELLO, 2010). Pondera-se que a esta RDC foi inovadora no sentido de 

definir e cobrar por meio de relatórios anuais, os indicadores de desempenho e padrão de 

funcionamento das ILPI, além dos seguintes indicadores locais: taxa de mortalidade; 

ocorrência de escabiose/sarna; diarreia; desidratação; úlcera por decúbito; prevalência de 

desnutrição; diabetes; e notificação compulsória e imediata da ocorrência de eventos 

sentinela, como casos de queda com lesão, ou tentativa de suicídio (GIACOMIN; COUTO, 

2010). Apesar disso, algumas normativas carecem de discussão e aperfeiçoamento por serem 

de difícil implementação na prática (PINTO;  SIMSON, 2012). Existem em algumas regiões 

claras evidências de descumprimento das normas da RDC nº 283, como por exemplo na 

cidade de Maceió, Alagoas, de acordo com levantamento apresentado recentemente 

(CARVALHO, 2014). 

Ante o exposto, depreende-se que a pluralidade de legislações aliada a controvérsias 

teóricas na literatura consistem em grandes obstáculos para conseguir definir claramente o 

que é uma ILPI. A expressão “Instituição de Longa Permanência para Idosos” foi adotada 

pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG) para designar o 

estabelecimento para atendimento integral institucional, cujo público-alvo são as pessoas de 

60 anos ou mais, dependentes ou independentes, que não dispõem de condições para 

permanecer com a família ou em domicílio unicelular (CAMARANO; KANSO, 2010). Na 

percepção do idoso, a instituição deve ser um lugar em que suas necessidades básicas sejam 

atendidas, em que exista acesso a serviços e recursos de saúde e no qual ele possa envelhecer 

e morrer (OLIVEIRA; ROZENDO, 2014). 

A princípio, a ILPI é considerada um sistema social organizacional que surge em 

resposta à complexidade inerente à multiplicidade de fatores relacionados com o 

envelhecimento (CREUTZBERG et al., 2007). Consistem em residências coletivas, com 

regras de convivência e lógica de operação que variam de acordo com seu público, servindo 

como local de recolhimento de pessoas com fragilidades físicas e cognitivas em diversos 

graus de severidade ou como espaço apenas para residência e abrigo (CHRISTOPHE, 2009).  
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A Portaria 810/89, do Ministério da Saúde (PINTO; SIMSON, 2012), publicada antes 

da surgimento da expressão ILPI, considera instituições específicas para idosos, os 

estabelecimentos com denominações diversas e lugar físico equipado para atender pessoas, a 

partir de 60 anos de idade, com um quadro de funcionários e capacidade para atender as 

necessidades da vida institucional como um todo, por um período indeterminado, sob regime 

de internato ou não, pagas ou não. 

Já a PNI (PINTO; SIMSON, 2012), entende a instituição asilar como o atendimento 

em regime de internato do idoso sem vínculo familiar ou sem condições de prover a própria 

subsistência, de modo a satisfazer as suas necessidades de moradia, alimentação, saúde e 

convivência social. Além disso, também contempla nesse escopo os idosos dependentes e/ou 

independentes em estado de vulnerabilidade social.  

A RDC nº 283 da ANVISA (PINTO; SIMSON, 2012) define as ILPI como 

“instituições governamentais ou não governamentais, de caráter residencial, destinadas a 

domicílio coletivo de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte 

familiar, em condição de liberdade, dignidade e cidadania” (p.2). Essa mesma resolução prevê 

a demanda cotidiana de atenção à saúde pela equipe como uma necessidade legal a ser 

cumprida pelas ILPI (CREUTZBERG et al., 2007), o que favorece uma frequente 

compreensão desacertada de que esses estabelecimentos são espaços voltados à clínica e 

terapêutica (CAMARANO; KANSO, 2010). Essa definição da ANVISA, por ser bastante 

genérica e deixar margens a várias interpretações, não auxilia a eliminar a confusão e 

ambiguidade que prolifera tanto na literatura como nos documentos legais a respeito do 

conceito linguístico da expressão, tampouco ajuda a esclarecer a finalidade e a natureza 

desses estabelecimentos (residência, prestação de serviços de saúde ou assistência social) 

(CHRISTOPHE, 2009). 

Sendo assim, no Brasil, a definição do que é uma ILPI não é consensual e transita de 

forma híbrida entre as áreas social e sanitária, sendo objeto de ação de ambas as esferas, 

(CAMARANO; KANSO, 2010; IPEA, 2011; PINTO; SIMSON, 2012) e constituindo, 

portanto, um tipo especial de  instituição sócio-sanitária (PINTO; SIMSON, 2012). No 

momento, a execução de políticas para as ILPI está sob responsabilidade da assistência social, 

através do Ministério do Desenvolvimento Social e do Combate à Fome. Já a fiscalização dos 

estabelecimentos é realizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, de acordo com o 

regulamento técnico aprovado desde 2005 (CHRISTOPHE, 2009) e por meio do cadastro 

regular da ILPI no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).  
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Percebe-se que apesar da legislação prever a criação e implementação de uma série de 

ações e serviços articulados, existe grande dificuldade em operacionalizar e implantar as 

propostas em nível local, inclusive no que se refere ao SUS, considerando que a relação entre 

ILPI e sistemas de saúde é inevitável (CREUTZBERG et al., 2007). Essa relação, por vezes, é 

desgastada em virtude do intricado conceito do que é uma ILPI no país e pela falta de 

disponibilidade para o diálogo entre os gestores no sentido de tentar superar os impasses 

(CREUTZBERG et al., 2007). Como resultado, o acesso dos idosos institucionalizados aos 

serviços de saúde é prejudicado, pois se por um lado os dirigentes das ILPI não compreendem 

com clareza o funcionamento do SUS, por outro, os gestores dos serviços de saúde entendem 

de forma equivocada que se existe uma equipe de saúde na instituição, ela pode responder 

plenamente pela atenção à saúde (CREUTZBERG et al., 2007). 

Cogita-se que as políticas sociais vigentes e opiniões culturais sobre 

institucionalização possuem relação direta com a proporção de idosos residentes em 

instituições (ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND 

DEVELOPMENT, 2005; PEETERS; DEBERS; VANPORTEN, 2013). Nos países europeus, 

o percentual de institucionalizados oscila entre menos de 1% até cerca de 6% e nos Estados 

Unidos esse valor chega a aproximadamente 4% (PEETERS; DEBERS; VANPORTEN, 

2013). No Brasil, as ILPI fazem  parte da rede de assistência ao idoso e abrigam o 

correspondente a até 1 % (um por cento) da população idosa em suas instalações, o que 

representa uma parcela significativa tendo em vista a condição de fragilidade e 

vulnerabilidade associada aos idosos que lá residem (DANILOW et al., 2007). Segundo a 

PNSPI esse percentual pode ser subestimado, já que muitas instituições não são cadastradas e 

grande parte funciona na clandestinidade
 
(DANILOW et al., 2007). No Rio Grande do Norte, 

por exemplo, 11 ILPI estão cadastradas no Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e 22 

na Subcoordenadoria de Vigilância Sanitária estadual. 

Em razão da diversidade cultural e desigualdades socioeconômicas próprias do Brasil, 

essas instituições são bastante heterogêneas quanto aos serviços oferecidos, estrutura física, 

fontes de recursos e estrato da população idosa atendida, o que se reflete na qualidade da 

rotina vivenciada pelos residentes desses espaços (CAMARANO; KANSO; MELLO, 2009). 

Um amplo levantamento nacional realizado entre 2007 e 2008 pelo Instituto Brasileiro 

de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), revelou o perfil das ILPI brasileiras desde o âmbito 

nacional até o estadual (CAMARANO; KANSO, 2010). Em termos gerais, de acordo com a 

sumarização de resultados feita por Camarano e Kanso (2010), observou-se o seguinte: (a) um 

expressivo percentual das 3.295 ILPI brasileiras que aceitaram participar do levantamento foi 
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de natureza filantrópica (65,2%) e apenas 6,6% eram públicas, com predomínio das 

instituições municipais; (b) das ILPI criadas entre 2000 e 2009, a maioria era privada com fins 

lucrativos (57,8%), o que apontou uma tendência de mudança no perfil das instituições; (c) 

existiam cerca de 84 mil idosos residentes em ILPI, o que representa menos de 1% da 

população idosa brasileira; (d) houve predomínio do sexo feminino (57,3%) entre os 

residentes; (e) as estruturas das ILPI eram pequenas, com capacidade para abrigar, em média, 

30 idosos, mas com alta taxa de ocupação (91,6%); (f) cada residente custava, em média, R$ 

717,91 para a instituição; (g) maior despesa das ILPI foi com pagamento de recursos 

humanos; (h) principal fonte de sustento das ILPI era o próprio residente e/ou familiares 

(57%), seguido do financiamento público (20%). 

 No que se refere à distribuição espacial das ILPI em território nacional, o 

levantamento do IPEA revelou que apenas 28,8% dos municípios brasileiros possuem alguma 

instituição e que 2/3 destas estão concentradas na região Sudeste e em cidades maiores 

(CAMARANO, 2009; IPEA, 2011). No Nordeste, o levantamento do IPEA (IPEA, 2008) 

identificou 302 ILPI e apenas uma não aderiu à pesquisa. Os 8.386 idosos residentes em 

instituições representaram 0,2% de toda a população idosa da região, sendo essa proporção 

ligeiramente mais elevada (0,3%) nos estados de Sergipe, Rio Grande do Norte e 

Pernambuco. A proporção de idosos na região diminuiu com a idade, porém a de residentes 

nas ILPI aumentou, especialmente entre as mulheres com 80 anos ou mais. Quanto ao grau de 

dependência de acordo com a classificação da PNI, 40,5% dos residentes foi classificada 

como dependente, 34,4% como independentes e 25,1% como semidependentes, não havendo 

diferenças expressivas nessas proporções por sexo. As ILPI da Região Nordeste abrigavam, 

em média, 31 residentes, possuíam alta variabilidade quanto à área total e construída, 

funcionavam em sua maioria em regime semi-aberto, eram de natureza privada filantrópica 

(81,4%) e dessas, mais da metade, era filantrópica religiosa. O surgimento de mais de 1/3 das 

instituições aconteceu entre 1990 e 2008 e sua manutenção era financiada majoritariamente 

por contribuições ou mensalidade dos residentes e/ou familiares (52,2%), sendo pouco 

expressiva a parcela de financiamento público (15,5%). Os recursos humanos eram compostos 

predominantemente por funcionários contratados e/ou cedidos por órgãos públicos e 

representaram a maior fonte de despesas das ILPI. Os serviços médico e de Fisioterapia são os 

oferecidos com  mais frequência e assim como ocorre no cenário nacional, o serviço mais raro 

é o de Fonoaudiologia. 

 No estado do RN, o IPEA (IPEA, 2008) apurou que apenas 9% dos 167 municípios 

possuem ILPI, o que corresponde a 29 instituições, das quais 14 situavam-se na capital, Natal. 
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Foram identificados 770 idosos residentes nas ILPI do estado. Assim como relatado para a 

Região Nordeste, no RN a proporção de idosos diminuiu à medida que a idade avançou, mas 

o inverso ocorreu com a população residente nas ILPI, cujo predomínio foi do sexo feminino 

(62,8%). A proporção de idosos dependentes (38,6%) e independentes (38,1%) foi 

semelhante, porém existiam mais mulheres entre os dependentes e mais homens entre os 

independentes. Entre os dependentes, 69,8% eram demenciados e desses, 75,5% eram 

mulheres. A média de residentes por instituição correspondeu a 26,9 pessoas, porém houve 

maior concentração proporcional daquelas instituições que abrigavam entre 11 a 20 residentes 

e nas que residiam 31 a 50 idosos. Existiu elevada variabilidade quanto à área total e 

construída, presença de infra-estrutura heterogênea e predomínio de quartos com um ou dois 

leitos. Notou-se predomínio das instituições privadas filantrópicas religiosas (58,6%) e a 

maior proporção de ILPI privadas com fins lucrativos da Região Nordeste (27,6%). Por outro 

lado, não houve registro de instituições públicas ou mistas. Dentre os locais em 

funcionamento no momento da pesquisa, 21,4% surgiram entre 1940 e 1959, 25% entre 1980 

e 1989 e 35,7% entre 2000 e 2008, indicando um relevante crescimento de oferta nos últimos 

anos. A parcela maciça do financiamento das instituições do estado era proveniente dos 

residentes e/ou família (68,5%), seguidos pelo financiamento público (11,8%). Assim como 

no Brasil e Região Nordeste, os serviços médico e de Fisioterapia destacaram-se entre os mais 

oferecidos pelas instituições e o serviço de Fonoaudiologia permaneceu como o menos 

frequente, detendo uma elevada razão de 780 residentes para cada fonoaudiólogo. 

 Na cidade do Natal, capital do RN, o estudo de Davim et al. (2004) constatou que em 

três ILPI as condições socioeconômicas e de saúde foram insuficientes em sua maioria e 

semelhantes às encontradas no contexto nacional, com destaque para baixas condições 

financeiras, contato familiar conflituoso, atividades de lazer limitadas ou ausentes, saúde 

precária, restrito atendimento médico e de enfermagem, além da ausência de planos privados 

de saúde. 

 Outro estudo realizado em seis ILPI de Natal (NUNES, MENEZES; ALCHIERI, 

2010) revelou que os idosos avaliaram sua qualidade de vida com neutralidade, ou seja, como 

nem satisfatória, nem insatisfatória, resultado que, segundo os autores, pode estar relacionado 

à indiferença, resignação ao destino de finitude da vida ou mesmo passividade frente à 

institucionalização. A maior insatisfação referida pelos idosos foi em relação à restrição de 

sua autonomia, supostamente pela liberdade reduzida que lhe é concedida ou pelo pouco 

respeito dado a essa liberdade dentro da instituição. 
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O estudo de Barbosa (2013) buscou traçar um diagnóstico da qualidade de vida de 67 

idosos residentes em 11 ILPI cadastradas no Conselho Municipal do Idoso da cidade do Natal 

durante o ano de 2012. A pesquisadora considerou como indicadores de qualidade de vida, os 

aspectos subjetivos relacionados à saúde física, capacidade funcional, integração social e 

participativa, saúde mental e necessidades que afetam o idoso. A amostra teve predomínio do 

sexo feminino (62,7%), idade média de 79 anos e maior concentração de idosos com 80 anos 

ou mais. Os resultados apontaram que (a) idosos institucionalizados socialmente pouco 

participativos (isolados) e com autopercepção negativa da saúde possuíam mais chances de 

estarem insatisfeitos com a vida e (b) serem fisicamente dependentes; (c) idosos insatisfeitos 

com a vida, com autopercepção negativa da saúde e com indicador de deficiência cognitiva 

tinham mais chances de apresentarem indicadores de depressão.  

Outros dados desse mesmo estudo chamam a atenção no que diz respeito às principais 

necessidades apontadas pelos residentes das ILPI em Natal: 58,5% referiram falta de 

companhia e contato pessoal, 57,6% problemas de saúde, 35,8% a necessidade de lazer, 

32,8% preocupação quanto aos problemas econômicos e 18,2% apreensão quanto à segurança 

e carência de alimentação, 22,9% solidão e medo da violência e 14,6% interferência nas 

rotinas diárias em virtude de problemas financeiros ou familiares. Além disso, 12,5% 

declararam desejo em sair da instituição por não concordar com as normas do local. Percebe-

se, portanto, que os idosos residentes em instituições do município do Natal, manifestaram 

uma percepção pessimista da qualidade de vida, indicando a necessidade de mudanças no 

modelo de oferta de serviços e cuidados nos estabelecimentos da cidade. 

Deve-se considerar que a representação negativa da institucionalização pelo idoso 

pode estar atrelada à ruptura da integridade de suas redes sociais, marcos ambientais e 

qualidade de vida, além de denotar maior exposição a riscos e problemas de saúde e gastos 

com sua manutenção na instituição (LUPPA et al., 2010; BRITISH GERIATRICS SOCIETY, 

2011). Sabe-se que idosos residentes em instituições geralmente declaram pior qualidade de 

vida quando comparados aos idosos não institucionalizados (MOREIRA et al., 2015). Na 

percepção do idoso, a instituição aparece como um lugar contraditório, pois ao mesmo tempo 

em que os acolhe, abriga e atende suas necessidades, também aprisiona e mortifica 

(OLIVEIRA; ROZENDO, 2014). 

Não é possível afirmar que essa percepção negativa é influenciada apenas pela 

institucionalização, porém é possível supor que a maior insatisfação dessa população com a 

vida está associada aos diferentes contextos e cenários culturais e socioeconômico-

demográficos relacionados à sua história de vida e aos significados que cada indivíduo 
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confere à sua existência enquanto ser humano (MOREIRA et al., 2015; VITORINO; 

PASKULIN; VIANNA, 2013; OLIVEIRA; ROZENDO, 2014). Percepções positivas 

associadas à sensação de proteção, segurança, cuidado, socialização e bem estar também são 

relatados por idosos residentes em ILPI brasileiras, a despeito do nocivo juízo social a 

respeito desses estabelecimentos (DAVIM et al., 2004;  PESTANA; ESÍRITO SANTO, 2008; 

OLIVEIRA; ROZENDO, 2014; FERREIRA; BANSI; PASCHOAL, 2014). 

É preciso compreender que a ocorrência da institucionalização obedece causas 

multifatoriais de ordem individual, social, econômica, de saúde, ou combinação das mesmas 

(DAVIM et al., 2004; GAMBURGO; MONTEIRO, 2009; BENTES; PEDROSO; MACIEL, 

2012). É um fenômeno fortemente associado ao comprometimento cognitivo e/ou funcional e 

à carência de apoio social e familiar na realização das atividades diárias (LUPPA et al., 2010). 

Fatores como ter idade igual ou acima de 80 anos, ser do sexo feminino, viver sem 

companheiro, ser fisicamente inativo e ter baixa escolaridade, autonomia e participação social 

são apontados como alguns preditores para a institucionalização (GAUGLER et al., 2007; 

LUPPA et al., 2010; DEL DUCA et al., 2012). As transferências intergeracionais no contexto 

urbano, a inexistência de serviços eficazes de atenção à saúde, o alto custo do cuidado 

domiciliar, moradias com espaço físico reduzidos, estruturas domiciliares que oferecem riscos 

de quedas e a violência contra o idoso também são considerados fatores predisponentes à 

institucionalização (CREUTZBERG et al., 2007). 

Em linhas gerais, o perfil do idoso recebido pelas ILPI é formado por pessoas do sexo 

feminino, em idade avançada, com elevada dependência funcional, diferentes comorbidades, 

situação financeira precária, expostas a maus tratos ou conflitos familiares, solidão, abandono 

ou cuja família não possui condições de proporcionar cuidados no ambiente domiciliar 

(O’SHEA, 2003; GAMBURGO; MONTEIRO, 2009; DEL DUCA et al., 2012; 

CAMARGOS, 2013; FERREIRA; BANSI; PASCHOAL, 2014).  

A justificativa para a crescente demanda por cuidados de longa duração para idosos é 

multifatorial. Contudo, dois aspectos merecem destaque por ilustrarem que essa necessidade 

atualmente não é atrelada apenas à falta de moradia ou de condições econômicas do idoso. 

Um dos aspectos é a mudança no perfil de valores sociais e familiares atribuídos à mulher, 

atualmente mais ativa no mercado de trabalho e disposta a gerar menos filhos, o que afeta 

diretamente a disponibilidade familiar em amparar o idoso, interferindo nos laços 

intergeracionais. O outro aspecto é o avanço no número absoluto de idosos frágeis, mais 

expostos a doenças que culminam em performance funcional mais limitada, com consequente 

dependência e necessidade de cuidado especializado (ORGANIZATION FOR ECONOMIC 
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CO-OPERATION AND DEVELOPMENT, 2005; BANCO INTERNACIONAL PARA A 

RECONSTRUÇÃO E O DESENVOLVIMENTO, 2011). 

No Brasil, o reduzido número de ILPI parece não acompanhar o acelerado aumento do 

número de idosos que necessitam de cuidados de longa duração, fato que pode ser 

comprovado por meio do número de instituições com elevada retenção de idosos em longas 

lista de espera e critérios rígidos para admissão (CAMARGOS, 2013). Vale ressaltar que a 

manutenção das ILPI exige um alto investimento financeiro em virtude da diversidade de 

gastos que envolvem medicação, alimentação, higiene, adequação da estrutura física e 

cuidados ininterruptos (ANGELO; SILVA; LIMA, 2011). Geralmente as instituições são de 

natureza filantrópica, privada ou mista, sendo poucas as instituições públicas, conforme 

mostrado pelo levantamento do IPEA (IPEA, 2011). A concessão de verba pública é escassa e 

quando ocorre, corresponde a valores pouco expressivos e com repasses intermitentes. As 

instituições privadas possuem mensalidades frequentemente elevadas e as filantrópicas 

dependem da absorção de parte ou totalidade da aposentadoria do idoso, doações e convênios 

(CREUTZBERG; GONÇALVES; SOBOTTKA, 2007; ANGELO; SILVA; LIMA, 2011; 

IPEA, 2011). 

Melhorar as condições de funcionamento das instituições exige a organização de uma 

rede bem articulada de recursos humanos e estruturais aliada à fiscalização rigorosa pelos 

órgãos competentes, pois estudos mostram que uma das realidades observadas em muitos 

lugares é a falta de estrutura física e de qualificação e capacitação dos recursos humanos, o 

que pode ferir os direitos do idoso e conduzi-lo a uma situação de risco (DIAS; CARDOSO, 

2009; FURKIM et al., 2010; ANGELO; SILVA; LIMA, 2011; OLIVEIRA; TAVARES, 

2014). É urgente a implementação de  ações voltadas à capacitação e adequação numérica dos 

recursos humanos para atender às peculiaridades desse grupo e proporcionar melhor qualidade 

de vida para esses sujeitos (ANGELO; SILVA; LIMA, 2011).  

Além disso, a implantação de uma rede de assistência estruturada e articulada, 

formada por centros de convivência, centros dia, atendimento domiciliar e apoio para o 

cuidador familiar, conforme já previsto em dispositivos legais há mais de uma década, deveria 

ser considerada como alternativa intermediária de cuidados e atenção para promoção à 

integração do idoso na família e na sociedade (PESTANA; ESPÍRITO SANTO, 2008; 

CAMARANO; MELLO, 2010; IPEA, 2011). Idosos que necessitam residir em ILPI sempre 

irão existir, portanto, a criação das modalidades mencionadas e a existência de ILPI não são 

excludentes (IPEA, 2011). Mesmo exposta à condição de intolerância social, a 

institucionalização, em muitos momentos, se torna uma alternativa real e necessária, até 
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mesmo uma opção voluntária aguardada e apreciada que deve ser lembrada, compreendida e 

respeitada como uma escolha dentro de um contexto de vida de cada indivíduo, no intuito de 

assegurar sua qualidade de vida (DAVIM et al., 2004; CREUTZBERG et al., 2007). O que 

deve ser feito, na verdade, é propiciar uma mudança de percepção com relação à 

institucionalização, fazendo com que as ILPI façam parte da infraestrutura básica de qualquer 

cidade e que residir nesses estabelecimentos possa representar uma alternativa de amparo, 

proteção e segurança (IPEA, 2011).  

A concepção de envelhecimento baseada na aversão ao indivíduo velho dentro do 

ambiente institucional e a manutenção da noção de dependência como algo natural e esperado 

da velhice implica na marginalização do idoso mediante as relações de poder nas instituições 

(ARAÚJO; CEOLIM, 2007; MAIA; LONDERO; HENZ, 2008). Deve-se estimular a quebra 

desse paradigma entre os profissionais que compõem os recursos humanos das ILPI, pois 

sabe-se que, na verdade, os idosos ainda podem ser  incentivados a manter ou recuperar a 

capacidade de realizar uma ou outra atividade de vida diária, mesmo quando acometidos por 

doenças que os levam à condição de dependência parcial ou total (ARAÚJO; CEOLIM, 

2007).  

A implementação de planos individualizados de estímulo do potencial de autocuidado 

do idoso podem incentivar a manutenção da independência pelo máximo de tempo possível 

(ARAÚJO; CEOLIM, 2007). Em virtude do cuidado físico, psicológico, social ou de cuidados 

paliativos que o idoso institucionalizado requisita, recomenda-se, portanto, a educação 

permanente dos cuidadores e profissionais da rede, a partir da abordagem gerontológica e 

geriátrica do ato de cuidar (BEZERRA; ALMEIDA; NÓBREGA-THERRIEN, 2012; 

FERREIRA; BANSI; PASCHOAL, 2014) no sentido de estimular o empoderamento dos 

idosos no ambiente institucional (ARAÚJO; CEOLIM, 2007). Trata-se de uma medida 

necessária, mas que parece lidar com baixa adesão das instituições conforme mostra, por 

exemplo, um estudo que detectou ausência de políticas de educação permanente em 

Gerontologia em 78% das nove ILPI estudadas em Maceió, Alagoas (CARVALHO, 2014). 

Sabe-se que as deficiências por vezes observadas nos serviços oferecidos pela força de 

trabalho nas ILPI guarda dependência com a grande  heterogeneidade das necessidades, 

condições financeiras, estruturais e perfil de cada instituição (IPEA, 2011; ANGELO; SILVA; 

LIMA, 2011). Entretanto, não se pode negar aos moradores das ILPI o respeito à sua 

individualidade e a garantia de medidas de manutenção de sua autonomia e 
 
independência 

física e comportamental (ARAÚJO; CEOLIM, 2007; DANILOW et al., 2007; NUNES; 

MENEZES; ALCHIEIRI, 2010; FURKIM et al., 2010). 
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Nesse sentido, um dos grandes desafios para os profissionais da área da saúde é 

entender com clareza a fisiologia do organismo durante o envelhecimento, assim como os 

mecanismos psicossociais e funcionais envolvidos nessa fase da vida (ORGANIZAÇÃO 

PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 2005), dentre eles, o ato de se comunicar com qualidade 

(YORKSTON; BOURGEOIS; BAYLOR, 2010). Comparada às gerações passadas, os idosos 

que vivem nos dias de hoje desfrutam de uma rotina comunicativa mais intensa e 

diversificada, inclusive permanecendo mais tempo inseridos no mercado de trabalho, 

necessitando, portanto, da comunicação verbal como uma fonte crucial de integração social 

(ZEHNHOFF-DINNESEN; ANGERSTEIN; DEUSTER, 2010; ALLEN, 2014; OATES, 

2014; BRASOLOTTO et al., 2014; MONINI et al., 2015). Por outro lado, em virtude da 

maior longevidade e consequente exposição a doenças, a geração contemporânea de idosos 

está mais suscetível às alterações de elementos constitutivos da comunicação, como a voz 

(ZEHNHOFF-DINNESEN; ANGERSTEIN; DEUSTER, 2010; YORKSTON; BOURGEOIS; 

BAYLOR, 2010). 

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-de-

LEEUW; 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), fatores 

estes frequentemente encontrados em idosos que vivem em situação de vulnerabilidade e 

fragilidade, como os institucionalizados. 

 

2.3 VOZ DO IDOSO 

 

Estima-se que cerca de um quinto da população idosa tenha problemas de 

comunicação, sendo esta uma atividade primordial do ser humano, pois é através dela que o 

indivíduo compreende e expressa seu mundo, e estabelece um relacionamento produtivo com 

o meio (MORAES, 2012). A voz, elemento essencial para uma boa comunicação oral, é uma 

das extensões mais fortes da nossa personalidade e envolve a leitura dos parâmetros físicos, 

psicológicos, sociais, culturais e educacionais de um determinado falante, sendo assim um dos 

principais veículos de interrelação e comunicação humana, que possibilita ao indivíduo 
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estabelecer relações com o outro e com o mundo (CASSOL, 2006; ARAÚJO; BALATA, 

2015; LUCENA; BEHLAU, 2015).  A voz é considerada uma forma de expressão das 

emoções e do estado interno de cada indivíduo, carregando parte da identidade social e 

pessoal do falante (PITTAM, 1994). Constitui-se como um gesto de expressão que personifica 

a linguagem e revela a intensão do discurso de quem fala por meio de determinados aspectos 

que representam a personalidade e comportamento do indivíduo (ARAÚJO; BALATA, 

2015). 

A voz não é apenas o resultado dos fatores orgânicos e os determinados pelo sexo, 

idade e constituição física, mas sim um instrumento de interlocução,
 
produto da interrelação 

entre o estrutural, o emocional e o social (FERREIRA; ALGODOAL; SILVA, 1998; 

ARAÚJO; BALATA, 2015). A voz na interação social é dinâmica e complexa, requer 

constante monitoramento e mudanças no uso e na interpretação para todos os participantes, de 

modo que não pode ser entendida apenas como um instrumento de fonação, mas como um ato 

social repleto de significado
 
(PITTA, 1994; FERREIRA; ALGODOAL; SILVA, 1998; 

CHUN, 2000).  

Dessa forma, em caso de inadequação, a emissão da voz pode produzir um dano não 

apenas biológico (órgãos relacionados à fonação), mas também psicossocial (ARAÚJO; 

BALATA, 2015). Em idosos, a AV pode gerar desvantagens na eficiência comunicativa e 

provocar impacto negativo na qualidade de vida, comprometendo os mecanismos de 

socialização, manutenção da autonomia e sensação de bem estar (COSTA; MATIAS, 2005; 

GAMPEL; KARSCH; FERREIRA, 2008; ETTER; STEMPLE; HOWELL, 2012; CHIOSSI 

et al., 2014; LUCENA; BEHLAU, 2015), podendo até mesmo incitar situações punitivas de 

intolerância, discriminação, reclusão e consequente solidão
 

(GAMPEL; KARSCH; 

FERREIRA, 2008). 

Há controvérsias, mas o período considerado como de máxima eficiência vocal vai dos 

25 aos 45 anos. Após essa fase, inicia-se uma série de modificações estruturais laríngeas, que 

podem gerar impacto funcional negativo, em maior ou menor grau
 
(BEHLAU; AZEVEDO; 

PONTES, 2001) e podem reforçar o estereótipo da voz do idoso
 
(MENEZES; VICENTE, 

2007). 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; BEHLAU, 1999; PONTES; 

BRASOLOTTO; BEHLAU, 2005). Isso quer dizer que vozes treinadas, por exemplo, são 

menos suscetíveis à deterioração imposta pelo envelhecimento fisiológico, pois o seu uso 
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consciente ajudará na manutenção da saúde e longevidade vocal, mitigando os efeitos do 

envelhecimento (SIPILAS; SUOMINEN, 1995; LUCENA; BEHLAU, 2015). 

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., 2012). Nesse sentido, o envelhecimento vocal não é homogêneo 

entre os indivíduos idosos e leva em consideração, além do declínio biológico, os ajustes 

compensatórios, história de vida, saúde física e psicológica, fatores constitucionais, raciais, 

hereditários, sociais e ambientais
 
(BEHLAU; AZEVEDO; PONTES, 2001).  

Na senescência, as transformações laríngeas decorrentes do envelhecimento 

caracterizam o que a literatura denomina de “presbilaringe”. Nesses casos, duas 

transformações anatômicas são bastante características: calcificação e ossificação gradual das 

cartilagens laríngeas e atrofia da musculatura intrínseca da laringe. A primeira pode provocar 

redução da mobilidade laríngea e a segunda provocar menor eficiência biomecânica de todo o 

sistema laríngeo (BEHLAU; AZEVEDO; PONTES, 2001; KENDALL, 2007).  

A musculatura extrínseca da laringe, responsável por sua sustentação, pode perder 

elasticidade e tonicidade, fazendo a laringe ocupar uma posição mais baixa no pescoço. A 

vascularização laríngea torna-se mais frágil e há mais predisposição a hemorragia submucosa
 

(KENDALL, 2007). As fibras musculares intrínsecas são substituídas por tecido conjuntivo e 

a atrofia muscular pode propiciar o arqueamento das pregas vocais com resultante fenda 

fusiforme, constituindo uma das configurações glóticas mais frequentemente associada ao 

declínio fisiológico decorrente da velhice (PONTES; BRASOLOTTO; BEHLAU, 2005). 

Além disso, cerca de 25% dos pacientes dos pacientes idosos com queixa vocal apresenta 

atrofia vocal, caracterizada por arqueamento de prega vocal, fenda glótica e processos vocais 

mais proeminentes (DAVIDS; KLEIN; JOHNS, 2012). Comparada à laringe jovem, a laringe 

do idoso apresenta maior arqueamento de prega vocal em homens e proeminência do processo 

vocal mais evidente em mulheres, sendo o valor mais elevado da proporção glótica a única 

medida que diferencia as duas gerações quando considerados ambos os sexos (PONTES; 

YAMASAKI; BEHLAU, 2006). 

Com o avanço da idade, a laringe também apresenta mudanças nos aspectos 

histológicos, com alterações em toda a estrutura de camadas das pregas vocais (BRADLEY; 

HAPNER; JOHNS III, 2014). Na camada superficial, a densidade das fibras de colágeno, das 

fibras elásticas e a quantidade de ácido hialurônico diminuem e contribuem para o 

comprometimento das propriedades vibratórias das pregas vocais; há redução do volume e 

espessamento da secreção laríngea; a mácula flava adquire forma elíptica e a ativação de 
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fibroblastos é reduzida; a camada intermediária da lâmina própria torna-se mais fina com seu 

contorno deteriorado; as fibras colágenas tornam-se menos espessas e menos densas, podendo 

ocasionalmente aumentar e chegar à fibrose, resultando na redução de mobilidade das pregas 

vocais e consequente prejuízo na qualidade vocal
 
(SATO; HIRANO, 1998; BEHLAU, 1999; 

SOYAMA et al., 2005; MENEZES; VICENTE, 2007; SATO; UMENO; NAKASHIMA, 

2010; BRADLEY; HAPNER; JOHNS III, 2014).  

Do ponto de vista fisiológico e perceptivo-auditivo, as principais alterações observadas 

são pitch mais agudo para os homens, mais grave ou inalterado para as mulheres; 

instabilidade vocal; extensão de frequências e intensidades reduzidas para ambos os sexos; 

projeção vocal mais fraca; tempo máximo de fonação reduzido; qualidade vocal rugosa, 

soprosa e astênica; aumento do esforço vocal; fadiga vocal; deterioração vocal em maior grau 

nos homens e mais precoce nas mulheres; comprometimento vocal mais acentuado na voz 

cantada que na voz falada; aumento do grau de nasalidade  (BEHLAU, 1999; MENEZES; 

VICENTE, 2007; KENDALL, 2007; MIFUNE et al., 2007; MENEZES et al., 2014). A 

eficiência vocal também pode ser comprometida por transformações que acontecem no 

sistema respiratório em razão da velhice como declínio da elasticidade pulmonar, capacidade 

vital, volume, pressão e força respiratória (GORMAN et al., 2008; OATES, 2014). 

Na perspectiva acústica, os estudos relatam decréscimo da frequência fundamental 

(F0) no sexo feminino e acréscimo no sexo masculino, o que se reverte perceptivamente em 

vozes mais graves e agudas, respectivamente (BEHLAU; AZEVEDO; PONTES, 2001; 

TORRE; BARLOW, 2009). Atribui-se esse achado no sexo feminino às alterações hormonais 

iniciadas na perimenopausa (SCARPEL; FONSECA, 2014; SANTOS et al., 2014)  e em 

homens, ao menor volume de massa vibrante em virtude da atrofia muscular (TORRE; 

BARLOW, 2009). No entanto, esses aspectos são uma tendência e não uma regra geral 

(LUCENA; BEHLAU; 2015).  

Outras medidas acústicas que no envelhecimento mudam com padrões diferenciados 

de acordo com o sexo são os formantes, especialmente F1 e F2 com uma tendência geral de 

decréscimo dos valores e centralização das vogais (TORRE; BARLOW, 2009). Existem ainda 

relatos de perturbação da amplitude e da relação sinal-ruído, diferenças no valor da F0 de 

idosos em relação aos jovens, especialmente no gênero feminino (GORHAM-ROWAN E 

LAURES-GORE, 2006; MIFUNE et al., 2007). Além disso, as diferenças entre parâmetros 

perceptivo-auditivos e medidas de perturbação entre jovens e idosos parecem ficar mais 

evidentes avaliando-se a voz com tarefas realizadas em alta intensidade (MENEZES et al., 

2014). 
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As principais queixas e sintomas vocais relatados por uma pessoa idosa podem ser 

alteração na qualidade vocal, como rouquidão, soprosidade ou afonia, cansaço associado à 

produção da voz, esforço para melhorar a projeção vocal, restrição na modulação, 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
 
(BILTON; 

VIUDE; SANCHEZ, 2002; VERDONCK-de-LEEUW; MAHIEU, 2004; VENITES; 

BERTACHINI; RAMOS, 2004). 

Os sintomas e sinais relacionados à AV em idosos podem estar associados tanto às já 

mencionadas características biológicas que ocorrem em virtude do envelhecimento, condição 

conhecida na literatura como “presbifonia” (COHEN et al., 2009), como a outros fatores 

etiológicos 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; SAUDER et al., 2010; 

OATES, 2014). A exposição a essas condições de saúde aumentam com o avanço da idade, ao 

mesmo tempo que também aumentam as chances de alterações vocais concomitantes, 

fazendo-se necessário adotar procedimentos de avaliação precisos que permitam diagnosticar 

adequadamente os problemas na voz (COHEN et al., 2009). 

Pelo fato da AV no idoso se tratar de um fenômeno complexo e multidimensional, o 

diagnóstico diferencial deve distinguir os casos que ocorrem em decorrência das 

manifestações fisiológicas do envelhecimento, daqueles nos quais o quadro vocal está 

vinculado a alguma doença ou agravo (WOO et al., 1992; MARINO; JOHN III, 2014; 

LUCENA; BEHLAU, 2015). O diagnóstico diferencial das alterações vocais em idosos deve 

abordar os possíveis fatores predisponentes, incluindo o  uso vocal compensatório, questões 

emocionais, polifarmácia, condições fisiológicas inadequadas, doenças neurológicas 

degenerativas ou neuromusculares, doenças sistêmicas, doenças pulmonares, alterações 

inflamatórias da garganta (faringites e laringites agudas ou crônicas), infecções laríngeas, 

doençsa benignas e malignas da laringe, doenças tireoidianas, artrite, hipoacusia, refluxo 

gastroesofágico e traumas mecânicos (BEHLAU, 1999; KANDOGAN; OLGUN; 

GULTEKIN, 2003; PONTES; BRASOLOTTO; BEHLAU, 2005; KENDALL, 2007; ROY et 

al., 2007; CABELLO; BAHAMONDE, 2008). 

A gravidade do impacto psicossocial da AV no idoso pode ser referida de acordo com 

a demanda vocal em atividades profissionais ou sociais (LUCENA; BEHLAU, 2015). Idosos 

que percebem sua AV procuram excluir-se do convívio social e podem apresentar prejuízos 

ocupacionais e depressão (VERDONCK-DE LEEUW; MAHIEU, 2004; ETTER; STEMPLE; 
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HOWELL, 2013). Como a população idosa representa um grupo naturalmente mais exposto 

ao declínio da qualidade de vida por múltiplas razões, a qualidade de vida pode se tornar 

ainda mais afetada na presença de AV (MARINO; JOHNS III, 2014).  

Esses resultados ilustram a existência de uma conexão direta entre bem estar vocal e a 

sensação de vitalidade (KENDALL, 2007). O impacto da AV na saúde geral do idoso não é 

completamente esclarecido, mas é possível observar que um melhor estado geral de saúde 

gera impacto positivo na qualidade vocal
 
(KENDAL, 2007; PONTES; BRASOLOTTO; 

BEHLAU, 2005). 

Com relação aos procedimentos de intervenção nos casos de AV no idoso, existem 

evidências que apontam bons resultados da terapia vocal e alguns procedimentos cirúrgicos 

(ALLEN, 2014; GORMAN et al., 2008), a depender do prejuízo que o problema de voz 

ocasionar na vida do indivíduo (COHEN et al., 2009). Entre 2008 e 2014, dez estudos 

publicaram resultados referentes à efetividade da terapia vocal em casos de alteração da voz 

associada ao envelhecimento (OATES, 2014). Estudos com desenhos mais robustos ainda são 

necessários, mas algumas propostas de intervenção já revelaram efeitos positivos na função e 

na qualidade de vida de idosos com alterações vocais associadas ao envelhecimento 

(GORMAN et al., 2008; SAUDER et al., 2010; SIRACUSA et al., 2012; ZIEGLER et al., 

2014; ZIEGLER et al., 2014; SANTOS et al., 2014). Os estudos mostram que a terapia vocal 

melhora as medidas perceptivo-auditivas, acústicas, aerodinâmicas e de qualidade de vida, 

além da função muscular e configuração glótica em indivíduos idosos (GORMAN et al., 

2008; SAUDER et al., 2010; ZIEGLER et al., 2014; KANEKO et al., 2015). Mediante bons 

resultados, existe a possibilidade de resgate do convívio social, com consequente melhoria do 

bem estar geral (ALLEN, 2014; OATES, 2014; ZIEGLER et al., 2014; LUCENA; BEHLAU, 

2015). 

Os autores desses estudos acreditam que exercitar a voz de forma sistemática pode 

ocasionar melhor performance funcional da musculatura e reprogramação da resposta 

neuromuscular, auxiliando a compensar o declínio do controle neurológico da função a partir 

do recrutamento de mais unidades motoras, o que resulta em melhor eficiência glótica 

(GORMAN et al., 2008; KANEKO et al., 2015). Apesar das limitações inerentes à logística, 

comprometimento e aderência às sessões (MARINO; JOHNS III, 2014), a terapia vocal é 

considerada uma opção válida e não invasiva para pacientes idosos com problemas vocais 

(COHEN et al., 2009; MARINO; JOHNS III, 2014). 

O fenômeno mundial do envelhecimento e o consequente aumento na demanda de 

pessoas idosas no planeta, tem despertado o interesse de pesquisadores em compreender 
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melhor o que ocorre com a voz nessa etapa da vida. Os estudos têm mostrado que a redução 

da eficiência vocal é uma experiência comum nos indivíduos idosos e está associada com 

impacto negativo no nível de atividade, participação, bem estar psicossocial e qualidade de 

vida (OATES, 2014). 

Um estudo investigou 107 idosos residentes em uma comunidade americana de idosos 

independentes e encontrou uma frequência de 20% de AV, além de um alto percentual de 

referência a  impacto negativo na qualidade de vida. Os autores chamam a atenção para o fato 

de que apenas questionar diretamente o idoso sobre a presença de AV não é uma estratégia 

sensível para captar o que se pretende, sendo necessária a aplicação de instrumentos que 

passaram pelo processo de validação (GOLUB et al., 2006). 

Em 2007 foram publicados os resultados de um levantamento epidemiológico em 

relação à prevalência, fatores de risco e o impacto socioemocional da AV em 117 idosos de 

uma comunidade norteamericana, 33,3% homens e 66,7% mulheres, com idade entre 65 e 94 

anos. O instrumento de avaliação foi um questionário elaborado pelos próprios autores. Os 

resultados apontaram para uma prevalência de 29% de AV no momento da avaliação e 47% 

em algum momento da vida. Dentre as condições gerais de saúde, as médias mais elevadas 

nos idosos com AV estiveram relacionadas a episódios de resfriados, inflamações de 

garganta, refluxo gastroesofágico, trauma em cabeça e pescoço, dor crônica, artrite, 

problemas de tireóide, bronquite e transtornos do sono (ROY et al., 2007).  

Nesse mesmo estudo, a regressão logística mostrou que em relação aos sinais e 

sintomas, idosos com AV relatam mais esforço ao falar e desconforto enquanto usam a voz. 

Esse resultado contribui para justificar outro dado que a regressão logística mostrou: em 

relação à qualidade de vida, ficar ansioso ou frustrado para falar e necessitar repetir o que 

falou, foram os dois itens mais referidos pelos idosos com AV. Os autores concluem que os 

alterações vocais são comuns no envelhecimento e que geram impacto negativo na qualidade 

de vida do idoso (ROY et al., 2007). 

