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RESUMO 

 

 
A terapia vocal é a opção inicial de tratamento em casos de alterações 

vocais decorrentes do envelhecimento. Existem poucas propostas de intervenção 

específicas para esta situação e as análises dos seus efeitos são limitadas. O 

tratamento ocorre tradicionalmente na frequência de uma ou duas vezes semanais, 

no entanto algumas propostas sugerem uma abordagem intensiva, não havendo 

clareza quanto à melhor forma de aplicação. Sendo assim, este estudo tem o 

objetivo de verificar os efeitos de um programa de Terapia Vocal para idosos (TVI) e