 Em outro estudo, os pesquisadores executaram o programa terapêutico de exercícios 

de função vocal durante 12 semanas em 19 participantes do sexo masculino, com idades que 

variavam de 60 a 78 anos e cujos exames laríngeos identificavam configurações glóticas de 

miastenia laríngea, arqueamento ou fenda glótica anterior. Medidas aerodinâmicas foram 

coletadas antes e após o programa de exercícios a partir da emissão confortável, forte e fraca 

da vogal sustentada [a] por cinco segundos. Após o programa de exercícios, houve incremento 

no tempo máximo de fonação e mudanças nas medidas aerodinâmicas que indicaram redução 

do fluxo aéreo transglótico e consequente melhora da adução glótica (GORMAN et al., 2008). 
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 Para identificar diferenças entre sexo e grupos etários com relação a medidas 

acústicas, pesquisadores avaliaram amostras de fala de 27 adultos jovens e 59 idosos e 

encontraram que F0, F1 e o voice onset time (VOT) diferem em relação ao sexo dentro de 

cada grupo etário (TORRE; BARLOW, 2009). 

Em dois estudos de autores semelhantes (TURLEY; COHEN, 2009; COHEN; 

TURLEY, 2009), dos 248 idosos de uma comunidade de aposentados americana, 19,8% 

tinham AV, 6% tinham alteração na voz e na deglutição e 10,5% coprevalência de AV e perda 

auditiva. Em um dos estudos (TURLEY; COHEN, 2009), observou-se que os idosos com 

alteração apresentaram piores escores na avaliação da qualidade de vida relacionada à voz 

quando comparados aos idosos sem alteração. O resultado ainda mostrou que dos que tinham 

disfonia, 22,4% já tinham procurado tratamento e 72,7% afirmaram que o mesmo foi 

benéfico. Já os que não procuraram tratamento alegaram, em sua maioria, que o 

desconheciam ou consideravam a AV um fenômeno natural do envelhecimento. Tais aspectos 

foram também encontrados posteriormente em outro estudo com amostra da população em 

geral (COHEN, 2010). Os autores refletem que existe necessidade de mais esclarecimentos e 

capacitação dos profissionais de saúde, especialmente os que atuam na atenção primária, no 

sentido de identificar e intervir precocemente nessas alterações (TURLEY; COHEN, 2009; 

COHEN, 2010). 

Os efeitos da abordagem terapêutica programática dos EFV foram investigados em 

nove idosos de ambos os sexos com diagnóstico de “presbifonia”. Após seis meses, os 

pacientes relataram melhora significativa no escore de desvantagem vocal, nível de esforço 

vocal, gravidade da AV e julgamento perceptivo-auditivo de soprosidade e tensão (SAUDER 

et al., 2010). 

Quanto às queixas fonoaudiológicas mais frequentes de 80 idosos inscritos em um 

Programa Saúde da Família no Rio de Janeiro, os achados demonstraram que 36,2% dos 

idosos relataram que apresentavam ou apresentaram as seguintes alterações de voz durante os 

últimos 5 anos:  rouquidão (65,5%), mudança na voz (20,7%), perda da voz (10,3%) e 

cansaço vocal (3,4%) (BRAGA; BIANCHINI, 2012). 

Um estudo retrospectivo analisou a prevalência de AV em pacientes que buscaram 

tratamento médico e estavam registrados em uma grande base de dados nacional de serviços 

de saúde nos Estados Unidos. Dos 55 milhões de indivíduos registrados nessa base de dados, 

0,98% tinham o diagnóstico de AV e desses, 14% eram idosos. Dentre todos os 

diagnosticados com AV, 13,8% estavam na faixa etária entre 60 e 69 anos e 14% tinham 70 

anos ou mais (COHEN et al., 2012).  
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 Uma pesquisa realizada com idosos brasileiros, verificou a autopercepção de 72 idosos 

de ambos os sexos, frequentadores de uma Universidade Aberta à Terceira Idade de São Paulo 

com relação ao impacto de mudanças vocais e auditivas na vida diária, e a influência desta 

autopercepção na qualidade de vida. As autoras observaram que a desvantagem vocal 

moderada ou severa foi percebida por 9,7% dos idosos e a qualidade de vida foi influenciada 

negativamente pelo aumento da autopercepção de dificuldades auditivas e vocais no 

cotidiano.  As autoras concluíram que apesar da qualidade de vida ter sido influenciada pela 

voz e audição, a amostra apresentou capacidade de adaptação e aceitação das mudanças 

impostas pela senescência (CHIOSSI et al., 2014). 

Na Itália, 400 idosos de ambos os sexos foram avaliados quanto à autopercepção de 

alterações vocais e auditivas, o impacto dessas alterações nas habilidades comunicativas e a 

percepção de desvantagem e incapacidade.  Para coleta de dados sobre a voz, foi administrado 

um questionário estruturado pelos autores com perguntas relacionadas a características 

acústicas e possíveis mudanças vocais, o questionário Voice Handicap Index (VHI) para 

avaliar desvantagem vocal e análise perceptivo-auditiva por meio da escala GRBAS. Apenas 

37,5% dos idosos referiram perceber mudanças na voz durante os últimos anos e 61,7% se 

disse satisfeito com sua voz. Na análise perceptivo-auditiva, 31,5% apresentaram qualidade 

vocal alterada e apesar dos escores médios do VHI terem sido baixos, houve associação entre 

a desvantagem vocal percebida e os escores da GRBASI ( MONINI et al., 2015). 

Os resultados de uma análise multidimensional do efeito dos EFV em 16 idosos com 

65 a 81 anos de idade, de ambos os sexos e diagnóstico de atrofia de prega vocal foram 

comparados a um grupo controle de seis idosos com as mesmas características, mas que não 

receberam o tratamento. Os autores verificaram que após o programa de exercícios, houve 

melhora na análise perceptivo-auditiva, tempo máximo de fonação, jitter, avaliação subjetiva 

da desvantagem vocal e nas medidas de amplitude da onda mucosa e fenda glótica. Apesar do 

arqueamento da prega vocal não ter sofrido mudança significativa após o tratamento, os 

autores sugerem que a melhora da função muscular promovida pelo programa de exercícios 

reflete-se em status vibratório mais eficiente (KANEKO et al., 2015). 

A literatura deixa claro que, sendo a voz um dos componentes essenciais para a 

eficácia da comunicação humana (MERRIL; ROY; LOWE, 2013), desvios no seu padrão de 

aceitabilidade podem potencializar o declínio das condições de funcionalidade da população 

idosa (YORKSTON; BOURGEOIS; BAYLOR, 2010; CHIOSSI et al., 2014). Isso pode ser 

especialmente marcante em idosos institucionalizados, cuja capacidade funcional já está, em 

sua maioria, comprometida (MENEZES; VICENTE, 2007; NICHOLS et al., 2015).  
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Uma pesquisa nacional realizada em ILPI, chama a atenção para os prejuízos 

funcionais em relação aos distúrbios da comunicação em idosos institucionalizados, grupo de 

indivíduos socialmente mais isolados, fragilizado ou em situação de fragilidade. As autoras 

realizaram avaliação perceptivo-auditiva das vozes de 48 idosos (46 mulheres e dois homens) 

residentes em uma ILPI e os principais resultados foram: qualidade vocal rugosa de grau 

moderado, loudness reduzido; pitch grave e tempos máximos de fonação reduzidos 

(MENEZES; VICENTE, 2007). Já outro estudo brasileiro, de natureza descritiva, revelou 

que, dos 62 idosos institucionalizados investigados, 16% tinham queixa vocal. Desses, 17% 

estavam na faixa etária de 70 a 79 anos de idade, 6% entre 80 e 89 anos e 18% com 90 anos 

ou mais (GUTIERREZ et al., 2009).  

Em relação aos procedimentos terapêuticos na área de voz, pesquisadores analisaram a 

eficácia do uso da técnica dos tubos de ressonância (“tubos finlandeses”) em um grupo de 42 

idosos de ambos os sexos, com queixas de alterações vocais e respiratórias residentes em uma 

ILPI na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Os idosos foram divididos igualmente em 

dois grupos, sendo um deles submetido a seis sessões com a técnica dos tubos de ressonância 

e o outro a oficinas de saúde vocal. Como medidas de controle do resultado da intervenção 

foram realizadas a análise perceptivo-auditiva, a espirometria e a autopercepção. O grupo 

submetido à terapia com tubos de ressonância obteve melhora significativa em todas as 

medidas, enquanto no outro grupo houve piora na espirometria, nenhuma diferença na análise 

perceptivo-auditiva e baixa autopercepção de melhora após a intervenção fonoaudiológica 

(SANTOS et al., 2014). 

Um estudo de natureza qualitativa teve com o objetivo apresentar o perfil da saúde 

fonoaudiológica de idosos institucionalizados, a partir da percepção de 15 idosos com idade 

entre 60 e 93 anos, de ambos os sexos, residentes em uma ILPI filantrópica de um município 

do estado do Paraná. Com relação à voz, as autoras utilizaram seis questões da versão em 

português brasileiro do questionário Voice Symptom Scale (VoiSS) (DEARY et al., 2013) e 

concluíram que os idosos entrevistados não percebem mudanças na voz ao longo dos anos. As 

autoras defendem que esse resultado pode estar relacionado com uma adaptação vocal e que 

apesar da modificação orgânica ser universal, a percepção é subjetiva e é influenciada pelo 

significado da velhice para cada sujeito, bem como as mudanças vivenciadas ao longo da vida 

(SOUZA; MASSI, 2015). 

Foi localizado apenas um estudo que expõe de forma clara seu objetivo de identificar a 

prevalência de AV em idosos institucionalizados (residentes em nursing home ou assisted 

living), nesse caso, norteamericanos, além de investigar também a associação entre a AV e 
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fragilidade. Os idosos responderam o VHI e o Vulnerable Elders Survey 13 (VES-13) para 

diagnosticar disfonia e fragilidade, respectivamente. A prevalência de  fragilidade foi de 76% 

e a de disfonia 29%. No caso dessa última, foi mais expressiva nos idosos com idade acima de 

85 anos (31%) e nas nursing homes (33%), cujo modelo é o mais próximo ao modelo de ILPI 

brasileiro. Houve correlação positiva, porém fraca, entre VES-13 e VHI-10, o que significa 

supor que o decréscimo da fragilidade implica na maior percepção de desvantagem vocal.  

Quanto ao grupo etário e o tipo de instituição, não houve associação com a disfonia. 

Concluiu-se também que idosos frágeis percebem impacto significativo da voz na qualidade 

de vida, mesmo na presença de outras condições médicas e limitações funcionais (NICHOLS 

et al., 2013) 

Diante do exposto pela literatura, pode-se perceber que a AV interfere nas condições 

físicas, sociais e emocionais do idoso residente na comunidade ou em ILPI, o que demanda 

mais atenção em relação à viabilização de propostas estruturadas no âmbito da prevenção e 

detecção precoce desse agravo, respeitando a importância e a necessidade de 

instrumentalização dos programas de assistência interdisciplinar com ênfase no cuidado com a 

manutenção da comunicação da pessoa idosa e sua qualidade de vida (MENEZES; 

VICENTE, 2007; BEZERRA; ALMEIDA; NÓBREGA-THERRIEN, 2012; COHEN, 2012; 

MARINO; JOHNS III, 2014; MONINI et al., 2015). Nesse caso, vale salientar que tanto a 

população idosa como a equipe de saúde, cuidadores e familiares devem ser alertados e 

educados sobre a prevalência de AV durante a velhice, seu impacto psicossocial e opções de 

tratamento disponíveis (MARINO; JOHNS III, 2014). 

Na perspectiva biopsicossocial, preconiza-se a avaliação multidimensional do idoso, 

conforme propõe a Organização Mundial de Saúde por meio da Classificação Internacional de 

Doenças (CIF) (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2003). A CIF consiste em um 

modelo multidirecional e multidimensional que integra os tradicionais modelos centrados na 

abordagem médica ou social e entende que o estado de funcionalidade e incapacidade é 

multifatorial, resultado de aspectos pessoais e ambientais (ARAÚJO, 2012). 

Apesar do aspecto “voz” ser contemplado claramente pela CIF (ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DE SAÚDE, 2003), encontrou-se apenas um único modelo de atenção à saúde do 

idoso no qual o aspecto “comunicação” aparece explicitamente como um dos quatro eixos 

formadores do que o autor chama de “funcionalidade global” (Figura 2) (MORAES, 2012). 

Nesse modelo, a comunicação é definida como “a capacidade (para) estabelecer um 

relacionamento produtivo com o meio, trocar informações, manifestar desejos, ideias, 



55 

 

sentimentos; e está intimamente relacionada a habilidade de se comunicar. Depende da visão, 

audição, fala, voz e motricidade orofacial” (grifo do autor).  

 

Figura 2 – Esquema do modelo de saúde e funcionalidade de Moraes (2012) 
 

Fonte: MORAES, E.N. Atenção à saúde do Idoso: aspectos Conceituais. Brasília: Organização Pan-Americana 

da Saúde, 2012. 98 p. 

 

Segundo o autor, o comprometimento dos principais sistemas funcionais gera as 

incapacidades e, por conseguinte, as grandes síndromes geriátricas, dentre as quais, de forma 

inédita, está incluída, com destaque, a “incapacidade comunicativa”. O modelo inclui a 

abordagem da comunicação tanto na sua proposta de avaliação multidimensional, como no 

plano de cuidados. Isso acontece porque o autor entende que: 

 

Problemas de comunicação podem resultar em perda de independência e 
sentimento de desconexão com o mundo, sendo um dos mais frustrantes 

aspectos dos problemas causados pela idade. A incapacidade comunicativa 

pode ser considerada importante causa de perda ou restrição da participação 
social (funcionalidade), comprometendo a capacidade de execução das 

decisões tomadas, afetando diretamente a independência do individuo 

(MORAES, 2012, p.34). 
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No Brasil, o “Caderno de Atenção Básica - Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa”, 

publicado pelo Ministério da Saúde em 2006, compila os instrumentos de avaliação 

específicos que compõem a “Avaliação Global do Idoso” (BRASIL, 2006). No âmbito 

fonoaudiológico, a investigação da acuidade auditiva surge de forma explícita, mas em 

relação à voz constam apenas algumas recomendações para manutenção do bem estar vocal 

do idoso. Apesar do Ministério da Saúde salientar nesse documento que “com a voz a pessoa 

se faz ouvida e respeitada, garantindo seu lugar na sociedade”, a investigação das alterações 

vocais não é contemplada na Avaliação Global do Idoso. Supõe-se que isso ocorra 

provavelmente pelos seguintes motivos: (a) o Ministério da Saúde não considera a AV um 

agravo, conforme pondera ao afirmar que “a alteração vocal é inerente à idade e deve ser 

compreendida como parte do processo de envelhecimento normal do indivíduo e não como 

um transtorno, embora, muitas vezes, seja difícil estabelecer o que é normal e o que é 

doença” (grifo do autor); (b) o fato de não existirem estratégias ou protocolos no Brasil e no 

mundo que gerem respostas com interpretações válidas e confiáveis para o diagnóstico 

epidemiológico de alterações vocais em idosos.  

Pelo exposto anteriormente, ainda que referida de forma incipiente e muitas vezes 

aceita de forma equivocada como um evento inevitável decorrente do envelhecimento 

(CHIOSSI et al., 2014; MARINO; JOHNS III, 2014; MONINI et al., 2015), a AV configura 

agravo à saúde do idoso e evidencia impacto negativo no exercício da autonomia,  integração 

e participação social efetiva, além de maior exposição ao ostracismo, incapacidade funcional 

e restrição do exercício da cidadania (ROY et al., 2007; MENEZES; VICENTE, 2007; 

MERRILL, ANDERSON, SLOAN, 2011; CHIOSSI et al., 2014; NICHOLS et al., 2015).  

Ainda que o reconhecimento do impacto da AV na saúde pública tenha crescido 

exponencialmente nos últimos anos (COHEN et al., 2012), é exíguo o número de estudos 

transversais com base populacional cujo objetivo tenha sido determinar a prevalência de AV 

na população idosa (PERNAMBUCO et al., 2014; OATES, 2014). Possivelmente essa 

dificuldade se deve fortemente à ausência de instrumentalização adequada e padronizada para 

diagnóstico do agravo no nível epidemiológico (ROY et al., 2005; GOLUB et al., 2006; 

TURLEY; COHEN, 2009; COHEN, 2010; COHEN et al., 2012; PERNAMBUCO et al., 

2014). No sentido de elucidar a prevalência de alterações vocais em idosos reportada em 

estudos de base populacional, Pernambuco et al. (2014) conduziram uma revisão sistemática 

sobre o assunto. O manuscrito “Prevalence of voice disorders in the elderly: a systematic 

review of population based studies” encontra-se na seção in press do periódico European 
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Journal of Otorhinolaryngology e será apresentado em seguida para complementar a presente 

seção. 
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2.4 ESTUDOS DE DIAGNÓSTICO E PSICOMETRIA: CONCEITOS GERAIS 

APLICADOS AO ESTUDO DA ALTERAÇÃO VOCAL 

 

O diagnóstico representa o resultado do uso de testes para estabelecer a presença ou 

ausência de alguma doença ou condição de saúde (SCHÜNEMANN et al., 2008). É 

recomendado quando sua boa performance é bem documentada em estudos com forte 

evidência científica e quando seus benefícios superam os possíveis efeitos indesejáveis que 

ele pode provocar (RUTJES et al., 2007; SCHÜNEMANN et al., 2008).  

O diagnóstico está fortemente atrelado ao conceito de acurácia, que representa o 

quanto de concordância existe entre os resultados de um novo procedimento e os resultados 

do chamado padrão de referência, que equivale ao melhor método disponível para determinar 

a presença ou ausência do desfecho de interesse (RUTJES et al., 2007; MERLIN; WESTON; 

TOOHER, 2009). Essa relação é conhecida como o paradigma clássico da acurácia 

diagnóstica (RUTJES et al., 2007).  

 Existem diversos indicadores para representar a acurácia de um teste diagnóstico e 

todas dependem das probabilidades geradas pela relação estabelecida entre o teste e o padrão 

de referência. Esses indicadores e suas definições estão sumarizadas na Figura 3. 

A probabilidade de um agravo ou doença existir após realização de um determinado 

teste, exame ou procedimento ocorre em função de sua sensibilidade, especificidade e 

prevalência da doença na população (probabilidade pré-teste), o que corresponde ao teorema 

postulado pelo matemático inglês Thomas Baynes já no século XVII (KAWAMURA, 2002).  

Nos estudos diagnósticos, a relação entre sensibilidade e especificidade é representada 

graficamente e acontece através da construção da curva ROC (receiver operator 

characteristic curve), originalmente utilizada na Segunda Guerra Mundial para identificação 

de sinais de radar e atualmente bastante difundida nos estudos da área de saúde (MARTINEZ; 

LOUZADA-NETO; PEREIRA, 2003; MEDRONHO; PEREZ, 2009; FAVA et al., 2015). O 

gráfico da curva ROC serve para visualizar, organizar e selecionar indivíduos de acordo com 

seu desempenho em determinados testes (FAWCETT, 2006).  
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Figura 3 – Indicadores de acurácia 

 

   PADRÃO DE REFERÊNCIA 

   SIM (+) NÃO (-) 

TESTE 
SIM (+)  VP FP 

NÃO (-)  FN VN 

 

VP Verdadeiro positivo 

FP Falso positivo 

VN Verdadeiro negativo 

FN Falso negativo 

 

Sensibilidade = VP/(VP+FN) => Expressa a probabilidade de um teste detectar a presença da 

doença/agravo quando ela está de fato presente. 

 

Especificidade = VN/(VN + FP) => Expressa a probabilidade de um teste detectar a ausência da 

doença/agravo quando ela não está de fato presente.  

 

Valor preditivo positivo = VP/(VP+FP) => Expressa a probabilidade de um indivíduo com teste positivo 
ter a doença/agravo 

 

Valor preditivo negativo = VN/(FN+VN) => Expressa a probabilidade de um indivíduo com teste 

negativo não ter a doença/agravo 

 

Razão de verossimilhança para o teste positivo (RV+) = [VP/(VP+FN) / FP/(FP+VN)] => Expressa 

quantas vezes é mais provável encontrar um resultado positivo em pessoas com a doença/agravo quando 

comparado com pessoas sem a doença/agravo  

 

Razão de verossimilhança para o teste negativo (RV-) = [(FN/(VP+FN) / VN/(VN+FP)] => Expressa a 

probabilidade de encontrar um resultado negativo em pessoas com a doença/agravo quando comparado 

com pessoas sem a doença/agravo 

 

Acurácia ou eficiência do teste = (VP+VN) / (VP+FN+FP+VN) => Expressa a proporção de acertos do 

teste, ou seja, a proporção de verdadeiros positivos e verdadeiros negativos em relação à amostra total 

 

 
Fonte: própria,  baseado em Rutjes. et al. (2007) e Medronho e Perez. (2009). 

 

A curva ROC é construída graficamente distribuindo-se a proporção de verdadeiros 

positivos no eixo das ordenadas (eixo Y) e o complemento da especificidade ou proporção de 

falsos-positivos, no eixo das abscissas (eixo X), de acordo com cada valor de corte possível 

(MEDRONHO; PEREZ, 2009). A interpretação do gráfico permite conhecer o poder 

discriminatório do teste diagnóstico, sendo melhor o resultado quanto mais próxima a curva 

estiver do canto superior esquerdo da imagem e tão mais próxima da unidade esteja a área sob 
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a curva (ASC) (MEDRONHO; PEREZ, 2009; FAVA et al., 2015). Por meio da análise da 

curva ROC, também é possível encontrar o melhor valor de corte que representa o resultado 

final do teste, ou seja, um valor ou escore que permitirá discriminar pessoas doentes e não 

doentes (FAVA et al., 2015). A escolha do melhor valor é geralmente aquele que promove 

maior equilíbrio entre sensibilidade e especificidade, porém, nem sempre esse ponto é o mais 

adequado, pois de acordo com o objetivo principal do instrumento pode ser necessário 

privilegiar a sensibilidade (instrumentos de rastreamento) ou especificidade (instrumentos de 

confirmação diagnóstica (MARTINEZ; LOUZADA-NETO; PEREIRA, 2003). 

 A verificação dos indicadores de acurácia depende de um padrão de referência bem 

estabelecido, da definição e das características da condição de saúde investigada,  de 

avaliadores bem treinados e de alguns critérios como: (a) padrão de referência livre de erros 

de classificação; (b) todos os resultados do novo teste serem confrontados contra o mesmo 

padrão de referência; (c) existência de intervalo de tempo curto o suficiente entre a 

administração do novo teste e o padrão de referência no intuito de não provocar mudanças na 

condição de saúde investigada (RUTJES et al. 2007).  

Outro aspecto relevante é que a amostra do estudo de diagnóstico deve representar a 

população-alvo do teste, ou seja, se o objetivo do procedimento é, por exemplo, identificar 

determinada condição de saúde em qualquer indivíduo da população, sintomático ou 

assintomático, a amostra não pode contar apenas com sujeitos saudáveis e com desvio em 

intensidade grave, pois, para evitar vieses, é necessária a inclusão de outros sujeitos com 

diferentes graus de intensidade do desvio (RUTJES et al., 2006; SCHÜNEMANN et al., 

2008; SCHMIDT; FACTOR, 2013). 

  Nos estudos diagnósticos, o número de vieses é potencialmente elevado, portanto, os 

pesquisadores devem se preocupar em minimizá-los (SCHMIDT; FACTOR, 2013). Alguns 

exemplos de vieses nos estudos diagnósticos, além dos que já foram citados anteriormente, 

são: (a) níveis distintos de gravidade da condição de saúde na população (spectrum bias); (b) 

métodos distintos de administração do teste; (c) viés de classificação do sujeito; (d) 

interdependência do resultado do teste e do padrão de referência; (e) verificação parcial, ou 

seja, sujeitos que realizaram o teste, mas não o padrão de referência; (f) verificação 

diferencial, na qual o teste de referência é administrado mais de uma vez; (g) resultados 

inconclusivos (SCHMIDT; FACTOR, 2013). 

 Sabe-se que um padrão de referência perfeito e infalível é praticamente impossível de 

ser obtido clinicamente, admitindo-se, portanto, que a referência seja a melhor medida 

disponível para discriminar um sujeito que tem ou não tem uma determinada condição de 
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saúde (TRIKALINOS; BALION, 2013). Entretanto, não raro, existem eventos na área da 

saúde que carecem de padrões de referência acurados o suficiente (padrões de referência 

imperfeitos) para admitir seu poder discriminatório, compondo as chamadas “no gold 

standards situations” (ALONZO; PEPE, 1999; ENØE; GEORGIADIS; JOHNSON, 2000; 

BLACK; CRAIG, 2002; TOFT; JØRGENSEN; HØJSGAARD, 2005; RUTJES, 2007; 

TRIKALINOS; BALION, 2013). Isso claramente resulta em limitações no que diz respeito ao 

delineamento do estudo diagnóstico. No entanto, vários métodos são propostos na literatura 

para dirimir o viés da ausência de um padrão de referência (RUTJES et al., 2007). Uma 

revisão sistemática procurou sintetizar e classificar as principais opções de métodos de 

pesquisa diagnóstica na ausência do padrão de referência (RUTJES et al., 2007). Um quadro 

com resumo dos resultados dessa revisão está reproduzido a seguir (Quadro 1). 

 

Quadro 1 - Classificação dos métodos de pesquisa diagnóstica na ausência do padrão de referência. 

Classificação principal 

Subdivisão 
Características principais 

A. Utilização de métodos de 

imputação ou ajustes de dados 

perdidos do padrão de referência 

Utilizar métodos de imputação para atribuir valores 

aos dados perdidos do padrão de referência; ajustar 

estimativas de acurácia baseados nos casos completos. 

B. Correção do padrão de referência 

imperfeito 

Corrigir as estimativas de acurácia; proceder análise 

de sensibilidade para avaliar o impacto da utilização 

de um padrão de referência imperfeito, baseado em 

dados externos sobre o grau de imperfeição 

C. Construção de um padrão de 

referência 

Verificação diferencial 

Análise de discrepância 

Padrão de referência composto (a) 

Painel ou consenso diagnóstico (b) 

Análise de classe latente (c) 

Informações de diferentes testes são combinados para 

construir um padrão de referência. Os grupos de 

avaliados podem realizar testes diferentes (verificação 

diferencial e análise de discrepância) ou os mesmos 

testes com resultados posteriormente combinados por 

meio de: 

(a) regra determinística predefinida  

(b) consenso entre especialistas 

(c) modelo estatístico baseado nos dados atuais  

D. Validação dos resultados do novo 

teste 

Explorar outras características do 

avaliado 

Explorar relações significativas entre os resultados do 

novo teste e outras características clínicas relevantes. 

Uma importante maneira de validar é usar o follow-up 

para capturar eventos clínicos de interesse em relação 

aos resultados do novo teste, incluindo estudos 

diagnósticos randomizados. 
Fonte: Rutjes et al. (2007) 

 

Preocupados em potencializar a qualidade dos estudos diagnósticos, alguns grupos de 

pesquisadores iniciaram na década passada a proposição de guidelines para orientação do 

delineamento de pesquisas, elaboração dos manuscritos e avaliação da qualidade 
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metodológica dos estudos publicados (COOK; CLELAND; HUJIBREGIS, 2007; SCHMIDT; 

FACTOR, 2013). Em relação aos guidelines, o Standards for the Reporting of Diagnostic 

Accuracy Studies (STARD) (BOSSUYT et al., 2003) consiste em um instrumento composto 

por um fluxograma e um checklsit de 25 itens que auxiliam os pesquisadores no delineamento 

de seus estudos diagnósticos e guiam os autores sobre o que não pode deixar de ser divulgado 

nos manuscritos derivados das pesquisas. O Quality Assessment of Diagnostic Accuracy 

Studies-Version 2 (QUADAS-2) (WHITING et al., 2011) consiste na atualização do 

QUADAS (WHITING et al., 2003), antes composto por 14 itens e atualmente formado por 

quatro domínios que auxiliam autores de revisões sistemáticas a avaliarem a qualidade dos 

estudos diagnósticos em relação ao risco de vieses e usabilidade dos testes. 

Ao se discutir testes diagnósticos, vale salientar que não apenas exames instrumentais 

ou laboratoriais estão sendo considerados, pois qualquer classificação em que se compara um 

procedimento com um padrão de referência pode ser considerado um teste diagnóstico, 

mesmo que esse seja, por exemplo, um conjunto de sinais e sintomas (MEDRONHO; PEREZ, 

2009). Nesse sentido, a avaliação subjetiva das pessoas sobre sua própria condição de saúde 

tem sido usada com frequência em inquéritos populacionais, pois vem sendo considerada uma 

medida robusta para aferir o impacto de uma condição de saúde sobre o bem-estar individual 

(BARROS et al., 2011; BORIM et al., 2014). Por contemplar dimensões de caráter global e 

valorativo, com respostas baseadas em critérios individuais e socionormativos e, portanto, de 

posse prioritária do avaliado (BORIM et al., 2014), os instrumentos de autoavaliação tem sido 

alternativas recorrentes e confiáveis para rastrear condições de saúde na população. 

Rastrear significa detectar precocemente uma provável doença, condição ou agravo em 

qualquer indivíduo, independente de seu estado de saúde (sintomático ou assintomático), 

seguido de encaminhamento para confirmação diagnóstica e tratamento
 

(ENGELGAU; 

NARAYAN; HERMAN, 2000; MERLIN; WESTER; TOOHER, 2009; BRASIL; 2010b). 

Recomenda-se que os instrumentos utilizados no rastreamento sejam de fácil aplicação, 

rápidos, com risco reduzido, baixo custo e capazes de produzir resultados com boa 

sensibilidade, ou seja, com o mínimo de falsos negativos
 

(FORSTER et al., 2011; 

PERNAMBUCO; MAGALHÃES JUNIOR, 2014).  

No caso do diagnóstico de AV, este é, atualmente, resultado de uma avaliação 

multidimensional, realizada principalmente por meio de procedimentos clínicos de verificação 

das propriedades perceptivo-auditivas e acústicas da voz e/ou por meio de instrumentos de 

autoavaliação. Na avaliação clínica da voz ainda não existem evidências científicas que 

apontem um único procedimento como padrão de referência para um acurado diagnóstico de 
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AV (ROY et al., 2013). Em virtude do caráter multidimensional da voz e por ser esta um 

fenômeno essencialmente perceptivo, a avaliação clínica continua a requisitar a combinação 

de múltiplos procedimentos, que podem ter focos específicos de acordo com a necessidade de 

quem avalia e é avaliado (BARSTIES; DE BODT, 2015). 

A avaliação perceptivo-auditiva é considerada um procedimento tradicional e ainda 

essencial para o diagnóstico de AV, mesmo sendo questionada quanto à sua subjetividade, 

validade e confiabilidade (LU; MATTESON, 2014). Sua eficiência e simplicidade podem ser 

apontadas como algumas das razões para sua manutenção como principal alternativa de 

avaliação na rotina clínica da área de voz (BARSTIES; DE BODT, 2015). Duas escalas são 

bastante utilizadas para classificar a intensidade do desvio vocal na avaliação perceptivo-

auditiva: escala GRBAS e a Consensus Auditory-Perceptual Evaluation of Voice (CAPE-V). 

A escala GRBAS possui cinco parâmetros relacionados à qualidade vocal percebida pelo 

ouvinte e cada parâmetro é julgado por meio de uma escala ordinal tipo Likert. Os parâmetros 

julgados são rugosidade, soprosidade, astenia, tensão e grau geral da qualidade vocal. Esta 

última correspondente à impressão global do ouvinte em relação à intensidade do desvio 

(BARSTIES; DE BODT, 2015). Já o protocolo CAPE-V adota uma escala analógica visual 

(EAV) para avaliar os mesmos parâmetros mencionados na escala anterior, exceto astenia. 

Entretanto, possui tarefas e critérios de análise predeterminados (KEMPSTER et al., 2009; 

BARSTIES; DE BODT, 2015). 

Em ambas as escalas, o tipo de tarefa realizada (vogal sustentada, contagem, fala 

espontânea, dentre outras) exerce forte influência sobre o resultado da avaliação, pois o 

desempenho do avaliado pode variar de acordo com a tarefa solicitada (MARYN; ROY, 

2012). As tarefas de fala encadeada permitem avaliar a voz no contexto de uso habitual diário 

e durante ajustes complexos do aparelho fonador, característica que na emissão de vogal 

sustentada não se consegue observar em decorrência da ausência das co-articulações presentes 

apenas na fala. Por outro lado, a emissão de vogal sustentada oferece informações 

relacionadas diretamente à integridade de fonte glótica, pois é uma emissão mais livre dos 

elementos supra-segmentares da fala (MARYN; ROY, 2012; BARSTIES; DE BODT, 2015). 

As dificuldades em conseguir obter medidas de acurácia da análise perceptivo-auditiva estão 

vinculadas à subjetividade dos atributos que constituem a voz e à extensa variabilidade dos 

aspectos inerentes ao avaliador, ao estímulo e à escala utilizada (BARSTIES; DE BODT, 

2015). Dentre esses fatores, podem ser destacados a experiência do avaliador, o histórico 

vocal e de saúde do avaliado, os recursos vocais a serem avaliados pela escala escolhida e o 

tipo de tarefa de fala utilizada (LU; MATTESON, 2014). 
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Quanto aos procedimentos instrumentais para avaliação vocal, a análise acústica é o 

método mais citado nas pesquisas e o mais recorrente na clínica de voz. Por meio dos 

softwares de análise acústica é possível obter medidas relacionadas ao tempo, frequência e 

amplitude do sinal vocal (BARSTIES; DE BODT, 2015). Tradicionalmente, as medidas 

acústicas são obtidas por meio da tarefa de vogal sustentada, porém já existem indícios que a 

combinação de diversos parâmetros acústicos promove valores mais elevados de 

confiabilidade e validade. Além disso, a qualidade do procedimento está atrelada às 

características técnicas do hardware e software e às circunstâncias do exame (ruído do 

ambiente e intensidade de fala do avaliado, por exemplo) (BARSTIES; DE BODT, 2015). 

Sendo assim, publicações recentes sinalizam que os dois métodos mais utilizados na 

rotina clínica para avaliação da qualidade vocal ainda necessitam de estudos com melhor 

delineamento para que se possa estimar medidas de acurácia diagnóstica, não existindo na 

área de voz, portanto, um procedimento clínico único que possa ser considerado padrão de 

referência para o diagnóstico de AV (ROY et al., 2013; BARSTIES; DE BODT, 2015). 

Já em relação aos instrumentos de autoavaliação, é possível constatar que nenhum dos 

que estão disponíveis na literatura foi elaborado para fins diagnósticos. Esses instrumentos 

foram construídos para avaliar o impacto da AV em diferentes dimensões da qualidade de 

vida e os mais disseminados são os seguintes: (a) Voice Handicap Index (VHI), em sua versão 

original com 30 itens (JACOBSON et al., 1997) e reduzida com 10 itens (ROSEN et al., 

2004), utilizado para avaliar desvantagem vocal e composto pelos domínios emocional, 

funcional e orgânico;  (b) Voice-related Quality of Life (V-RQOL) (HOGIKYAN; 

SETHURAMAN, 1999), composto por 10 questões e três domínios (geral, sócioemocional e 

funcionamento físico), destinado a identificar o impacto da voz na qualidade de vida; (c) 

Voice Symptom Scale (VoiSS) (DEARY et al., 2003), formado por 30 questões e dividido em 

quatro escores (total, limitação, emocional e físico), com o objetivo de quantificar os sintomas 

referidos pelo indivíduo disfônico; Voice Activity and Participation Profile (VAPP) (MA; 

YIU, 2001), criado para determinar a interferência da voz no perfil de limitação de atividades 

e restrição na participação, composto por 28 itens divididos em cinco aspectos (intensidade do 

problema de voz e efeitos no trabalho, comunicação diária, comunicação social e na emoção; 

(d) Glottal Function Index (GFI) (BACH et al., 2005), quatro perguntas com o objetivo de 

identificar sintomas específicos de alteração na função glótica. 

Todos esses instrumentos passaram por traduções e adaptações transculturais em todo 

o mundo, inclusive no Brasil (MADAZIO; MORETI; YAMASAKI, 2015). Contudo, as 

propriedades psicométricas desses instrumentos foram obtidas em populações com distintas 
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faixas etárias, isto é, nenhum deles foi elaborado especificamente para a população idosa. 

Também já foram identificadas há falhas no processo de validação dos instrumentos 

previamente mencionados e isso se deve, em parte, à fragilidade na descrição das fases 

iniciais do processo de validação (BRANSKI et al., 2010). 

Além de utilizar instrumentos como os previamente mencionados, alguns clínicos 

utilizam outras estratégias de autoavaliação para classificação da qualidade vocal ou 

gravidade da AV, como o uso de escala tipo Likert com número variável de pontos de acordo 

com a necessidade do avaliador (ruim, bom e ótimo, por exemplo) e a escala análogica visual 

(EAV) (KASAMA; BRASOLOTTO, 2007; UGULINO; OLIVEIRA; BEHLAU, 2012; 

COSTA; PERNAMBUCO et al., 2015). Vale salientar que na autoavaliação vocal a 

perspectiva de quem é avaliado difere da perspectiva de quem avalia, especialmente  porque o 

avaliado alia o que ouve ao que sente, e essa última dimensão não pode ser percebida pelo 

avaliador de forma fidedigna. Por entender que a avaliação clínica e a autoavaliação são 

complementares, alguns autores recomendam não negligenciar a opinião do paciente sobre a 

sua própria voz (SPINA, 2009; KASAMA; BRASOLOTTO, 2007; UGULINO; OLIVEIRA; 

BEHLAU, 2012; COSTA; PERNAMBUCO et al., 2015). 

Em relação ao idoso, duas iniciativas recentes de instrumentos relacionados à voz 

foram identificadas na literatura, mas ambas ainda carecem avançar no processo de validação. 

O Geriatric Index of Communicative Ability (GICA) (KIM et al., 2014) possui um primeiro 

estudo publicado e encontra-se atualmente em fase de obtenção das propriedades 

psicométricas. É um instrumento que investiga o comprometimento de aspectos 

comunicativos em idosos, entretanto, apesar de incluir itens relacionados à fonação, não tem 

como objetivo identificar especificamente alterações na voz. Um outro estudo de natureza 

qualitativa buscou descrever as opiniões de idosos norteamericanos com AV sobre a voz na 

velhice e, segundo os autores, as informações serão utilizadas para criar uma escala de 

qualidade de vida baseada diretamente nas experiências de idosos com AV (ETTER; 

STEMPLE; HOWELL, 2013). 

Conforme salientado na literatura (PERNAMBUCO et al., 2014), a heterogeneidade 

dos métodos de diagnóstico da AV compromete a precisão das estimativas de prevalência de 

AV em idosos e isso ocorre, em parte, devido à inexistência de um instrumento direcionado a 

essa finalidade que seja curto, de fácil introdução nos inquéritos de saúde e que gere 

interpretações válidas e confiáveis sobre o seu resultado (ROY et al., 2007; TURLEY; 

COHEN, 2009; COHEN, 2010; PERNAMBUCO et al., 2014).  
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A proposta de um novo instrumento deve assegurar que as interpretações das 

pontuações sejam válidas para medir o construto almejado e sejam confiáveis em relação à 

consistência dos itens no tempo e no espaço, manutenção da reprodutibilidade e controle dos 

erros de mensuração (AERA; APA; NCME, 2014; STREINER; NORMAN, 2008; ABAD et 

al., 2011). Para isso, é necessário que ele seja formalmente desenvolvido e psicometricamente 

testado (BRANSKI et al., 2010). Há 60 anos, três organizações norteamericanas compostas 

por membros de todo o mundo (American Educational Research Association [AERA], 

American Psychological Association [APA] e o National Council on Measurement in 

Education [NCME]), publicaram a primeira edição do Standards for Educational and 

Psychological Testing (SEPT), um documento que compila as mais sólidas e utilizadas 

diretrizes e definições relacionadas aos aspectos psicométricos envolvidos desde a elaboração 

até a interpretação dos testes. A última edição das diretrizes SEPT é de 2014 e especifica, 

além da confiabilidade, cinco fontes de evidência de validade: baseadas no conteúdo, 

baseadas no processo de resposta, baseadas na estrutura interna, baseadas na relação com 

outras variáveis e baseadas nas consequências do teste.  

As evidências baseadas no conteúdo e nos processos de resposta são raramente obtidas 

e apresentadas em detalhes na literatura, mesmo sendo altamente recomendadas (CARRETO-

DIOS; PEREZ, 2007). Segundo as diretrizes SEPT (AERA, 2014), a primeira evidência a ser 

investigada durante o processo de validação de um instrumento é a evidência de validade 

baseada no conteúdo. Esta etapa define a proporção de relevância e representatividade dos 

elementos de um instrumento em relação ao construto de interesse. Pode-se dizer que a 

evidência de conteúdo constata o quanto um instrumento representa os aspectos mais 

relevantes e importantes de um conceito no contexto da aplicação de uma dada mensuração 

(MAGASI et al., 2012). O conteúdo de um teste refere-se aos temas, redação, formato dos 

itens, tarefas ou questões de um teste, bem como as instruções para os procedimentos 

necessários para administrá-lo e pontuá-lo (AERA, 2014; ABAD et al. 2011).  

A elaboração dos itens deve considerar os resultados de uma extensa revisão de 

literatura, a experiência empírica dos pesquisadores com o construto e os aspectos sintáticos e 

semânticos que contribuam para a clareza, pertinência, coerência e abrangência das questões. 

Em seguida, a representatividade e relevância dos itens em relação ao construto devem ser 

avaliadas por juízes com expertise no construto estudado (STREINER; NORMAN, 2008; 

ABAD et al. 2011). 

A evidência de validade baseada nos processos de resposta é a segunda evidência a ser 

investigada. Nessa etapa, procura-se comprovar o ajuste entre o construto e a natureza 
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detalhada do desempenho e das respostas dos avaliados em relação aos itens do instrumento 

(AERA; APA; NCME, 2014), permitindo novas adequações de acordo com o relato e 

sugestões de representantes da população alvo. O processo de resposta é o resultado de 

observações da administração do teste ou questionário (por exemplo, tempo para responder) e 

do comportamento dos participantes durante este tempo (por exemplo, fadiga, enquanto 

responder). 

A evidência seguinte, baseada na estrutura interna, aponta o seguinte: (a) as relações 

que os itens mantêm entre si, isto é, o quanto uma questão do instrumento está correlacionada 

a todas as demais; (b) a relação entre as questões e o escore total, isto é, a magnitude da 

correlação entre questões e o escore final do instrumento; (c) o quanto as questões estão 

relacionadas ao objetivo do instrumento; (d) o quanto diferentes grupos de avaliados (por 

exemplo, em relação ao sexo, raça, educação, entre outros) com capacidades similares 

possuem, em média, respostas sistematicamente diferentes a uma questão particular.  (AERA; 

APA; NCME, 2014; ABAD et al., 2011; RIOS; WELLS, 2014; ESPELT et al., 2014; 

SQUIRES et al., 2007). 

A evidência de validade baseada na relação com outras variáveis procura definir se as 

pontuações do instrumento possuem relações consistentes com outras variáveis externas, cujo 

construto seja similar ou distinto (por exemplo, se os escores de um protocolo de qualidade de 

vida se relacionam com uma medida de depressão) (SQUIRES et al., 2007; AERA; APA; 

NCME, 2014; ABAD et al., 2011; RIOS; WELLS, 2014; ESPELT et al., 2014). Esse tipo de 

evidência estima se o grau de relacionamento entre os escores do instrumento e as variáveis 

externas são consistentes com o construto investigado. Nessa fase, é possível analisar a 

relação entre os escores do novo teste e um critério relevante ou hipótese definida pelos 

pesquisadores (AERA; APA; NCME, 2014). Essa análise pode ser feita de forma concorrente 

(resultados do teste e critérios obtidos ao mesmo tempo) ou preditiva (capacidade do teste em 

prever uma informação que será obtida após um tempo determinado) (STREINER; 

NORMAN, 2008; AERA; APA; NCME, 2014). Além disso, é possível investigar a evidência 

de validade convergente e discriminante. Na primeira se compara o resultado de um novo 

instrumento com outro que mensure o mesmo construto e na segunda, o resultado do novo 

instrumento é comparado com outro que mensura um construto diferente ou os resultados 

entre dois grupos de pessoas com características específicas são comparados entre si (ABAD 

et al., 2011).  

A quinta e última evidencia de validade é a baseada nas consequências do teste. Nesse 

tipo de evidência se investiga os benefícios diretos e indiretos da administração do teste e a 
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existência de falta de validade do instrumento quando este é utilizado de forma prática, sendo 

possível identificar falhas na representação do construto pelo instrumento ou que este 

identifica parâmetros diferentes daqueles que a princípio deveria observar (AERA; APA; 

NCME, 2014). 

A confiabilidade é uma outra propriedade psicométrica fundamental que se refere à 

consistência interna, reprodutibilidade e controle do erro de mensuração de um novo 

instrumento (STREINER; NORMAN, 2008; AERA; APA; NCME, 2014). A consistência 

interna se refere ao quanto os escores são verdadeiramente dependentes das questões do 

instrumento (homogeneidade). A análise do erro de mensuração verifica a influência dos erros 

sistemáticos e aleatórios inerentes ao avaliado (por exemplo, esquecer de responder uma 

questão) ou às variações do instrumento (por exemplo, a extensão das questões); e a 

reprodutibilidade identifica a consistência das respostas às questões quando essas são 

apresentadas sob as mesmas condições, aos mesmos sujeitos, em diferentes momentos no 

tempo (STREINER; NORMAN, 2008; ABAD et al., 2011; AERA; APA; NCME, 2014). 

A partir do exposto, depreende-se que um instrumento com propriedades 

psicométricas adequadas para o que se pretende medir e indicadores de acurácia com 

suficiente poder discriminatório está credenciado a ser utilizado em procedimentos de 

rastreamento (PERNAMBUCO; MAGALHÃES JUNIOR, 2014; FAVA et al., 2015). Assim 

como ocorre com os estudos diagnósticos, a investigação sobre a qualidade metodológica dos 

instrumentos publicados na literatura pode ser auxiliada por instrumentos disponíveis para 

esse fim. Dentre eles, destacam-se o Consensus-based Standards for the selection of Health 

Measurement Instruments (COSMIN) (MOKKINK et al., 2010), o Grading of 

Recommendations Assessment, Development and Evaluation for diagnostic tests and 

strategies (SCHÜNEMANN et al., 2008) e o Quality Appraisal of Reliability Studies 

(LUCAS et al., 2010). 

Por fim, a indicação e a valorização de um teste para fins diagnósticos devem ser 

guiadas pela prevalência da doença e devem obedecer a manutenção de uma equilibrada 

relação custo-benefício, o que implica estabelecer que a interpretação do resultado do teste 

não pode estar dissociada de uma visão epidemiológica bem alicerçada (KAWAMURA, 

2002).  
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3 OBJETIVOS  

 

3.1 OBJETIVO GERAL  

 

Determinar a prevalência e fatores associados à AV em idosos institucionalizados com 

capacidade cognitiva preservada da cidade do Natal, RN.  

  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Produzir um instrumento para diagnóstico epidemiológico de AV em idosos;  

Obter as evidências de validade e confiabilidade do instrumento para diagnóstico 

epidemiológico de AV em idosos; 

Verificar o efeito de variáveis de condições sócioeconômico-demográficas, relativas à 

ILPI e de saúde geral em relação à presença ou ausência de AV em idosos institucionalizados 

com capacidade cognitiva preservada. 
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4 MÉTODO 

 

O método será apresentado em duas etapas, de acordo com a sequência conduzida para 

alcançar o objetivo geral do estudo: 

Etapa 1: procedimentos metodológicos para obtenção das propriedades psicométricas 

do instrumento para diagnóstico epidemiológico de alterações vocais em idosos; 

Etapa 2: procedimentos metodológicos para determinar a prevalência de alterações 

vocais em idosos institucionalizados. 

 

4.1 ETAPA 1: PROPRIEDADES PSICOMÉTRICAS DO INSTRUMENTO PARA  

DIAGNÓSTICO EPIDEMIOLÓGICO DE ALTERAÇÕES VOCAIS EM IDOSOS  

 

Para garantir a elaboração adequada do instrumento e a obtenção das suas 

propriedades psicométricas, o presente estudo seguiu as recomendações do                                                                                                                                                                                           

(AERA; APA; NCME, 2014), documento apresentado previamente na revisão de literatura. 

 

4.1.1 Desenho do estudo 

 

Estudo híbrido e de acurácia. 

 

4.1.2 População de estudo 

 

A população pesquisada foi composta por idosos com idade igual ou superior a 60 

anos, de acordo com a classificação preconizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 

para países em desenvolvimento.  

 

4.1.3 Local de estudo 

 

Os locais de coleta nessa fase foram escolhidos aleatoriamente, considerando 

instituições nas quais sabidamente existia circulação de pessoas com o perfil da população-

alvo do estudo. Foram incluídas 01 associação de idosos sem fins lucrativos, 01 centro 

público de especialidades em saúde, 02 centros de convivência para idosos, 01 grupo de apoio 

a professores universitários aposentados, 01 centro público especializado em saúde do idoso, 

01 hospital universitário, 01 hospital oncológico, 01 instituto federal de educação e 04 ILPI. 
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4.1.4 Critérios de inclusão 

 

Pessoas com 60 anos ou mais de ambos os sexos, nacionalidade brasileira,  residentes 

na comunidade ou em ILPI.  

 

4.1.5 Critérios de exclusão 

 

Idosos com dificuldades para compreender e executar ordens simples, com alteração 

psiquiátrica, neurológica, neuromuscular ou neurodegenerativa, idosos com nível de 

consciência rebaixado, sem condição de sentar, com perda auditiva grave  sem uso de 

dispositivo eletrônico bem adaptado, laringectomizados totais ou parciais e 

traqueostomizados. Os critérios de exclusão foram determinados de acordo com auto-relato 

do idoso, relato do cuidador, registro em prontuário ou percepção do avaliador. 

 

4.1.6 Amostragem 

 

A composição amostral foi realizada de acordo com as peculiaridades de cada fase do 

processo de validação, conforme descrito a seguir: 

 

- Na fase de obtenção de evidência de validade baseada nos processos de resposta, 

foram selecionados por conveniência 40 idosos que formaram quatro estratos sociais de 

acordo com as variáveis escolaridade, plano de saúde privado e renda de acordo com o bairro 

de residência (Quadro 2). Os idosos que participaram voluntariamente dessa fase residiam nas 

cidades de Natal e Parnamirim, localizadas no estado do Rio Grande do Norte (RN), região 

Nordeste do Brasil. Natal é a capital do RN e Parnamirim é um município vizinho, o terceiro 

mais populoso do estado. A distribuição dos idosos por sexo foi definida a partir do 

percentual de homens e mulheres idosos residentes em ambas as cidades (Quadro 3), de 

acordo com o Censo 2010 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). Como não existem  recomendações definidas na literatura para a alocação de sujeitos 

nessa etapa, os critérios e o número de indivíduos foram definidos por consenso pelo 

pesquisador e orientadores. 
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Quadro 2 – Critérios de distribuição dos quatro estratos sociais compostos para avaliar o instrumento 

na etapa de obtenção de evidência de validade baseada nos processos de resposta.  

CRITÉRIO 
ESTRATO 

A 
ESTRATO B ESTRATO C 

ESTRATO 

D 

Escolaridade ESC EMC ESI  ESC 

EFI 

até 

EMI 

EMC ESI 
Analfabeto 

até EMC 

Plano de 

saúde 

privado 

S ou N S S ou N S ou N S S 
S ou 

N 
N 

Renda de 

acordo com 

bairro de 

residência* 

G3 
G3 ou 

G2 

G3 ou 

G2 

G2 ou 

G1 

G3,G2 

ou G1 
G1 G1 

G3, G2 ou 

G1 

Homens 4 4 4 4 

Mulheres  6 6 6 6 

Idade 

(média, 

desvio 

padrão, 

maximo-

minimo) 

70,6(±6,09) 

62-81 

68,2(±4,70) 

63-78 

74,8(±5,51) 

65-83 

73,2(±5,55) 

66-83 

ESC: ensino superior completo; ESI: ensino superior incompleto; EMC: ensino médio completo; EMI: ensino 

médio incompleto; EFI: ensino fundamental incompleto; G1: renda baixa; G2: renda média; G3: renda 

média/alta; S: sim; N: não. 

*Critério categorizado a partir do valor do rendimento nominal médio mensal das pessoas de 10 anos ou mais de 

idade (em reais, moeda brasileira), residentes nos municípios de Natal e Parnamirim (Rio Grande do Norte, 

Brasil), conforme informações do Censo 2010, obtidas no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). Os valores absolutos de renda foram categorizados por tercis e formaram três estratos (G1, G3 e G3). 

 

Quadro 3 – Distribuição de pessoas com idade igual ou acima de 60 anos, segundo sexo, residentes 

nos municípios de Natal e Parnamirim, RN. 2010. 

Município Homens Mulheres Total 

Natal 33.490 50.833 84.323 

Parnamirim 6.189 8.420 14.609 

Total 39.679 (40,10%) 59.253 (59,90%) 98.932 (100%) 
Fonte: Censo 2010 - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

 

- Nas fases de obtenção de evidência de validade baseada na estrutura interna e 

baseada nas relações com outras variáveis, foram incluídos 160 idosos recrutados de forma 

aleatória nos locais anteriormente mencionados. O tamanho da amostra seguiu a proporção 

clássica recomendada de, no mínimo, 10 indivíduos por item do instrumento (NUNNALY, 

1978) no intuito de possibilitar a análise de componentes principais (ACP). Nessa fase, o 

instrumento possuía dez questões, justificando o universo amostral. 
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- Para testar a reprodutibilidade das respostas do instrumento, foram incluídos 121 

idosos que não participaram das fases anteriores. A distribuição percentual dessa amostra em 

relação à população incluída nos cálculos da ACP (75,63%) é superior aos 20% recomendado 

na literatura (STREINER; NORMAN, 2008). 

- Na fase de investigação dos indicadores de acurácia do instrumento, o cálculo do 

tamanho amostral considerou um intervalo de confiança de 95% com amplitude ≤ 10% a 

partir da seguinte fórmula: 

𝑝 ± 1,96 × √
𝑝×1−𝑝

𝑛
 

 

Onde: 

p: prevalência de AV em idosos [nesse caso, 29,1% (ROY et al., 2007)] 

n: tamanho da amostra.  

 

O cálculo do tamanho amostral resultou em uma expectativa de 350 indivíduos. 

Considerando que a prevalência de alterações vocais em idosos possui uma variabilidade 

expressiva de acordo com os estudos já realizados (PERNAMBUCO et al., 2014), o tamanho 

da amostra nessa fase também foi controlado ao longo da coleta de dados através do indicador 

de sensibilidade apontado pela curva ROC (receiver operator characteristic curve), o que 

resultou em uma amostra final de 301 idosos. 

 

4.1.7 Coleta e análise de dados 

 

Os procedimentos para a coleta e análise de dados serão apresentados de acordo com 

as fases estabelecidas nas diretrizes do SEPT (AERA; APA; NCME, 2014) para o processo de 

validação de testes.  

  

4.1.7.1  Evidência de validade baseada no conteúdo do teste 

 

Para obtenção da evidência de validade baseada no conteúdo do teste, foram seguidos 

dois procedimentos: desenvolvimento das questões e avaliação das questões por um comitê de 

experts (ALEXANDRE; COLUCI, 2011).  

Para o desenvolvimento das questões, definição conceitual do construto, estrutura 

operacional e elaboração inicial das questões, dois aspectos foram considerados:  
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a) base empírica resultante da experiência clínica e científica de quatro pesquisadores 

com expertise nos temas voz e envelhecimento humano, incluindo o pesquisador, o 

orientador e dois fonoaudiólogos; 

b) base teórica de acordo com revisão da literatura científica sobre os aspectos 

pertinentes ao tema de interesse da pesquisa. 

 

Inicialmente, os quatro pesquisadores reuniram-se para discutir e definir de forma 

consensual o conceito do construto “alteração vocal”. Em seguida, mediante estratégia de 

brainstorming, cada pesquisador apontou itens relacionados a sinais e sintomas de alterações 

vocais em idosos. Essa lista inicial de itens foi gerada a partir do que os pesquisadores 

consideravam relevante para o questionário de acordo com suas experiências clínicas pessoais 

e embasamento científico. No momento seguinte, os pesquisadores filtraram o conteúdo da 

lista e os itens foram configurados em formato de questões. Evitou-se contemplar perguntas 

sobre fatores de risco, informações que poderiam ser obtidas apenas clinicamente, questões 

redundantes e itens que não se adequavam à faixa etária da população alvo. Para definição 

sintática e semântica do conteúdo, o comitê ponderou variáveis como o nível educacional do 

idoso, extensão das questões, palavras ambíguas, termos vagos, jargões e itens que 

questionassem dois ou mais aspectos ao mesmo tempo. 

Finalizados os procedimentos de desenvolvimento inicial das questões, um comitê 

multidisciplinar de juízes especialistas com reconhecida expertise no construto de interesse foi 

convidado a julgar o conteúdo das questões elaboradas. Para ser considerado um especialista, 

o profissional precisava ter mais de cinco anos de experiência e/ou reconhecimento nacional 

ou internacional no campo clínico ou científico nas áreas de voz ou envelhecimento humano 

(critérios do autor). Pelo fato do envelhecimento humano abarcar diversas áreas de 

conhecimento e por isso mesmo diferentes perspectivas de acordo com a área de formação, os 

pesquisadores adotaram a multidisciplinaridade como condição sine qua non  na composição 

do comitê de especialistas.  

Foram convidados via correio eletrônico 37 profissionais que atendiam os critérios 

supramencionados para serem classificados como especialistas, sendo 24 fonoaudiólogos 

(incluindo gerontólogos, especialistas em Gerontologia, especialistas em voz e profissionais 

com reconhecida atuação na área de envelhecimento), 7 médicos geriatras, 2 psicólogos, 2 

assistentes sociais, 1 enfermeira e 1 fisioterapeuta. Após 15 dias do primeiro envio eletrônico 

do convite, um novo encaminhamento foi feito aos profissionais que não haviam respondido. 

O mesmo procedimento foi realizado 15 dias após o segundo convite, totalizando três envios 
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com intervalos de 15 dias entre cada um. Dos 37 profissionais convidados, 19 (51,35%) 

aceitaram participar, sendo 13 fonoaudiólogos (contemplando todas as características de 

formação anteriormente mencionadas), 2 médicos geriatras, 2 psicólogos, 1 assistente social e 

1 fisioterapeuta.  

Os juízes que aceitaram participar da pesquisa receberam a primeira versão do 

questionário (APÊNDICE A) via correio eletrônico, junto com uma carta de informações 

sobre a proposta do estudo, orientações sobre os procedimentos de avaliação das questões e 

um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE B). No arquivo digital enviado 

aos juízes foram dispostas entre cada pergunta as opções “adequada” e “inadequada”, seguida 

de espaços para justificativa, sugestões de ajustes ou indicação de algum item não 

contemplado. Solicitou-se aos juízes que suas avaliações fossem individuais e que em seu 

julgamento considerassem a adequação conceitual, pertinência, clareza e abrangência das 

questões. Os juízes ainda tiveram a oportunidade de indicar itens não contemplados ou sugerir 

modificações.  

Esta etapa foi executada com base na premissa conceitual do Método Delphi, utilizado 

para capturar e estruturar as opiniões, julgamentos e conhecimentos de um painel de 

participantes que possuem expertise em um determinado assunto (KEENEY; HASSON; 

McKENNA, 2005; GALLARDO; OLMOS, 2008). Trata-se de uma estratégia efetiva para 

promover o consenso de um grupo de especialistas em relação a um tema, sem que os 

integrantes necessariamente reúnam-se fisicamente (GALLARDO; OLMOS, 2008). Nesta 

pesquisa, foi aplicado o arcabouço conceitual do método e uma única rodada de consulta a 

cada juiz foi realizada (KEENEY; HASSON; McKENNA, 2005; FALZARANO; ZIPP, 

2013). 

Para analisar a proporção de concordância entre os 19 juízes em relação ao julgamento 

de cada item individualmente (relevância do domínio) e ao instrumento como um todo 

(representação do domínio), foram adotados respectivamente o Índice de Validade de 

Conteúdo por Item (IVC-I) (número de experts que julgaram o item como 

“adequado”/número total de julgamentos) e o Índice de Validade de Conteúdo (IVC) (média 

dos IVC-I) (POLIT; BECK, 2006). Índices abaixo do valor de referência 0,78 (POLIT; 

BECK, 2006)
 
foram excluídos ou ajustados de forma consensual pelos quatro pesquisadores 

que geraram as questões iniciais. Além de reunirem-se para discutir as reformulações 

relevantes, os pesquisadores analisaram a possível incorporação das opiniões e sugestões dos 

juízes. Todo esse processo culminou com a segunda versão do questionário (APÊNDICE C). 
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4.1.7.2  Evidência de validade baseada nos processos de resposta 

 

Para obtenção dessa evidência, foram entrevistados 40 idosos de ambos os sexos 

divididos por estratos sociais, conforme critérios já descritos anteriormente. A entrevista foi 

adotada por ser o método referido com mais frequência na literatura para estudos com essa 

finalidade (PADILHA; BENÍTEZ, 2014). Inicialmente, foi explicado ao idoso o objetivo da 

pesquisa, apresentado o TCLE (APÊNDICE D) e, em caso de aceite, iniciada a coleta. Após 

cada pergunta respondida pelo idoso em condições similares à futura administração do 

questionário, o entrevistador utilizou a estratégia de paráfrase e solicitou ao entrevistado a 

repetição verbal da questão (“Por favor, repita para mim como o(a) senhor(a) entendeu a 

pergunta”). Quando na repetição foi detectado algum elemento diferente da pergunta original, 

o pesquisador fez a transcrição no momento da entrevista. O objetivo da estratégia de 

paráfrase foi identificar elementos da construção das questões que poderiam ser problemáticas 

em relação ao seu significado ou interpretação e conhecer como a população-alvo refere-se ao 

conteúdo abordado em cada pergunta (PADILHA; BENÍTEZ, 2014).  

Conforme recomendado na literatura (PADILHA; BENÍTEZ, 2014), estratégias 

indiretas também foram utilizadas. Nesse caso, o entrevistador observou o tempo de resposta 

para cada questão (intervalo de tempo entre o início da pergunta pelo pesquisador até o final 

das respostas relacionadas à pergunta, excluindo a repetição) e reações não verbais do idoso 

como expressões faciais e corporais (desconforto, estranhamento, dúvida, impaciência, 

ansiedade ou tranquilidade, por exemplo). As reações faciais e corporais foram observadas, 

interpretadas e registradas pelo pesquisador logo após a pergunta, sem utilização de escores.  

No intuito de incrementar as evidências de conteúdo com sugestões da população de 

interesse, o idoso também foi questionado quanto à clareza do item (“O(a) senhor(a) entendeu 

a pergunta?) e foi incentivado a sugerir possíveis adequações ou a propor aspectos que 

considerasse relevante, mas que não estavam contemplados no questionário.  

Todas as transcrições e reações registradas pelo pesquisador foram posteriormente 

analisadas pelo grupo que gerou a versão inicial do questionário. A análise de cada questão 

considerou as interpretações individuais de cada idoso, as diferenças interpretativas 

interestratos, as reações faciais e corporais dos idosos percebidas pelo pesquisador durante a 

entrevista, o número absoluto e percentual de respondentes que não compreenderam as 

questões do ponto de vista semântico e as sugestões dos idosos. Baseados nessas análises, o 
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grupo de pesquisadores decidiu de forma consensual reformular ou excluir questões. 

Finalizada essa etapa, a terceira versão do instrumento foi concluída (APÊNDICE E). 

 

4.1.7.3  Evidência de validade baseada na estrutura interna 

 

Dessa fase até a fase de estudo da consistência clínica, os voluntários assinaram um 

único TCLE antes de serem submetidos aos procedimentos (APÊNDICE F). 

Nessa fase de obtenção de evidência de validade baseada na estrutura interna, o 

primeiro procedimento realizado foi analisar a correlação item-total corrigida e a correlação 

inter-itens, duas medidas de consistência interna cujos valores abaixo de 0,3 foram excluídos 

(STREINER; NORMAN, 2008). Em seguida, procedeu-se a análise de componentes 

principais (ACP) com o objetivo de verificar se o número de questões do instrumento poderia 

ser reduzido com base nas inter-relações entre as questões. De acordo com a literatura, a ACP 

é o melhor método para alcançar esse objetivo, pois trabalha com a variância total observada, 

enquanto a análise fatorial exploratória (AFE), uma outra alternativa, trabalha somente com a 

variância partilhada (LAROS, 2005). Antes de realizar a ACP, alguns critérios foram 

estabelecidos para atestar sua viabilidade (HAIR et al., 2009): 

a) inspeção visual da matriz de correlação em busca de um número favorável de 

correlações acima de 0,30; 

b) análise da matriz de correlação anti-imagem com correlações parciais ≤ 0,7 e 

medida de adequação da amostra por questão  ≥ 0,5; 

c) Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ≥ 0,60, valor que representa a medida de adequação da 

amostra para todo o instrumento; 

d) teste de esfericidade de Bartlett com nível de significância de 5%, medida que 

informa se a matriz de correlação possui correlações estatisticamente significativas 

entre pelo menos algumas das variáveis. 

Os componentes foram extraídos seguindo o método ortogonal com rotação varimax, 

cujo objetivo é maximizar a variância das cargas fatoriais para cada fator por meio do 

aumento das cargas altas e a diminuição das cargas baixas (LAROS, 2005). 

Em seguida foi feita a análise de comunalidades, que indica o quanto da variância de 

cada variável é explicada pelo modelo estimado pela ACP (ARTES, 1998). Foram 

considerados aceitáveis valores de comunalidades acima de 0,50 (HAIR et al., 2009). Para 

composição dos componentes foi utilizado o critério de Kaiser, que considera autovalores 

acima de 1,0 para inclusão. Em seguida foi feita a análise da matriz de componentes 
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rotacionados e mantidas apenas as cargas fatoriais acima de 0,5 (HAIR et al., 2009). 

Finalmente, foram definidos os componentes e o grupo de variáveis que os compõem, bem 

como o percentual de variância explicada por cada componente.  

Para validar o modelo encontrado na ACP foi realizada posteriormente a análise 

fatorial confirmatória (AFC). Nessa análise, foram considerados os parâmetros de qualidade 

de ajuste do modelo mais utilizados e recomendados na literatura (ABAD et al., 2011; 

BAGOZZI; YI, 2012): 

a) qui-quadrado (χ
2
), cujo valor indica se a matriz de covariância observada é 

consistente com a matriz de covariância estimada. Um bom ajuste do modelo é 

representado por um valor de χ
2
 não significante; 

b) root mean squared error of approximation (RMSEA), índice de ajuste cujo valor 

deve estar ≤ 0.06; 

c) comparative fit index (CFI), índice de ajuste cujo valor deve estar ≥ 0.95; 

d) Tucker Lewis Index ou Non-normed Fit Index (NNFI), índice de ajuste cujo valor 

deve estar ≥ 0.95 

Outra característica investigada nessa fase foi o Funcionamento Diferencial dos Itens 

(FDI). Trata-se de uma análise que verifica se variáveis individuais ou de um grupo 

comprometem a equidade do instrumento, ou seja, se exercem destacada influência não 

esperada sobre os resultados, colocando uma ou mais categorias em vantagem ou 

desvantagem em relação à(s) outra(s) (ESPELT et al., 2014). Nesse estudo, verificou-se a 

presença ou ausência de FDI em relação às variáveis sexo e escolaridade e a análise foi feita 

por meio de regressão logística simples bivariada. 

 

4.1.7.4  Evidência de validade baseada na relação com outras variáveis 

 

Nessa fase foram analisadas as evidências de critério concorrente e discriminante. A 

validade de critério concorrente foi verificada utilizando-se a mesma amostra de 160 idosos 

da etapa anterior. Foi estabelecido como critério a correlação entre a pontuação final do 

questionário e o número de aspectos associados à AV. A hipótese assumida foi de que idosos 

com mais fatores associados à AV apresentavam pior resultado no questionário (desfecho em 

variável contínua). A correlação entre o escore do questionário e o número de fatores 

associados foi verificado pelo coeficiente de correlação de Pearson. 

Os aspectos associados aqui mencionados foram extraídos de um estudo 

epidemiológico norte-americano sobre voz do idoso amplamente citado na literatura (ROY et 
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al., 2007) (Quadro 4). Foram selecionados os aspectos que apresentaram significância 

estatística no estudo original e outros que apesar de não significativos, foram considerados 

teoricamente relevantes pelo pesquisador, compondo um total de dez itens. Vale salientar que 

os aspectos selecionados basearam-se nos resultados da pesquisa norte-americana pelo fato de 

não terem sido encontrados estudos com características similares na população idosa 

brasileira.  

Para obtenção de evidência de critério discriminante, o número de aspectos associados 

à AV foi dicotomizado pela mediana e formou dois grupos: (1) idosos com até dois aspectos 

associados à AV; (2) idosos com mais de dois aspectos associados à AV. Por meio do teste t 

de Student, comparou-se a diferença de médias da pontuação total do RAVI entre os dois 

grupos obtidos. 

 

Quadro 4 – Fatores associados à alteração vocal para obtenção de evidência de validade concorrente. 

Algum médico ou profissional de saúde já disse que o(a) senhor(a) tem 

1. Refluxo gastroesofágico (   ) Não (0) (   ) Sim (1) 
2. Alergias respiratórias (   ) Não (0) (   ) Sim (1) 

3. Sinusite (   ) Não (0) (   ) Sim (1) 

O(a) senhor(a) tem 
4. Resfriados (+ de 3 vezes por ano) (   ) Não (0) (   ) Sim (1) 
5. Inflamações de garganta (+ de 3 vezes por ano) (   ) Não (0) (   ) Sim (1) 

Estilo de vida 
6. O(a) sr(a).  fuma ou já fumou por um ano ou mais (   ) Não (0) (   ) Sim (1) 
7. O(a) sr(a). trabalha ou trabalhava em um emprego no qual 

precisava usar muito a voz 

(   ) Não (0) (   ) Sim (1) 

8. O(a) sr(a). faz alguma atividade atualmente que precise usar 

muito a voz 

(   ) Não (0) (   ) Sim (1) 

9. O(a) sr(a). tem com quem conversar no dia a dia (   ) Sim (0) (   ) Não (1) 

10. O(a) sr(a). se considera uma pessoa (   ) Ativa (0) (   ) Inativa (1) 

 Número total de fatores associados =   
Fonte: baseado em Roy et al. (2007) 

 

4.1.7.5  Confiabilidade 

 

Nessa etapa foram analisadas a reprodutibilidade e consistência interna do 

questionário. Para analisar a reprodutibilidade foram incluídos 121 idosos de ambos os sexos, 

que não participaram dos procedimentos anteriores. O instrumento foi aplicado em duas 

ocasiões distintas, compondo o processo de teste e reteste. A literatura sugere que o reteste 

seja realizado entre 2 a 14 dias após a primeira administração, contudo, recomenda-se que o 

intervalo não seja longo para não permitir a interferência de outros fatores no constructo, nem 

seja curto e favoreça o viés de memória (STREINER; NORMAN, 2008; ABAD et al., 2011). 

Considerando este fato e lembrando que a voz é um fenômeno susceptível a mudanças em 
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curto espaço de tempo, definiu-se para esta pesquisa o intervalo de 7 a 10 dias entre o teste e o 

reteste. Entrevistadores e idosos não tiveram acesso às respostas da primeira aplicação durante 

o reteste, para evitar qualquer tipo de interferência.  

A reprodutibilidade das respostas do idoso a cada questão (variável ordinal com mais 

de duas categorias) foi analisada por meio do Teste de McNemar-Bowker para simetria de 

amostras pareadas, considerando um nível de significância de 5% (LEXELL; DOWNHAM, 

2005). A reprodutibilidade do escore final do instrumento foi obtida pelo coeficiente de 

correlação intraclasse (CCI) do tipo concordância (agreement), já que este tipo considera as 

diferenças sistemáticas como parte do erro de mensuração (TERWEE et al., 2007). A 

interpretação do resultado do CCI seguiu a escala tradicionalmente utilizada na literatura 

(LANDIS; KOCH, 1977): pobre a regular (≤0,4), moderado (0,41-0,60), excelente (0,61-0,80) 

e quase perfeita (0,81-1,0). 

O erro de mensuração foi representado pelo valor do standard error of measurement 

(SEM) (TERWEE et al., 2007), cujo resultado é inversamente proporcional à confiabilidade 

dos resultados produzidos pelo instrumento (BRUTON; CONWAY; HOLGAT, 2000).
 
A 

homogeneidade das questões em relação ao construto, ou seja, a consistência interna, foi 

verificada por meio do coeficiente de correlação alpha de Cronbach, sendo estabelecido como 

satisfatório o resultado acima de 0,70 (STREINER; NORMAN, 2008; HAIR et al., 2009). 

Além do alpha de Cronbach, as medidas de correlação item-total corrigida e correlação inter-

itens, calculadas previamente como prerrogativas para ACP, também são consideradas 

indicadores de consistência interna. Em todas as fases aqui descritas, o nível de significância 

foi de 5%. Ao final desta fase, foi obtida a versão final do RAVI (APÊNDICE G). 

 

4.1.7.6  Indicadores de consistência clínica 

 

Nessa fase, buscou-se obter indicadores que atestam o valor preditivo do questionário 

para detectar alterações vocais em idosos, isto é, medidas que credenciam o questionário a ser 

apreciado como um instrumento de diagnóstico epidemiológico. Para verificar a acurácia do 

instrumento proposto seria necessário compará-lo ao resultado de um teste diagnóstico 

considerado padrão de referência (MEDRONHO; PEREZ, 2009), contudo, ainda não existem 

evidências na área de voz sobre o melhor método que atenda a esse requisito (ROY et al., 

2013). Portanto, investigou-se a consistência clínica do questionário por meio da comparação 

do seu resultado com a condição clínica vocal do idoso no momento em que o instrumento foi 
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administrado (SHAW; O´BRIEN; RICHMOND, 1991; PERNAMBUCO; MAGALHÃES 

JUNIOR, 2014).  

Para definir a condição vocal do idoso no momento da administração do questionário, 

optou-se pela elaboração de um padrão de referência composto (RUTJES et al., 2007), cujos 

componentes são procedimentos considerados relevantes para a avaliação clínica 

multidimensional da voz (ROY et al., 2013), a saber: análise perceptivo-auditiva de emissão 

de fala encadeada, análise perceptivo-auditiva de emissão de vogal sustentada, e 

autoavaliação vocal. As condutas adotadas em cada um dos três procedimentos estão descritas 

a seguir: 

- Análise perceptivo-auditiva: consistiu no julgamento subjetivo, de natureza 

perceptiva e caráter impressionístico do comportamento vocal (BALATA, 2013). A gravação 

das amostras de voz aconteceu em uma sala isolada, com ruído mínimo, sempre no mesmo 

local no qual o idoso foi abordado para participar da pesquisa. O idoso foi orientado a 

permanecer sentado confortavelmente em uma cadeira e foi esclarecido pelo pesquisador 

sobre as tarefas que deveria cumprir. As tarefas solicitadas foram:  

a) emissão sustentada da vogal [ɛ] em frequência e intensidade habituais durante seis a 

dez segundos ou durante um tempo mais curto nos casos em que o(a) voluntário(a) não 

conseguia manter a emissão no tempo esperado. A escolha da vogal [] deveu-se ao fato 

de ser uma vogal oral, aberta e que favorece a estabilidade do trato vocal em posição 

neutra (BALATA, 2013); 

b) fala encadeada por meio da contagem numérica de 1 a 20 em frequência e 

intensidade habituais. Na clínica, é comum o emprego da contagem numérica de 1 a 10 

nessa avaliação, porém, os pesquisadores decidiram estender a contagem até o número 

20 para subsidiar a análise perceptivo-auditiva com um trecho maior de fala encadeada 

e tornar a emissão menos automatizada sem aumentar substancialmente o nível de 

dificuldade da tarefa para o idoso.  

Para capturar as emissões, o avaliador posicionou um microfone do tipo headset 

(Logitech
®
, modelo H10) a uma distância de 10 cm da boca do avaliado, com ângulo de 

captação de 45º. O microfone estava acoplado a um notebook (Lenovo
®
, modelo G470) e as 

emissões foram gravadas no software PRAAT
®

, versão 5.4.08 (disponível em 

http://www.praat.org), considerando taxa de amostragem de 44.100 Hz, mono e salvas em 

formato wave (WAV). Posteriormente, as amostras vocais foram editadas no software 

Audacity
®

, versão 2.0.5 (disponível em http://audacity.sourceforge.net/download/windows), 

mantendo os 3 segundos centrais da emissão da vogal sustentada por ser considerado um 
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momento de maior estabilidade fonatória. Para normalização das amostras de vogal 

sustentada e fala encadeada, foi utilizada a função normalize do Audacity
® 

com níveis de pico 

entre -6 e 6 dB. 

Após serem editadas, as amostras vocais foram submetidas à análise perceptivo-

auditiva do grau geral do desvio vocal com base na escala analógica visual (EAV). A EAV 

consiste em uma linha de 100 milímetros (mm), na qual o avaliador marca qual ponto 

corresponde ao julgamento perceptivo-auditivo de uma determinada amostra vocal.  O 

extremo esquerdo (0) da linha deve ser considerado como referência para uma qualidade 

vocal excelente e o extremo direito (100) como parâmetro para uma voz com desvio intenso 

máximo. Esses são os únicos parâmetros disponíveis para o avaliador, pois a linha não é 

milimetrada. Após a marcação, o avaliador deve posicionar uma régua de 100 mm sobre a 

linha e registrar o valor correspondente.  

A conversão do escore obtido pela EAV (variável contínua) em uma escala numérica 

(EN) (variável ordinal) foi proposta inicialmente para brasileiros adultos jovens 

(YAMASAKI et. al., 2008), permitindo categorizar a variabilidade da qualidade vocal em 

quatro graus de intensidade (variabilidade normal da qualidade vocal, leve a moderado, 

moderado e intenso). O estudo foi replicado com adultos idosos (VIEIRA et al., 2013) e 

valores de corte específicos para essa população foram encontrados, mantendo, contudo, os 

quatro graus de intensidade do desvio vocal: 

a) variabilidade normal da qualidade vocal (valores de 0 mm a 35,6 mm); 

b) desvio vocal leve a moderado (valores de 35,7 mm a 51,1 mm); 

c) desvio vocal moderado (valores de 51,2 mm a 74,3 mm); 

e) desvio vocal intenso (valores de 74,4 mm a 100 mm). 

 

Para avaliação perceptivo-auditiva do grau geral do desvio vocal pela EAV, foram 

convidados três fonoaudiólogos especialistas em voz há mais de 5 anos e com experiência no 

uso da EAV há, no mínimo, um ano, que avaliaram as vozes de maneira independente. As 

amostras de voz foram enviadas a cada um dos três fonoaudiólogos em lotes de 15 casos 

contendo uma amostra de vogal sustentada e uma amostra de fala encadeada correspondente a 

cada caso, totalizando 30 arquivos por lote. Os fonoaudiólogos foram orientados a ouvir as 

vozes com fones de ouvido de preferência pessoal, podendo repetir a audição até 03 vezes, 

quando necessário. Os arquivos de voz foram numerados aleatoriamente de modo que apenas 

o pesquisador conhecia a correspondência entre o número e a identificação do idoso. Os 
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fonoaudiólogos que julgaram as vozes estavam cientes que as amostras de vogal sustentada e 

fala encadeada eram do mesmo sujeito, pois a numeração foi similar em ambas as tarefas. 

Para efeitos de análise da concordância intraavaliador, 61 (20,26%) indivíduos foram 

aleatoriamente randomizados e suas vozes foram reenviadas aos três fonoaudiólogos. Para 

evitar o risco de identificação das vozes repetidas, os arquivos foram renumerados e 

reenviados com o intervalo de, no mínimo, dois lotes em relação ao primeiro envio. 

Além dos arquivos de voz, os fonoaudiólogos recebiam a cada lote os seguintes 

arquivos: 

a) ficha auxiliar com linhas para marcação da EAV (APÊNDICE H);  

b) planilha para preenchimento dos escores obtidos a partir da avaliação com a EAV 

(APÊNDICE I); 

c) Quatro estímulos-âncora (01 amostra de vogal sustentada e 01 amostra de fala 

encadeada correspondente a cada sexo) a serem utilizadas como padrão de 

variabilidade normal da qualidade vocal. O fonoaudiólogo juiz foi orientado a repetir a 

escuta dos estímulos-âncora a cada cinco sujeitos ou quando a amostra de voz 

despertasse dúvida. Os estímulos-âncora foram classificados como tal por dois 

fonoaudiólogos, sendo um deles o próprio pesquisador e o outro um profissional 

especialista em voz alheio a outros procedimentos dessa pesquisa. Para classificar as 

vozes como estímulos âncora, os dois fonoaudiólogos ponderaram características 

regionais como sotaque, tensão vocal e foco de ressonância. 

 

Ao receber as avaliações dos fonoaudiólogos juízes, coube ao pesquisador proceder a 

conversão dos valores da EAV à sua classificação correspondente na EN para adultos idosos. 

Baseada nos valores da EAV, as concordâncias interavaliadores e intravaliadores foram 

calculadas por meio do CCI do tipo concordância (agreement). 

A classificação final de cada voluntário em relação à EN para adultos idosos foi obtida 

por meio da estratégia de consenso entre as avaliações dos três fonoaudiólogos. O consenso 

foi executado pelo pesquisador principal, a partir dos seguintes critérios: 

a) categoria semelhante nas três avaliações. Exemplo: avaliadores 1, 2 e 3 

classificaram o grau geral do desvio vocal como “intenso”. A categoria “intenso” foi a 

classificação final do grau geral de desvio vocal do idoso; 

b) categoria mais frequente entre as três avaliações. Exemplo: avaliadores 1 e 2 

classificaram o grau geral do desvio vocal como “moderado” e o avaliador 3 como 
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“leve a moderado”. A categoria “moderado” foi mais frequente, portanto, essa foi a 

classificação final do grau geral de desvio vocal do idoso. 

c) categoria intermediária quando as três avaliações foram distintas. Exemplo: 

avaliador 1 classificou o grau geral do desvio vocal como “moderado”, avaliador 2 

como “leve a moderado” e avaliador 3 como “variabilidade normal da qualidade 

vocal”. A categoria “leve a moderado” é intermediária entre as outras duas, portanto 

essa foi a classificação final do grau geral de desvio vocal do idoso.  

Vale salientar que o pesquisador principal executou todos os procedimentos para 

chegar ao consenso sem conhecer a identificação do voluntário, o que aconteceu apenas 

posteriormente para fins de registro nos bancos de dados. 

 

- Autoavaliação vocal: Para obtenção dessa informação, foi realizada a pergunta 

disparadora “Como você classifica a qualidade da sua voz habitual, do dia a dia?”. Foram 

oferecidas cinco possibilidades de resposta ao idoso: excelente, muito boa, boa, razoável e 

ruim (UGULINO; OLIVEIRA; BEHLAU, 2012; MORETI et al.,2014). Para fins de análise, 

as categorias “razoável e ruim” foram agrupadas como “avaliação negativa” e as demais como 

“avaliação positiva” (critério do autor). 

Os sujeitos da pesquisa foram classificados em dois grupos, com AV (CAV) e sem 

AV (SAV), de acordo com critérios baseados na associação de resultados dos procedimentos 

de análise perceptivo-auditiva da fala encadeada, análise perceptivo-auditiva da vogal [ɛ] 

sustentada e autoavaliação vocal (Quadro 5). Essa associação de componentes compõe o 

padrão de referência combinado, utilizado nos casos em que não existe padrão de referência 

definido para determinar a presença ou ausência de uma condição de saúde (ALONZO; 

PEPE, 1999; RUTJES et al., 2007; NAAKTGEBOREN et al., 2013). 

A avaliação perceptivo-auditiva é citada na literatura como a estratégia mais 

tradicional para avaliação vocal, portanto, apesar da ausência de consenso em relação ao 

melhor método para o diagnóstico das alterações vocais, não recomenda-se realizar uma 

investigação clínica da voz sem incluir a avaliação perceptivo-auditiva (MARYN; ROY 

2012). A inserção das tarefas de fala encadeada e vogal sustentada como critérios  foi 

fundamentada na possibilidade de conflitos quanto ao tipo de voz e grau do desvio entre essas 

duas emissões, conforme citado por Balata (2013). Segundo a autora, esses conflitos estão 

relacionados aos ajustes supraglóticos idiossincráticos que ocorrem nas emissões e podem 

modificar o output vocal, repercutindo, não raro, em melhor ou pior performance em uma ou 

outra tarefa. 
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Além disso, Balata (2013) também menciona que a tarefa de contagem numérica 

“representa a fala do sujeito, na qual reside a queixa principal em relação à voz”. Portanto, a 

classificação dos sujeitos dessa pesquisa nos grupos CAV e SAV foi baseada principalmente 

no desempenho do idoso na tarefa de fala encadeada. No Quadro 5 é possível visualizar todas 

as possíveis combinações consideradas para essa classificação. Em linhas gerais, consolidou-

se que: 

a) idosos classificados nas categorias “moderado” ou “intenso” na tarefa de fala 

encadeada foram alocados no grupo CAV, independente do resultado nas outras 

tarefas; 

b) idosos classificados nas categorias “variabilidade normal” ou “leve a moderado” na 

tarefa de fala encadeada foram alocados para o grupo CAV se fossem classificados nas 

categorias “intenso”, “moderado” ou “leve a moderado” na tarefa de vogal sustentada 

e na categoria “negativo” na tarefa de autoavaliação; 

c) em todas as outras situações, o idoso foi alocado no grupo SAV. 

 

Quadro 5 – Critérios de classificação da condição vocal do idoso de acordo com critérios clínicos 

(análise perceptivo-auditiva da fala encadeada, autoavaliação vocal e análise perceptivo-auditiva da 
vogal [ɛ/] sustentada).  

Tarefas  Com alteração vocal (CAV)  Sem alteração vocal (SAV) 

Análise perceptivo-auditiva  

(fala encadeada) 

 
 

 
 

   
   

   
  

Intenso ou Moderado  +              
Leve a moderado   + +    + + +    +  

Variabilidade normal     + +     + + +  + 
Autoavaliação vocal                

Negativa   + + + +        + + 
Positiva        + + + + + +   

Análise perceptivo-auditiva 

(vogal [ɛ] sustentada) 
               

Intenso ou Moderado   +  +   +   +     
Leve a moderado    +  +   +   +    

Variabilidade normal          +   + + + 
Fonte: própria 

  

O fato de idosos classificados na categoria “leve a moderado” na tarefa de fala 

encadeada estarem alocados no grupo SAV quando apenas uma ou nenhuma das outras duas 

tarefas está alterada, encontra respaldo no fato de que a voz do idoso apresenta características 

também inerentes às modificações naturais decorrentes do processo do envelhecimento, o que 

pode provocar dificuldades de classificação e diagnóstico, especialmente nos casos em que o 

desvio não é tão intenso. 
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Após definidos os dois grupos por meio dos critérios clínicos, foram analisados o poder 

de discriminação do questionário por meio da análise da curva ROC (receiver operator 

characteristic curve). O poder discriminatório foi atestado pela área sob a curva (ASC), cujo 

valor pode variar de 0 a 1, sendo melhor quanto mais próximo da unidade. Além disso, foi 

verificada a representação gráfica da curva como orientação para a escolha do melhor ponto 

de corte do instrumento, geralmente localizado no canto extremo superior esquerdo da figura 

(MEDRONHO; PEREZ, 2009). O melhor ponto de corte foi aquele capaz de indicar a 

proporção mais  equilibrada entre os percentuais de verdadeiros positivos e verdadeiros 

negativos, preconizando a sensibilidade, em virtude do RAVI ser um instrumento elaborado 

para rastreamento. Após definição do valor de corte ideal, foram calculadas as outras medidas 

de consistência clínica do questionário, a saber: co-positividade, co-negatividade, valores 

preditivo positivo e negativo, razão de verossimilhança positiva e negativa. 

 

4.2 ETAPA 2: PREVALÊNCIA DE ALTERAÇÕES VOCAIS E FATORES ASSOCIADOS 

EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS 

 

4.2.1 Desenho do estudo 

 

Estudo observacional, descritivo, transversal e de associação. 

 

4.2.2 População de estudo 

 

A população pesquisada foi composta por idosos residentes em ILPI. Para se 

considerado idoso, o indivíduo precisava ter idade igual ou superior a 60 anos, de acordo com 

a classificação preconizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para países em 

desenvolvimento. 

 

4.2.3 Local de estudo 

 

Na época de início da coleta de dados para essa etapa, existiam 14 ILPI cadastradas 

pela SUVISA/Natal, sendo sete privadas e sete sem fins lucrativos. Não existem ILPI de 

caráter público no município. Das 14 ILPI cadastradas, dez aceitaram participar do presente 

estudo, sendo cinco privadas e cinco sem fins lucrativos.  
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4.2.4 Amostragem 

 

O universo amostral do presente estudo correspondeu ao total de idosos com 

capacidade cognitiva preservada residentes em todas as ILPI da cidade do Natal, cadastradas 

na Subcoordenadoria de Vigilância Sanitária do Estado do Rio Grande do Norte 

(SUVISA/RN). 

 

4.2.5 Critérios de inclusão 

 

Foram incluídos idosos de ambos os sexos,  nacionalidade brasileira, residentes na 

ILPI no momento da coleta, com capacidade cognitiva preservada.  

O estado cognitivo do idoso institucionalizado foi definido de acordo com quatro 

critérios, conforme publicação anterior (JEREZ-ROIG et al., 2014). Os critérios foram: 

orientação temporal a partir da pergunta “Em que ano estamos?”; capacidade de administrar 

os próprios recursos financeiros; habilidade de responder questionários de outras pesquisas 

realizadas paralelamente; resultado do Short Portable Mental Status Questionnaire (SPMSQ 

ou Pfeiffer Test). O idoso foi incluído no estudo quando apresentou bom desempenho em pelo 

menos dois critérios. 

 

4.2.6 Critérios de exclusão 

 

Foram excluídos idosos com com nível de consciência rebaixado, com perda auditiva 

grave sem uso de dispositivo eletrônico de amplificação sonora bem adaptado, 

laringectomizados totais ou parciais e traqueostomizados.  

O processo de amostragem para seleção dos idosos de acordo com os critérios de 

inclusão e exclusão ocorreu em dois momentos:  

a) consulta ao cadastro atualizado de todos os idosos residentes em cada ILPI. Foram 

verificados os formulários de cadastro, prontuários e fichas de acompanhamento dos 

idosos, sendo selecionados os indivíduos de acordo com os critérios de inclusão;  

b) durante a abordagem direta ao idoso ou ao cuidador, quando o pesquisador 

identificou critérios de exclusão não detectados previamente na consulta aos 

protocolos da instituição. Esse momento inclui, portanto, o auto-relato do idoso, o 

relato do cuidador e a percepção do avaliador durante a abordagem. 
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4.2.7 Definição das variáveis do estudo 

 

A pesquisa tem como variável dependente a presença ou ausência de AV, segundo o 

resultado do RAVI, questionário cuja elaboração e análise das propriedades psicométricas 

foram descritas na etapa 1 do presente estudo. No quadros 6 estão dispostas a definição, tipo e 

categorias das variáveis dependente e independentes relativas às características individuais 

sócioeconômico-demográficas, relacionadas à ILPI, estilo de vida e condições de saúde do 

idoso. 

 

Quadro 6 – Variáveis dependente e independentes relativas às características individuais 
sócioeconômico-demográficas, relacionadas à ILPI, estilo de vida e condições de saúde do idoso. 

Variável dependente 

Variável Definição Tipo Categorias 

Alteração vocal 

É quando, a qualquer momento, 
a voz falha ou não é percebida 

como o indivíduo sente que 
deveria ser normalmente, 

interferindo na sua comunicação 

Categórica 
nominal 

Sim 

Não 

Variáveis independentes relativas às características individuais sócioeconômico-demográficas 

Sexo Distinção natural dos sexos 
Categórica 

nominal 

Feminino 

Masculino 

Idade 
Tempo de vida em anos no 

momento da coleta de dados 
Quantitativa 

contínua 
A partir de 60 anos 

Cor Cor da pele (autorreferida) 
Categórica 

nominal 

Branco 

Negro 

Pardo 

Amarelo 

Indígena 

Escolaridade 

 

Grau de instrução ou o 
cumprimento de um 

determinado ciclo de estudos 

Categórica 
ordinal 

Analfabeto 

Alfabetizado/Ensino 

fundamental I 

Ensino fundamental II 

Ensino Médio 

Ensino Superior 

Estado civil Vínculo conjugal do idoso 
Categórica 
Nominal 

Solteiro 

Casado 

Divorciado 

Viúvo 

Plano de saúde 
Usuário de plano de saúde 

privado 
Categórica 

nominal 

Não 

Sim 
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Aposentado 
Afastamento remunerado das 

atividades laborais segundo 
requisitos previdenciárias 

Categórica 
nominal 

Não 

Sim 

Manejo dos recursos 
financeiros 

Identificação de quem 
administra os recursos 

financeiros do idoso 

Categórica 
nominal 

O próprio idoso 

Familiares 

ILPI 

ILPI e o próprio idoso 

ILPI e familiares 

Outro 

Não se aplica (sem 

renda) 

Variáveis relativas às Instituições de Longa Permanência para Idosos 

Tipo de Instituição de 
Longa Permanência 

para Idosos 

Caracterização do tipo de 
Instituição de Longa 

Permanência para Idosos quanto 

à natureza jurídica, segundo 
existência de fins lucrativos 

Categórica 
nominal 

Sem fins lucrativos 

Com fins lucrativos 

Motivo da 
Institucionalização 

Motivo que justificou a 
institucionalização do idoso 

Categórica 
Nominal 

Sem cuidador 

Morava Sozinho 

Sem moradia 

Doença 

Opção própria 

Sem trabalho 

Outros motivos 

Vários motivos 

Variáveis relativas ao estilo de vida do idoso 

Alcoolismo 
Hábito de ingerir bebida 

alcoólica 
Categórica 

nominal 

Sim 

Não 

Tabagismo 
Hábito de fumar (por um ano ou 

mais) 
Categórica 

nominal 

Sim (atualmente) 

Ex-tabagista 

Não 

Atividade física 
Prática regular de atividades 

físicas 
Categórica 

nominal 

Não 

Sim 

Ocupação no tempo 
livre 

Prática de alguma atividade 
ocupacional no tempo livre 

Categórica 
nominal 

Não 

Sim 

Uso constante da voz no 

ambiente profissional 
(no passado) 

Exposição ocupacional ao uso 

frequente da voz quando 
trabalhava 

Categórica 
Nominal 

Sim 

Não 

Uso constante da voz na 

atualidade 

Realização de atividade atual 

que requer uso frequente da voz 

Categórica 

Nominal 

Sim 

Não 

Conversação no dia a 

dia 

Presença de interlocutores para 

praticar conversação 

Categórica 

Nominal 

Não  

Sim 

Estado geral de 

atividade diária 

Autopercepção sobre o estado 

geral de realização de atividades Categórica Inativo  
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(Sedentarismo)  no dia a dia Nominal Ativo 

Variáveis relativas a condições de saúde do idoso 

Número de 

medicamentos 

Quantidade de medicações de 
uso diário subministradas ao 

idoso residente 

Categórica 

ordinal 

6 ou mais 

3 a 5 

0 a 2 

Comorbidades gerais 

Condições de saúde que podem 

ser co-existentes à condição 

clínica investigada 

Categórica 
nominal 

exaustiva 

Refluxo 
gastroesofágico 

Alergias respiratórias 

Sinusite 

Resfriados (mais de três 
vezes ao ano) 

Inflamações de 

garganta (mais de três 
vezes ao ano) 

Hipertensão 

Diabetes 
Câncer 

Doença Pulmonar 

Obstrutiva Crônica 

Acidente Vascular 
Encefálico                                                                                                                  

Doença de Alzheimer 

Doença de Parkinson 
Osteoporose 

Insuficiência renal 

Doença cardiovascular 

Doença reumatológica 
Doença mental 

Depressão 

Outras doenças 

Disfunção 

temporomandibular 

(DTM) 

Alteração na articulação 

têmporomandibular. Avaliada 

pelo Questionário Simplificado 

para Diagnóstico de Disfunção 
Temporomandibular em Adultos 

(QST/DTM) (PAIVA, 2013). 

Categórica 

Nominal  

Com DTM  

Sem DTM 

Hipossalivação 

Diminuição do fluxo salivar. 
Avaliado pelo Questionário 

sobre xerostomia para detecção 

da hipossalivação (TORRES et 

al., 2002). 

Categórica 
Nominal 

Com hipossalivação  

Sem hipossalivação 

Autoavaliação sobre a 

condição vocal atual 

Autorrelato sobre a percepção 

que o indivíduo possui sobre a 
sua voz no dia a dia 

(UGULINO; OLIVEIRA; 

BEHLAU, 2012) 

Categórica 

ordinal 

Ruim 

Regular 

Boa 

Muito boa 

Excelente 

Avaliação da condição 
vocal atual do idoso 

pelo cuidador 

Relato do cuidador em relação à 
qualidade da voz do idoso no 

dia a dia 

Categórica 

ordinal 

Ruim 

Regular 

Boa 

Muito boa 
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Excelente 

Engasgo autorreferido 
Ocorrência autorreferida de 

engasgos no dia a dia 
Categórica 

nominal 

Sim 

Não 

Engasgo referido pelo 

cuidador 

Ocorrência de engasgo do idoso 
no dia a dia referida pelo 

cuidador 

Categórica 
nominal 

Sim 

Não 

Alteração auditiva 

autorreferida 

Dificuldade autorreferida em 

ouvir os sons da fala e do 
ambiente.  

Categórica 
nominal 

Sim 

Não 

Queda (nas últimas duas 

semanas) 

Evento que provoca o 

deslocamento involuntário do 

corpo para um nível inferior à 
posição inicial, sem tempo hábil 

para correção. Aplicação da 

versão em português brasileiro 
da Escala de Equilíbrio de Berg 

(MIYAMOTO, 2004) 

Categórica 
nominal 

Sim 

Não 

Mobilidade 
Dependência funcional para se 
deslocar um local a outro. 

Categórica 
ordinal 

Acamado 

Cadeira de rodas 
Caminha com ajuda 

Caminha sem ajuda 

Fragilidade 

Síndrome clínica, multifatorial, 
caracterizada pela modificação 

do estado fisiológico e maior 

vulnerabilidade, resultando em 

desregulação dos múltiplos 
sistemas fisiológicos. Avaliado 

pelos critérios de Fried, 

conforme procedimentos de 
Lustosa et al. (2013). 

Categórica 
ordinal 

Não frágeis 

Pré-frágeis 

Frágeis 

Capacidade funcional 

Potencial funcional do idoso 

para desempenhar atividades de 

vida  diária. Avaliada pela 
versão em português brasileiro 

do Índice de Barthel 

(CINCURA et al., 2009) 

Categórica 
nominal 

Dependência total 

Dependência grave 

Dependência moderada 

Dependência leve 

Independência 

Sintomas depressivos 

Sintomas associados à 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).  

Categórica 
Nominal 

Sim 

Não 

Sintomas de ansiedade 

Estado de humor 

desconfortável, com apreensão 
negativa em relação ao futuro e 

inquietação interna 

desagradável, cuja principal 
manifestação é uma sensação de 

algum tipo de ameaça ao bem 

Categórica 
ordinal 

Ansiedade grave 

Ansiedade moderada 

Ansiedade leve 

Grau mínimo de 

ansiedade 
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estar. Avaliada pelo Inventário 

de Ansiedade de Beck 

(GORENSTEIN; ANDRADE, 

1996). 
Fonte: própria 

 

 

4.2.8 Coleta de dados  

 

4.2.8.1 Treinamento dos membros da equipe de coleta 

 

  A equipe de coleta foi composta pelo pesquisador principal da pesquisa, uma 

fonoaudióloga e sete discentes do curso de graduação em Fonoaudiologia da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Todos os membros da equipe foram reunidos para 

serem esclarecidos sobre o estudo, especialmente sobre os procedimentos metodológicos. 

Inicialmente, foram discutidos os objetivos e conteúdos de cada questionário, no intuito de 

propiciar o conhecimento da base teórica dos instrumentos de coleta. O  momento seguinte foi 

dedicado ao treinamento prático por meio de simulações entre os membros da equipe, 

buscando garantir a padronização de entendimento e execução de cada questionário. 

 

4.2.8.2 Coleta nas ILPI 

 

  Para iniciar as coletas nas ILPI, o pesquisador principal entrou em contato com um 

profissional responsável em cada instituição para compor o cronograma de coleta, respeitando 

a disponibilidade de dias e horários de cada local, assim como o limite do número de 

membros da equipe de coleta por visita. Para garantir sempre a presença de um profissional 

durante as coletas, o pesquisador principal ou a fonoaudióloga colaboradora estiveram 

presentes em todas as visitas. Os idosos e seus cuidadores foram abordados diretamente por 

um integrante da equipe de coleta, responsável por explicar os objetivos do estudo 

 As coletas dessa fase foram desenvolvidas entre os meses de agosto e dezembro de 

2014. Outros estudos do mesmo grupo de pesquisa estavam sendo realizados paralelamente e 

algumas variáveis em comum foram partilhadas entre os pesquisadores para otimizar as 

coletas e garantir que o processo não se tornasse desgastante e inconveniente para os idosos e 

instituições. Sendo assim, as informações e instrumentos que fizeram parte da “Ficha de 

coleta regular da equipe de Fonoaudiologia” (APÊNDICE J) foram:  

 - Rastreamento de Alterações Vocais em Idosos (RAVI); 
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- fatores associados à AV, segundo a literatura: refluxo gastroesofágico, alergias 

respiratórias, sinusite, resfriados mais de três vezes por ano, inflamações de garganta 

mais de três vezes por ano, tabagismo, uso constante da voz no ambiente ocupacional 

no passado, uso constante da voz em alguma atividade atual, conversação no dia a 

dia, estado geral de atividade no dia a dia (sedentarismo); 

 - histórico de busca por tratamento de saúde por alterações na voz; 

 - autoavaliação vocal e avaliação da voz do idoso pelo cuidador direto; 

 - episódios de engasgo no dia a dia referido pelo idoso e pelo cuidador; 

- Questionário Simplificado para Diagnóstico de Disfunção Temporomandibular em 

Adultos (QST/DTM); 

 - Questionário sobre xerostomia para detecção da hipossalivação; 

 - alteração auditiva autorreferida; 

 - Inventório de Ansiedade de Beck; 

- Short Portable Mental Status Questionnaire (SPMSQ ou Pfeiffer Test) – apenas 

utilizado em casos de dúvida relacionada ao estado cognitivo no momento da coleta. 

 

  As demais variáveis consideradas no presente estudo e que não estavam contidas na 

coleta regular da equipe de Fonoaudiologia foram obtidas junto aos bancos de dados de outros 

pesquisadores cuja coleta ocorria em paralelo e que também estavam vinculados ao projeto 

estruturante “Envelhecimento Humano e Saúde em Instituições de Longa Permanência para 

Idosos”. Ainda assim, a equipe de Fonoaudiologia estava preparada para coletar essas 

variáveis, já que por critérios de inclusão e exclusão específicos existia a possibilidade de 

alguns idosos não serem comuns aos diferentes estudos que estavam sendo realizados.  

   

4.2.9 Análise de dados 

 

  Os dados foram inicialmente analisados de forma descritiva por meio de sua 

distribuição absoluta e relativa. Variáveis quantitativas, categóricas ordinais e categóricas 

nominais com mais de duas categorias foram transformadas em variáveis dummy, sendo 0 a 

categoria de exposição e 1 a categoria controle. Em seguida, realizou-se a análise bivariada 

por meio do teste do qui-quadrado de Pearson ou teste exato de Fisher, de acordo com a 

distribuição dos casos nas tabelas de contingência. A magnitude da associação entre cada uma 

das variáveis independentes e o desfecho “alteração vocal” foi calculada através da razão de 

prevalência, considerando um intervalo de confiança de 95%.   
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  Para testar a influência das covariáveis e identificar os fatores associados ao desfecho, 

foi realizada análise multivariada por meio do modelo de regressão logística múltipla, 

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 e que apresentaram 

pelo menos dez casos com AV na análise bivariada. As variáveis independentes que 

atenderam esses critérios passaram pela análise de multicolinearidade, na qual foi verificada a 

existência de associação entre elas. Quando identificou-se a presença de multicolinearidade, 

permaneceu no modelo a variável detentora do melhor valor de significância estatística, maior 

razão de prevalência, menor intervalo de confiança e plausibilidade teórica mais aceitável. No 

modelo de regressão logística múltipla, utilizou-se o método de seleção Forward, no qual é 

inserida apenas uma variável por vez e sua permanência ou exclusão é avaliada pelo 

pesquisador de acordo com seu valor de significância e medidas que indicam ajuste ou 

desajuste do modelo. A  inserção das variáveis no modelo foi iniciada mediante o menor valor 

de p na análise bivariada, seguindo a ordem crescente para inclusão das demais. As variáveis 

foram mantidas no modelo seguindo como critérios os resultados do teste da razão de 

verossimilhança (-2 log likelihood) e do teste de Hosmer and Lemeshow, que são indicadores 

da capacidade da variável em ajustar o modelo. Ao final, procedeu-se a análise de resíduos, na 

qual foi possível verificar a necessidade de excluir casos que estivessem causando 

interferências impróprias no modelo e comprometendo sua confiabilidade. 

  A medida de efeito encontrada no modelo multivariado é a razão de chances (odds) e 

para convertê-la em razão de prevalência, utilizou-se a proposta de Miettinen e Cook (1981), 

também utilizada por Jerez-Roig et al. (2014): 

 

 

𝑅𝑃 =
𝑅𝑂

[1 + 𝑃1(𝑅𝑂 − 1)]
 

 

Onde:  

RP: Estimativa da razão de prevalência ajustada  

RO: Razão de chances (odds) ajustada  

P1: Prevalência da doença entre os não-expostos  

 

O cálculo do intervalo de confiança para a medida de estimativa da razão de 

prevalência foi dado por:  

𝐼𝐶(95%): 𝑅𝑃(1±
1,96

𝑍
)
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Onde:  

IC: Intervalo de confiança  

RP: Estimativa da razão de prevalência  

Z: coeficiente de regressão dividido pelo erro-padrão da regressão logística 

 

  Para análise dos dados foi utilizado o programa Statistical Package for the Social 

Science (SPSS) versão 17.0. Para o cálculo da estimativa da razão de prevalência ajustada foi 

utilizado o software Excel v. 2010 (Microsoft®). Para todos os cálculos, o nível de 

significância foi de 5%. 

 

4.2.10 Considerações éticas 

 

Este estudo está de acordo com o que preconizam as Resoluções nº 196/96 e nº 

466/2012, do Conselho Nacional de Saúde (CNS). A primeira etapa do estudo faz parte do 

projeto intitulado “Validação dos instrumentos de investigação dos distúrbios da voz, 

mastigação e deglutição de idosos”, coordenados pelos professores Leandro de Araújo 

Pernambuco, Hipólito Virgílio Magalhães Júnior e Renata Veiga Andersen Cavalcanti, todos 

do Departamento de Fonoaudiologia da UFRN. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa em Seres Humanos do Hospital Universitário Onofre Lopes, com parecer número 

181.038/2012 e CAAE 06393312.8.0000.5292 (ANEXO A). Em cada etapa do estudo, os 

voluntários (idosos, cuidadores ou tutores e gestores das ILPI) assinaram um TCLE antes de 

serem submetidos aos procedimentos da pesquisa, conforme já citado. 

A segunda etapa desse estudo faz parte do projeto intitulado “Envelhecimento 

Humano e Saúde em Instituições de Longa Permanência de Idosos”, coordenado pelo 

professor Kenio Costa de Lima, do Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva da UFRN. 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos da UFRN, com 

parecer número 308/2012 e CAAE 0290.0.051.000-11 (ANEXO B). O diretor em exercício 

de cada ILPI que aceitou participar assinou uma carta de anuência (ANEXO C) e os 

voluntários, familiares ou responsáveis assinaram um TCLE (ANEXO D) antes de iniciar os 

procedimentos de pesquisa. 
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5 RESULTADOS  

 

5.1 RESULTADOS DA ETAPA 1: PROPRIEDADES PSICOMÉTRICAS DO  

INSTRUMENTO PARA DIAGNÓSTICO EPIDEMIOLÓGICO DE ALTERAÇÕES 

VOCAIS EM IDOSOS  

 

Antes de iniciar esta seção, é importante reforçar que dois manuscritos já foram gerados 

a partir dos resultados encontrados nas fases de obtenção de evidência de validade baseada no 

conteúdo, nos processos de resposta, na estutura interna e na relação com outras variáveis. 

Esses manuscritos estão atualmente na seção in press do periódico Journal of Voice. O 

primeiro artigo é intitulado “Screening for Voice Disorders in Older Adults (Rastreamento de 

Alterações Vocais em Idosos—RAVI)—Part I Validity Evidence Based on Test Content and 

Response Processes” e contempla os resultados das duas primeiras evidências de validade 

(ANEXO E). Já o segundo artigo, Screening for Voice Disorders in Older Adults 

(Rastreamento de Alterações Vocais em Idosos—RAVI)—Part II Validity Evidence and 

Reliability, explora os resultados das demais evidências de validade e a confiabilidade 

(ANEXO F). 

 

5.1.1 Evidência de validade baseada no conteúdo do teste 

 

Os quatro pesquisadores que reuniram-se para elaborar  o questionário definiram o 

construto “alteração vocal” de acordo com o conceito proposto por Roy et al. (2004), 

reproduzido com frequência na literatura (ROY et al., 2007; TURLEY; COHEN, 2009; 

BEHLAU et al., 2012): “alteração vocal é quando, a qualquer momento, a voz falha ou não é 

percebida como o indivíduo sente que deveria ser normalmente, interferindo na sua 

comunicação”. A versão inicial, resultante do embasamento teórico e empírico dos 

pesquisadores, foi composta por 20 itens e o questionário foi denominado Rastreamento de 

Alterações Vocais em Idosos (RAVI). A organização do conteúdo de forma operacional 

(definição de domínio) considerou perguntas associadas a sensações e percepções auditivas e 

físicas relacionadas à voz. Nessa primeira versão do instrumento, quando o idoso atestasse a 

presença de alguma sensação ou percepção, outros quatro aspectos deveriam ser averiguados: 

tempo de início, frequência, intensidade e severidade. Essa versão do instrumento foi 

analisada pelo comitê multiprofissional de 19 especialistas e o resultado está exposto na 

Tabela 1. 
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Tabela 1 – Resultados obtidos a partir da consulta ao comitê de especialistas na fase de obtenção de 

evidências de validade baseadas no conteúdo. 

QUESTÕES 

Índice de 

Validade de 

Conteúdo 

por Item 

(ICV-I) 

Decisão dos autores 

Ordem da 

questão no 

instrumento 

após ajustes 

1. Você sente que tem 
rouquidão? 

0,63 Modificar para “Sua voz é rouca?” (sugestão dos experts)  3º 

2. Você se sente incomodado 
com a sua voz? 

0,84 
Modificar para “Sua voz lhe incomoda?” (ajuste dos 

autores) 
1º 

3. Você sente que as pessoas 
se incomodam com a sua voz? 

0,94 
Modificar para “As pessoas se incomodam com sua 

voz?”(ajuste dos autores) 
2º 

4. Você sente que faz esforço 
para falar? 

0,84 
Modificar para “Faz esforço para falar?” (ajuste dos 

autores) 
12º 

5. Você se cansa para falar? 0,84 
Modificar para “Sente cansaço ao falar?” (ajuste dos 

autores) 
13º 

6. Você sente que fala 
fraco/baixo ou forte/alto?  

0,73 
Desmembrar em duas questões: “Sua voz é fraca ou 

baixa?” e “Sua voz é forte ou alta?”. 
4º e 5º 

7. Você sente dificuldade para 
falar fraco/baixo ou forte/alto?  

0,78 
Excluir (dois extremos em uma única questão e grande 

potencial gerador de confusão com a questão 6) 
- 

8. Você sente que a sua voz 
tem entonação?  

0,21 Excluir (baixa relevância para o construto) - 

9. Você sente que a sua voz 
treme? 

0,94 
Modificar para “Percebe tremor na voz?” (ajuste dos 

autores) 
6º 

10. Você sente que sua voz está 
mais fina (aguda) ou mais 
grossa (grave)?  

0,78 
Desmembrar em duas questões: “Sua voz tem ficado mais 

fina (aguda)?” e “Sua voz tem ficado mais grossa 
(grave)?” 

7º e 8º 

11. Você sente dificuldade para 
usar a voz ao cantar?  

0,89 
Excluir (não é uma atividade habitual para todos que 

compõem a população alvo) 
- 

12. Você sente sua garganta 
seca? 

0,89 
Modificar para “Sente sua garganta seca ao falar?” (ajuste 

dos autores) 
14º 

13. Você sente dor na garganta 
enquanto fala? 

0,89 
Modificar para “Sente dor na garganta ao falar?” (ajuste 

dos autores) 
15º 

14. Você sente queimação na 
garganta? 

0,84 
Modificar para “Sente queimação na garganta ao falar?” 

(ajuste dos autores) 
16º 

15. Você sente pigarro na 
garganta? 

0,84 
Modificar para “Sente pigarro na garganta?” (ajuste dos 

autores) 
17º 

16. Você sente que tosse mais 
hoje em dia do que antes? 

0,84 
Modificar para “Sente necessidade de tossir?” (ajuste dos 

autores) 
19º 

17. Você sente algo estranho 
na sua garganta?  

0,84 
Modificar para “Você sente algo parado na sua garganta?” 

(sugestão dos experts) 
18º 

18. Você sente que perde a voz 
ao longo do dia? 

0,78 
Modificar para “Fica sem voz ao longo do dia?” (ajuste 

dos autores) 
10º 

19. Você sente que o som da 
sua voz muda ao longo do dia? 

0,78 
Modificar para “O som da sua voz muda ao longo do dia?” 

(ajuste dos autores) 
11º 

20. Você sente que sua voz 
falha durante as conversas? 

0,94 
Modificar para “Tem falhas na voz ao falar?” (ajuste dos 

autores) 
9º 

Fonte: própria 

 

A questão 01 obteve IVC-I abaixo do satisfatório e os juízes especialistas referiram 

falhas na sua construção sintática. Contudo, considerando a relevância teórica da questão, os 

autores decidiram mantê-la, modificando-a para “Sua voz é rouca?”, acatando assim a 

sugestão dos juízes. A questão 08 foi excluída por ter sido classificada como “inadequada” 

por mais de 50% dos juízes, que atribuíram a essa questão pouco valor preditivo em relação 

ao desfecho e alegaram ser a palavra “entonação” um termo pouco compreensível para o 

idoso. As perguntas 6 e 7 foram criticadas por agruparem dois extremos em uma única 
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questão e por deterem grande potencial gerador de confusão para a população alvo. Os autores 

do questionário decidiram por consenso eliminar a questão 7, extrair o trecho “sente que 

fala...” da questão 6 e transformar esta última em duas questões: “Sua voz é fraca ou baixa?” e 

“Sua voz é forte ou alta?”. O mesmo ocorreu com a questão 10, desmembrada em “Sua voz 

tem ficado mais fina (aguda)?” e “Sua voz tem ficado mais grossa (grave)?”.  

Apesar do elevado IVC-I, a questão 11 foi excluída porque alguns juízes salientaram 

que para alguns idosos o canto não é uma atividade habitual, o que fez os autores concluírem 

por consenso que a pergunta não seria plenamente aplicável na população alvo. Na questão 

17, o termo “algo estranho na sua garganta” foi modificado para “algo parado na sua 

garganta” e o termo “severidade” foi substituído por “gravidade”, pois são palavras com 

significados diferentes no português brasileiro. 

Além de subsidiar as alterações supracitadas, o momento de reanálise do instrumento 

pelos autores após sugestões do comitê de especialistas também serviu para redefinir a ordem 

das questões, que passaram a ser ordenadas em perguntas sobre percepções (questões 01 a 11) 

e sensações (questões 12 a 19) (última coluna da Tabela 1). Também foram realizados 

reajustes sintáticos das questões, respeitando a preservação dos aspectos semânticos. A 

adequada representação de domínio foi atestada pelo resultado do IVC, cujo valor foi de 0,80. 

 

 

5.1.2 Evidência de validade baseada nos processos de resposta 

 

Nessa fase foi utilizada a segunda versão do instrumento,  após os ajustes da fase 

anterior. Observou-se que as questões 4, 5, 7 e 8 não foram bem compreendidas pelo público-

alvo, especialmente pelos grupos B, C e D. As quatro perguntas geraram reação de dúvida, 

confusão e estranhamento que repercutiram em maior duração de tempo entre pergunta e 

resposta, além de equívocos na interpretação do conteúdo. Notou-se que o sentido atribuído às 

características vocais de intensidade e frequência esteve constantemente associadas a traços 

vocais inatos e não a um comportamento adquirido ou atrelado ao envelhecimento. Além 

disso, foi recorrente a impressão de que a questão 5 já havia sido respondida na questão 4, 

ocorrendo o mesmo com as questões 7 e 8.  

Por considerarem seus conteúdos relevantes do ponto de vista teórico, os autores 

decidiram não eliminar as questões, mas modificá-las para “Sua voz está forte ou fraca?” e 

“Percebe que sua voz está mais fina ou mais grossa?”. Os autores optaram pela manutenção 

de cada binômio em uma única questão, considerando que desmembrá-las comprometeria a 



108 

 

extensão do instrumento e que do ponto de vista epidemiológico a classificação da alteração 

não era relevante. 

Na questão 10 as reações de dúvida e estranhamento voltaram a ocorrer, gerando 

maior necessidade de tempo para resposta. O conteúdo do item foi confundido com o fato de 

ficar calado durante o dia, portanto, os autores modificaram a questão para “Sua voz some 

durante o dia?”. Nas questões 9 e 11 as hesitações foram frequentes nos quatro grupos, o que 

gerou no entrevistador a impressão de que as respostas não foram autênticas. Diante disso, os 

autores entenderam que as duas questões poderiam ser transformadas em um único item: “Sua 

voz piora ao longo do dia?”. 

Apesar da boa aceitação semântica, as questões 12 a 16 foram reanalisadas pelos 

autores em virtude da possível confusão entre voz e fala. Para deixar explícito que o conteúdo 

das perguntas do instrumento está atrelado à voz, a palavra “falar” foi excluída dessas cinco 

questões e as mesmas foram reajustadas. A questão 18 foi modificada, pois o sentido 

atribuído por alguns idosos dos grupos A, C e D à expressão “algo parado na garganta” 

divergiu do objetivo original da pergunta, gerando maior tempo para resposta e provocando 

reações de dúvida. Durante a entrevista, verificou-se que a questão 19 poderia ser associada a 

um evento que ocorre naturalmente ou em virtude de outras condições de saúde, sendo então 

considerada uma pergunta não pertinente ao construto, optando-se por sua exclusão. O relato 

frequente de “coceira” na garganta chamou a atenção dos autores, que decidiram por consenso 

incluir uma pergunta sobre esse conteúdo no instrumento. 

Os aspectos tempo, frequência, intensidade e gravidade não foram bem compreendidos 

pela população alvo, resultando em respostas incoerentes e aparentemente não autênticas, 

associadas a reações de hesitação e estranhamento atreladas, ainda, ao aumento do tempo total 

de realização do questionário. Por consenso, os autores decidiram manter apenas o item 

frequência ajustado para três alternativas: “não”, “às vezes” e “sempre”. A terceira versão do 

RAVI foi concluída com 16 questões. 

 

5.1.3 Evidência baseada na estrutura interna 

 

 

 Antes de executar a ACP, o cálculo da medida de correlação item-total indicou três 

questões com valor abaixo de 0,3 (questões 2, 4 e 8) e estas foram excluídas. A ACP foi 

iniciada com o modelo composto por 13 perguntas, porém na análise dos valores de 

comunalidades verificou-se a necessidade de exclusão de três questões que tiveram menos de 

50% da variância explicada pelo modelo. Esta sequência de eventos pode ser visualizada na 



109 

 

Tabela 2. A Tabela 3 mostra os valores de comunalidades do modelo composto por dez 

questões, todos acima de 0,50. 

O modelo com 10 questões apresentou número suficiente de correlações inter-itens 

acima de 0,3, KMO de 0,825, teste de esfericidade de Bartlett com significância estatística 

(qui-quadrado
 
aproximado = 453,36; df=45; p<0,001), correlações parciais abaixo de 0,7 de 

acordo com a matriz de correlação anti-imagem e medidas de adequação da amostra acima de 

0,50. Seguindo o critério de Kaiser, foram encontrados três componentes com autovalores 

acima de 1,0 que explicaram 62,29% da variância. Os percentuais da variância explicados por 

cada componente e as cargas fatoriais de cada questão estão expostos na Tabela 4. Vale 

ressaltar que a questão “Sente que faz esforço para a voz sair”, incluída no Componente 2, 

apresentou carga fatorial cruzada com o Fator 1 (0,515), contudo, não foi excluída por ter sido 

considerada relevante para o construto, segundo consenso dos autores. 

A AFC validou o modelo encontrado na ACP de acordo com a obtenção do qui-

quadrado e dos índices de ajuste verificados. O qui-quadrado não foi significante, ou seja, 

representou boa qualidade de ajuste, pois indicou que a matriz de covariância observada 

combinou com a matriz de covariância estimada. Os índices de ajuste ficaram dentro dos 

padrões recomendados pela literatura (RMSEA≤0.06, NNFI≥0.95, CFI≥0.95) (HU; 

BENTLER, 1999), confirmando o bom ajuste do modelo (Tabela 5). 

Não foi identificado FDI em relação ao sexo e escolaridade, revelando que essas 

variáveis não exercem influência destacada sobre o resultado do questionário. Dessa forma, o 

modelo final do RAVI ficou composto por dez itens com três possibilidades de resposta e 

pontuação final que varia de 0 a 20 pontos.  
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Tabela 2 – Análises da correlação item-total do questionário RAVI.  

Questões 

Primeira análise 

16 questões 

 Segunda análise 

13 questões 

(após exclusão de três 

questões com correlação 

item-total <0,3) 

 Terceira análise 

10 questões 

(após exclusão de três 

questões com 

comunalidades <0,5) 

Correlação 

Item-total 

Alpha de 

Cronbach 

se a 

questão 

for 

deletada 

 

Correlação 

Item-total 

Alpha de 

Cronbach 

se a 

questão 

for 

deletada 

 

Correlação 

Item-total 

Alpha de 

Cronbach 

se a 

questão 

for 

deletada 

1. Sua voz lhe 

incomoda? 
,594 ,780 

 
,578 ,813  ,576 ,779 

2. As pessoas se 

incomodam 

com a sua voz? 

,253 ,803 

 

- - 
 

- - 

3. Sua voz é 
rouca? 

,400 ,795 
 

,390 ,831  - - 

4. Sua voz está 

forte ou fraca? 
,216 ,817 

 
- -  - - 

5. Sua voz some 

ao longo do 

dia? 

,503 ,794 

 

,529 ,822 
 

,488 ,795 

6. Sua voz piora 

ao longo do 

dia? 

,550 ,789 

 

,546 ,819 
 

,519 ,790 

7. Percebe tremor 

na sua voz? 
,423 ,795 

 
,451 ,824  - - 

8. Percebe que 

sua voz está 

mais fina ou 

mais grossa? 

,299 ,806 

 

- - 

 

- - 

9. Sente que faz 

esforço para a 

voz sair? 

,542 ,787 

 

,557 ,816 
 

,511 ,788 

10. Sente cansaço 

na voz? 
,523 ,785 

 
,553 ,815  ,537 ,785 

11. Sente sua 

garganta seca? 
,406 ,794 

 
,436 ,827  ,446 ,799 

12. Sente coceira 

na garganta? 
,363 ,797 

 
,391 ,828  ,391 ,801 

13. Sente 

queimação, 

ardência na 

garganta? 

,521 ,789 

 

,538 ,818 

 

,528 ,787 

14. Sente pigarro 

na garganta? 
,477 ,788 

 
,486 ,822  ,510 ,789 

15. Sente dor na 

garganta? 
,456 ,794 

 
,515 ,821  ,522 ,791 

16. Sente alguma 

coisa presa na 

garganta? 

,454 ,791 

 

,507 ,819 

 

- - 

Fonte: própria. 
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Tabela 3 – Valores de comunalidades da versão do RAVI composta por dez questões. 

Questões Comunalidades 

1. Sua voz lhe incomoda? ,678 

2. Sua voz some ao longo do dia? ,636 

3. Sua voz piora ao longo do dia? ,743 

4. Sente que faz esforço para a voz sair? ,545 

5. Sente cansaço na voz? ,531 

6. Sente sua garganta seca? ,586 

7. Sente coceira na garganta? ,743 

8. Sente queimação, ardência na garganta? ,579 

9. Sente pigarro na garganta? ,600 

10. Sente dor na garganta? ,589 

Fonte: própria. 

 

 

Tabela 4 – Componentes obtidos pela Análise de Componentes Principais. 

 
Análise de Componentes Principais: três componentes explicam 62,29% da 

variância 

 
% da 

variância 
Itens 

Carga 

fatorial 

Componente 1 

Fadiga vocal e 

sintomas de 

irritação 

faringolaríngea 

23,16 

Sente cansaço na voz? (item 5) 0,671 

Sente queimação, ardência na garganta? (item 8) 0,721 

Sente dor na garganta? (item 10) 0,735 

    

Componente 2 

Autopercepção 

vocal 

21,35 

Sua voz lhe incomoda? (item 1) 0,656 

Sua voz some ao longo do dia? (item 2) 0,734 

Sua voz piora ao longo do dia? (item 3) 0,838 

Sente que faz esforço para a voz sair? (item 4) 0,528* 

    

Componente 3 

Sintomas de 

desconforto 

faringolaríngeo 

17,76 

Sente sua garganta seca? (item 6) 0,665 

Sente coceira na garganta? (item 7) 0,802 

Sente pigarro na garganta? (item 9) 0,697 

*este item apresentou carga fatorial cruzada com o Fator 1 (0,515), contudo, foi mantido em virtude de sua 

relevância teórica para o construto (consenso dos autores). 

Fonte: própria 
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Tabela 5 – Medidas obtidas pela análise fatorial confirmatória do modelo do questionário RAVI 

composto por dez questões 

Medidas Resultados 

Qui-quadrado (χ
2
) 29,421 

graus de liberdade 32 

p-value* 0,597 

Root Mean Squared Error of Approximation (RMSEA) 0,000 
IC95% 0,000-0,052 

p-value 0,132 

Comparative Fit Index (CFI) 1,000 

Tucker-Lewis Index (TLI) 1,005 
*p<0,05 

Fonte: própria 

 

 

5.1.4 Evidência de validade baseada na relação com outras variáveis 

  

 A hipótese de concorrência foi confirmada por meio da correlação positiva e moderada 

encontrada entre a pontuação total no instrumento e o número total de aspectos auto-referidos 

associados a alterações vocais (r = 0,430; p < 0,001). O resultado confirmou a hipótese de que 

indivíduos com mais fatores associados a alterações vocais apresentam pior resultado no 

RAVI.  

A análise da evidência de validade discriminante (t = 4,46; df = 158; p < 0,001) 

comprovou que a pontuação do RAVI foi maior nos idosos mais expostos às alterações vocais 

(mais de dois fatores associados; 4,43±4,03), quando comparados aos menos expostos (até 

dois fatores associados; 2,11±2,51). 

 

 

5.1.5 Confiabilidade 

 

 As respostas a cada questão, individualmente, revelaram boa reprodutibilidade, pois 

foram estáveis nos dois momentos de realização do questionário (Tabela 6). O CCI alcançou 

valor satisfatório de 0,872 (IC95%: 0,821-0,909), o que atesta excelente confiabilidade do 

escore final produzido pelo questionário. O valor do SEM foi de 1,16, indicando baixo valor 

absoluto do erro de mensuração, ratificando a boa confiabilidade do RAVI. O valor do alpha 

de Cronbach alcançou valor de 0,808, indicando consistência interna satisfatória, ou seja, 

homogeneidade dos itens em relação ao construto. 
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Tabela 6 – Concordância por cada item do questionário RAVI no teste-reteste. 

Questões χ
2
  p* 

1. Sua voz lhe incomoda? 69,786  0,343 

2. Sua voz some ao longo do dia? 46,848  0,146 

3. Sua voz piora ao longo do dia? 31,665  0,310 

4. Sente que faz esforço para a voz sair? 59,365  0,392 

5. Sente cansaço na voz? 36,719  0,675 

6. Sente sua garganta seca? 75,432  0,983 

7. Sente coceira na garganta? 45,896  0,533 

8. Sente queimação, ardência na garganta? 36,142  0,560 

9. Sente pigarro na garganta? 68,990  0,137 

10. Sente dor na garganta? 45,404  0,543 

*p≤0,05; Teste de McNemar-Bowker 

Fonte: própria 

 

 

5.1.6 Consistência clínica 

 

 A Tabela 7 mostra que dos 301 idosos que participaram dessa fase, a maioria foi do 

sexo feminino, com idade entre 60 e 79 anos, residente na região metropolitana de Natal, com 

baixa escolaridade e sem plano de saúde particular. 

 
Tabela 7 – Características socioeconômico-demográficas dos idosos participantes da fase de 

consistência clínica. Natal/RN. 2015 

Variável n  % 

Sexo    

Masculino 90  29,9 

Feminino 211  70,1 

Idade    

60 a 69 anos 152  50,5 

70 a 79 anos 108  35,9 
80 anos e mais 41  13,6 

Local de residência    

Região metropolitana 236  78,4 
Outros municípios 65  21,6 

Escolaridade    

Analfabeto a Ensino Fundamental Incompleto 210  69,8 

Ensino Fundamental Completo a Ensino Superior 91  30,2 

Plano de saúde    

Não 239  79,4 

Sim 62  20,6 
Fonte: própria 

 

 

 Na Figura 4, pode-se observar que as sensações de garganta seca e pigarro na garganta 

foram as mais referidas pelos 301 idosos nessa fase, seguidas por coceira na garganta e 

sensação geral de incômodo provocado pela voz. 
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Figura 4 – Distribuição das respostas ao questionário RAVI na fase de análise da consistência clínica. 

Natal/RN. 2014. 

 
 

Fonte: própria 

 

 

 As tabelas 8, 9 e 10 descrevem os resultados relacionados às avaliações clínicas da voz 

realizadas nessa fase. Na Tabela 8, percebe-se que a concordância entre os juízes 1 e 2 e os 

juízes 1 e 3 foi mais robusta na tarefa de vogal sustentada, enquanto a concordância entre os 

juízes 2 e 3 foi semelhante em ambas as tarefas. Apesar de alguns valores baixos de CCI, 

todas as concordâncias foram consideradas satisfatórias, pois ficaram acima de 0,40 

(LANDIS; KOCH, 1977). As concordâncias intraavaliadores apresentadas na Tabela 9 

variaram de 0,61 a 0,83 considerando ambas as tarefas, o que corresponde a coeficientes de 

correlação satisfatórios a excelentes (LANDIS; KOCH, 1977).  

 

Tabela 8 - Concordância interavaliadores em relação à avaliação perceptivo-auditiva nas tarefas de 
emissão de vogal sustentada e fala encadeada. Natal/RN. 2015. 

  CCI (IC95%) 

 Vogal sustentada  Fala encadeada 

Juíz 1 x Juíz 2  0,60 (0,49-0,69)  0,43 (-0,00-0,65) 
Juíz 1 x Juíz 3  0,74 (0,67-0,79)  0,44 (-0,15-0,70) 

Juíz 2 x Juíz 3  0,71 (0,64-0,77)  0,71 (0,62-0,77) 
   Fonte: própria 
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Tabela 9 - Concordância intra-avaliadores em relação à avaliação perceptivo-auditiva nas tarefas de 
emissão de vogal sustentada e fala encadeada Natal/RN. 2015. 

  CCI (IC95%) 

 Vogal sustentada  Fala encadeada 

Juíz 1   0,76 (0,61-0,86)  0,61 (0,35-0,77) 
Juíz 2  0,79 (0,65-0,87)  0,83 (0,73-0,90) 

Juíz 3  0,71 (0,42-0,85)  0,73 (0,54-0,84) 
Fonte: própria 

 

Na Tabela 10 percebe-se que a maioria dos idosos autoavaliou a voz de forma 

positiva. Na avaliação perceptivo-auditiva, os resultados apresentaram perfis distintos de 

acordo com a tarefa. Na emissão da vogal [ɛ] houve maior concentração de indivíduos 

classificados nas categorias leve a moderado e moderado. Já na emissão de fala encadeada, 

pouco mais da metade da amostra teve sua voz classificada dentro da variabilidade normal da 

qualidade vocal. Segundo os critérios estabelecidos para o diagnóstico clínico final, 34,9% 

(IC95%: 29-40%) foram classificados com AV. 

 
Tabela 10 – Distribuição absoluta e relativa da autoavaliação vocal e avaliação perceptivo-auditiva da 

voz dos idosos participantes da fase de consistência clínica. Natal/RN. 2015 

Variável n  % 

Autoavaliação vocal    

Ruim 11  3,7 

Regular 89  29,6 

Boa 166  55,1 
Muito boa 27  9,0 

Excelente 8  2,7 

Autoavaliação vocal (dicotomizada)    
Negativa 100  32,3 

Positiva 201  64,8 

Avaliação perceptivo-auditiva (vogal [ɛ])     

Intenso 18  6,0 
Moderado 100  33,2 

Leve a moderado 132  43,9 

Variabilidade normal 51  16,9 

Avaliação perceptivo-auditiva (fala encadeada)     

Intenso 9  3,0 

Moderado 34  11,3 
Leve a moderado 104  34,6 

Variabilidade normal 154  51,2 

Condição vocal de acordo com critérios clínicos*    

Com alteração vocal 105  34,9 
Sem alteração vocal 196  65,1 

  *obtida a partir das combinações para determinar o padrão de referência  

Fonte: própria 
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A figura 5 ilustra a curva ROC, apontando área sob a curva (ASC) igual a 0,763 

(IC95%: 0,706-0,821).  

 

Figura 5 – Curva ROC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: própria 

 

O melhor valor de corte considerou o ponto no qual existiu o menor erro possível e 

melhor medida de sensibilidade, considerando ser o RAVI um instrumento de rastreamento. O 

melhor valor de corte encontrado foi dois. Isto significa que o RAVI indica presença de AV 

caso o escore final esteja acima de dois e ausência de AV se o escore final for igual ou menor 

que dois. Na Tabela 11, pode-se visualizar a comparação entre o resultado final do RAVI, 

baseado no ponto de corte indicado pela curva ROC, e o diagnóstico clínico de AV. 

 
 

Tabela 11 – Comparação entre a condição vocal de acordo com critérios clínicos e o resultado final do 

RAVI. Natal, RN. 2015. 

 

 Condição vocal de acordo com critérios clínicos 

 Com alteração Sem alteração 

 n % n % 

RAVI      

Com alteração vocal (>2)  83 79,0 77 39,3 

Sem alteração vocal (≤2)  22 21,0 119 60,7 
Fonte: própria 
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 A Tabela 12 exibe os indicadores de consistência clínica do RAVI para o diagnóstico 

de AV em idosos. De acordo com a medida de co-positividade, a probabilidade do RAVI 

indicar presença de AV entre os diagnosticados clinicamente com AV foi de 79%. Já a co-

negatividade previu que entre os diagnosticados clinicamente sem AV, o RAVI foi capaz de 

identificar corretamente 60% dos casos. O valor preditivo positivo mostrou que entre os 

idosos com resultado positivo para AV no RAVI, a probabilidade da AV realmente existir foi 

de 51%. O valor preditivo negativo revelou que a probabilidade de não existir AV entre 

aqueles com resultado negativo no RAVI foi de 84%. A razão de verossimilhança positiva 

expôs que existiu 2,01 vezes mais probabilidade do RAVI indicar presença de AV entre os 

que possuíam o agravo do que entre os que não possuíam. A razão de verossimilhança 

negativa indicou que existiu 34% de probabilidade do RAVI indicar ausência de AV no grupo 

de idosos com AV, quando comparado aos idosos sem AV.  

 

 
Tabela 12 – Indicadores de consistência clínica do RAVI para diagnóstico epidemiológico de alteração 

vocal dos idosos participantes da fase de consistência clínica. Natal/RN. 2015 

 

Co-

positividade 

(IC 95%) 

Co-

negatividade 

(IC 95%) 

Valor 

preditivo 

positivo 

Valor 

Preditivo 

negativo 

RV+ RV- 
Eficiência 

do teste 

RAVI  
0.79  

(0.74-0.83) 

0.60  

(0.54-0.65) 
0.51 0.84 2.01 0.34 0,69 

RV+: razão de verossimilhança positiva; RV-: razão de verossimilhança negativa. 

Fonte: própria 

 

 

5.2 RESULTADOS DA ETAPA 2: PREVALÊNCIA DE ALTERAÇÕES VOCAIS EM 

IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS 

 

 Dos 303 idosos cadastrados nas dez ILPI pesquisadas, 117 (38,61%) indivíduos de 

ambos os sexos e média de idade de 79,68 (±7,92) anos atenderam os critérios de inclusão e 

exclusão.  Segundo consta na Tabela 13, a maioria era do sexo feminino, faixa etária 

compreendida entre 70 e 89 anos, cor de pele branca, baixa escolaridade, solteira, sem plano 

de saúde, aposentada e sem autonomia na administração dos próprios recursos financeiros. 
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Tabela 13 – Características socioeconômico-demográficas dos idosos institucionalizados. Natal/RN, 

2015 
 

Variável  n  % 

Sexo     
Feminino  87  74,4 

Homem  30  25,6 

Idade     
60 a 69 anos  12  10,3 

70 a 79 anos  39  33,3 

80 a 89 anos  54  46,2 
90 anos ou mais  12  10,3 

Cor da pele     

Branco  67  57,3 

Negro  14  12,0 
Pardo  34  29,1 

Amarelo  1  0,90 

Indígena  1  0,90 

Escolaridade     

Analfabeto  24  20,5 

Alfabetizado/Ensino Fundamental  41  35,0 

Ensino Fundamental II  13  11,1 
Ensino Médio  22  18,8 

Ensino Superior  15  12,8 

Não sabe/Não respondeu  2  1,7 

Estado Civil     

Solteiro  59  50,4 

Casado  6  5,1 
Divorciado  14  12,0 

Viúvo  38  32,5 

Plano de Saúde     

Não  69  59,0 
Sim  48  41,0 

Não sabe/Não respondeu  9  7,7 

Aposentado     
Não  8  6,8 

Sim  109  93,2 

Manejo dos recursos financeiros     
O próprio idoso  13  11,1 

Familiares  41  35,0 

ILPI  30  25,6 

ILPI e próprio idoso  10  8,5 
ILPI e familiares  8  6,8 

Outro  2  1,7 

Não se aplica  4  3,4 
Não sabe/Não respondeu  9  7,7 

   Fonte: própria 

 

 Do total de 303 idosos cadastrados na época da coleta nas dez ILPI visitadas, 187 

(61,72%) residiam em uma das cinco instituições sem fins lucrativos. Entre os 117 idosos 

incluídos no presente estudo, a maioria residia em ILPI sem fins lucrativos, conforme pode 

ser visto na Tabela 14. Quanto ao motivo da institucionalização, observou-se que a ausência 
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de cuidador em casa e o fato de morar sozinho foram as duas justificativas mais frequentes 

(Tabela 14). 

 

 

Tabela 14 – Características relacionadas às Instituições de Longa Permanência para Idosos. Natal/RN, 
2015. 

Variável  N   % 

Tipo de instituição      

Sem fins lucrativos  75   64,1 
Com fins lucrativos  42   35,9 

Motivo da institucionalização      

Sem cuidador em casa  46   39,3 
Morava sozinho  21   17,9 

Sem moradia  5   4,3 

Doença  16   13,7 

Opção própria  7   6,0 
Sem trabalho  1   0,9 

Outros motivos  10   8,5 

Vários motivos  11   9,4 
Fonte: própria 

 

 

 

 

 

 

 Na Tabela 15 observa-se que os idosos da amostra fazem uso de grande quantidade de 

medicamentos e que a hipertensão e diabetes foram as comorbidades frequentes. 

 

Tabela 15 – Características referentes ao uso de medicações e presença de comorbidades dos idosos 

institucionalizados. Natal/RN, 2015. 
Variável  n  % 

Número de medicamentos     

6 ou mais  61  52,1 

3 a 5  34  29,1 

0 a 2  22  18,8 

Hipertensão     

Sim  63  53,8 

Não  55  46,2 

Diabetes     

Sim  33  28,2 

Não  84  71,8 

Câncer     

Sim  7  6,0 

Não  110  94,0 

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica     

Sim  3  2,6 
Não  114  97,4 

Acidente Vascular Encefálico     

Sim  13  11,1 

Não  104  88,9 

Doença de Alzheimer     

Sim  21  17,9 

Não  96  82,1 

Doença de Parkinson     
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Sim  6  5,1 

Não  111  94,9 

Osteoporose     

Sim  17  14,5 

Não  100  85,5 

Insuficiência renal     

Sim  4  3,4 

Não  113  96,6 

Doença cardiovascular     

Sim  11  9,4 

Não  106  90,6 

Doença reumatológica     

Sim  10  8,5 

Não  107  91,5 

Doença mental     

Sim  16  13,7 

Não  101  86,3 

Depressão     

Sim  9  7,7 

Não  108  92,3 

Outras doenças     

Sim  20  17,1 

Não  97  82,9 

Fonte: própria 

  

Verificou-se que elevado percentual de idosos possuía aspectos do estilo de vida que 

contribuem para o surgimento de AV. Na Tabela 16, os resultados mostram alta prevalência 

de idosos que fumam ou já fumaram durante um ano ou mais, não praticam atividade física e 

não realizam quaisquer ocupações no tempo livre. 

 

 

Tabela 16 – Características referentes ao estilo de vida dos idosos institucionalizados. Natal/RN, 2015 

Variável  n  % 

Álcool     

Sim  7  6,0 
Não  110  94,0 

Tabagismo  

(fuma ou já fumou durante um ano ou mais)  

    

Sim  53  45,3 
Não  64  54,7 

Atividade física     

Não  78  66,7 
Sim  39  33,3 

Ocupação no tempo livre     

Não  54  46,2 
Sim  63  53,8 

Fonte: própria 
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 De acordo com os resultados apresentados na Tabela 17, poucos idosos dessa amostra 

sofreram quedas recentes e existiu distribuição equilibrada em relação à mobilidade, 

capacidade funcional, sintomas de depressão e sintomas de ansiedade. Apenas 84 idosos 

foram avaliados quanto à fragilidade segundo os critérios de Fried. Desses, 80 foram 

classificados como frágeis ou pré-frágeis.. 

 

Tabela 17 – Características referentes a quedas, mobilidade, fragilidade, capacidade funcional, 

sintomas depressivos e sintomas de ansiedade dos idosos institucionalizados. Natal/RN, 2015 

Variável  n  % 

Quedas nas últimas duas semanas     
Sim  11  9,4 

Não  106  90,6 

Mobilidade     

Acamado  1  0,9 
Cadeira de rodas  14  12,0 

Caminha com ajuda  31  26,5 

Caminha sem ajuda  71  60,7 

Fragilidade (Critérios de Fried)     

Frágil  38  32,5 

Pré-frágil  42  35,9 
Não frágil  4  3,4 

Não avaliado  33  28,2 

Capacidade funcional (Índice de Barthel)     

Dependência total  11  9,4 
Dependência grave  13  11,1 

Dependência moderada  30  25,6 

Dependência leve  18  15,4 
Independência  45  28,5 

Sintomas depressivos (Escala de Depressão Geriátrica)     

Sim  51  43,6 
Não  66  56,4 

Sintomas de ansiedade (Inventário de Ansiedade de Beck)     

Ansiedade grave  14  12,0 

Ansiedade moderada  14  12,0 
Ansiedade leve  28  23,9 

Grau mínimo de ansiedade  61  52,1 
Fonte: própria 

 

 

 

A Tabela 18 traz a análise descritiva de dez fatores associados à AV, que consistem 

nos mesmos fatores considerados na etapa de investigação das propriedades psicométricas do 

RAVI (fase de obtenção de evidências de validade baseada nas relações com outras 

variáveis). Chama a atenção o elevado número de tabagistas ou ex-tabagistas, como já 

comentado anteriormente. Também vale destacar que pouco mais de 30% dos idosos 

referiram ter usado a voz constantemente quando trabalhavam, assim como um percentual 
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quase semelhante relatou não ter com quem conversar no dia a dia e apenas cinco idosos 

referiram usar atualmente a voz constantemente em alguma atividade. 

 

Tabela 18 – Características referentes aos fatores associados à alteração vocal em idosos, de acordo 
com a literatura, nos idosos institucionalizados. Natal/RN, 2015. 

Variável  n  % 

Refluxo gastroesofágico     

Sim  10  8,5 
Não  107  91,5 

Alergias respiratórias     

Sim  20  17,1 

Não  97  82,9 

Sinusite     

Sim  19  16,2 

Não  98  83,8 

Resfriados mais de 3 vezes ao ano     

Sim  26  22,2 

Não  91  77,8 

Inflamações de garganta mais de três vezes ao ano      

Sim  12  10,3 

Não  105  89,7 

Fuma ou fumou por um ano ou mais     
Sim  53  45,3 

Não  64  54,7 

Uso constante da voz no ambiente profissional (no passado)     
Sim  38  32,5 

Não  79  67,5 

Uso constante da voz na atualidade     

Sim  5  4,3 
Não  112  95,7 

Tem com quem conversar no dia a dia     

Não  37  31,6 
Sim  80  68,4 

Autopercepção do estado de atividade geral     

Inativa   29  24,8 
Ativa  88  75,2 

Fonte: própria 

 

 A Tabela 19 revela que ao longo da vida poucos idosos buscaram tratamento de saúde 

em virtude de AV. A avaliação negativa (“ruim” ou “regular”) da condição vocal foi mais 

referida pelo próprio idoso do que pelo cuidador direto. Já em relação à ocorrência de 

engasgos, as avaliações foram mais parecidas. Vale ressaltar que as avaliações dos cuidadores 

diretos tiveram percentuais consideráveis de respostas ausentes. A alteração auditiva 

autorreferida foi encontrada em quase 30% da amostra, enquanto a DTM foi referida por um 

percentual mais discreto e a hipossalivação detectada em um percentual expressivo de idosos.  
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Tabela 19 – Características referentes ao histórico de tratamento vocal, autopercepções do idoso 

institucionalizado e percepções do cuidador. Natal/RN, 2015. 
Variável  n  % 

Buscou tratamento de saúde em virtude de alteração vocal     

Após os 59 anos  9  7,7 

Antes dos 60 anos  6  5,1 

Não  102  87,2 

Autoavaliação da condição vocal     
Ruim  8  6,8 

Regular  31  26,5 

Boa  58  49,6 

Muito boa  10  8,5 

Excelente  10  8,5 

Avaliação da voz do idoso pelo cuidador     

Ruim  2  1,7 

      Regular  28  23,9 

Boa  56  47,9 

Muito boa  7  6,0 

Excelente  2  1,7 
Não sabe/Não respondeu  22  18,8 

Ocorrência autorreferida de engasgo      

Sim  26  22,2 

Não  91  77,8 

Ocorrência de engasgo referida pelo cuidador     

Sim  30  25,6 

Não  66  56,4 

NS/NR  21  17,9 

Alteração auditiva autorreferida     

Sim  33  28,2 

Não  84  71,8 

DTM     
Sim  26  22,2 

Não  91  77,8 

Hipossalivação     

Sim  52  44,4 

Não  65  55,6 

Fonte: própria 

 

Na Figura 6, pode-se observar que as sensações de garganta seca e pigarro na garganta 

foram as mais referidas pelos idosos institucionalizados, seguidas por sensação de cansaço na 

voz, piora da voz ao longo do dia e incômodo provocado pela voz.  
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Figura 6 – Distribuição das respostas dos idosos institucionalizados com capacidade cognitiva 

preservada ao questionário RAVI. Natal/RN. 2015. 

 
Fonte: própria 

 

 

A prevalência de AV em idosos institucionalizados com capacidade cognitiva 

preservada foi de 39,3% (IC95%: 30,4-48,1). 

A análise bivariada das variáveis socioeconômico-demográficas não revelou nenhuma 

associação estatisticamente significativa com AV (Tabela 20). 

 

 

Tabela 20 – Associação entre alteração vocal e variáveis sócioeconômico-demográficas em idosos 

institucionalizados. Natal/RN. 2015. 
  AV   

  Sim  Não   

  n %  n % p RP (IC: 95%) 

Sexo         

Feminino  31 35,6  56 64,4 0,165a 0,71 (0,45-1,12) 

Masculino  15 50,0  15 50,0  1,00 

Idade         

80 anos ou mais   26 39,4  40 60,6 0,984a 1,00 (0,63-1,58) 

60 a 79 anos  20 39,2  31 60,8  1,00 

Cor         

Branco  29 42,6  39 57,4 0,385a 1,22 (0,76-1,97) 

Outras  17 34,7  32 65,3  1,00 

Escolaridade         

Analfabeto - Ensino Fundamental I  27 41,5  19 36,5 0,582a 1,13 (0,71-1,80) 

Ensino Fundamental II – Superior  38 58,5  33 65,5  1,00 

Estado Civil         

Solteiro  22 37,3  37 62,7 0,651a 0,90 (0,57-1,41) 
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Outros  24 41,4  34 58,6  1,00 

Plano de Saúde         

Não  24 34,8  45 65,2 0,229a 0,75 (0,48-1,18) 

Sim  22 45,8  26 54,2  1,00 

Aposentado         

Não  3 37,5  5 62,5 1,000b 0,95 (0,37-2,39) 

Sim  43 39,4  66 60,6  1,00 

Manejo dos recursos financeiros         

Outros   36 38,3  58 61,7 0,648a 0,88 (0,51-1,49) 

Idoso sozinho ou idoso + instituição  10 43,5  13 56,5   
aTeste do qui-quadrado de Pearson; bTeste Exato de Fisher 

Fonte: própria 

 

 

 Não foi encontrada nenhuma associação entre AV e características relacionadas à ILPI 

(Tabela 21). 

 

Tabela 21 – Associação entre alteração vocal e características referentes à Instituição de Longa 
Permanência. Natal/RN. 2015. 

 AV   

 Sim  Não   

 n %  n % p RP (IC: 95%) 

Tipo de instituição        
Sem fins lucrativos 28 37,3  47 62,7 0,557 0,87 (0,55-1,37) 

Com fins lucrativos 18 42,9  24 57,1  1,00 

 

Motivo da institucionalização 
       

Sem cuidador ou sem lar 27 37,5  45 62,5 0,611 0,88 (0,56-1,39) 

Outros 19 42,2  26 57,8  1,00 
Fonte: própria 

 

 
 

Também  não foi encontrada associação entre AV e o uso de medicações ou presença 

de comorbidades, conforme Tabela 22. 

 

Tabela 22 – Associação entre alteração vocal e o uso de medicações e presença de comorbidades em 

idosos institucionalizados. Natal/RN, 2015. 
 AV   

 Sim Não   

 n % n % p RP (IC: 95%) 

Número de medicamentos       
6 ou mais 25 41 36 59,0 0,700a 1,09 (0,69-1,71) 

0 a 5 21 37,5 35 62,5  1,00 

Hipertensão       

Sim 24 38,1 39 61,9 0,770a 0,93 (0,59-1,46) 

Não 22 40,7 32 59,3  1,00 

Diabetes       

Sim 11 33,3 22 66,7 0,406a 0,80 (0,46-1,37) 

Não 35 41,7 49 58,3  1,00 

Câncer       

Sim 2 28,6 5 71,4 0,703b 0,71 (0,21-2,35) 

Não 44 40,0 66 60,0  1,00 

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica       

Sim 1 33,3 2 66,7 1,000b 0,84 (0,16-4,25) 
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Não 45 39,5 68 60,5  1,00 

Acidente Vascular Encefálico       

Sim 6 46,2 7 53,8 0,592a 1,20 (0,63-2,26) 

Não 40 38,5 64 61,5  1,00 

Doença de Alzheimer       

Sim 5 23,8 16 76,2 0,108a 0,557 (0,25-1,24) 

Não 41 42,7 55 57,3  1,00 

Doença de Parkinson       

Sim 5 83,3 1 16,7 0,034b 2,25 (1,46-3,47) 

Não 41 36,9 70 63,1  1,00 

Osteoporose       
Sim 6 35,3 11 64,7 0,713a 0,88 (0,44-1,75) 

Não 40 40,0 60 60,0  1,00 

Insuficência renal       

Sim 3 75,0 1 25,0 0,137b 1,97 (1,06-3,63) 

Não 43 38,1 70 61,9  1,00 

Doença cardiovascular       

Sim 5 45,5 6 54,5 0,750b 1,175 (0,58-2,34) 

Não 41 38,7 65 61,3  1,00 

Doença reumatológica       

Sim 3 30,0 7 70,0 0,738b 0,74 (0,28-1,97) 

Não 43 40,2 64 59,8  1,00 

Doença mental       
Sim 6 37,5 10 62,5 0,873a 0,94 (0,48-1,86) 

Não 40 39,6 61 60,4  1,00 

Depressão       

Sim 4 44,4 5 55,6 0,737b 1,14 (0,53-2,46) 

Não 42 38,9 66 61,1  1,00 

Outras doenças       

Sim 7 35,0 13 65,0 0,664a 0,87 (0,45-1,65) 

Não 39 40,2 58 59,8  1,00 
aTeste do qui-quadrado de Pearson; bTeste Exato de Fisher  

Fonte: própria 

 

 De acordo com a Tabela 23, existe associação entre AV e o tabagismo. O resultado 

mostrou que fumantes atuais ou ex-tabagistas possuem prevalência de AV 1,87 vezes maior 

do que não fumantes.  

 

Tabela 23 – Associação entre alteração vocal e estilo de vida em idosos institucionalizados. Natal/RN, 

2015. 

 AV   

 Sim Não   

 n % n % p RP (IC: 95%) 

Álcool       

Sim 1 14,3 6 85,7 0,243b 0,34 (0,05-2,17) 

Não 45 40,9 65 59,1  1,00 

Tabagismo       

Sim (atual ou no passado) 28 52,8 25 47,2 0,006a,* 1,87 (1,17-2,99) 
Não 18 28,1 46 71,9  1,00 

Atividade física       

Não 34 43,6 44 56,4 0,181a 1,41 (0,83-2,41) 

Sim 12 30,8 27 69,2  1,00 

Ocupação no tempo livre       

Não 25 46,3 29 53,7 0,152a 1,38 (0,88-2,18) 

Sim 21 33,3 42 66,7  1,00 
aTeste do qui-quadrado de Pearson; bTeste Exato de Fisher; *estatisticamente significativo 

Fonte: própria 
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 A Tabela 24 revela que a AV apresentou associação estatisticamente significativa com 

sintomas depressivos e sintomas de ansiedade, duas condições atreladas a aspectos 

psicossociais. De acordo com o resultado, idosos institucionalizados com capacidade 

cognitiva preservada e sintomas depressivos, apresentam prevalência de AV 2,20 vezes 

superior aos que não tem sintomas depressivos. Já os que possuem ansiedade leve a grave, 

possuem 2,76 mais AV do que os diagnosticados com grau mínimo de ansiedade.  

 
Tabela 24 – Associação entre alteração vocal e quedas, mobilidade, capacidade funcional, sintomas 

depressivos e sintomas de ansiedade em idosos institucionalizados. Natal/RN, 2015. 
  AV   

  Sim  Não   

  n %  n % p RP (IC: 95%) 

Quedas nas últimas duas semanas         

Sim  7 63,6  4 36,4 0,108b 1,73 (1,03-2,88) 

Não  39 36,8  67 63,2  1,00 

         

Mobilidade         

Restrição para caminhar  22 47,8  24 52,2 0,129a 1,41 (0,90-2,20) 

Caminha sem ajuda  24 33,8  47 66,2  1,00 

         

Capacidade funcional         

Dependência total, grave ou moderada  25 46,3  29 53,7 0,152a 1,38 (0,88-2,18) 

Independência ou dependência leve  21 33,3  42 66,7  1,00 

         

Sintomas depressivos         

Sim  29 56,9  22 43,1 0,001ª,* 2,20 (1,37-3,54) 

Não  17 25,8  49 74,2  1,00 

         

Sintomas de ansiedade         

Ansiedade leve a grave  33 58,9  23 41,1 <0,001ª,* 2,76 (1,62-4,69) 

Grau mínimo de ansiedade  13 21,3  48 78,7  1,00 

        aTeste do qui-quadrado de Pearson; bTeste Exato de Fisher; *estatisticamente significativo 

Fonte: própria 

 

 

 

 Alguns fatores que a literatura aponta como associados à AV em idosos também 

apresentaram significância estatística na análise bivariada do presente estudo. Conforme pode 

ser visualizado na Tabela 25, indivíduos com sinusite e resfriados mais de três vezes ao ano 

têm aproximadamente duas vezes mais AV em relação aos que não possuem essas condições. 

Fumantes ou ex-fumantes e idosos que se autoavaliam inativos também possuem prevalência 

de AV cerca de duas vezes mais elevada. 

 

 

 

 



128 

 

Tabela 25 – Associação entre alteração vocal em idosos institucionalizados e fatores considerados 

associados à alteração vocal em idosos de acordo com a literatura. Natal/RN, 2015. 
 AV   

 Sim Não   

 n % n % p RP (IC: 95%) 

Refluxo gastroesofágico       

Sim 5 50,0 5 50,0 0,512a 1,30 (0,67-2,53) 

Não 41 38,3 66 61,7  1,00 

Alergias respiratórias       

Sim 11 55,0 9 45,0 0,115a 1,52 (0,94-2,45) 
Não 35 36,1 62 63,9  1,00 

Sinusite       

Sim 14 73,7 5 26,3 0,001a,* 2,25 (1,52-3,33) 

Não 32 32,7 66 67,3  1,00 

Resfriados mais de 3 vezes ao ano       

Sim 16 61,5 10 38,5 0,009a,* 1,86 (1,22-2,84) 

Não 30 33,0 61 67,0  1,00 

Inflamações de garganta mais de 

três vezes ao ano  
      

Sim 8 66,7 4 33,3 0,060b 1,84 (1,14-2,95) 

Não 38 36,2 67 63,8  1,00 

Fuma ou fumou por um ano ou 

mais 
      

Sim 28 52,8 25 47,2 0,006a,* 1,87 (1,17-2,99) 

Não 18 28,1 46 71,9  1,00 

Uso da voz de forma intensa no 

ambiente profissional no passado 
      

Sim 19 50,0 19 50,0 0,101a 1,46 (0,94-2,27) 

Não 27 34,2 52 65,8  1,00 

Usa a voz atualmente em alguma 

atividade 
      

Sim 3 60,0 2 40,0 0,380b 1,56 (0,73-3,31) 
Não 43 38,4 69 61,6  1,00 

Tem com quem conversar no dia a 

dia 
      

Sim 28 35,0 52 65,0 0,160a 0,71 (0,46-1,12) 

Não 18 48,6 19 51,4  1,00 

Autoavaliação do estado de 

atividade geral 
      

Inativa  17 58,6 12 41,4 0,014a,* 1,77 (1,16-2,72) 

Ativa 29 33,0 59 67,0  1,00 
aTeste do qui-quadrado de Pearson; bTeste Exato de Fisher; *estatisticamente significativa 

Fonte: própria 

 

 De acordo com os resultados expostos na Tabela 26, a AV na população estudada está 

também associada à ocorrência de engasgo (autorreferido), alteração auditiva (autorreferida), 

DTM e hipossalivação.  
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Tabela 26 – Associação entre alteração vocal e variáveis referentes ao histórico de tratamento vocal, 

autopercepções do idoso institucionalizado e percepções do cuidador. Natal/RN, 2015. 
 AV   

 Sim Não   

 n % n % p RP (IC: 95%) 

Buscou tratamento de saúde em 

virtude de alteração vocal 

  
    

Sim 9 60,0 6 40,0 0,079 1,65 (1,01-2,69) 

Não 37 36,3 65 63,7  1,00 

Ocorrência autorreferida de 

engasgo  

  
    

Sim 18 69,2 8 30,8 <0,001* 2,25 (1,50-3,35) 

Não 28 30,8 63 69,2  1,00 

Alteração auditiva autorreferida       

Sim 18 54,5 15 45,5 0,035* 1,63 (1,06-2,52) 

Não 28 33,3 56 66,7  1,00 

DTM (Questionário QST)       

Sim 19 73,1 7 26,9 <0,001* 2,46 (1,66-3,64) 

Não 27 29,7 64 70,3  1,00 

Hipossalivação       

Sim 32 61,5 20 38,5 <0,001* 2,85 (1,71-4,76) 
Não 14 21,5 51 78,5  1,00 

*estatisticamente significativa 

Fonte: própria 

 

 

 

A Tabela 27 apresenta o modelo da análise multivariada por regressão logística múltipla. 

Após análise de multicolinearidade, as variáveis que reuniram condições para serem inseridas no 

modelo foram, pela ordem de significância estatística: sintomas depressivos, tabagismo, alteração 

auditiva autorreferida, uso constante da voz no ambiente profissional no passado e atividade 

física. Ao serem incluídas no modelo, as duas últimas variáveis citadas não apresentaram 

significância estatística e não ajustaram o modelo, portanto, foram excluídas. Permaneceram as 

outras três variáveis, expostas na Tabela 27 com suas respectivas razões de prevalência ajustadas, 

sendo estas consideradas os fatores associados à AV neste estudo. Os testes de ajuste do modelo 

apresentaram resultados satisfatórios: o valor do teste da razão de verossimilhança do modelo 

final foi reduzido 20,724 pontos em relação ao modelo base e o valor do teste de Hosmer and 

Lemeshow foi 0,758, com tabela de contingência indicando valores equilibrados entre eventos 

esperados e observados. Não houve resíduos e o percentual de acerto global do modelo foi de 

70,9%. 

O resultado da análise multivariada indicou, portanto, que em idosos institucionalizados 

com capacidade cognitiva preservada, a prevalência de AV está associada com fator psicossocial 

(sintomas depressivos), estilo de vida (tabagismo) e capacidade comunicativa (alteração auditiva 

autorreferida). 

 

 

 

 



130 

 

Tabela 27 – Análise multivariada por regressão logística múltipla. Natal, RN. 2014. 

 p RP (IC: 95%) p 
RPajustada  

(IC: 95%) 

Sintomas depressivos     

Sim 0,001 2,20 (1,37-3,54) 0,002 2,18 (1,34-3,56) 

Não  1,00  1,00 

Fuma ou fumou por um ano ou mais     

Sim 0,006 1,87 (1,17-2,99) 0,014 1,86 (1,13-3,05) 

Não  1,00  1,00 

Alteração auditiva autoreferida     
Sim 0,035 1,63 (1,06-2,52) 0,051 1,65 (1,00-2,71) 

Não  1,00  1,00 

Fonte: própria 
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6 DISCUSSÃO 

 

 Os resultados desta pesquisa apontaram que na cidade do Natal, RN, cerca de 40% da 

amostra de idosos institucionalizados com capacidade cognitiva preservada apresentaram AV. 

No Brasil e no mundo, este é o primeiro estudo que contempla um número representativo do 

total de ILPI de uma 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%, maior proporção encontrada nos 

estudos de base populacional com idosos que vivem na comunidade (PERNAMBUCO et al., 

2014) e que foi resultado de um trabalho norteamericano com idosos não institucionalizados 

no qual a presença de AV foi definida por meio de uma única pergunta inserida em um 

instrumento que não teve as propriedades psicométricas investigadas (ROY et al., 2007).  

No Brasil, não há registros desse tipo de informação na perspectiva epidemiológica, 

seja sobre idosos residentes na comunidade ou moradores de ILPI. 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 AV 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 atualidade. 

Também não foram identificadas publicações internacionais com delineamento 

semelhante ao do presente estudo, cuja população fosse composta por idosos 

institucionalizados, o que consiste em um fator limitante em termos comparativos. Alguns 

estudos (COHEN et al., 2012; BYEON; LEE, 2013) 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 não institucionalizados, porém a metodologia dos 

estudos é distinta e o desfecho não é AV, mas doenças laríngeas. 

Mesmo nos estudos transversais sem base populacional, nota-se uma ampla 

heterogeneidade metodológica, justificada por diversos fatores como diferentes definições 

sobre o que é AV, procedimentos de amostragem diversos, aspectos socioeconômico-

demográficos e culturais individuais e contextuais, características das ILPI e distintas 

estratégias ou instrumentos utilizados para o diagnóstico de AV em idosos (ROY et al., 2005; 

ROY et al., 2007; WOO et al., 2014).  
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A inexistência de um instrumento simples, curto, de baixo custo e fácil aplicação por 

qualquer profissional de saúde para a identificação de AV em idosos restringe o acesso à 

informação epidemiológica, necessária para melhor compreender a prevalência, os fatores 

associados e os efeitos das alterações vocais na população em geral (ROY et al., 2007; 

COHEN, 2010; PERNAMBUCO et al., 2014). Os procedimentos clínicos existentes, apesar 

de serem relativamente simples, demandam conhecimento técnico para sua interpretação e, 

portanto, só poderiam ser administrados por especialistas, notadamente o fonoaudiólogo ou 

otorrinolaringologista. 

Nenhum dos questionários disponíveis na área de voz também reúne as condições 

mencionadas, pois não foram concebidos originalmente para indivíduos idosos e são 

direcionados para pessoas com AV percebida ou diagnosticada. Em sua maioria, esses 

instrumentos servem para captar a autopercepção da qualidade de vida, identificar o grau de 

desvantagem vocal ou monitorar a eficácia terapêutica, portanto, não poderiam ser utilizados 

como instrumentos de diagnóstico sem antes terem revistas suas propriedades psicométricas 

para esse fim. Alguns estudos (ROMMAK et al., 2014; ARFFA et al., 2012; SAMPAIO et al., 

2012) desconsideram essa prerrogativa e não explicam como suplantaram, por exemplo, o 

fato de certas questões já partirem do princípio que o entrevistado possui AV. 

Por essas razões, antes de proceder o levantamento da prevalência de AV nos idosos 

residentes em ILPI da cidade do Natal, foi necessário elaborar o RAVI, um questionário com 

dez perguntas que agrega as características necessárias mencionadas anteriormente e cujas 

propriedades psicométricas foram verificadas por meio de metodologia recomendada 

internacionalmente (AERA, 2014).  

Distintos critérios para mensurar as propriedades psicométricas de instrumentos 

específicos na área da saúde são propostos por diferentes autores e organizações 

(SCIENTIFIC ADVISORY COMMITTEE OF THE MEDICAL OUTCOMES TRUST, 

2002; MOKKINK et al., 2010) todavia, as diretrizes recomendadas no SEPT (AERA, 2014) 

são consideradas as mais sólidas e tradicionais na perspectiva psicométrica, motivo pelo qual 

este estudo foi conduzido segundo os princípios publicados nesse documento. 

Na área de voz, as propriedades psicométricas são frequentemente investigadas em 

estudos que propõem questionários de autoavaliação (JACOBSON et al., 1997; HOGIKYAN; 

SETHURAMAN, 1999; MA; YIU, 2001; DEARY et al., 2003),  entretanto, uma revisão 

sistemática revelou que os métodos para o desenvolvimento de conteúdo de alguns desses 

instrumentos são falhos e sugerem que as deficiências encontradas nas propriedades 

psicométricas devem-se parcialmente a problemas iniciais nas etapas de elaboração e 
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verificação da qualidade de conteúdo, especialmente durante a geração e redução dos itens 

(BRANSKI et al., 2010). 

Um questionário com perspectivas similares ao RAVI, chamado Screening Index for 

Voice Disorders (SIVD), foi elaborado por pesquisadores brasileiros e teve suas propriedades 

psicométricas analisadas, porém, trata-se de um instrumento destinado a investigar alterações 

vocais especificamente em professores (GHIRARDI et al., 2013). Já os questionários de 

autoavaliação relacionados à voz ou comunicação na população idosa têm sido foco de 

interesse de alguns pesquisadores recentemente. Pesquisadores coreanos (KIM et al., 2013) 

publicaram resultados parciais relacionados às propriedades psicométricas do Geriatric 

Communication Index (GICA), que apesar de contemplar alguns itens relacionados à voz, tem 

como objetivo avaliar a competência comunicativa geral do idoso, o que representa um 

desfecho diferente da proposta do RAVI. Outro estudo de caráter qualitativo fenomenológico 

relatou a experiência de idosos que convivem com alterações vocais e as mudanças 

subsequentes na qualidade de vida deles, o que irá subsidiar futuramente, segundo os autores, 

a criação de uma escala de qualidade de vida baseada nessas experiências (ETTER; 

STEMPLE; HOWELL, 2013). O RAVI, portanto, pode ser considerado o primeiro e, por 

enquanto, único questionário a investigar se as interpretações das informações por ele geradas 

são válidas e confiáveis para identificar alterações vocais em idosos.  

Os resultados da verificação de evidência baseada no conteúdo foram essenciais para 

ajustar a versão inicial do RAVI no que diz respeito aos aspectos semântico, sintático e 

contextual. Essa etapa é considerada uma importante fonte de evidência de validade 

(SQUIRES et al., 2011; DELGADO-RICO; CARRETERO-DIOS; RUCH, 2012) por 

promover o aperfeiçoamento dos itens, tanto no aspecto formal da sua redação quanto na sua 

representatividade e relevância (DELGADO-RICO; CARRETERO-DIOS; RUCH, 2012). 

Para compreender como os aspectos semântico, sintático e contextual estavam 

dispostos no RAVI, um comitê de juízes especialistas no construto foi convocado para 

analisar as questões. Recomenda-se que a análise do julgamento do comitê contemple 

abordagens tanto qualitativas, quanto quantitativas (MAGASI et al., 2012) e que as 

deliberações sobre o que fazer com os itens (eliminar, modificar ou manter, por exemplo) 

considerem a análise empírica associada à análise mais aprofundada das respostas dos juízes 

para fundamentar a decisão final (DELGADO-RICO; CARRETERO-DIOS; RUCH, 2012). 

 No caso do RAVI, isso pode ser claramente percebido porque apesar do elevado 

número de itens com ICV-I aceitável na avaliação dos juízes, todas as questões tiveram que 

ser revistas, no mínimo, em virtude de sua construção sintática. Isso só foi possível em razão 
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das observações realizadas pelos especialistas, que estimularam os autores a refletirem e 

rediscutirem minuciosamente cada item e realizarem as modificações de acordo com o que foi 

sugerido. 

 Posteriormente, o estudo de evidência baseada nos processos de resposta revelou-se de 

extrema pertinência para o ajuste do RAVI e permitiu adequações alicerçadas na opinião e nas 

reações verbais e não verbais da população-alvo. Os processos de resposta surgiram 

explicitamente como fonte de evidência de validade apenas a partir da penúltima edição dos 

Standards em 1999 (AERA, 2014), o que pode explicar o escasso número de estudos de 

validação que consideram esse tipo de evidência e a ausência de diretrizes que sumarizem os 

procedimentos para sua obtenção (PADILHA; BENÍTEZ, 2014). 

Os estudos de validação na área da saúde são os que mais exploram os processos de 

resposta, sendo notória a complementariedade entre este tipo de evidência e a evidência 

baseada no conteúdo (PADILHA; BENÍTEZ, 2014), conforme ficou explícito no RAVI. A 

versão do instrumento modificada a partir da opinião dos juízes necessitou de novos ajustes 

após as observações obtidas na entrevista com os idosos. A entrevista é o método mais 

comum nos estudos de verificação da evidência baseada nos processos de resposta, pois é a 

estratégia que melhor atende às recomendações do SEPT (AERA, 2014), é de fácil 

administração, não demanda altos recursos financeiros e é recomendada para idosos, tendo em 

vista as possíveis dificuldades que estes possuem para ler e responder sozinhos um 

questionário (KIM et al., 2014). 

A seleção dos participantes também foi um elemento imprescindível para os resultados 

obtidos nessa etapa do processo de validação do RAVI. Nessa fase, os pesquisadores 

usualmente ponderam as características da população alvo que são relevantes para o objetivo 

do estudo (PADILHA; BENÍTEZ, 2014). O fato de o RAVI ser um instrumento com perfil 

epidemiológico foi crucial para os autores decidirem formar subgrupos de acordo com 

características socioeconômico-demográficas. Compor os subgrupos por diferentes estratos da 

comunidade possibilitou a identificação da necessidade de equilibrar a construção sintática, 

semântica e contextual, de modo que os itens fossem ajustados para serem acessíveis a todos 

indistintamente.  

As etapas seguintes do processo de validação mostraram que o RAVI apresentou 

adequada estrutura interna, boa relação com outras variáveis e medidas aceitáveis de 

consistência interna e reprodutibilidade. Na análise de evidência de validade baseada na 

estrutura interna, foram identificadas três questões que não se relacionaram bem ao resultado 

total e, ao serem excluídas, permitiram aumentar a medida de consistência interna. As 
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perguntas excluídas estavam associadas à percepção que o idoso tinha em relação à 

intensidade vocal, frequência vocal e o possível incômodo que a sua voz poderia provocar no 

interlocutor. As questões sobre percepção de intensidade e frequência da voz não foram bem 

compreendidas pelos idosos desde as duas etapas anteriores, entretanto, como mudanças 

nesses dois parâmetros são esperadas durante o envelhecimento (PLANK et al., 2011; 

STATHOPOULOS; HUBER; SUSSMAN, 2011; GREGORY et al., 2012), decidiu-se por 

consenso reformular as questões e mantê-las no instrumento. Mesmo assim, ao serem obtidos 

os valores da correlação item-total, comprovou-se a inviabilidade da manutenção dessas 

questões e elas foram excluídas definitivamente. Mudanças nesses dois parâmetros 

geralmente são insidiosas e estão mais associados ao envelhecimento fisiológico, portanto, 

supõe-se que não são de fácil percepção para a maioria da população idosa (SCHNEIDER et 

al., 2011). 

A ACP permitiu caracterizar o instrumento quanto à sua dimensionalidade, viabilidade 

dos itens e correlações entre fatores. A utilização da AFC para validar o modelo encontrado 

na ACP atendeu a recomendação da literatura e incluiu, além do χ2 , pelo menos um índice de 

ajuste absoluto (RMSEA) e um índice de ajuste incremental (CFI e TLI) (HAIR et al., 2009). 

Todos os índices atestaram o bom ajuste do modelo de 10 itens. Esse modelo representou a 

intenção inicial dos autores do RAVI em contemplar não apenas questões relacionadas 

diretamente à autopercepção vocal, como também aos sintomas de irritação e desconforto 

faringolaríngeo. Já foi constatado que em idosos com alterações vocais, as sensações físicas 

associadas à produção da voz podem ser mais percebidas do que mudanças específicas na 

qualidade vocal (ROY et al.  2007), já que essas últimas podem ser insidiosas e, portanto, 

menos perceptíveis quando comparadas a outras mudanças físicas (KENDALL, 2007). As 

sensações de irritação e desconforto vocal em idosos podem estar associadas ao refluxo 

gastroesofágico (GREGORY et al., 2012), diminuição da lubrificação laríngea (KENDALL, 

2007) e à ação compensatória de músculos e estruturas de suporte da laringe na presença de 

uma AV (MATHIESON et al., 2009).  

A ausência de FDI atestou que as respostas dos idosos aos itens do RAVI dependeram 

apenas da característica avaliada em cada uma delas e não sofreu interferência do sexo ou 

escolaridade. Isso quer dizer que o teste possui equidade e permite avaliar os idosos de 

maneira imparcial em relação a essas duas variáveis, sem que esses elas exerçam destacada 

influência sobre os resultados (ESPELT et al., 2014). 

No processo de obtenção de evidência de validade baseada na relação com outras 

variáveis, não foi possível comparar o resultado do RAVI com o resultado de outro 
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instrumento (evidência de validade convergente), porque não existem instrumentos que 

avaliem o mesmo construto e que gerem interpretações válidas e confiáveis dos resultados em 

idosos. Um estudo epidemiológico norteamericano sobre alterações vocais em uma população 

idosa não clínica (ROY et al., 2007) destacou os principais fatores associados a essa condição 

de saúde e essa informação serviu de base para testar as evidências de validade concorrente e 

discriminante a partir das hipóteses formuladas pelos autores do instrumento. O RAVI 

comprovou a hipótese de que idosos com mais fatores associados à AV apresentavam pior 

desempenho no instrumento e foi capaz de discriminar os grupos mais expostos dos menos 

expostos às alterações vocais, de acordo com o número de fatores associados.  

Os coeficientes de confiabilidade do RAVI atestaram a capacidade dos escores do 

instrumento distinguirem os diferentes sujeitos da amostra. A confiabilidade é definida como 

a razão entre a variabilidade dos escores entre os mesmos sujeitos (teste-reteste, por exemplo) 

e a variabilidade total de todos os escores da amostra (ABAD et al., 2011). Todas as medidas 

de confiabilidade investigadas foram satisfatórias, indicando que o RAVI possui estabilidade, 

é livre de erro de mensuração e que existe homogeneidade dos itens em relação ao construto.  

O RAVI reuniu, portanto, elementos necessários para ser considerado um instrumento 

de rastreio oportuno, ou seja, é fácil de administrar, rápido, de baixo custo e gera respostas 

cujas interpretações são válidas e confiáveis. Na fase seguinte, foram obtidas informações 

sobre o poder discriminatório do RAVI, assim como as medidas de consistência clínica. 

Para determinar a consistência clínica do RAVI, o seu resultado foi comparado com 

critérios clínicos que apontavam a presença ou não de AV. Em 2013, um grupo de 

pesquisadores que compõem o American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) 

National Center for Evidence-Based Practice in Communication Disorders publicou uma 

revisão sistemática na qual se constatou que existem indícios de que as análises perceptivo-

auditiva, acústica, funcional, aerodinâmica e laríngea baseada em imagens podem ser 

potencialmente utilizadas como componentes de uma avaliação clínica vocal (ROY et al., 

2013). No entanto, apesar de existirem muitos trabalhos preocupados em definir o quanto um 

procedimento é capaz de identificar a presença ou ausência de AV, ainda não foram 

produzidos estudos robustos com evidência suficiente para definir um método ou conjunto de 

métodos que possam ser apontados como padrão de referência (ou gold standard) para 

avaliação vocal (ROY et al., 2013). 

Em virtude da ausência de um padrão de referência, adotou-se neste estudo a 

expressão “consistência clínica” em substituição à acurácia, assim como co-positividade e co-

negatividade em substituição à sensibilidade e especificidade, respectivamente, conforme 
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recomendado na literatura (SHAW; O’BRIEN; RICHMOND, 1991; LESSA; 

CAVALHEIRO; FERRITE, 2009; PERNAMBUCO; MAGALHÃES JUNIOR, 2014).  

O diagnóstico de AV faz parte atualmente das chamadas “no gold standard 

situations”, nas quais é necessário buscar estratégias que solucionem o clássico paradigma da 

acurácia (ou consistência clínica) nos estudos diagnósticos, quando não há um padrão de 

referência (RUTJES et al., 2007). Essas estratégias foram previamente apresentadas neste 

trabalho e, no caso do RAVI, a construção de um padrão de referência do tipo composto foi a 

melhor alternativa encontrada para minimizar o viés do padrão de referência imperfeito 

(ALONZO; PEPE, 1999; RUTJES et al., 2007; ZHOU; McCLISH; OBUCHOWSKI, 2011; 

NAAKTGEBOREN et al., 2013; TRIKALINOS; BALION, 2012). 

Na construção do padrão de referência composto, três procedimentos foram 

contemplados: avaliação perceptivo-auditiva da emissão de vogal sustentada, avaliação 

perceptivo-auditiva da emissão de fala encadeada e autoavaliação do idoso em relação à sua 

atual condição vocal no dia a dia. Preservou-se o princípio da construção do padrão de 

referência composto ao se estabelecer previamente que os resultados desses três 

procedimentos têm melhor poder discriminatório quando combinados do que analisados de 

forma isolada (RUTJES et al., 2007; NAAKTGEBOREN et al., 2013). Essa regra 

determinística foi elaborada a partir de evidências teóricas e norteou o conjunto de 

combinações utilizadas para tornar o padrão de referência clinicamente relevante, ou seja, 

capaz de distinguir indivíduos que se beneficiarão com o diagnóstico (LORD et al., 2011; 

NAAKTGEBOREN et al., 2013). 

À medida que mais testes são inseridos na construção do padrão de referência 

composto, maiores os riscos de vieses e de distorção do que está sendo investigado (RUTJES 

et al., 2007; NAAKTGEBOREN et al., 2013). Para minimizar a ocorrência desses vieses, 

foram escolhidos testes que definem a presença ou ausência de AV, utilizando de forma 

comum a percepção auditiva como base de sustentação analítica da voz. Ao mesmo tempo, 

conforme recomendação da literatura (NAAKTGEBOREN et al., 2013), evitou-se a 

dependência condicional entre os componentes ao serem inseridas análises perceptivo-

auditivas de diferentes tarefas, sob diferentes perspectivas (fonoaudiólogo e o próprio idoso), 

mas consideradas complementares na clínica de voz (MARYN; ROY, 2012; ROY et al., 

2013; BALATA, 2013). Além disso, outra medida recomendada, e cumprida, para minimizar 

os possíveis vieses foi o fato dos juízes das análises perceptivo-auditivas não terem acesso ao 

resultado da autoavaliação do idoso (NAAKTGEBOREN et al., 2013). O fato de atribuir 

maior destaque a um determinado componente é permitido (NAAKTGEBOREN et al., 2013) 
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e no caso do presente estudo, isso aconteceu com a análise perceptivo-auditiva da fala 

encadeada, tarefa considerada mais representativa da fala do sujeito e na qual a queixa vocal 

principal reside (BALATA, 2013).  

Pela simplicidade dos seus procedimentos e fácil acesso aos materiais necessários para 

sua execução, a análise perceptivo-auditiva é considerada imprescindível na avaliação vocal, 

contudo, em virtude de sua natureza subjetiva, está sujeita à variabilidade de julgamento do 

avaliador (BEHRMAN, 2005; OATES, 2009; MARYN; ROY, 2012). Esse tipo de análise 

pode ser feito utilizando diferentes tarefas como vogais sustentadas, fala encadeada ou 

espontânea e textos ou frases foneticamente balanceadas, sendo as duas primeiras mais 

utilizadas e recomendadas na rotina clínica (ZRAICK; WENDEL; SMITH-OLINDE, 2006; 

MARYN; ROY, 2012; LU; MATTESON, 2014). Esses diferentes tipos de tarefas recrutam 

distintos ajustes do trato vocal e essa pode ser uma das potenciais fontes de variabilidade 

atribuída à análise perceptivo-auditiva (MARYN; ROY, 2012; LU; MATTESON, 2014).  

No presente estudo, houve maior concentração de resultados negativos na tarefa de 

vogal sustentada, resultado semelhante ao encontrado em outros estudos na área de voz 

(WOLFE; CORNELL; FITCH, 1995; MARYN; ROY, 2012; LU; MATTESON, 2014). 

Admite-se que durante esse tipo de emissão há menor interferência dos componentes 

supraglóticos do trato vocal e dos aspectos suprasegmentares da fala, ou seja, menos 

elementos de apoio para ajustes quando comparada à tarefa de fala encadeada (WOLFE; 

CORNELL; FITCH, 1995; ZRAICK; WENDEL; SMITH-OLINDE, 2006; MARYN; ROY, 

2012; BALATA, 2013; LU; MATTESON, 2014). Optou-se pela análise de trechos curtos da 

emissão de vogal sustentada para evitar a desatenção ou fadiga do ouvinte e diminuir a chance 

de distração por redundância do sinal (LU; MATTESON, 2014). 

A proporção de vozes mais alteradas quanto à gravidade da AV durante a emissão de 

vogal sustentada pode estar relacionada com as características perceptivo-auditivas distintas 

que esta tarefa elicia no ouvinte quando comparada à fala encadeada, mas também podem 

indicar que as AV mais frequentes em idosos estão relacionadas ao comprometimento do 

nível glótico ou da coordenação pneumofônica. Isso é esperado, tendo em vista que essa 

população está mais exposta a disfonias por causas orgânicas (COHEN et al., 2012) e possui 

alta prevalência de arqueamento de pregas vocais por atrofia da musculatura laríngea 

intrínseca (DAVIDS; KLEIN; JOHNS III, 2012). 

Sabe-se que a análise da vogal sustentada é capaz de mostrar indícios importantes 

sobre a integridade de fonte glótica e sua coordenação com o sistema respiratório, porém, é 

uma tarefa que sofre limitações pelo fato de não representar o contexto diário de conversação 
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e os diversos ajustes vocais do dia a dia (WOLFE; CORNELL; FITCH, 1995; MARYN; 

ROY, 2012; LU; MATTESON, 2014). Por outro lado, apesar da maior complexidade 

fisiológica, na tarefa de fala, as estimativas são mais acuradas porque o contexto 

comunicativo está mais bem representado (LU; MATTESON, 2014). Dentre as tarefas de 

fala, a contagem numérica é a que mostra resultados mais equilibrados em termos de 

concordância e relevância clínica, pois é curta e tem pausas bem definidas, o que ajuda a não 

mascarar possíveis alterações (LU; MATTESON, 2014). Por esses motivos, ambas as tarefas 

foram consideradas no presente estudo. 

Apesar de sinalizada como um elemento complementar da avaliação vocal e até 

mesmo um procedimento com maior poder discriminatório quando associado à avaliação 

perceptivo-auditiva (EADIE; DOYLE, 2005), a análise acústica não foi inserida entre os 

componentes do padrão de referência combinado deste estudo pelas seguintes razões: (a) sua 

inclusão implicaria um quarto componente na composição do padrão de referência 

combinado, o que do ponto de vista metodológico não é recomendado, pois interfere 

negativamente nas medidas de acurácia (RUTJES et al., 2007; NAAKTGEBOREN et al., 

2013); (b) a base de sustentação analítica desse tipo de avaliação não depende do julgamento 

perceptivo-auditivo, portanto, difere das três outras avaliações nesse sentido, o que pode 

representar uma fonte de viés (RUTJES et al., 2007); (c) apesar de ser o tipo de avaliação 

referido com mais frequência nas pesquisas que procuraram determinar presença ou ausência 

de AV, possui medidas muito diversas que ainda requerem estudos com desenhos 

metodológicos mais robustos para dar suporte à usabilidade na rotina clínica (ROY et al., 

2013); (d) a relação entre medidas acústicas e perceptivo-auditivas, apesar de existente 

(EADIE; DOYLE, 2005), continua a ser fraca e inconclusiva devido às deficiências 

intrínsecas a cada um desses sistemas de mensuração (LU; MATTESON, 2014). 

Outro recurso de avaliação não incluído como componente do padrão de referência 

combinado deste estudo foi o exame endoscópico da laringe. Além das mesmas razões 

metodológicas já expostas no parágrafo anterior, outras razões justificam a não utilização do 

exame laríngeo: (a) nem todas as alterações físicas ou estruturais resultam necessariamente 

em uma AV perceptível, ratificando o fato de o diagnóstico laríngeo ser distinto do 

diagnóstico vocal (LU; MATTESON, 2014); (b) é um procedimento invasivo e perceptivo-

visual, dependente da formação e experiência do avaliador e que, por razões logísticas, 

implicaria em considerável número de dados perdidos; (c) apesar do seu inegável auxílio na 

compreensão da biomecânica da fonação e esclarecimento sobre os possíveis fatores 

etiológicos para AV (MEHTA; HILLMAN, 2008; ROY et al., 2013), o foco do exame reside 
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na identificação das alterações estruturais da laringe, ou seja, trata-se de um procedimento 

diagnóstico laríngeo, não vocal. 

A importância em se diferenciar prevalência de alterações laríngeas e alterações vocais 

pode ser ilustrada a partir de dois estudos realizados na Coreia do Sul pelo mesmo grupo de 

pesquisa, a partir dos mesmos dados fornecidos por um levantamento nacional realizado 

anualmente com toda a população adulta não institucionalizada do país. Em um dos estudos 

(WOO et al., 2014), os autores analisaram a prevalência de doença laríngea benigna (nódulo 

vocal, cisto vocal, pólipo vocal e leucoplasia) na população geral entre 2008 e 2011 e 

encontraram prevalência de 1,96%, com proporção decrescente conforme aumentava a idade 

para todos os diagnósticos. Em um estudo seguinte (KIM, 2015), foi analisada a prevalência 

de AV nessa mesma população e apesar de ter existido correlação significativa com o 

diagnóstico de nódulo laríngeo e cisto vocal, a proporção encontrada foi de 8,12%. Além 

disso, ao contrário do que ocorreu com as doenças laríngeas, as alterações vocais tornaram-se 

mais comuns a partir dos 60 anos de idade.  

Quanto à análise perceptivo-auditiva, optou-se pelo uso da escala contínua em 

detrimento à escala tipo Likert, pois apesar das controvérsias, há indícios na literatura que 

indicam melhores valores de concordância interavaliadores por meio de escalas contínuas 

(KREIMAN; GERRATT; ITO, 2007; ZRAICK et al., 2011). A concordância interavaliadores 

pode ser influenciada por alguns fatores intrínsecos e extrínsecos ao avaliador como 

instabilidade do padrão de memória para os tipos de qualidade vocal, habilidade do avaliador 

em isolar diferentes dimensões dentro de um contexto complexo, a resolução da escala 

utilizada e a magnitude do atributo que está sendo avaliado (KREIMAN; GERRATT; ITO, 

2007). No intuito de minimizar os vieses impostos pela variabilidade entre os especialistas no 

julgamento das vozes, pesquisadores têm sugerido algumas medidas de controle de 

confiabilidade das correlações, tais como o treinamento prévio à avaliação, utilização de 

vozes que funcionem como “estímulos-âncora” para diminuir a instabilidade das referências 

internas do avaliador e a utilização de, no máximo, três parâmetros a serem avaliados (LU; 

MATTESON, 2014). No presente estudo, houve essa preocupação e as duas últimas medidas 

mencionadas foram adotadas. O treinamento prévio não foi contemplado em virtude de 

questões logísticas e operacionais, pois cada juiz pertencia a um serviço distinto, localizados 

em diferentes estados do país.  

Conforme esperado, as medidas de concordância intra e inter-avaliadores mostraram 

melhores resultados na tarefa de vogal sustentada, considerada uma emissão mais estável e 

consistente quando comparada à alta variabilidade da fala encadeada (MARYN; ROY, 2012; 
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LU; MATTESON, 2014). A superioridade da concordância inter-avaliadores na tarefa de 

vogal sustentada foi evidente nos resultados da presente pesquisa. Alguns valores baixos de 

concordância encontrados, especialmente entre os juízes na tarefa de fala encadeada, também 

foram verificados em outro estudo (ZRAICK et al., 2011) que buscou estabelecer os valores 

de concordância do instrumento no qual o presente trabalho se baseou. Esse resultado pode 

ser explicado pelo fato de cada juiz utilizar recursos particulares e mais flexíveis para 

classificar a voz, mesmo na presença do “estímulo-âncora”. Além disso, os juízes não 

comungavam as mesmas experiências por não pertencerem ao mesmo serviço, o que pode ter 

resultado em menos consistência entre as avaliações. Vozes com alterações mais discretas 

costumam proporcionar ao juiz mais hesitação e incerteza na avaliação perceptivo-auditiva, o 

que também contribui para o aumento da inconsistência interavaliadores (MARYN; ROY, 

2012). 

As medidas de concordância ficaram dentro do intervalo aceitável e constataram que a 

tarefa de fala encadeada produz mais variabilidade do que a vogal sustentada. Os resultados 

encontrados comprovam que o erro de mensuração é inerente à avaliação perceptivo-auditiva 

(OATES, 2009), portanto, recomenda-se o uso de combinações desta com outras avaliações 

no intuito de incrementar as medidas de acurácia (ALONZO; PEPE, 1999; RUTJES et al., 

2007; NAAKTGEBOREN et al., 2013). 

 Ao analisar as respostas individuais do RAVI, detectou-se que três sintomas de 

desconforto faringolaríngeo foram os mais referidos pelos idosos, confirmando que nessa 

população as sensações físicas relacionadas à AV são percebidas com mais frequência do que 

mudanças nos padrões perceptivo-auditivos (ROY et al., 2007). Sabe-se que os sintomas 

provocados pela AV podem ser sensoriais e envolver percepções corporais desagradáveis de 

desconforto durante a produção vocal (MATHIESON et al., 2009; RODRIGUES et al., 2013; 

LOPES; CABRAL; ALMEIDA, 2015). O resultado do presente estudo corrobora essa 

afirmação e revela que questões relacionadas ao desconforto do trato vocal não poderiam ter 

sido desconsideradas na elaboração do RAVI.  

De acordo com um estudo qualitativo, os idosos relatam forte desejo em se comunicar, 

mas descrevem sua qualidade vocal em termos pessimistas, vivenciam impacto emocional 

negativo em relação a isso e admitem retirar-se do convívio social porque a voz não atende 

suas expectativas sociais e emocionais (ETTER; STEMPLE; HOWELL, 2013). Ao mesmo 

tempo, os idosos são resignados quanto às possíveis mudanças na voz e as aceitam como algo 

natural da velhice, muitas vezes desconhecendo as possibilidades de tratamento (TURLEY; 

COHEN, 2009; ETTER; STEMPLE; HOWELL, 2013; MONINI et al., 2015), mas 
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reconhecendo seu benefício quando as utiliza (TURLEY; COHEN, 2009). Na amostra deste 

estudo, a autoavaliação da voz foi positiva em sua maioria, mas a proporção de idosos que 

classificaram as vozes como negativas foi ligeiramente próxima à prevalência encontrada. 

A literatura aponta que os dados obtidos apenas por meio da análise perceptivo-

auditiva não descrevem fidedignamente a percepção do indivíduo no que se refere à sua 

condição vocal e limitações em suas atividades diárias, sendo necessário obter medidas de 

autoavaliação (KASAMA; BRASOLOTTO, 2007; SPINA, 2009; UGULINO; OLIVEIRA; 

BEHLAU, 2012; PERNAMBUCO et al., 2013; COSTA; PERNAMBUCO, 2014). Dessa 

forma, entende-se que a avaliação do especialista e a autoavaliação do paciente são 

complementares e devem ser consideradas na avaliação vocal (UGULINO; OLIVEIRA; 

BEHLAU, 2012; COSTA; PERNAMBUCO, 2014). 

O desempenho diagnóstico do RAVI foi analisado por meio da curva ROC, 

considerando ser o seu resultado final uma variável contínua. A ASC indicou bom poder 

discriminatório do instrumento e de acordo com o melhor valor de corte encontrado foi 

possível estimar as medidas de consistência clínica. Recomenda-se que instrumentos de 

rastreamento como o RAVI devam preocupar-se especialmente com elevados valores de 

sensibilidade e valor preditivo negativo (PERNAMBUCO; MAGALHÃES JUNIOR, 2014). 

A meta do rastreamento é que o instrumento seja capaz de identificar a maior proporção de 

indivíduos com o agravo ou doença entre aqueles com resultado positivo no diagnóstico 

clínico, ou seja, o máximo de verdadeiros positivos com o mínimo de falsos negativos 

(PERNAMBUCO; MAGALHÃES JUNIOR, 2014). Isso quer dizer que chega a quase 80% a 

probabilidade de o RAVI indicar corretamente a presença de AV entre os idosos, de acordo 

com o padrão de referência composto considerado neste estudo. 

No rastreamento, espera-se também que entre os resultados apontados pelo 

instrumento como negativos para o agravo ou doença, exista elevada proporção de 

verdadeiros negativos. Sendo assim, quanto maior essa proporção, menores são as chances do 

instrumento utilizado deixar de identificar alguém com o agravo ou doença, isto é, diminui-se 

a probabilidade de um indivíduo doente deixar de ser encaminhado para diagnóstico 

confirmatório e, em caso positivo, ser levado ao tratamento da sua doença ou agravo. No caso 

do RAVI, essa medida foi satisfatória, pois indicou que a probabilidade de não existir AV 

entre aqueles que o RAVI classificou sem AV foi de 84%. Além disso, a razão de 

verossimilhança positiva mostrou que existe 2,01 vezes mais probabilidade do RAVI indicar 

AV entre os que têm AV do que entre os que não têm. A ausência de outros instrumentos com 
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características e objetivo similares ao RAVI não permitiu a comparação das medidas de 

consistência clínica. 

A elaboração do RAVI e a obtenção das evidências de validade e confiabilidade das 

interpretações geradas pelo seu resultado foram essenciais para criar condições de execução 

para a etapa 2 deste estudo. A administração do RAVI refletiu sua usabilidade como um 

instrumento por meio do qual foi possível determinar a prevalência e os fatores associados à 

AV em idosos institucionalizados com capacidade cognitiva preservada. É preciso ressaltar 

que o instrumento requer integridade cognitiva do idoso para ser utilizado, isto é, o avaliado 

precisa estar apto a compreender e resolver problemas do cotidiano com autonomia 

(MORAES, 2012). Isso inclui compreender perguntas de um questionário e conseguir 

respondê-las em seguida (LOGSDON et al., 2002). Para determinar a capacidade cognitiva do 

idoso neste presente trabalho, foi utilizado um padrão de fatores combinados, semelhantes aos 

já utilizados com êxito em estudo anterior (JEREZ-ROIG et al., 2014)  

Ainda em termos da análise das propriedades psicométricas do RAVI, o resultado da 

etapa 2 também representa os primeiros indícios de evidência de validade baseada nas 

consequências do teste, fase na qual se referenda o processo de validação de um instrumento a 

partir da análise de benefícios de seu uso prático para o fim proposto (ABAD et al., 2011), o 

que deverá se concretizar a posteriori com seu uso mais abrangente em outras pesquisas, 

inquéritos populacionais e nos serviços de saúde (RUTJES et al., 2007). 

Em relação aos resultados da etapa 2, o perfil da amostra residente em ILPI foi 

composto por pessoas do sexo feminino, com idade entre 80 e 89 anos, cor de pele branca, 

baixa escolaridade, solteiras, sem plano de saúde particular, aposentadas, cujos recursos 

financeiros eram manejados por terceiros ou de forma compartilhada. Esse perfil não é 

diferente do encontrado em estudos anteriores com a população brasileira residente em ILPI 

(DAVIM et al., 2004; LISBOA; CHIANCA, 2012; LIMA et al., 2013). Com o aumento da 

expectativa de vida, a perspectiva é que no futuro próximo, o típico idoso brasileiro seja uma 

mulher com mais de 80 anos de idade, com baixa renda e solitária (NÓBREGA; FALEIROS; 

TELLES, 2009), ou seja, o perfil encontrado atualmente em ILPI. Isso aponta a necessidade 

dos ambientes institucionais se prepararem para receber um contingente cada vez maior de 

idosos longevos que encontram na ILPI uma alternativa de acolhimento. 

O predomínio do sexo feminino entre pessoas com 60 anos ou mais é visualizado em 

diversos outros estudos com idosos institucionalizados brasileiros (BARUZZI et al., 2009; 

MELO; KUBRUSLY; PEIXOTO JUNIOR, 2011; SANTOS et al., 2012; OLIVEIRA; 

SANTOS; PAVIRINI, 2014) e está atrelado ao que se chama de feminização da velhice, 
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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. 

A expressiva proporção de idosos longevos nas instituições revela, assim como outros 

estudos, o predomínio de indivíduos que estão em faixa etária vinculada à fragilidade, piores 

condições de saúde e menor capacidade funcional. Espera-se que idosos mais jovens 

(sexagenários e septuagenários) preservem mais qualidade de saúde, autonomia e 

independência e que sua institucionalização ocorra com o avanço da idade, à medida que o 

declínio funcional progrida e passe a demandar cuidados específicos que a família não 

consegue suprir, sendo a ILPI uma alternativa a essa situação. O número de idosos com 80 

anos ou mais residentes em instituições também reflete o crescente e rápido aumento na 

expectativa de vida da população brasileira (NÓBREA; FALEIROS; TELLES, 2009), outro 

aspecto que não pode ser negligenciado na elaboração e implementação de estratégias de 

apoio ao idoso. 

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). 

Entre os idosos institucionalizados no Brasil, outros estudos também observaram predomínio 

da raça branca (BARUZZI et al., 2009; MELO; KUBRUSLY; PEIXOTO JUNIOR, 2011; 

SANTOS et al., 2012; OLIVEIRA; SANTOS; PAVIRINI, 2014). Nos Estados Unidos, há 

maior prevalência de brancos residentes em ILPI, no entanto, vislumbra-se um notável e cada 

vez mais acelerado crescimento de pessoas de outras cores, raças ou etnias vivendo em 

instituições (FENG, 2011). 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 

de Natal, 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 
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inferir que em relação à cor da pele, o perfil da população idosa institucionalizada brasileira 

não deve mudar nos próximos anos. 

 Já a baixa escolaridade está associada a piores indicadores de qualidade de vida em 

idosos em geral (PASKULIN, VIANNA; MOUZAHN, 2009). No Brasil, as taxas de baixa 

escolaridade entre idosos vêm decrescendo, mas o número de analfabetos nesse estrato etário 

da população ainda é elevado (NÓBREGA; FALEIROS; TELLES, 2009). Supõe-se que a 

baixa escolaridade encontrada na presente pesquisa pode ser explicada 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). 

 Quanto ao vínculo conjugal do idoso, solteiros têm o maior risco de serem 

institucionalizados em virtude da marginalização imposta por laços de família geralmente 

mais frágeis (GUEDES; SILVEIRA, 2004). Idosos casados tendem a permanecer em seus 

lares junto aos seus companheiros ou companheiras. Porém, a ausência de uma dessas figuras 

aliada ao suporte familiar insuficiente pode incrementar o número de idosos que passam a 

viver em ILPI, vista como uma alternativa para superar a solidão e encontrar o auxílio 

necessário às necessidades impostas pelo declínio funcional. Além disso, atribui-se ao sexo 

feminino, predominante na amostra, maior longevidade e o papel de cuidadora, isto é, elas 

podem ter cuidado de seus companheiros, pais e sogros que foram a óbito e, em seguida, 

sozinhas ou desamparadas social e financeiramente, encontram abrigo nas ILPI (NERI, 2010). 

 O número de idosos sem planos de saúde privados 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 

planos de seguro privado de saúde, enquanto os mais pobres continuam a depender 

exclusivamente do serviço público de saúde (NÓBREGA; FALEIROS; TELLES, 2009). 

Como na amostra houve maior concentração de idosos residentes em ILPI sem fins lucrativos 

e nelas geralmente existe uma maior proporção de pessoas com baixo poder socioeconômico, 

já havia expectativa de encontrar um percentual mais elevado de idosos sem planos de saúde 

privados. 

Também se verificou que apesar de serem idosos com capacidade cognitiva 

preservada e receberem recursos oriundos de sua aposentadoria, a autonomia financeira 

ocorreu apenas raramente. Há indícios de que a falta de autonomia financeira pode se reverter 



146 

 

em fator de impacto negativo na qualidade de vida do idoso institucionalizado (FREIRE 

JUNIOR; TAVARES, 2005), o que agrava os quadros de depressão e declínio funcional. 

 Em relação à prevalência de AV na população estudada, apenas alguns outros poucos 

estudos transversais relataram a frequência de AV encontrada em suas respectivas amostras. 

No Brasil, um estudo realizado em uma única ILPI do estado de São Paulo (GUTIERREZ et 

al., 2009), identificou que 16% dos residentes tinham queixas vocais, porém o resultado foi 

baseado na análise de 62 prontuários e não existem detalhes sobre qual o método ou pergunta 

foi utilizada previamente na instituição para obter o relato da queixa. Além disso, a possível 

subnotificação do dado pode ter interferido na confiabilidade da informação.  

  Estudo de pesquisadores norteamericanos, identificou AV em 33% dos 67 idosos 

institucionalizados incluídos na pesquisa (NICHOLS et al., 2015). A prevalência é próxima à 

encontrada no presente estudo, contudo o instrumento utilizado foi o VHI, cuja finalidade é 

investigar desvantagem vocal. Apesar do uso mundialmente disseminado do VHI em vários 

estudos sobre voz e de já existirem, inclusive, valores normativos tanto para a população geral 

norteamericana (ARFFA et al., 2012) como brasileira (BEHLAU et al., 2013), sua utilização 

como instrumento diagnóstico de AV deve ser analisada com parcimônia. Existem questões 

no VHI que presumem a existência de AV, pois ele foi elaborado para detectar desvantagem 

vocal em quem já tem AV. Portanto, do ponto de vista psicométrico, antes de ser utilizado 

como um instrumento diagnóstico, o VHI necessita ser adaptado ao novo objetivo para 

mitigar a posição de desigualdade a qual ficam expostos indivíduos que possuem e não 

possuem AV (ESPELT; DOVAL; VILADRICH, 2014). Não foi encontrado nenhum estudo 

que tenha utilizado o VHI como diagnóstico e tenha descrito como superou essa limitação. 

Além disso, as propriedades diagnósticas do VHI já foram previamente verificadas em 

estratos da população brasileira e os resultados indicaram baixa sensibilidade do instrumento 

quando comparado à avaliação otorrinolaringológica (JOTZ et al., 2004), perceptivo-auditiva 

ou acústica (CEBALLOS et al., 2010). Isso sinaliza que o VHI não é um instrumento 

adequado para rastrear ou diferenciar indivíduos com e sem AV. Nesse sentido, deve-se ter 

cautela ao analisar resultados de estudos que tenham utilizado o escore final do VHI, ou sua 

de versão reduzida, como parâmetro diagnóstico de AV.  

A análise do RAVI de acordo com cada questão apontou que sensação de garganta 

seca e pigarro, ambos sintomas de desconforto laríngeo, foram os mais referidos pelos idosos 

institucionalizados, resultado semelhante ao observado na fase de verificação da consistência 

clínica do RAVI na etapa 1, na qual participaram idosos residentes na comunidade e 

institucionalizados. O resultado ratifica que em idosos com AV, residente em ILPI ou não, as 
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sensações físicas relacionadas à fonação são percebidas mais facilmente do que as 

características perceptivo-auditivas (ROY et al., 2007). As duas sensações referidas com mais 

frequência pelos idosos institucionalizados e não institucionalizados 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., 2008). Além disso, essas duas sensações estão fortemente vinculadas aos 

efeitos nocivos do tabagismo (VASCONCELOS et al., 2009; PINTO; CRESPO; MOURÃO, 

2014; ), cuja prevalência foi elevada na amostra deste estudo. 

Para minimizar ou aliviar esses dois sintomas, recomenda-se ajustar a ingestão diária 

de líquido para cerca de oito copos por dia, contudo, a literatura indica que de 32% a 96% dos 

residentes em ILPI tem ingestão insuficiente de água, com 50% ingerindo menos de 1,5 litros 

por dia (PRESSE; FERLAND, 2010). Os fatores de risco para esse cenário nas ILPI 

envolvem a redução da sensação de sede, retenção de fluido, disfagia e dependência funcional 

dos idosos. Além disso, a ingestão de água está relacionada à frequência das refeições e 

administração dos medicamentos, falta de suporte familiar e equipe assistencial insuficiente 

(PRESSE; FERLAND, 2010). Sabe-se também que a mucosa laríngea sofre os efeitos nocivos 

das substâncias contidas no cigarro, cujas substâncias nocivas fazem aumentar a produção de 

secreção espessa e a frequência do pigarro (VASCONCELOS et al., 2009). O conjunto de 

fatores citados é típico das ILPI, portanto, se não observado com o devido cuidado, pode 

interferir no êxito da adoção de medidas de incentivo à ingestão hídrica e cessação do 

tabagismo, minimizando, dessa forma, as chances de diminuírem as sensações de 

ressecamento da garganta e pigarro. 

A análise multivariada apontou sintomas depressivos, tabagismo e alteração auditiva 

autorreferida como fatores associados à AV em idosos institucionalizados com capacidade 

cognitiva preservada. Nesse sentido, fica claro que os fatores associados à AV nessa 

população estão relacionados à condição psicossocial, estilo de vida e capacidade 

comunicativa.  

Chama atenção o fato de nenhuma variável socioeconômico-demográfica, nem 

relacionada à própria ILPI ter obtido associação com AV, mesmo na análise bivariada, o que 

não permitiu nem mesmo considerar alguma das variáveis inseridas no modelo como proxy. 

Isso indica que para os idosos inseridos no ambiente institucional, seja público ou privado, à 
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AV independe de sexo, cor, idade, escolaridade, estado civil e uso de plano de saúde privado. 

Não existem outros trabalhos realizados em ILPI com os quais esse resultado possa ser 

diretamente comparado, mas os achados de um dos estudos de base populacional mais robusto 

sobre prevalência de AV em idosos residentes na comunidade, também não encontrou 

associação significativa entre variáveis dessa natureza e AV (ROY et al., 2007).  

De acordo com os achados do presente estudo, supõe-se que uma possível influência 

das variáveis citadas sobre a AV possa ser dirimida pela institucionalização, pois é nesse 

ambiente em que as redes sociais e comunitárias podem passar a ser mais restritas ou, no 

mínimo, diferentes das quais o idoso estava habituado, seja a instituição com ou sem fins 

lucrativos. O empobrecimento do capital social poderia estar associado a prejuízos na 

comunicação humana e, desse modo, na voz, pois são nas redes sociais e comunitárias que a 

eficiência comunicativa ganha significado. Próximos estudos que comparem determinantes 

sociais entre idosos residentes na comunidade e residentes em ILPI poderão elucidar essa 

hipótese. 

Vale ressaltar que a ausência de associação entre AV e as condições socioeconômico-

demográficas e características das ILPI, é uma informação especialmente importante para a 

proposição de estratégias de combate à AV, pois, no caso do idoso institucionalizado, essas 

deverão ser elaboradas numa perspectiva de alcance mais ampliado, cujas ações contemplem 

as múltiplas e heterogêneas necessidades do público alvo, mas que atendam principalmente 

aqueles que manifestam sintomas depressivos, fumantes e/ou com perda auditiva 

autorreferida.  

Outras variáveis que se apresentaram como fatores associados na análise bivariada, 

mas que não permaneceram no modelo multivariado em virtude de sua multicolinearidade 

foram sinusite, resfriado, doença de Parkinson; hipossalivação e DTM; autopercepção do 

estado de atividade geral; autopercepção de engasgos e ansiedade.  

 Infecções do trato respiratório superior, como sinusite e resfriados frequentes, podem 

afetar áreas nobres para a fonação (nariz, faringe, laringe e traqueia) e AV crônicas ou 

transitórias são comuns na população em geral, incluindo idosos (ROY et al., 2007; COHEN, 

2010; GRIEF, 2013). Alterações de voz, fala e deglutição estão presentes em quase 90% dos 

casos de doença de Parkinson e carregam traços de manifestações motoras típicas do 

parkinsonismo, como a bradicinesia, hipocinesia, rigidez e tremor (SAPIR, RAMIG; FOX, 

2008; MAHLER; RAMIG; FOX, 2015). A voz é geralmente marcada pela variação restrita de 

frequência e intensidade, loudness reduzida, qualidade vocal rugosa, áspera e soprosa, tremor 

vocal, insuficiência prosódica, imprecisão articulatória, disfluência, alteração na velocidade 
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de fala, jatos de fala, pausas inadequadas, repetição de palavras ou sílabas e ritmo alterado 

(BRASOLOTTO et al.; 2014).  

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). Já em 

idosos institucionalizados a prevalência de xerostomia é mais alta quando comparados aos 

residentes na comunidade (VAN DER PUTTEN et al., 2011), mas não foram encontrados 

estudos de associação com AV nessa população. 

A relação entre DTM e AV é atribuída principalmente aos mecanismos de ajuste 

muscular desencadeados no intuito de compensar a dor ou a limitação de abertura de boca que 

podem sobrecarregar a musculatura acessória que participa da fonação e desencadear AV 

(PIRON; ROCH, 2010; CARNAÚBA, 2010). Estudos anteriores mostraram que existe 

relação entre DTM e AV (FERREIRA; SILVA; DE FELÍCIO, 2009; PEREIRA et al., 2009; 

CARNAÚBA, 2010) na população em geral, mas não foram encontrados estudos específicos 

com idosos. A prevalência de AV foi proporcionalmente maior entre os idosos 

institucionalizados dessa pesquisa que se descreveram “inativos”, assim como também 

descrito no estudo norteamericano com idosos residentes na comunidade (ROY et al., 2007). 

A associação entre AV e a autopercepção de engasgo era esperada pela cumplicidade do 

aparato morfofisiológico que existe entre voz e deglutição em função da interação das vias 

aéreas superiores com o trato digestivo (FARNETI, 2012). Essa relação pode ser retratada até 

mesmo em resultados positivos de condutas terapêuticas que são indicadas para deglutição e 

também alcançam êxito na área de voz (EASTERLING, 2008). Em idosos, a ansiedade está 

geralmente atrelada aos quadros de depressão e pode colaborar com piores indicadores de 

qualidade de vida (ROY et al., 2007; MERRIL; ANDERSON E SLOAN, 2011; CHIOSSI et 

al., 2014). 

No presente estudo, a variável “sintomas depressivos” apresentou a maior magnitude 

de associação com a AV na análise multivariada. Na amostra total de idosos 

institucionalizados, a prevalência de sintomas depressivos foi de 43,6% e entre os idosos 
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institucionalizados com esses sintomas, 56,9% tinham AV, o que representa uma prevalência 

de AV 2,18 vezes maior em relação a idosos sem sintomas depressivos.  

A depressão é a alteração funcional mais comum na velhice (PAMERLEE; KATZ; 

LAWTON, 1989) e o mais frequente transtorno psiquiátrico nesse grupo etário (MENEZES, 

2011). Já provou ser um grande fator limitante para atividades funcionais em idosos, levando 

o indivíduo à perda da autonomia e ao agravamento de patologias preexistentes (SILVA et al., 

2012; LIMA; LIMA, 2014), além de morte prematura, morbidade e redução da qualidade de 

vida (CHAPMAN; PERRY, 2008), sendo considerado um relevante problema de saúde 

pública (CASSANO; FAVA, 2002; PAYKEL, 2006; CHAPMAN; PERRY, 2008).  

A prevalência de sintomas depressivos encontrada na amostra deste estudo foi 

ligeiramente menor do que as estimativas internacionais para idosos residentes em ILPI, que 

oscila entre 30% e 35% (PAMERLEE; KATZ; LAWTON, 1989; THAKUR; BLAZER, 2008; 

DAMIÁN; PASTOR-BARRIUSO; VALDERRAMA-GAMA, 2008; YAMADA et al., 2014). 

Todavia, está em consonância com proporções verificadas em outros municípios brasileiros 

que utilizaram o mesmo instrumento de coleta na população idosa institucionalizada 

(MENEZES, 2011; SILVA et al., 2012) ou mesmo abaixo de outro no qual a proporção 

superou 60% (OLIVEIRA et al., 2014). 

Já na população de idosos residentes na comunidade, segundo inquéritos 

epidemiológicos, a prevalência de depressão oscila entre 1% e 16% (MENEZES, 2011; 

LIMA; LIMA, 2014). Essa variabilidade acontece em razão da grande diversidade de 

instrumentos utilizados para identificar a depressão e também pelo fato de muitos fatores 

dificultarem a detecção de depressão em idosos como, por exemplo, a presença de doenças 

concomitantes, isolamento social, sintomas insidiosos e a ocasional ausência de uma óbvia 

aparência depressiva (CHAPMAN; PERRY, 2008; LIMA; LIMA, 2014).  

Há controvérsias se a depressão pode ser considerada um fator preditivo para 

institucionalização do idoso. Um trabalho de revisão sistemática (LUPPA et al., 2010) 

mostrou que não existem evidências consistentes para afirmar que a depressão é um forte 

preditor de institucionalização do idoso. No entanto, outros autores afirmam o contrário 

(HARRIS, 2007; STOPPPE, 2008). O que não parece ser controverso é que os aspectos 

envolvidos com a institucionalização potencializam a ocorrência de depressão no idoso 

(CHAPMANN; PERRY, 2008). Os fatores de risco para depressão na velhice incluem 

incapacidade física, distúrbios do sono, perda do cônjuge, fatores genéticos, doenças 

incapacitantes e eventos como luto e abandono, entre outros, normalmente associados ao 

isolamento social (STELLA et al., 2002; STOPPPE, 2008). Em idosos institucionalizados, a 
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prevalência de depressão pode ultrapassar 40% e pode estar associada, além dos fatores já 

citados, ao avanço da idade, sexo, estado civil, limitação ou dependência funcional, disfunção 

familiar, insatisfação com a instituição, dificuldade dos profissionais da instituição 

reconhecerem os sintomas depressivos, e queixas físicas tais como insônia, taquicardia, 

parestesia, tontura, sudorese (MARINHO et al., 2010; SILVA et al., 2012; OLIVEIRA; 

SANTOS; PAVARINI, 2014; ) 

A associação entre AV e sintomas depressivos verificada neste estudo foi mencionada 

em trabalhos anteriores realizados com pessoas de diferentes grupos etários e tipos de AV 

(MIRZA et al., 2003; WILLINGER; VOLKL-KERNSTOCK; ASCHAUER, 2005; 

DIETRICH et al., 2008; SIUPSINSKIENE; RAZBADAUSKAS; DUBOSAS, 2011;   

MISONO et al., 2014). Essa relação também é referida por vários autores que estudaram 

idosos não institucionalizados (GOLUB; CHEN, 2006; ROY et al., 2007; MERRIL; 

ANDERSON; SLOAN, 2011), no entanto, referências sobre essa relação no ambiente 

institucional não foram encontradas. 

A gravidade dos sintomas vocais parece influenciar a percepção de condições 

psicossociais como a depressão e ansiedade, pois há indícios de que pessoas com AV mais 

discreta percebem menos depressão e ansiedade do que pessoas com AV mais grave 

(MERRIL; ANDERSON E SLOAN, 2011). Contudo, até o momento não existem evidências 

suficientes para determinar em qual direção essa associação acontece, isto é, ainda não está 

claro se a gravidade da AV faz aumentar a ocorrência de sintomas depressivos ou se a 

sintomatologia depressiva mais grave pode resultar em maior comprometimento vocal 

(MERRIL; ANDERSON E SLOAN, 2011). O presente estudo ratifica que a associação 

referida na literatura existe, porém o desenho transversal também não permite inferir relações 

de causa-efeito.  

De acordo com a literatura, a depressão está presente em uma grande diversidade de 

tipos de diagnósticos vocais e laríngeos. A gravidade de sintomas psicossociais como estresse, 

ansiedade e depressão variam de acordo com os diagnósticos de disfonia por tensão muscular, 

lesões benignas de laringe, movimentos paradoxais de pregas vocais ou insuficiência glótica 

(DIETRICH et al., 2008). Ansiedade e depressão também estão associados ao diagnóstico de 

disfonia funcional (WILLINGER; VOLKL-KERNSTOCK; ASCHAUER, 2005). No estudo 

de Mirza et al. (2003), 64% dos pacientes com paralisia de prega vocal e 29% dos pacientes 

com disfonia funcional referiram depressão, ansiedade e preocupações somáticas. Outro 

estudo avaliou ansiedade e depressão em 437 pacientes com alterações benignas relacionadas 

com a voz e verificou indícios de depressão em 19,2%, com piores escores concentrados 
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naqueles com paralisia de prega vocal (SIUPSINSKIENE; RAZBADAUSKAS; DUBOSAS, 

2011). Ao contrário dos estudos anteriores, um trabalho recente concluiu que os quadros de 

ansiedade e depressão não estiveram associados aos diagnósticos de disfonia por tensão 

muscular, lesões laríngeas benignas e alterações de mobilidade de pregas vocais (MISONO et 

al., 2014). É possível que as diferenças encontradas entre os estudos devam-se à utilização de 

diferentes instrumentos para detectar tanto a depressão como a AV. O uso de instrumentos 

padronizados direcionados especificamente ao público alvo como é o caso do RAVI poderá 

ajudar a minimizar essas divergências. 

Apesar da literatura apontar vários indícios de associação entre depressão e AV, este 

ainda é um tema negligenciado em estudos com idosos institucionalizados, não sendo possível 

encontrar publicações que se refiram a essa relação. Essa ausência de pesquisas sobre o tema 

salienta a omissão da comunidade científica até o momento quanto ao aprofundamento dos 

estudos sobre aspectos da comunicação humana em ILPI. 

No caso de  idosos residentes na comunidade a relação entre depressão e AV tem sido 

mencionada na literatura com mais frequência, ainda que discreta. Em um estudo realizado 

com 107 idosos norteamericanos não institucionalizados, os indícios de depressão foram mais 

evidentes naqueles com queixa combinada de voz e deglutição quando comparados aos com 

queixa isolada ou sem queixa (GOLUB; CHEN, 2006). Outro trabalho apontou que 36,4% 

dos idosos com AV referiram sintomas de depressão ou ansiedade, contra 25,8% dos idosos 

sem AV. Contudo, essa diferença não foi significativa (ROY et al., 2007). Em um trabalho 

com pessoas cuja idade oscilou entre 50 e 86 anos, a história de depressão e ansiedade estava 

associada à AV no passado e às seguintes condições: enfisema,  inflamação crônica de 

garganta, voz trêmula, pneumonia, alergias respiratórias, úlcera de estômago ou duodeno, 

garganta ressecada, esforço para falar, desconforto enquanto usa a voz, pigarro frequente, 

sabor amargo ou ácido na boca, mudança na qualidade vocal, refluxo gastroesofágico e 

rugosidade na voz (MERRIL; ANDERSON; SLOAN, 2011). 

De acordo com o que foi encontrado na literatura, os resultados apontados neste estudo 

quanto à associação entre sintomas depressivos e AV na população estudada, apesar de 

esperada, é inédita. No ambiente institucional, a alta prevalência de prejuízos na comunicação 

do idoso está associada às limitações e restrições de participação em atividades de vida diária 

(HICKSON et al., 2005) e comprometimentos na qualidade de vida (NICHOLS et al., 2015). 

Além de potencializar o risco de depressão (CHAPMANN; PERRY, 2008),  a ILPI também  é  

caracterizada frequentemente como um ambiente físico e social pouco propício à 
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comunicação (HICKISON et al., 2005) e, de acordo com os resultados da presente pesquisa, 

independe se é de natureza pública ou privada, pelo menos no caso da voz.  

O fato da amostra ser predominantemente feminina também pode ter contribuído para 

o resultado encontrado, pois outros estudos referem que a frequência de depressão e AV é 

mais acentuada em mulheres (SILVA et al., 2012; DIETRICH et al., 2008). Outro fato que 

chama atenção é que a maioria dos estudos que abordam a relação entre AV e depressão 

também analisam a ansiedade. No presente estudo, 47,9% dos idosos institucionalizados 

apresentaram algum grau de ansiedade, de leve a grave. Comparado ao grupo com grau 

mínimo de ansiedade esses idosos apresentaram 2,76 vezes mais AV, segundo a análise 

bivariada. Essa variável não foi mantida no modelo final de regressão logística em virtude de 

sua multicolinearidade com outras variáveis, inclusive com sintomas depressivos. Mesmo 

assim, esse resultado aponta que a associação entre condições psicossociais em geral e AV 

merece atenção dos profissionais envolvidos no cuidado e pesquisas com idosos 

institucionalizados. 

Nesse sentido, entende-se que a relação entre sintomas depressivos e AV  em idosos 

merece ser melhor observada dentro do ambiente institucional, especialmente pela equipe 

assistencial que dá suporte ao cidadão que lá reside. Apesar da relação causa-efeito entre 

sintomas depressivos e AV não ser clara, indícios mostram que a saúde geral, capacidade 

funcional, convívio social e qualidade de vida do idoso residente em ILPI podem sofrer 

prejuízos importantes, seja qual for a direção dessa associação.  

Outro fator associado encontrado neste estudo foi o tabagismo, cuja prevalência 

alcançou 45,3%. Entre os idosos expostos ao fumo (fumantes e ex-fumantes), a prevalência de 

AV foi 1,86 vezes maior do que em idosos não fumantes. Estima-se que cerca de 1,3 bilhão 

da população mundial é composta por pessoas fumantes, com predominância do sexo 

masculino (VASCONCELOS et al., 2009). No Brasil, dados do Suplemento em Saúde da 

Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio (PNAD) realizada pelo IBGE em 2008, 

revelou que 25 milhões (17,2%) de pessoas maiores de 15 anos de idade faziam uso regular de 

tabaco no país, com maior concentração na região Sul (19%) e menor nas regiões Centro 

Oeste e Sudeste (16,9%) (IBGE, 2008). Quando analisados por grupos etários, os dados 

mostram que nos cenários nacional e regional a proporção de fumantes aumentou até os 59 

anos de idade e a partir daí apresentou queda abrupta (BARROS et al., 2011). Entre os que se 

declaram fumantes diários, a prevalência de pessoas com 60 anos ou mais de idade foi de 

13,1% no Brasil, 13,5% na região Norte, 16,0% na região Nordeste, 11,1% na região Sudeste, 

13,7% nas regiões Sul e Centro Oeste (BARROS et al., 2011). 
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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) e pode ser determinado por uma complexa relação entre 

estímulos ambientais, hábitos pessoais, condicionamentos psicossociais e ações biológicas da 

nicotina (CARVALHO; GOMES; LOUREIRO, 2010) que podem resultar em redução da 

longevidade (GOULART et al., 2010). A maioria dos estudos sobre tabagismo concentra-se 

na população de adultos com idade até 59 anos, sendo mais esparsos os trabalhos sobre o 

assunto na velhice.  

De acordo com um trabalho de meta-análise, fumar representa um risco de morte 

prematura e em idosos esse risco chega a ser 83% maior quando comparado aos idosos não 

fumantes (GELLERT; SCHOTKER; BRENNER, 2012). Percebe-se ainda que a carga 

tabágica é um fator que está associado ao aumento da mortalidade em idosos e que a 

manutenção do tabagismo está associada ao aumento da mortalidade, mesmo nos grupos 

etários mais velhos, para ambos os sexos e pessoas de diferentes regiões geográficas. Por 

outro lado, o risco de mortalidade para ex-fumantes decresce a partir do momento em que eles 

param de fumar (GELLERT; SCHOTKER; BRENNER, 2012), achado que ressalta a 

cessação do tabagismo como atitude que reduz o risco de morte e melhora a condição geral de 

saúde e qualidade de vida, mesmo em pessoas idosas (GOULART et al., 2010). 

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 nele contidas 

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 contribuem para que fumantes e não fumantes 

apresentem características vocais distintas. 

 Sabe-se que o cigarro promove mudanças substanciais na estrutura microscópica das 

pregas vocais, caracterizada pelo incremento de área metaplásica na região supraglótica e 

aumento da espessura do epitélio de pregas vocais (HIRABAYASHI et al., 1990). Diferenças 

macroscópicas das pregas vocais entre fumantes e não fumantes como dimensões de 

comprimento, largura e espessura de pregas vocais, parecem ser menos comuns 

(VASCONCELOS et al., 2009). Estudo experimental recente  mostrou que em ratos expostos 
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ao tabaco, a mucosa da hipofaringe estava altamente irregular, espessa e áspera e as papilas 

linguais filiformes tinham forma irregular, achatada e aderidas entre si (MARTINS et al., 

2014b). 

Parâmetros acústicos da voz apresentam diferenças entre fumantes e não fumantes até 

mesmo na ausência de diagnóstico de disfonia (DAMBORENEA TAJADA et al., 1999) e 

caracteriza-se especialmente por frequência fundamental reduzida e alterações nas medidas-

padrão de  jitter, shimmer e relação entre harmônicos e ruídos (DAMBORENEA TAJADA et 

al., 1999; PINTO, CRESPO E MOURÃO; 2014). O estudo de González e Capri (2004) 

mostrou que os parâmetros acústicos vocais já podem estar comprometidos mesmo em 

indivíduos jovens com história curta de tabagismo, sendo piores os resultados quanto mais 

elevada a carga tabágica, especialmente em relação ao decréscimo da F0 em mulheres. 

Acredita-se que a diminuição da F0 se deve ao edema das pregas vocais causada pelo tabaco e 

consequente comprometimento na sua regularidade vibratória (GONZÁLEZ; CAPRI, 2004). 

Em mulheres, atribui-se essa característica também à associação do tabagismo com a 

menopausa e edema de Reinke (PINTO; CRESPO; MOURÃO, 2014). 

Apesar de a literatura dar suporte à hipótese de que a AV e o tabagismo estão 

associados, existem alguns estudos com grandes populações que sinalizam o oposto. Na 

Coreia do Sul, recente estudo realizado a partir dos resultados de um amplo e tradicional 

levantamento realizado anualmente naquele país, revelou que o tabagismo não estava 

associado à prevalência de AV em nenhum grupo etário da população sul-coreana não 

institucionalizada entre 2008 e 2011 (KIM et al., 2015). Estudo anterior utilizou a mesma 

fonte de dados, porém investigou a prevalência de patologias laríngeas apenas entre os idosos 

(65 anos ou mais de idade) no ano de 2008 (BYEON; LEE, 2013). Os autores verificaram 

associação do tabagismo com doenças laríngeas caracterizada pela prevalência 2,18 vezes 

maior de doença laríngea entre os que tem hábito de fumar. Se esse hábito estiver combinado 

com alcoolismo, essa chance aumenta para 3,3 vezes quando comparada com os idosos que 

nunca fumaram e não são alcoolistas. 

A combinação de tabagismo e consumo de álcool é um conhecido fator de risco para o 

câncer de laringe, sendo esse risco maior entre os que cultivam esse comportamento do que 

entre os que apenas fumam ou apenas bebem (TALAMINI et al., 2002). Fumar e beber são 

considerados comportamentos muito correlacionados entre si e, portanto, o uso combinado 

dos dois é comum (BYEON; LEE, 2013). Atribui-se essa relação a alguns processos 

neurobiológicos e genéticos (FUNK; MARINELLI; LE, 2006) comuns, porém é possível 

supor que determinantes socioeconômico-demográficos e culturais possam contribuir na 
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combinação desses dois hábitos. Em virtude da baixa prevalência de idosos consumidores de 

álcool nesta pesquisa, essa combinação não foi analisada. 

Em relação à prevalência de tabagismo encontrada neste estudo, salienta-se que esta 

foi maior do que a verificada entre os idosos norteamericanos residentes na comunidade 

(ROY et al., 2007), cujo resultado foi 32,8%. Na população do estudo norteamericano, apesar 

de não ter sido encontrada associação estatisticamente significativa entre AV e tabagismo, 

34,6% dos que fumam ou já fumaram possuíam AV e entre os que não fumam ou nunca 

fumaram, 18,4% referiram problema atual na voz. No presente estudo com idosos 

institucionalizados da cidade do Natal, os percentuais foram mais elevados (52,8% e 28,1%, 

respectivamente), indicando comportamento diferenciado desse entre a população do estudo 

brasileiro e do norteamericano, o que era esperado principalmente em virtude das populações 

serem oriundas de países diferentes e residentes em ambientes distintos (comunidade e ILPI).  

No caso do estudo norteamericano (ROY et al., 2007), os autores defendem que o 

achado de ausência de associação pode ser justificado pelo perfil insidioso da AV que 

acompanha o tabagismo, o que permitiria a clara percepção do idoso sobre sua real condição 

vocal apenas em casos mais graves. Entretanto, os autores não estendem esse comentário ao 

idoso institucionalizado. Vale considerar ainda que na pesquisa nortemaericana a presença de 

AV foi atestada por meio de uma única pergunta de autorreferência sobre o problema (“Do 

you currently have voice disorders?” / Você possui alterações vocais atualmente [tradução 

livre do autor]), o que colabora  para justificar as possíveis diferenças encontradas entre os 

trabalhos. Além disso, deve ser ponderado que o consumo de tabaco entre diferentes regiões 

permeia aspectos históricos, demográficos, socioeconômicos e culturais (BARROS et al., 

2011; ZAITUNE et al., 2012) e podem contribuir para resultados como os que acabam de ser 

discutidos. 

 Ao comparar os resultados indiretamente com o estudo citado no parágrafo anterior, 

pode-se perceber que tanto no ambiente institucional quanto na comunidade, a AV é mais 

prevalente em quem fuma ou já fumou por um ano ou mais. Todavia, no grupo 

institucionalizado as proporções são mais altas, sugerindo que a associação entre AV e 

tabagismo pode ser influenciada pelo ambiente no qual o idoso reside (comunidade ou ILPI). 

Essa relação deverá ser mais bem analisada em futuros estudos que utilizem o RAVI como 

instrumento de diagnóstico da AV em idosos fumantes e não fumantes, residentes e não 

residentes em ILPI, considerando dados mais detalhados sobre tabagismo, como carga 

tabágica, tempo que parou de fumar, capacidade de abstinência, entre outras. 



157 

 

 Carvalho, Gomes e Loureiro (2010) afirmam que as respostas às influências recebidas 

pelo meio no qual o idoso vive difere entre institucionalizados e residentes na comunidade e 

acreditam que aspectos comumente vinculados à ILPI funcionam como reforço para o hábito 

de fumar. Segundo os autores, esses fatores seriam ausência de vínculo afetivo, depressão, 

menor requisição social e médica para deixar de fumar, oportunidades reduzidas, falta de 

atividade produtiva e insegurança quanto à autoeficácia. Os autores complementam que na 

população idosa residente em ILPI, o contexto de vida e cuidado inerentes a esse ambiente 

colaboram para situações negativas como abandono familiar, possíveis maus tratos, acesso 

restrito a profissionais de saúde qualificados, isolamento e inatividade física e que este 

cenário institucional possa estar associado ao tabagismo.  

A literatura afirma que a prevalência de depressão é geralmente mais elevada entre os 

fumantes e, dentre estes, maior entre os mais dependentes (REICHERT et al., 2008; 

MORRELL; COHEN; AL’ABSI, 2008; CARVALHO; GOMES; LOUREIRO, 2010). Na 

amostra do presente estudo, apesar da proporção de fumantes ter sido ligeiramente maior no 

grupo com indícios de depressão, não foi observada associação significativa entre tabagismo e 

sintomas depressivos. É possível que esse resultado tenha ocorrido porque a variável 

tabagismo agrupou em uma mesma categoria o fumante atual e o ex-fumante, pois semelhante 

ao trabalho de Roy et al. (2007), a exposição ao fumo era a informação que se desejava obter, 

independente se essa exposição ainda acontece ou se ocorreu no passado durante mais de um 

ano. 

No trabalho de Carvalho, Gomes e Loureiro (2010), os autores buscaram determinar a 

prevalência de tabagismo entre 573 idosos internados em 13 ILPI do Distrito Federal e 

verificar a associação do grau de dependência nicotínica com variáveis sociodemográficas, 

vínculo afetivo, motivação para cessação e depressão. Os autores encontraram prevalência 

geral de 23% (n=132) de tabagismo atual com predominância do sexo masculino. Identificou-

se redução da prevalência de tabagismo de acordo com o aumento da idade, contudo sem 

significância estatística. Baixa motivação para cessação do tabagismo (57,7%) e a depressão 

(60,3%) foram condições frequentes entre os fumantes. Em relação ao grau de dependência 

nicotínica, 51,7% foram classificados como moderados e 25,9% como elevados. Essa 

dependência apresentou tendência de aumento com a idade. Os fatores associados ao grau de 

dependência nicotínica foram escolaridade, renda mensal, vínculo afetivo, motivação para a 

cessação do tabagismo e depressão provável. 

Alguns outros estudos nacionais buscaram caracterizar o tabagismo em idosos 

residentes em ILPI, porém não foram encontrados resultados na população idosa brasileira 
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institucionalizada que relacionassem o hábito de fumar com alterações vocais. Diferente do 

estudo de Carvalho, Gomes e Loureiro (2010), no qual foi considerado o tabagismo atual, 

dois estudos realizados no Rio Grande do Sul também consideraram o ex-fumante em sua 

distribuição, sendo possível nesse caso, compará-los com o resultado encontrado no presente 

estudo. Na cidade de Pelotas, a prevalência combinada de idosos institucionalizados fumantes 

e ex-fumantes alcançou 36,9% em um universo de 255 residentes (DEL DUCA et al., 2012). 

No município de Rio Grande, também no Rio Grande do Sul, a proporção foi de 38,3% 

(GONÇALVES et al., 2008). Comparadas à prevalência encontrada nas ILPI de Natal no 

presente estudo, as proporções observadas nos dois municípios do Rio Grande do Sul foram 

ligeiramente mais baixas. Supõe-se que essa diferença se deve principalmente ao fato do 

estado do Rio Grande do Sul concentrar um grande percentual da produção industrial de 

tabaco em folha do país e historicamente deter uma das maiores taxas de mortalidade por 

câncer pulmonar, cujo principal fator etiológico externo é o tabagismo (WUNSC FILHO et 

al., 2010). Logo, é possível inferir que o consumo de tabaco elevado no estado leva à 

mortalidade precoce, o que diminui o número de pessoas que conseguem alcançar mais 

longevidade e, por conseguinte, residir em uma ILPI. 

Em um estudo realizado em Natal, apenas em uma das três instituições pesquisadas, 

houve relato de tabagismo atual, correspondendo a 22% dos 50 residentes nessa ILPI 

(DAVIM et al., 2004). Em Belém, estado do Pará, dos 165 idosos de baixa renda residentes 

em quatro ILPI da cidade, apenas 4,2% referiu ser fumante no momento da pesquisa 

(POLARO et al., 2012), uma proporção muito abaixo das demais. 

A literatura aponta que uma das razões para as variações encontradas nos estudos 

sobre prevalência de tabagismo é a distribuição da amostra por gênero. Nos estudos em que o 

predomínio é do sexo masculino, existe geralmente uma maior prevalência de tabagismo, pois 

de acordo com o perfil sociocultural desses indivíduos, o homem fuma mais enquanto jovem 

e preserva o hábito com o avanço da idade (CARVALHO, GOMES E LOUREIRO, 2010). 

Na amostra do presente trabalho, essa justificativa não se aplica plenamente, pois mesmo com 

predomínio do sexo feminino, a prevalência de tabagismo foi alta, indicando que 

provavelmente existem outros fatores associados que contribuem para explicar esse resultado 

ou que a amostra já reflete o padrão de progressivo incremento do número de mulheres 

fumantes . 

Outro resultado que chama a atenção em idosos institucionalizados é a motivação para 

cessação do tabagismo. Nesse grupo etário existe uma alta prevalência de dependência 

nicotínica e mais da metade dos fumantes tem baixa motivação para deixar de fumar, dois 
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fatores que dificultam o êxito de programas de cessação do tabagismo no ambiente 

institucional (CARVALHO; GOMES; LOUREIRO, 2010). Outros fatores que interferem no 

sucesso da intervenção para cessação do tabagismo são depressão, insegurança quanto à auto-

eficácia, oportunidades reduzidas, convivência rotineira com jovens fumantes, redução da 

importância dada aos benefícios da cessação, superação do balanço decisório, síndrome de 

abstinência à nicotina, menor requisição social e médica para deixar de fumar, menor procura 

por serviços de saúde médicos e odontológicos, maior risco de interações medicamentosas e 

maior grau de dependência (REICHERT et al., 2008). Percebe-se que entre os fatores 

dificultadores listados, vários são característicos do ambiente institucional, o que ratifica o 

maior desafio para os programas de cessação do tabagismo nesses locais. 

Se entre os idosos institucionalizados que fumam a prevalência de AV é maior 

conforme encontrado neste estudo, o sucesso do programa de cessação do tabagismo 

possivelmente poderá ajudar a diminuir os casos de AV, especialmente os casos atrelados às 

doenças laríngeas, tanto malignas quanto benignas (SCHWARTZ et al., 2009). Nesse sentido, 

no ambiente institucional deve-se investir na capacitação dos profissionais por meio de 

programas de educação continuada que alertem para a relevância do controle do tabagismo 

em virtude dos efeitos nocivos que o ato de fumar provoca em termos de saúde e 

vulnerabilidade psicossocial (REICHERT et al., 2008). A cessação do tabagismo em idosos 

pode resultar em redução do risco de adoecer, melhor controle da evolução de doença pré-

existente, melhora na qualidade de vida e aumento da expectativa de vida (APPEL; 

ALDRICH, 2003; REICHERT et al., 2008). 

A terceira e última variável associada à AV neste estudo foi a perda auditiva 

autorreferida, cuja prevalência na amostra total foi de 22,3%. Entre os que referiram alteração 

auditiva, a prevalência de AV foi 1,65 vezes maior quando comparados aos que não referiram, 

sendo esta associação significativa. Voz e audição possuem uma relação simbiótica, 

especialmente no que diz respeito ao monitoramento auditivo da voz e por isso os idosos que 

têm 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 
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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 em ILPI tem praticamente duas vezes mais 

AV do que o idoso institucionalizado sem alteração auditiva, o que significa que 

principalmente 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. 

Uma pesquisa feita nos Estados Unidos buscou verificar a coprevalência de AV e 

perda auditiva em 248 idosos não institucionalizados, de ambos os sexos, com idades que 

variavam de 58 a 97 anos de idade (COHEN; TURLEY, 2009). Os autores desse estudo 

norteamericano encontraram prevalência de AV e alteração auditiva em 19,4% e 50% da 

amostra, respectivamente. Pacientes com AV tiveram piores escores no protocolo de 

qualidade de vida relacionada à voz e de desvantagem da audição e não existiu associação 

significativa entre AV e alteração auditiva diagnosticada por meio de pergunta direta. 

Contudo, houve maior prevalência de AV entre os indivíduos que apresentaram pior 

desempenho na avaliação de desvantagem da audição; pessoas com AV e desvantagem 

auditiva concomitante alcançaram piores escores na escala de depressão utilizada, com 

consequente interferência na capacidade funcional e qualidade de vida (COHEN; TURLEY, 

2009).  

A partir desses resultados, os autores inferem que a perda auditiva predispõe a AV, 

mas ressaltam que estudos com avaliação auditiva instrumental são necessários para 

confirmar essa afirmação (COHEN; TURLEY, 2009). Sabe-se que idosos com perda auditiva 

moderada a profunda têm alterações na produção vocal, pois necessitam fazer mais esforço ou 

aumentar a intensidade vocal vocal para conseguirem se ouvir (COHEN; TURLEY, 2009). 

Apesar dessa evidência, não foram encontrados estudos que investigassem a coprevalência de 

AV e alteração auditiva em idosos institucionalizados. 

Estudos com a população idosa brasileira residente na comunidade indicam que a 

prevalência de alteração auditiva autorreferida oscila entre 11,2% e 31,4% (COELHO 

FILHO; RAMOS, 1999; SANTIAGO; NOVAES, 2009; PAIVA et al., 2011; CRUZ et al., 

2012). Vários outros estudos verificaram a frequência de alteração auditiva em idosos 

residentes em ILPI na população brasileira, porém as proporções variam bastante e nem 

sempre estão em consonância com o resultado encontrado no presente trabalho, 

provavelmente em virtude das diferentes formas de avaliar a alteração auditiva autorreferida, 

o que se torna uma limitação em termos comparativos.  
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Em Minas Gerais, alterações na acuidade auditiva foram referidas por 62,8% dos 86 

idosos institucionalizados e, destes, 5,8% eram surdos com diagnóstico audiológico 

confirmado (OLIVEIRA; TAVARES, 2014). Já outro estudo (DANILLOW et al., 2007) 

realizado com 149 idosos residentes em ILPI do Distrito Federal apontou uma prevalência de 

20,13% de alteração auditiva autorreferida, uma proporção muito próxima a encontrada na 

atual pesquisa. Em estudo longitudinal realizado no município de Goiânia (GO) com 59 

idosos institucionalizados, a prevalência de déficit auditivo foi de 13,6% no primeiro ano e 

dois anos após aumentou para 18,6% (MENEZES, 2011). Em relação à restrição de 

participação de origem auditiva, 34% dos 100 idosos avaliados em uma ILPI de Porto Alegre 

declararam desvantagem de grau leve à grave (SANTOS et al., 2012). Em uma ILPI de São 

Paulo,  54,43% dos idosos referiram queixa auditiva e 35% desvantagem auditiva, com piora 

progressiva da perda auditiva de acordo com o envelhecimento (BARUZZI et al., 2009). 

Alguns pesquisadores sinalizam que tanto nos idosos residentes em ILPI como na 

comunidade, a desvantagem auditiva no aspecto social é mais marcante do que no aspecto 

emocional (SANTIAGO; NOVAES, 2009; SANTOS et al., 2012; CHIOSSI et al., 2014), 

especialmente em idosos longevos (SANTOS et al., 2012). Isso também pode ocorrer em 

relação à desvantagem vocal e esse resultado pode ser justificado pelo fato do idoso estar bem 

adaptado e resignado em relação às mudanças e limitações decorrentes do declínio funcional 

comunicativo a ponto de os aspectos emocionais não serem tão afetados quanto os demais 

(CHIOSSI et al., 2014). 

No caso dos idosos residentes em ILPI, o impacto negativo da alteração auditiva pode 

estar relacionado ao caráter insidioso desta incapacidade (CRUZ et al., 2012), assim como 

ocorre nas AV (PLANK et al., 2011). Esse impacto pode ser influenciado por características 

do próprio ambiente institucional, no qual podem coexistir  dificuldades de integração social e 

desinteresse em manter as relações interpessoais, o que potencializa as incapacidades 

funcionais, o declínio cognitivo e os sintomas depressivos (BARUZZI et al., 2009).  

Percebe-se que da mesma forma que ocorre e relação à voz, a audição é outro 

elemento da comunicação cujo instrumento específico de rastreamento é controverso 

(WALLING; DICKINSON, 2012). O whispered voice test (“teste do sussurro”) é uma das 

estratégias mais difundidas para esse fim por ser o único tipo de rastreio não autorreferido que 

não utiliza equipamentos. Entretanto, como o avaliador precisa sussurrar palavras e o paciente 

deve repeti-las, a execução do teste pode ser comprometida por condições inadequadas do 

ambiente, pela inexperiência do avaliador e pela dificuldade em padronizar a emissão do 

sussurro entre diferentes avaliadores (McSHEFFERTY et al., 2013).  
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O Ministério da Saúde (BRASIL, 2006) recomenda a utilização do whispered voice 

test para rastrear alteração auditiva em idosos e sua realização foi considerada neste estudo. 

Apesar dos testes terem sido realizados, decidiu-se não aproveitá-los, pois sua confiabilidade 

se tornou questionável, em virtude, principalmente,  dos distintos ambientes institucionais nos 

quais foram administrados e o ruído externo excessivo que, em alguns casos, pode ter 

contribuído para resultados falso positivos. A pergunta direta ao idoso, apesar de também 

controversa e não padronizada (WALLING; DICKINSON, 2012), foi adotada como método, 

pois também é utilizada com frequência em outros trabalhos com idosos residentes em ILPI 

(OLIVEIRA; TAVARES, 2014; DANILLOW et al., 2007; MENEZES, 2011). 

Verifica-se que tanto a AV como a alteração auditiva são duas condições de 

incapacidade comunicativa ainda subdiagnosticadas na população idosa, especialmente a 

institucionalizada. Apesar das opções de tratamento para ambas mostrarem indícios de 

resultados positivos no idoso (OATES, 2014; ACAR  et al., 2011), o subdiagnóstico faz com 

que o acesso ao tratamento seja tardio e precário, com consequente aumento do potencial 

incapacitante. No presente estudo, a elevada prevalência de ambas as dificuldades, bem como 

sua associação, reafirmam que a AV e a alteração auditiva são duas condições que merecem 

mais atenção no ambiente institucional. 

Para isso, recomenda-se que sejam adotadas estratégias de rastreamento e intervenção 

precoce no intuito de evitar, retardar ou minimizar as perdas funcionais e psicossociais que a 

AV e alteração auditiva podem promover (COHEN; TURLEY, 2009). Isso se torna 

especialmente importante em ILPI, na qual a equipe assistencial deve ser incentivada e 

capacitada a identificar os idosos que apresentam prejuízos sensoriais e comunicativos,  

auxiliando-os a se manterem ativos e participativos dentro do contexto institucional por meio 

de estratégias que facilitem a comunicação (BRASIL, 2006; OLIVEIRA; TAVARES, 2014).  

É possível que no contexto institucional o papel crucial da comunicação, e aqui 

especificamente da voz, não seja devidamente compreendido tanto pelo idoso como pelos 

profissionais que o assistem. Nesse sentido, é necessário que ambos assimilem a comunicação 

como um instrumento de afirmação e manutenção de filiação social que vai além dos notórios 

atos de intercâmbio de informações e transmissão de mensagens (YORKSTON; 

BOURGEOIS; BAYLOR, 2010).  

Os resultados encontrados na presente pesquisa apontam que a incapacidade 

comunicativa não é rara no idoso que vive no ambiente institucional e que não está restrita 

apenas aqueles com comprometimento cognitivo, como a princípio pode parecer. A alteração 

em um dos elementos da comunicação, a voz, está presente em ¼ desses indivíduos, 
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associando-se, ainda, com outro elemento desse processo, a audição. Isso mostra que dentro 

do ambiente institucional, a capacidade comunicativa merece um olhar idiossincrático, no 

intuito de identificar os problemas e agir sobre eles. Estudos como este podem auxiliar nessa 

prática e funcionar como estímulo para a adoção de estratégias que promovam a manutenção 

da capacidade comunicativa e consequente manutenção das capacidades cognitiva, funcional, 

física e psicossocial. 

Algumas limitações do estudo merecem ser mencionadas: (a) o desenho transversal do 

estudo não permite nenhuma interpretação de causa-efeito entre as variáveis, ou seja, os 

resultados devem ser analisados com parcimônia; (b) por decisão do autor, a variável 

“fragilidade” e as avaliações dos cuidadores em relação à voz e a ocorrência de engasgos não 

foram consideradas nas análises bivariada e multivariada, pois houve elevada proporção de 

dados perdidos; (c) a maioria das informações foi autorreferida, o que implica em possíveis 

vieses de memória e de resposta; (d) a alteração auditiva não foi avaliada por meio de 

procedimentos audiológicos objetivos; (e) o padrão de referência composto utilizado, apesar 

de amparado na literatura, foi padronizado para as necessidades do objetivo e amostra deste 

estudo, o que pode implicar em viés de classificação. 

Em contrapartida, o estudo destaca-se por ser o primeiro a investigar a prevalência e 

os fatores associados à AV em idosos brasileiros institucionalizados com capacidade 

cognitiva preservada, utilizando para isso um instrumento elaborado exclusivamente para essa 

população-alvo, com propriedades psicométricas adequadas para esta finalidade. Além disso, 

a amostra garantiu sua representatividade ao contemplar quase a totalidade das ILPI do 

município de Natal, fazendo com que este se torne, até o momento, o estudo com maior 

amostra e número de instituições envolvidas que investigou aspectos relacionados à voz nas 

ILPI. 
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7 CONCLUSÕES 

 

Por meio dos resultados deste trabalho, foi possível concluir que na cidade do Natal, a 

AV é uma condição de saúde prevalente entre os idosos institucionalizados com capacidade 

cognitiva preservada. As principais queixas são relacionadas à sensações físicas de 

desconforto na região faringolaríngea e os fatores associados estão relacionados ao estado 

psicossocial (sintomas depressivos), estilo de vida (fuma ou ter fumado durante um ano ou 

mais) e comunicação (perda auditiva autorreferida).  

Os fatores associados encontrados são passíveis de prevenção, controle ou tratamento, 

portanto, demandam atenção dos gestores e profissionais envolvidos em ILPI no que diz 

respeito a medidas gerais e específicas como o investimento em estratégias de incentivo à 

manutenção ou retomada da autonomia e independência do idoso, estimulação da 

comunicação e integração social, cessação do tabagismo e minimização dos efeitos da perda 

auditiva por meio da utilização de dispositivos de amplificação sonora individual. Estratégias 

como essas almejam estimular o bem estar físico, emocional e mental dos idosos 

institucionalizados, contribuindo para a manutenção da qualidade vocal e comunicativa 

satisfatória, inserção social mais plena e melhores condições gerais de saúde. 

A obtenção desses resultados só foi possível após a elaboração e obtenção das 

propriedades psicométricas do RAVI, um instrumento único de diagnóstico epidemiológico 

da AV específico para a população idosa. Sua utilização representa uma importante 

contribuição no que se refere à atenção com a comunicação humana dentro do contexto das 

grandes populações, pois consiste em um instrumento com finalidade epidemiológica que ao 

ser inserido nos inquéritos populacionais permitirá o conhecimento da prevalência de AV e 

seus fatores associados em diferentes contextos, assim como já o fez no presente estudo. Sua 

aplicação em larga escala pretende facilitar o trabalho dos profissionais de saúde na 

identificação das alterações vocais em idosos e auxiliar as tomadas de decisão dos gestores 

públicos e das ILPI em relação às medidas direcionadas ao cuidado com a comunicação 

humana em idosos. Sendo assim, a disseminação do RAVI cria a possibilidade de um melhor 

gerenciamento assistencial, político e financeiro das ações de atenção ao idoso e amplia a 

possibilidade de proposições de políticas públicas para voltadas para a educação da 

população, prevenção de agravamentos, manutenção ou reabilitação das habilidades 

funcionais e promoção da qualidade de vida e de saúde, seja esta psíquica, cognitiva, social, 

física ou funcional.  
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As medidas criadas a partir das informações geradas devem contemplar o incentivo à 

manutenção da autonomia e independência do idoso, impulsionar sua permanência no 

convívio social e estimular uma qualidade de vida positiva. Diante disso, depreende-se que o 

idoso que mantem uma boa qualidade vocal pode se comunicar melhor, ter mais autoestima, 

permanecer inserido nos seus grupos sociais, ficar menos exposto a condições psicossociais 

negativas, adoecer menos, ser mais produtivo e representar menos gastos para o sistema de 

saúde e para as ILPI nas quais reside. 
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APÊNDICE A – Primeira versão do instrumento 
  

Nome: _________________________________________________________________________________Idade:________ 

Data de Nascimento: ____/_____/_______               Instituição:________________________________________________ 
 
Gostaríamos de fazer algumas perguntas sobre a sua voz. Você deve considerar que um “problema de voz” existe quando, a 
qualquer momento, sua voz não funciona ou não é percebida como você sente que deveria normalmente, interferindo na sua 

comunicação (Roy et al., 2007).  

Sintomas 
Presença 

ou ausência 

Há quanto 

tempo você 

começou a 

sentir isso? 

Essa sensação é: 

(frequência) 

Essa sensação é: 

(intensidade)  

Severidade do sintoma 

(frequência x 

intensidade) 
1,2 – Discreto 

3,4 – Moderada 

6,9 - Severa 

1. Você sente que tem 

rouquidão? 

(  ) SIM0 

(  ) NÃO1 

(  )<1m0 

(  )1m-1a1 

(  )+1a2 

(  ) Pouco frequente1 

(  ) Frequente2 

(  ) Muito frequente3 

(  ) Fraca1 

(  ) Moderada2 

(  ) Intensa3 

(  ) Discreto1 

(  ) Moderada2 

(  ) Severa3 

2. Você se sente incomodado com 

a sua voz? 

(  ) SIM0 

(  ) NÃO1 

(  )<1m0 

(  )1m-1a1 

(  )+1a2 

(  ) Pouco frequente1 

(  ) Frequente2 

(  ) Muito frequente3 

(  ) Fraca1 

(  ) Moderada2 

(  ) Intensa3 

(  ) Discreto1 

(  ) Moderada2 

(  ) Severa3 

3. Você sente que as pessoas se 

incomodam com a sua voz? 

(  ) SIM0 

(  ) NÃO1 

(  )<1m0 

(  )1m-1a1 

(  )+1a2 

(  ) Pouco frequente1 

(  ) Frequente2 

(  ) Muito frequente3 

(  ) Fraca1 

(  ) Moderada2 

(  ) Intensa3 

(  ) Discreto1 

(  ) Moderada2 

(  ) Severa3 

4. Você sente que faz esforço para 

falar? 

(  ) SIM0 

(  ) NÃO1 

(  )<1m0 

(  )1m-1a1 

(  )+1a2 

(  ) Pouco frequente1 

(  ) Frequente2 

(  ) Muito frequente3 

(  ) Fraca1 

(  ) Moderada2 

(  ) Intensa3 

(  ) Discreto1 

(  ) Moderada2 

(  ) Severa3 

5. Você se cansa para falar? 
(  ) SIM0 

(  ) NÃO1 

(  )<1m0 

(  )1m-1a1 

(  )+1a2 

(  ) Pouco frequente1 

(  ) Frequente2 

(  ) Muito frequente3 

(  ) Fraca1 

(  ) Moderada2 

(  ) Intensa3 

(  ) Discreto1 

(  ) Moderada2 

(  ) Severa3 

6. Você sente que fala fraco/baixo 

ou forte/alto? 

(  ) SIM0 

(  ) NÃO1 

(  )<1m0 

(  )1m-1a1 

(  )+1a2 

(  ) Pouco frequente1 

(  ) Frequente2 

(  ) Muito frequente3 

(  ) Fraca1 

(  ) Moderada2 

(  ) Intensa3 

(  ) Discreto1 

(  ) Moderada2 

(  ) Severa3 

7. Você sente dificuldade para 

falar fraco/baixo ou forte/alto? 

(  ) SIM0 

(  ) NÃO1 

(  )<1m0 

(  )1m-1a1 

(  )+1a2 

(  ) Pouco frequente1 

(  ) Frequente2 

(  ) Muito frequente3 

(  ) Fraca1 

(  ) Moderada2 

(  ) Intensa3 

(  ) Discreto1 

(  ) Moderada2 

(  ) Severa3 

8. Você sente que a sua voz tem 

entonação? 

(  ) SIM0 

(  ) NÃO1 

(  )<1m0 

(  )1m-1a1 

(  )+1a2 

(  ) Pouco frequente1 

(  ) Frequente2 

(  ) Muito frequente3 

(  ) Fraca1 

(  ) Moderada2 

(  ) Intensa3 

(  ) Discreto1 

(  ) Moderada2 

(  ) Severa3 

9. Você sente que a sua voz treme? 
(  ) SIM0 

(  ) NÃO1 

(  )<1m0 

(  )1m-1a1 

(  )+1a2 

(  ) Pouco frequente1 

(  ) Frequente2 

(  ) Muito frequente3 

(  ) Fraca1 

(  ) Moderada2 

(  ) Intensa3 

(  ) Discreto1 

(  ) Moderada2 

(  ) Severa3 

10. Você sente que sua voz está 

mais fina (aguda) ou mais grossa 

(grave)? 

(  ) SIM0 

(  ) NÃO1 

(  )<1m0 

(  )1m-1a1 

(  )+1a2 

(  ) Pouco frequente1 

(  ) Frequente2 

(  ) Muito frequente3 

(  ) Fraca1 

(  ) Moderada2 

(  ) Intensa3 

(  ) Discreto1 

(  ) Moderada2 

(  ) Severa3 

11. Você sente dificuldade para 

usar a voz ao cantar? 

(  ) SIM0 

(  ) NÃO1 

(  )<1m0 

(  )1m-1a1 

(  )+1a2 

(  ) Pouco frequente1 

(  ) Frequente2 

(  ) Muito frequente3 

(  ) Fraca1 

(  ) Moderada2 

(  ) Intensa3 

(  ) Discreto1 

(  ) Moderada2 

(  ) Severa3 

12. Você sente sua garganta seca? 
(  ) SIM0 

(  ) NÃO1 

(  )<1m0 

(  )1m-1a1 

(  )+1a2 

(  ) Pouco frequente1 

(  ) Frequente2 

(  ) Muito frequente3 

(  ) Fraca1 

(  ) Moderada2 

(  ) Intensa3 

(  ) Discreto1 

(  ) Moderada2 

(  ) Severa3 

13. Você sente dor na garganta 

enquanto fala? 

(  ) SIM0 

(  ) NÃO1 

(  )<1m0 

(  )1m-1a1 

(  )+1a2 

(  ) Pouco frequente1 

(  ) Frequente2 

(  ) Muito frequente3 

(  ) Fraca1 

(  ) Moderada2 

(  ) Intensa3 

(  ) Discreto1 

(  ) Moderada2 

(  ) Severa3 

14. Você sente queimação na 

garganta? 

(  ) SIM0 

(  ) NÃO1 

(  )<1m0 

(  )1m-1a1 

(  )+1a2 

(  ) Pouco frequente1 

(  ) Frequente2 

(  ) Muito frequente3 

(  ) Fraca1 

(  ) Moderada2 

(  ) Intensa3 

(  ) Discreto1 

(  ) Moderada2 

(  ) Severa3 

15. Você sente pigarro na 

garganta? 

(  ) SIM0 

(  ) NÃO1 

(  )<1m0 

(  )1m-1a1 

(  )+1a2 

(  ) Pouco frequente1 

(  ) Frequente2 

(  ) Muito frequente3 

(  ) Fraca1 

(  ) Moderada2 

(  ) Intensa3 

(  ) Discreto1 

(  ) Moderada2 

(  ) Severa3 

16. Você sente que tosse mais hoje 

em dia do que antes? 

(  ) SIM0 

(  ) NÃO1 

(  )<1m0 

(  )1m-1a1 

(  )+1a2 

(  ) Pouco frequente1 

(  ) Frequente2 

(  ) Muito frequente3 

(  ) Fraca1 

(  ) Moderada2 

(  ) Intensa3 

(  ) Discreto1 

(  ) Moderada2 

(  ) Severa3 

17. Você sente algo estranho na 

sua garganta? 

(  ) SIM0 

(  ) NÃO1 

(  )<1m0 

(  )1m-1a1 

(  )+1a2 

(  ) Pouco frequente1 

(  ) Frequente2 

(  ) Muito frequente3 

(  ) Fraca1 

(  ) Moderada2 

(  ) Intensa3 

(  ) Discreto1 

(  ) Moderada2 

(  ) Severa3 

18. Você sente que perde a voz ao 

longo do dia? 

(  ) SIM0 

(  ) NÃO1 

(  )<1m0 

(  )1m-1a1 

(  )+1a2 

(  ) Pouco frequente1 

(  ) Frequente2 

(  ) Muito frequente3 

(  ) Fraca1 

(  ) Moderada2 

(  ) Intensa3 

(  ) Discreto1 

(  ) Moderada2 

(  ) Severa3 

19. Você sente que o som da sua 

voz muda ao longo do dia? 

(  ) SIM0 

(  ) NÃO1 

(  )<1m0 

(  )1m-1a1 

(  )+1a2 

(  ) Pouco frequente1 

(  ) Frequente2 

(  ) Muito frequente3 

(  ) Fraca1 

(  ) Moderada2 

(  ) Intensa3 

(  ) Discreto1 

(  ) Moderada2 

(  ) Severa3 

20. Você sente que sua voz falha 

durante as conversas? 

(  ) SIM0 

(  ) NÃO1 

(  )<1m0 

(  )1m-1a1 

(  )+1a2 

(  ) Pouco frequente1 

(  ) Frequente2 

(  ) Muito frequente3 

(  ) Fraca1 

(  ) Moderada2 

(  ) Intensa3 

(  ) Discreto1 

(  ) Moderada2 

(  ) Severa3 

 

Escore Total 0 a 20  

Frequência 1 a 60  

Intensidade 1 a 60  

Severidade 1 a 60  
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e Carta de 

orientação enviada aos juízes especialistas 
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

 

 

Prezado(a) colega 

  
Sou Leandro Pernambuco, fonoaudiólogo, especialista em Voz, docente do curso de Fonoaudiologia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte e doutorando em Saúde Coletiva pelo Programa de Pós-graduação 

em Saúde Coletiva da UFRN. 

  

Faço parte de um grupo de pesquisa multidisciplinar da UFRN que estuda o envelhecimento humano e sou 

orientado pelo líder do grupo e coordenador do Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva da UFRN, Prof. 

Dr. Kenio Lima. Para a minha tese elaboramos um instrumento epidemiológico (base populacional) para 

identificação de sintomas de alterações vocais em idosos sem comprometimento cognitivo. A intenção é que esse 

instrumento seja validado e possa ser aplicado por qualquer profissional de saúde para captar se o idoso tem 

alguma alteração vocal que necessite de uma avaliação mais específica. Por ser epidemiológico, seu objetivo não 

é identificar características clínicas, algo que poderá ser feito posteriormente pelo fonoaudiólogo, utilizando 

outros instrumentos.  
  

Nesta etapa do processo de validação, precisamos da opinião de profissionais com expertise na área de voz e/ou 

envelhecimento para analisar as questões propostas para esse instrumento, composto por 20 perguntas, que 

contemplam presença ou ausência, tempo, frequência, intensidade e severidade do sintoma. Convido você a 

analisar voluntariamente o instrumento anexo e fazer suas considerações em relação a cada questão. Solicito que 

avalie se a pergunta está bem elaborada, pertinente ao que se propõe captar, se está adequada à compreensão do 

idoso e se existe algum outro item que julgue relevante e que não está contemplado, lembrando que o 

instrumento tem caráter epidemiológico e não clínico. 

 

Esta pesquisa está aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos do Hospital Universitário 

Onofre Lopes com o número 181.038/2012. 
  

Conto com sua colaboração e o seu retorno. 

  

Atenciosamente, 

Leandro Pernambuco 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/7838024850861158 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Esclarecimentos: 

 

Este é um convite para você participar de parte da pesquisa intitulada “VALIDAÇÃO DOS INSTRUMENTOS 

DE INVESTIGAÇÃO DOS DISTÚRBIOS DA VOZ, MASTIGAÇÃO E DEGLUTIÇÃO DE IDOSOS”,  
realizada no Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN). O objetivo da pesquisa é elaborar e validar três instrumentos epidemiológicos que possam ser aplicados 

por qualquer profissional de saúde para identificar se o idoso tem alguma alteração na voz, mastigação ou 

deglutição. Por ser epidemiológico, seu objetivo não é identificar características clínicas, o que poderá ser feito 

posteriormente por meio de uma avaliação mais específica, utilizando outros instrumentos.  

 

Caso decida aceitar o convite, o(a) senhor(a)  participará como juiz avaliador do instrumento relacionado à área 

de voz, que segue anexo a este Termo. Sua participação é voluntária, o que significa que o(a) senhor(a) poderá 

desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento sem que isso lhe traga prejuízo ou penalidade de 

nenhuma natureza. Salientamos que todas as informações obtidas serão sigilosas e o seu nome não será 

identificado em nenhum momento. Os dados poderão ser divulgados em meios científicos, como periódicos e 

eventos, sempre resguardando a identidade dos voluntários. 
 

Dúvidas a respeito de questões éticas dessa pesquisa poderão ser encaminhadas ao Comitê de Ética em Pesquisa 

do Hospital Universitário Onofre Lopes, situado na Avenida Nilo Peçanha, nº 620. Cep: 59012-300., Fone: 

33425003, e-mail: cep_huol@yahoo.com.br. Os responsáveis pela pesquisa poderão ser contatados a qualquer 

momento: Leandro de Araújo Pernambuco (doutorando – 84/3342.9738) e Kenio Costa de Lima (orientador – 

84/33424133). 

 

Certos em contar com a sua colaboração, ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam 

necessários. 

Leandro de Araújo Pernambuco (doutorando) e Kenio Costa de Lima (orientador) 

 

Consentimento Livre e Esclarecido  

Eu, 

_______________________________________________________________________________________, 

portador do RG ___________________, concordo em participar de parte da pesquisa “VALIDAÇÃO DOS 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGAÇÃO DOS DISTÚRBIOS DA VOZ, MASTIGAÇÃO E 

DEGLUTIÇÃO DE IDOSOS”, realizada no Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Declaro que compreendi os objetivos e procedimentos desta pesquisa 

e estou ciente da minha participação voluntária. Fui esclarecido(a) que posso desistir a qualquer momento sem 

prejuízos ou penalidades de qualquer natureza e que a minha identidade será preservada. Concedo também o 

direito de retenção e uso dos dados para fins de ensino, divulgação em periódicos e/ou revistas científicas do 

Brasil e do exterior, mantendo a confidencialidade sobre a minha identidade. 

                                                                                            
Assinatura:________________________________________________________________                               

Data _______________________________ 
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APÊNDICE C – Segunda versão do instrumento (após avaliação dos juízes especialistas) 
 
Nome: _________________________________________________________________________Idade:________________ 

Data de Nascimento: ____/_____/_______                                  Instituição:______________________________________ 

 

Gostaríamos de fazer algumas perguntas sobre a sua voz. 
O item “gravidade do sintoma” não é questionado ao idoso e deve ser marcado pelo entrevistador a partir do cruzamento do resu ltado dos 

itens “frequência” e “intensidade” (frequência x intensidade = gravidade) 

Perguntas 

Presença 

ou 

ausência 

Há quanto tempo 

o(a) senhor(a) 

começou a sentir ou 

perceber isso? 

O(a) senhor(a) 

sente ou percebe 

isso: (frequência) 

Essa sensação ou 

percepção é: 

(intensidade)  

Gravidade do 

sintoma (frequência 

x intensidade) 

6,9– Grave 

3,4 – Moderado 

1,2 - Leve  

1. Sua voz lhe incomoda? 

(  ) SIM
1 

(  ) NÃO
0 

(  ) NSI
2
 

(  ) +1ano 
2 

(  )1mês-1ano
1 

(  )
 
<1mês

 0 

(  ) Sempre 
3
 

(  ) Às vezes
2 

(  ) Poucas vezes
1  

(  ) Forte
3 

(  ) Moderada
2 

(  ) Fraca
1 

(  ) Grave
3 

(  ) Moderada
2 

(  ) Leve
1 

2. As pessoas se incomodam com 

sua voz? 

(  ) SIM
1 

(  ) NÃO
0 

(  ) NSI
2 

(  ) +1ano 
2 

(  )1mês-1ano
1 

(  )
 
<1mês

 0 

(  ) Sempre 
3
 

(  ) Às vezes
2 

(  ) Poucas vezes
1  

(  ) Forte
3 

(  ) Moderada
2 

(  ) Fraca
1 

(  ) Grave
3 

(  ) Moderada
2 

(  ) Leve
1 

3. Sua voz é rouca? 

(  ) SIM
1 

(  ) NÃO
0 

(  ) NSI
2 

(  ) +1ano 
2 

(  )1mês-1ano
1 

(  )
 
<1mês

 0 

(  ) Sempre 
3
 

(  ) Às vezes
2 

(  ) Poucas vezes
1  

(  ) Forte
3 

(  ) Moderada
2 

(  ) Fraca
1 

(  ) Grave
3 

(  ) Moderada
2 

(  ) Leve
1 

4. Sua voz é fraca ou baixa? 

(  ) SIM
1 

(  ) NÃO
0 

(  ) NSI
2 

(  ) +1ano 
2 

(  )1mês-1ano
1 

(  )
 
<1mês

 0 

(  ) Sempre 
3
 

(  ) Às vezes
2 

(  ) Poucas vezes
1  

(  ) Forte
3 

(  ) Moderada
2 

(  ) Fraca
1 

(  ) Grave
3 

(  ) Moderada
2 

(  ) Leve
1 

5. Sua voz é forte ou alta? 

(  ) SIM
1 

(  ) NÃO
0 

(  ) NSI
2 

(  ) +1ano 
2 

(  )1mês-1ano
1 

(  )
 
<1mês

 0 

(  ) Sempre 
3
 

(  ) Às vezes
2 

(  ) Poucas vezes
1  

(  ) Forte
3 

(  ) Moderada
2 

(  ) Fraca
1 

(  ) Grave
3 

(  ) Moderada
2 

(  ) Leve
1 

6. Percebe tremor na voz?  

(  ) SIM
1 

(  ) NÃO
0 

(  ) NSI
2 

(  ) +1ano 
2 

(  )1mês-1ano
1 

(  )
 
<1mês

 0 

(  ) Sempre 
3
 

(  ) Às vezes
2 

(  ) Poucas vezes
1  

(  ) Forte
3 

(  ) Moderada
2 

(  ) Fraca
1 

(  ) Grave
3 

(  ) Moderada
2 

(  ) Leve
1 

7. Sua voz tem ficado mais fina 

(aguda)? 

(  ) SIM
1 

(  ) NÃO
0 

(  ) NSI
2 

(  ) +1ano 
2 

(  )1mês-1ano
1 

(  )
 
<1mês

 0 

(  ) Sempre 
3
 

(  ) Às vezes
2 

(  ) Poucas vezes
1  

(  ) Forte
3 

(  ) Moderada
2 

(  ) Fraca
1 

(  ) Grave
3 

(  ) Moderada
2 

(  ) Leve
1 

8. Sua voz tem ficado mais 

grossa (grave)?  

(  ) SIM
1 

(  ) NÃO
0 

(  ) NSI
2 

(  ) +1ano 
2 

(  )1mês-1ano
1 

(  )
 
<1mês

 0 

(  ) Sempre 
3
 

(  ) Às vezes
2 

(  ) Poucas vezes
1  

(  ) Forte
3 

(  ) Moderada
2 

(  ) Fraca
1 

(  ) Grave
3 

(  ) Moderada
2 

(  ) Leve
1 

9. Tem falhas na voz ao falar? 

(  ) SIM
1 

(  ) NÃO
0 

(  ) NSI
2 

(  ) +1ano 
2 

(  )1mês-1ano
1 

(  )
 
<1mês

 0 

(  ) Sempre 
3
 

(  ) Às vezes
2 

(  ) Poucas vezes
1  

(  ) Forte
3 

(  ) Moderada
2 

(  ) Fraca
1 

(  ) Grave
3 

(  ) Moderada
2 

(  ) Leve
1 

10. Fica sem voz ao longo do 

dia? 

(  ) SIM
1 

(  ) NÃO
0 

(  ) NSI
2 

(  ) +1ano 
2 

(  )1mês-1ano
1 

(  )
 
<1mês

 0 

(  ) Sempre 
3
 

(  ) Às vezes
2 

(  ) Poucas vezes
1  

(  ) Forte
3 

(  ) Moderada
2 

(  ) Fraca
1 

(  ) Grave
3 

(  ) Moderada
2 

(  ) Leve
1 

11. O som da sua voz modifica 

ao longo do dia?  

(  ) SIM
1 

(  ) NÃO
0 

(  ) NSI
2 

(  ) +1ano 
2 

(  )1mês-1ano
1 

(  )
 
<1mês

 0 

(  ) Sempre 
3
 

(  ) Às vezes
2 

(  ) Poucas vezes
1  

(  ) Forte
3 

(  ) Moderada
2 

(  ) Fraca
1 

(  ) Grave
3 

(  ) Moderada
2 

(  ) Leve
1 

12. Faz esforço para falar? 

(  ) SIM
1 

(  ) NÃO
0 

(  ) NSI
2 

(  ) +1ano 
2 

(  )1mês-1ano
1 

(  )
 
<1mês

 0 

(  ) Sempre 
3
 

(  ) Às vezes
2 

(  ) Poucas vezes
1  

(  ) Forte
3 

(  ) Moderada
2 

(  ) Fraca
1 

(  ) Grave
3 

(  ) Moderada
2 

(  ) Leve
1 

13.  Sente cansaço ao falar? 

(  ) SIM
1 

(  ) NÃO
0 

(  ) NSI
2 

(  ) +1ano 
2 

(  )1mês-1ano
1 

(  )
 
<1mês

 0 

(  ) Sempre 
3
 

(  ) Às vezes
2 

(  ) Poucas vezes
1  

(  ) Forte
3 

(  ) Moderada
2 

(  ) Fraca
1 

(  ) Grave
3 

(  ) Moderada
2 

(  ) Leve
1 

14. Sente sua garganta seca ao 

falar? 

(  ) SIM
1 

(  ) NÃO
0 

(  ) NSI
2 

(  ) +1ano 
2 

(  )1mês-1ano
1 

(  )
 
<1mês

 0 

(  ) Sempre 
3
 

(  ) Às vezes
2 

(  ) Poucas vezes
1  

(  ) Forte
3 

(  ) Moderada
2 

(  ) Fraca
1 

(  ) Grave
3 

(  ) Moderada
2 

(  ) Leve
1 

15. Sente dor na garganta ao 

falar? 

(  ) SIM
1 

(  ) NÃO
0 

(  ) NSI
2 

(  ) +1ano 
2 

(  )1mês-1ano
1 

(  )
 
<1mês

 0 

(  ) Sempre 
3
 

(  ) Às vezes
2 

(  ) Poucas vezes
1  

(  ) Forte
3 

(  ) Moderada
2 

(  ) Fraca
1 

(  ) Grave
3 

(  ) Moderada
2 

(  ) Leve
1 

16. Sente queimação na 

garganta ao falar? 

(  ) SIM
1 

(  ) NÃO
0 

(  ) NSI
2 

(  ) +1ano 
2 

(  )1mês-1ano
1 

(  )
 
<1mês

 0 

(  ) Sempre 
3
 

(  ) Às vezes
2 

(  ) Poucas vezes
1  

(  ) Forte
3 

(  ) Moderada
2 

(  ) Fraca
1 

(  ) Grave
3 

(  ) Moderada
2 

(  ) Leve
1 

17. Sente pigarro na garganta? 

(  ) SIM
1 

(  ) NÃO
0 

(  ) NSI
2 

(  ) +1ano 
2 

(  )1mês-1ano
1 

(  )
 
<1mês

 0 

(  ) Sempre 
3
 

(  ) Às vezes
2 

(  ) Poucas vezes
1  

(  ) Forte
3 

(  ) Moderada
2 

(  ) Fraca
1 

(  ) Grave
3 

(  ) Moderada
2 

(  ) Leve
1 

18. Sente algo parado na sua 

garganta? 

(  ) SIM
1 

(  ) NÃO
0 

(  ) NSI
2 

(  ) +1ano 
2 

(  )1mês-1ano
1 

(  )
 
<1mês

 0 

(  ) Sempre 
3
 

(  ) Às vezes
2 

(  ) Poucas vezes
1  

(  ) Forte
3 

(  ) Moderada
2 

(  ) Fraca
1 

(  ) Grave
3 

(  ) Moderada
2 

(  ) Leve
1 

19. Sente necessidade de tossir?  

(  ) SIM
1 

(  ) NÃO
0 

(  ) NSI
2 

(  ) +1ano 
2 

(  )1mês-1ano
1 

(  )
 
<1mês

 0 

(  ) Sempre 
3
 

(  ) Às vezes
2 

(  ) Poucas vezes
1  

(  ) Forte
3 

(  ) Moderada
2 

(  ) Fraca
1 

(  ) Grave
3 

(  ) Moderada
2 

(  ) Leve
1 

NSI=não sabe informar 

 

Escore Total 0 a 19  

Frequência 1 a 57  

Intensidade 1 a 57  

Gravidade 1 a 60  
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APÊNDICE D – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para a etapa de 

obtenção de evidência de validade baseada nos processos de resposta 

 

 
 

 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE FONOAUDIOLOGIA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esclarecimentos 

Este é um convite para o(a) senhor(a) participar da pesquisa “VALIDAÇÃO DOS INSTRUMENTOS 

DE INVESTIGAÇÃO DOS DISTÚRBIOS DA VOZ, MASTIGAÇÃO E DEGLUTIÇÃO DE IDOSOS” 
que é coordenada pelos Prof. Ms. Leandro de Araújo Pernambuco, Prof. Ms. Hipólito Virgílio Magalhães 

Junior e Profa. Ms. Renata Veiga Andersen Cavalcanti. 
Sua participação é voluntária, o que significa que o(a) senhor(a) poderá desistir a qualquer momento, 

retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. 

Essa pesquisa visa construir e validar três questionários para identificar a presença de alterações na voz, 

na deglutição e mastigação de idosos. Os idosos que podem participar da pesquisa são todos aqueles indivíduos 

com 60 anos ou mais de idade, dependentes ou não. 

Caso decida aceitar o convite, o(a) senhor(a) avaliará se as perguntas dos questionários estão claras e de 

fácil compreensão em relação à voz, mastigação e deglutição. Caso não estejam o senhor(a) poderá sugerir 

outras maneiras para torná-las mais compreensíveis. 

Há o risco de constrangimento em responder aos questionários, mas o(a) senhor(a) tem o direito de se 

recusar a responder.  

O(a) senhor(a) terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: caso seja detectado algum 

problema, os devidos encaminhamentos serão realizados, de acordo com a sua vontade e necessidade. Além 
disso, o(a) senhor(a) receberá orientações sobre como cuidar da voz, da mastigação e da deglutição.  

Todos os procedimentos serão realizados por pesquisadores treinados e qualificados para os mesmos. 

As informações obtidas são sigilosas e o nome do(a) senhor(a) não será identificado em nenhum 

momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será feita de forma a não 

identificar os voluntários. 

Se o(a) senhor(a) tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, o senhor(a) será 

ressarcido, caso solicite. 

Em qualquer momento, se o(a) senhor(a) sofrer algum dano comprovadamente decorrente da pesquisa, 

o senhor(a) terá direito à indenização. 

O(a) senhor(a) ficará com uma cópia deste Termo e toda dúvida que o(a) senhor(a) tiver a respeito desta 

pesquisa, poderá perguntar diretamente para Leandro de Araújo Pernambuco, no telefone (84) 33429738, e-

mail leandroape@globo.com, Hipólito Virgílio Magalhães Junior, no telefone (84) 33429738, e-mail 

h.vmagalhaes@gmail.com, ou Renata Veiga Andersen Cavalcanti, no telefone (84) 33429738, e-mail 

revacavalcanti@gmail.com. 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital Universitário Onofre Lopes, situado na Avenida Nilo Peçanha, nº 620. Cep: 59012-300, Fone: 

33425003, e-mail: cep_huol@yahoo.com.br.  

Consentimento Livre e Esclarecido – Autorização do responsável/cuidador de idoso participante 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e benefícios 

envolvidos e, na condição de voluntário da pesquisa, autorizo a realização da coleta de dados para a pesquisa 

“Validação dos Instrumentos de Investigação dos Distúrbios da voz, mastigação e deglutição de Idosos”  
que é coordenada pelos Prof. Ms. Leandro de Araújo Pernambuco, Prof. Ms. Hipólito Virgílio Magalhães 

Junior e Renata Veiga Andersen Cavalcanti.  

E através deste consentimento, autorizo Prof. Ms. Leandro de Araujo Pernambuco – fonoaudiólogo e 

pesquisador - Prof. Ms. Hipólito Virgílio Magalhães Junior – fonoaudiólogo e pesquisador –, Profa Renata 

Veiga Andersen Cavalcanti – fonoaudióloga e pesquisadora –todos da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN), a utilizarem as informações obtidas mediante o que for falado, escrito ou visto em relação à 

minha voz, deglutição e mastigação com a finalidade de desenvolver o trabalho científico mencionado. 
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Autorizo também a publicação da pesquisa, excluindo dados pessoais, de forma escrita, podendo utilizar 

descrições e resultados de exames. Concedo também o direito de retenção e uso para fins de ensino, divulgação 

em periódicos e/ou revistas científicas do Brasil e do exterior, mantendo a confidencialidade sobre a identidade 

do idoso sob minha responsabilidade, podendo usar pseudônimos. 

                                                                                            

POLEGAR DIREITO 

Natal, __________________________. 

                                              

De acordo, 

 

_______________________________               
(Nome do voluntário em letra de forma) 

 

_______________________________ 

Voluntário 

 

R.G.___________________________  

 

 

Compromisso do Pesquisador 
Eu discuti as questões acima apresentadas com os indivíduos participantes do estudo. É minha opinião 

que o indivíduo entendeu os riscos, benefícios e obrigações relacionadas a este projeto.  
________________________________ 

(Pesquisador) 
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APÊNDICE E – Terceira versão do instrumento após obtenção da evidência de validade 

baseada nos processos de resposta. 

 
 

RASTREAMENTO DE ALTERAÇÕES VOCAIS EM IDOSOS – RAVI 
 
 

Nome: ________________________________________________________________Idade:______________ 

Data de Nascimento: ____/_____/_______                 Profissão:______________________________________ 

Endereço: _________________________________________________________________________________ 

Plano de Saúde: _______________ Escolaridade: ___________________ Telefone: ____________________ 

 

 

Perguntas Não Sim 

Se a resposta for 

“sim” 

Às vezes Sempre 

1. Sua voz lhe incomoda?     

2. As pessoas se incomodam com a sua voz?     

3. Sua voz é rouca?     

4. Sua voz está forte ou fraca?     

5. Sua voz some ao longo do dia?     

6. Sua voz piora ao longo do dia?     

7. Percebe tremor na sua voz?      

8. Percebe que sua voz está mais fina ou mais grossa?     

9. Sente que faz esforço para a voz sair?     

10. Sente cansaço na voz?     

11. Sente sua garganta seca?     

12. Sente coceira na garganta?      

13. Sente queimação, ardência na garganta?     

14. Sente pigarro na garganta?     

15. Sente dor na garganta?     

16. Sente alguma coisa presa na garganta?     
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APÊNDICE F – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para as fases de 

obtenção de validade baseada na estrutura interna e relação com outras variáveis; 

confiabilidade e consistência clínica. 

 

 
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE FONOAUDIOLOGIA 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Esclarecimentos: 
Este é um convite para o(a) senhor(a) participar da pesquisa “VALIDAÇÃO DOS 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGAÇÃO DOS DISTÚRBIOS DA VOZ, MASTIGAÇÃO E 

DEGLUTIÇÃO DE IDOSOS” que é coordenada pelos Prof. Ms. Leandro de Araújo 

Pernambuco, Prof. Ms. Hipólito Virgílio Magalhães Junior e Profa. Ms. Renata Veiga Andersen 

Cavalcanti. 
Sua participação é voluntária, o que significa que o(a) senhor(a) poderá desistir a qualquer 

momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. 

Essa pesquisa visa construir e validar dois questionários para identificar a presença de 

alterações na voz e na deglutição de idosos. Os idosos que podem participar da pesquisa são todos 

aqueles indivíduos com 60 anos ou mais de idade, dependentes ou não. 
Caso decida aceitar o convite, o(a) senhor(a) responderá aos questionários específicos com 

perguntas sobre sintomas relacionados à voz, mastigação e deglutição.  Posteriormente, o(a) senhor(a) 

será encaminhado para a Clínica Escola de Fonoaudiologia para realizar a avaliação da voz, da 
mastigação e da deglutição pelo fonoaudiólogo responsável. 

Sua voz será gravada ao emitir vogais prolongadas, contar de 1 a 20, repetir frases e dar um 

depoimento. O(a) senhor(a) será submetido a um exame laringológico, feito por um médico 

otorrinolaringologista. Este exame é chamado videolaringoscopia e é realizado para visualizar as 
estruturas da laringe, um órgão localizado no pescoço, que é responsável pela produção da voz. Neste 

exame, o médico colocará uma substância chamada xilocaína para deixar sua boca e garganta 

dormentes e em seguida colocará nessa região um aparelho em forma de um cano fino com uma 
pequena câmera na ponta. Desta forma, ele conseguirá visualizar a laringe e pedirá para você respirar e 

produzir alguns sons para ajudar. 

A mastigação será avaliada pelo fonoaudiólogo responsável, será solicitada a mastigação de pão 
francês e 5 de amêndoas.   Serão realizadas gravações da face dos participantes durante a avaliação da 

função de mastigação. As filmagens são necessárias para posterior análise da avaliação, de forma 

minuciosa. As imagens ficarão disponíveis para os pesquisadores durante o desenvolvimento da 

pesquisa, posteriormente os registros serão guardados em local seguro (Departamento de 
Fonoaudiologia), sob a responsabilidade dos pesquisadores responsáveis. É importante ressaltar, que o 

uso da imagem não será utilizado para fins lucrativos e comerciais, e o participante tem o direito de 

suspender a exibição de sua imagem, em qualquer momento. As imagens dos participantes serão 
somente utilizadas para fins da pesquisa, não sendo expostas ao público ou eventos, sem causar 

constrangimentos aos voluntários do estudo.     

Com relação à deglutição, o(a) senhor(a) será avaliado pelo fonoaudiólogo da Clínica para 
determinar junto com o(a) senhor(a) se vai ser possível realizar o exame de videoendoscopia da 

deglutição ou se é melhor realizar a videofluoroscopia da deglutição. 

Estes dois exames avaliam como o(a) senhor(a) está se alimentando com comida líquida, 

pastosa e sólida.  
Na videoendoscopia, também realizada na Clínica Escola de Fonoaudiologia, o(a) senhor(a) 

será acompanhado pelo médico juntamente com o fonoaudiólogo durante a deglutição de pequenas 
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quantidades de alimento misturado com corante alimentar. Este alimento é visualizado pelo 

equipamento chamado nasofibrolaringoscópio introduzido pelo nariz para ver na sua região da 

garganta como o(a) senhor(a) está engolindo. Este exame filma as estruturas de sua garganta e é 
registrado no computador para depois o médico e fonoaudiólogo elaborarem o laudo. 

Caso na consulta, seja mais indicado fazer o exame da videofluoroscopia, o(a) senhor(a) será 

encaminhado para o setor de Radiologia do Hospital Universitário Onofre Lopes para ser avaliado na 

sala que tem um aparelho de raio X. Neste exame, o(a) senhor(a) será acompanhado pelo médico 
juntamente com o fonoaudiólogo que irá lhe orientar a engolir os mesmos tipos de alimentos 

misturados com sulfato de bário que é um tipo de contraste, sem reações alérgicas ao organismo. As 

imagens serão gravadas no computador para depois o fonoaudiólogo e médico elaborarem o laudo. 
Em relação aos riscos, existe a possibilidade do(a) senhor(a) sentir-se cansado no momento 

das avaliações. Há o risco de constrangimento em responder aos questionários, mas o(a) senhor(a) tem 

o direito de se recusar a responder. Também pode haver desconforto ao realizar o exame 

laringológico, considerando a colocação do equipamento na boca e possível sensação de náusea, algo 
que pode acontecer ou não de acordo com a sua sensibilidade. Caso isso ocorra, o exame laringológico 

será cancelado.  

Da mesma maneira o nasofibrolaringoscópio pode gerar desconforto ao passar pelo seu nariz, 
com possível sensação de vontade de espirrar ou não, a depender de sua sensibilidade. Caso o(a) 

senhor(a) não queira continuar com o exame este é também cancelado. 

Se for necessário realizar a videofluoroscopia da deglutição, o(a) senhor(a) é minimamente 
exposto a radiação em pequeno tempo e pode haver o desconforto em tomar o sulfato de bário 

misturado aos alimentos. O(a) senhor(a), se desejar, poderá interromper a realização do exame.Caso 

o(a) senhor(a) apresente engasgos, o procedimento será interrompido e o(a) senhor(a) será orientado a 

tossir. O(a) senhor(a)  será assistido por um fonoaudiólogo especialista em disfagia, que estará 
presente em todos os procedimentos, junto com o médico. 

O(a) senhor(a) terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: caso seja detectado 

algum problema, os devidos encaminhamentos serão realizados, de acordo com a sua vontade e 
necessidade. Além disso, o(a) senhor(a) e/ou seus cuidadores receberão orientações sobre como cuidar 

da voz e da deglutição. A pesquisa também beneficia a instituição, que poderá receber este projeto nos 

seus espaços e oferecer aos seus frequentadores a avaliação da voz, mastigação e deglutição. O 
sistema de saúde também será beneficiado porque receberá informações importantes para melhorar a 

assistência ao idoso.  

Todos os procedimentos serão realizados por fonoaudiólogos e médicos, pesquisadores 

treinados e qualificados para os mesmos. 
Todas as informações obtidas serão sigilosas e o nome do(a) senhor(a) não será identificado 

em nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será 

feita de forma a não identificar os voluntários. 
Se o(a) senhor(a) tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, o senhor(a) 

será ressarcido, caso solicite. 

Em qualquer momento, se o(a) senhor(a) sofrer algum dano comprovadamente decorrente da 

pesquisa, o senhor(a) terá direito à indenização. 
O(a) senhor(a) ficará com uma cópia deste Termo e toda dúvida que o(a) senhor(a) tiver a 

respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para Leandro de Araújo Pernambuco, no 

telefone (84) 33429738, e-mail leandroape@globo.com, Hipólito Virgílio Magalhães Junior, no 

telefone (84) 33429738, e-mail h.vmagalhaes@gmail.com, ou Renata Veiga Andersen Cavalcanti, 

no telefone (84) 33429738, e-mail revacavalcanti@gmail.com. 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em 
Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, situado na Avenida Nilo Peçanha, nº 620. Cep: 

59012-300., Fone: 33425003, e-mail: cep_huol@yahoo.com.br.  
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Consentimento Livre e Esclarecido – Autorização do responsável/cuidador de idoso participante 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e benefícios 

envolvidos e, na condição de responsável/cuidador, autorizo a realização da coleta de dados para a 

pesquisa “Validação dos Instrumentos de Investigação dos Distúrbios da voz, mastigação e 

deglutição de Idosos” que é coordenada pelos Prof. Ms. Leandro de Araújo Pernambuco, Prof. 

Ms. Hipólito Virgílio Magalhães Junior e Renata Veiga Andersen Cavalcanti, junto ao idoso sob 

minha responsabilidade 

(__________________________________________________________________________).  
E através deste consentimento, autorizo Prof. Ms. Leandro de Araujo Pernambuco – 

fonoaudiólogo e pesquisador - Prof. Ms. Hipólito Virgílio Magalhães Junior – fonoaudiólogo e 
pesquisador –, Profa Renata Veiga Andersen Cavalcanti – fonoaudióloga e pesquisadora –todos da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), a utilizarem as informações obtidas mediante 

o que for falado, escrito ou visto em relação à minha voz com a finalidade de desenvolver o trabalho 

científico mencionado nas áreas voz e saúde coletiva. 
Autorizo também a publicação da pesquisa excluindo dados pessoais, de forma escrita, 

podendo utilizar descrições e resultados de exames. Concedo também o direito de retenção e uso para 

fins de ensino, divulgação em periódicos e/ou revistas científicas do Brasil e do exterior, mantendo a 
confidencialidade sobre a identidade do idoso sob minha responsabilidade, podendo usar 

pseudônimos. 

                                                                                            
POLEGAR DIREITO 

Natal, __________________________. 

                                              

De acordo, 
 

_______________________________ 

(Nome do responsável em letra de forma) 
 

_______________________________ 

(Responsável) 

 

 
Compromisso do Pesquisador 

Eu discuti as questões acima apresentadas com os indivíduos participantes do estudo ou com o 

seu responsável/cuidador. É minha opinião que o indivíduo entende os riscos, benefícios e obrigações 

relacionadas a este projeto.  
________________________________ 

(Pesquisador) 
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APÊNDICE G – Versão final do Rastreamento de Alterações Vocais em Idosos (RAVI) 

 

 
As perguntas que farei são relacionadas à sua voz e às possíveis sensações de irritação ou desconforto na sua 

garganta. Quando sua resposta for “sim,” indique qual a alternativa que melhor expressa o quanto o sintoma é 

frequente no seu dia a dia (“às vezes” ou “sempre”). 

 

RASTREAMENTO DE ALTERAÇÕES VOCAIS EM IDOSOS (RAVI) 

Perguntas 
NÃO 

(0) 

SIM 

ÁS VEZES  

(1) 

SEMPRE  

(2) 

1. Sua voz lhe incomoda?    

2. Sua voz some ao longo do dia?    

3. Sua voz piora ao longo do dia? 
   

4. Sente que faz esforço para a voz sair? 
   

5. Sente cansaço na voz? 
   

6. Sente sua garganta seca? 
   

7. Sente coceira na garganta?  
   

8. Sente queimação, ardência na 

garganta? 
 

  

9. Sente pigarro na garganta? 
   

10. Sente dor na garganta? 
   

 
Pontuação 

Total
  

 
Para o entrevistador: Atribua um ponto às respostas “às vezes” e dois pontos às respostas “sempre.” Nenhum 

ponto deve ser atribuído à resposta “não.” O escore total será o resultado da soma dos valores atribuídos às 

respostas “às vezes” e “sempre.” O escore mínimo é 0 e o escore máximo é 20. Quanto mais próximo do escore 

máximo, pior o resultado 
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APÊNDICE H – Ficha de marcação da EAV para auxiliar o juiz na avaliação 

perceptivo-auditiva 

 
 

FICHA DE AVALIAÇÃO PERCEPTIVO-AUDITIVA DA VOZ POR ESCALA ANALOGICA VISUAL 
Esta ficha é apenas para auxiliar você durante a avaliação. Não é necessário reenviar. 

 
(   ) vogal sustentada   (   ) contagem numérica 

  
Pac ___. 
      ______________________________________________  Escore:____ 
 
Pac ___. 
      ______________________________________________  Escore:____ 
 
Pac ___. 
      ______________________________________________  Escore:____ 
 
Pac ___. 
      ______________________________________________  Escore:____
     
Pac ___. 
      ______________________________________________  Escore:____
      
Pac ___. 
      ______________________________________________  Escore:____
     
 
Pac ___. 
      ______________________________________________  Escore:____
   
Pac ___. 
      ______________________________________________  Escore:____
    
 
Pac ___. 
      ______________________________________________  Escore:____ 
 
Pac ___. 
      ______________________________________________  Escore:____
       
Pac ___. 
      ______________________________________________  Escore:____ 
 
Pac ___. 
      ______________________________________________  Escore:____ 
 
Pac ___. 
      ______________________________________________  Escore:____ 
 
Pac ___. 
      ______________________________________________  Escore:____ 
    
Pac ___. 
      ______________________________________________  Escore:____ 
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APÊNDICE I - Planilha para preenchimento dos escores obtidos a partir da avaliação 

com a EAV 
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APÊNDICE J - Ficha de coleta regular da equipe de Fonoaudiologia 

 
 

FICHA DE COLETA FONOAUDIOLOGIA 
 
Instituição:_____________________________________ Data da coleta: ____/_____/_______ Número:_____ 
Entrevistador: _________________________________________ 
 

Nome do idoso: __________________________________________________________Idade:____________ 
Data de Nascimento: ____/_____/_______   Profissão:____________________________________________ 
 Nome do cuidador: _________________________________________________________________________ 

 

 
 

TESTE DE PFEIFFER (ESTADO COGNITIVO) 
 

ACERTO ERRO 

Que dia é hoje? (dia/mês/ano)   

Qual é o dia da semana?   

Onde nós encontramos?   

Qual é o seu telefone o seu endereço?   

Quantos anos você tem?   

Qual é a data do seu nascimento?   

Quem é o presidente/a do Brasil?   

Quem foi o anterior presidente/a do Brasil?   

Quais são os dois sobrenomes da sua mãe?   

Quanto é 20 menos 3? E menos 3? E menos 3? ...   

TOTAL   
 

1. Intacto (0-2 erros) 
2. Declínio cognitivo leve (3-4 erros) 
3. Declínio cognitivo moderado (5-7 erros) 
4. Declínio cognitivo severo (8-10 erros) 
NOTA: Se analfabeto se admite um erro a mais e se o nível de escolaridade é alto (nível superior) se admite um erro a 
menos. 
 
 
 

RASTREAMENTO DE ALTERAÇÕES VOCAIS EM IDOSOS (RAVI) 

Perguntas 
NÃO 
(0) 

SIM 

ÁS VEZES  
(1) 

SEMPRE  
(2) 

11. Sua voz lhe incomoda?    

12. Sua voz some ao longo do dia?    

13. Sua voz piora ao longo do dia?    

14. Sente que faz esforço para a voz sair?    

15. Sente cansaço na voz?    

16. Sente sua garganta seca?    

17. Sente coceira na garganta?     

18. Sente queimação, ardência na garganta?    

19. Sente pigarro na garganta?    

20. Sente dor na garganta?    

 
Pontuação 

Total 
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FATORES ASSOCIADOS ÀS ALTERAÇÕES VOCAIS 

Algum médico ou profissional de saúde já disse que o(a) senhor(a) tem 

1. Refluxo gastroesofágico (   ) SIM (   ) NÃO 

2. Alergias respiratórias (   ) SIM (   ) NÃO 

3. Sinusite (   ) SIM (   ) NÃO 

O(a) senhor(a) tem 

4. Resfriados (+ de 3 vezes por ano) (   ) SIM (   ) NÃO 

5. Inflamações de garganta (+ de 3 vezes por ano) (   ) SIM (   ) NÃO 

Estilo de vida 

6. O(a) sr(a).  fuma ou já fumou 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 (   ) SIM (   ) NÃO 

10. O(a) sr(a). se considera uma pessoa (   ) ATIVA (   ) INATIVA 

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 DA VOZ DO IDOSO PELO CUIDADOR 
Como você classifica a voz habitual do dia a dia desse idoso? 

(   ) EXCELENTE   (   ) MUITO BOA   (   ) BOA   (   ) RAZOÁVEL   (   ) RUIM 

Tem engasgo depois de 
engolir? 

PERCEPÇÃO DO IDOSO PERCEPÇÃO DO CUIDADOR 

(   ) NÃO  (   ) SIM (   ) NÃO  (   ) SIM 
 

QUESTIONÁRIO SIMPLIFICADO PARA DIAGNÓSTICO DE DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR EM ADULTOS 
(QST/DTM) (PAIVA, 2013) 

Itens 
SEMPRE 

(3) 
ÀS VEZES 

(2) 
NUNCA 

(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 DTM    Pontuação ≥7 = com DTM  
 

QUESTIONÁRIO SOBRE XEROSTOMIA PARA DETECÇÃO DA HIPOSSALIVAÇÃO (TORRES ET AL., 2002) 

Perguntas NÃO SIM 

1. Você sente a boca seca durante as refeições?   

2. Você tem dificuldades para engolir alimentos?   

3. 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 Pontuação Total  
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TESTE DO SUSSURRO 

O(a) senhor(a) tem problemas de audição?  (   ) Não  (   ) Sim    (   ) ORELHA D  (   ) ORELHA E   (   ) AMBAS    (   ) NÃO SABE 

Orelha D (   ) Não alterado (   ) Alterado 

Orelha E (   ) Não alterado (   ) Alterado 

 
INVENTÓRIO DE ANSIEDADE DE BECK 

Abaixo está uma lista de sintomas comuns de ansiedade. Por favor, leia cuidadosamente cada item da lista. Identifique o quanto você tem 
sido incomodado por cada sintoma durante a última semana, incluindo hoje, colocando um “x” no espaço correspondente, na mesma 
linha de cada sintoma. 

 

Absolutamente 
não 

Levemente 
Não me 

incomodou 
muito 

Moderadamente 
Foi muito 

desagradável 
mas pude 
suportar 

Gravemente 
Dificilmente 

pude 
suportar 

1. Dormência ou formigamento 
    

2. Sensação de calor 
    

3. Tremores nas pernas 
    

4. Incapaz de relaxar 
    

5. Medo que aconteça o pior 
    

6. Atordoado ou tonto 
    

7. Palpitação ou aceleração do coração 
    

8. Sem equilíbrio 
    

9. Aterrorizado 
    

10. Nervoso 
    

11. Sensação de sufocação 
    

12. Tremores nas mãos 
    

13. Trêmulo 
    

14. Medo de perder o controle 
    

15. Dificuldade de respirar 
    

16. Medo de morrer 
    

17. Assustado 
    

18. Indigestão ou desconforto no abdômen 
    

19. Sensação de desmaio 
    

20. Rosto afogueado 
    

21. Suor (não devido ao calor) 
    

TOTAL DE PONTOS  

0-7: grau mínimo de ansiedade  8-15: ansiedade leve  16-25: ansiedade moderada 26-63: ansiedade severa 
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ANEXO A – Carta de aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos do 

Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) – Projeto “Validação dos instrumentos de 

investigação dos distúrbios da voz, mastigação e deglutição de idosos” 
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ANEXO B – Carta de aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) – Projeto “Envelhecimento 

Humano e Saúde – a realidade dos idosos institucionalizados da cidade do Natal/RN” 
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ANEXO C – Modelo de carta de anuência assinada pelas ILPI que aceitaram participar 

do estudo 

 
 

CARTA DE ANUÊNCIA 

 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Centro de Ciências da Saúde 

Programa de Pós-Graduação em saúde coletiva 

 

 

 

 Declaro, para os devidos fins que o Lar do Idoso Feliz Idade Albergue Assistencial – 

ME – LIADE, através de sua respectiva direção, concorda em participar do Projeto de 

Pesquisa intitulado: Envelhecimento humano e saúde – a realidade dos idosos 

institucionalizados da cidade do Natal/RN, sob a responsabilidade dos pesquisadores: Profº. 

Drº. Kenio Costa de Lima, Profº Dr. George Dantas de Azevedo, Profª Dra. Lucia de Fátima 

Campos Schwartschild, Profº Dr. Álvaro Lima e pela Profa. Dra. Telma Maria Araújo Moura 

Lemos através da coordenação do professor Kenio Costa de Lima do programa de Pós-

Graduação em Saúde Coletiva, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

disponibilizando o departamento supracitado para o desenvolvimento das atividades, pelo 

período de execução previsto no referido Projeto. 

  

 

 

 

 

_______________________________________________ 

Diretor da Instituição 
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ANEXO D – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido- Projeto “Envelhecimento 

Humano e Saúde – a realidade dos idosos institucionalizados da cidade do Natal/RN” 

 

 
 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Centro de Ciências da Saúde 

Programa de Pós-Graduação em saúde coletiva  

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esclarecimentos: 

Este é um convite para o(a) senhor(a) participar da pesquisa “Envelhecimento 

humano e saúde – a realidade dos idosos institucionalizados da cidade do Natal/RN” que 

é coordenada pelo Profº Drº Kenio Costa Lima. 

Sua participação é voluntária, o que significa que o(a) senhor(a) poderá desistir a 

qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou 

penalidade. 

Essa pesquisa visa avaliar as condições de saúde/doença dos idosos 

institucionalizados da cidade do Natal/RN, especificamente em relação à alimentação e 

nutrição, saúde bucal, alterações bioquímicas, de equilíbrio, à voz e deglutição e 

capacidade funcional, além das condições gerais de saúde desses indivíduos, destacando-

se os principais agravos à saúde dos mesmos. Os idosos aptos a participarem da pesquisa 

constituem todos aqueles indivíduos com 60 anos ou mais de idade, dependentes ou não e 

residentes em Instituições de Longa Permanência do referente município selecionados 

para a pesquisa. 

Caso decida aceitar o convite, o senhor(a) será submetido(a) inicialmente a uma 

avaliação para determinar suas características clínicas, antropométricas, dietéticas e 

bioquímicas, seguido de uma entrevista sobre suas condições sociais e econômicas e da 

avaliação dos seus hábitos durante as atividades diárias. 

Caso decida aceitar o convite, o senhor(a) será submetido(a) inicialmente a uma 

avaliação para determinar suas características clínicas, antropométricas, dietéticas e 

bioquímicas, capacidade física e equilíbrio seguido de uma entrevista sobre suas 

condições sociais e econômicas e da avaliação dos seus hábitos durante as atividades 

diárias.  

Não se espera que o senhor(a) tenha problema algum devido à realização das 

atividades da pesquisa, porque os riscos serão mínimos considerando-se que os dados serão 

obtidos através de um exame clínico e um questionário-entrevista.  

O senhor(a) terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: na realização dos 

exames clínicos, caso se detecte algum problema, serão tomadas, de acordo com o 

senhor(a) as medidas necessárias para manter a sua saúde. 

Todos os procedimentos serão realizados por nutricionistas e dentistas, pesquisadores 

treinados e qualificados para os mesmos. 

Todas as informações obtidas serão sigilosas e o nome do(a) senhor(a) não será 

identificado em nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação 

dos resultados será feita de forma a não identificar os voluntários. 

Se o(a) senhor(a) tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, o 

senhor(a) será ressarcido, caso solicite. 

Em qualquer momento, se o(a) senhor(a) sofrer algum dano comprovadamente 

decorrente da pesquisa, o senhor(a) terá direito à indenização. 
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O(a) senhor(a) ficará com uma cópia deste Termo e toda dúvida que o(a) senhor(a) 

tiver a respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para Kenio Costa de Lima, no 

telefone (84) 88679107 ou ainda no e-mail limke@uol.com.br   

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de 

Ética em Pesquisa da UFRN no endereço Praça do Campus, Campus Universitário, CP 1666, 

Natal, 59.078-970, Brasil ou pelo telefone (84) 32153135. 

Consentimento Livre e Esclarecido – Autorização do responsável/cuidador de idoso 

participante 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos 

e benefícios envolvidos e, na condição de responsável/cuidador, autorizo a realização da 

coleta de dados para a pesquisa “Envelhecimento humano e saúde – a realidade dos 

idosos institucionalizados da cidade do Natal/RN”, junto ao idoso sob minha 

responsabilidade (_______________________________________________).  

E através deste consentimento, autorizo Profº Drº Kenio Costa Lima da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) – odontólogo e principal pesquisador 

do projeto – a utilizar as informações obtidas mediante o que for falado, escrito ou visto em 

relação ao meu estado nutricional com a finalidade de desenvolver o trabalho científico 

mencionado nas áreas de nutrição e saúde coletiva. 

Autorizo também a publicação da pesquisa excluindo dados pessoais, de forma escrita, 

podendo utilizar descrições e resultados de exames. Concedo também o direito de retenção e 

uso para fins de ensino, divulgação em periódicos e/ou revistas científicas do Brasil e do 

exterior, mantendo a confidencialidade sobre a identidade do idoso sob minha 

responsabilidade, podendo usar pseudônimos. 

                                                                                           POLEGAR DIREITO 

Natal, __________________________. 

                                              

De acordo, 

 

_______________________________ 

(Nome do responsável em letra de forma) 

 

_______________________________ 

(Responsável) 

 

 

Compromisso do Pesquisador 
Eu discuti as questões acima apresentadas com os indivíduos participantes do estudo 

ou com o seu responsável/cuidador. É minha opinião que o indivíduo entende os riscos, 

benefícios e obrigações relacionadas a este projeto.  

________________________________ 

(Pesquisador) 
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ANEXO E – Artigo  “Screening for Voice Disorders in Older Adults (Rastreamento 

de Alterações Vocais em Idosos—RAVI)—Part I Validity Evidence Based on Test Content 

and Response Processes” 
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ANEXO F - Artigo, Screening for Voice Disorders in Older Adults (Rastreamento de 

Alterações Vocais em Idosos—RAVI)—Part II Validity Evidence and Reliability, 
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ANEXO G – Certificado de “Prêmio de Excelência” na área de Saúde Coletiva, recebido 

no 22º Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia, realizado em outubro de 2014, na cidade 

de Joinville, Santa Catarina. 
 

 

 

 
 

 

 


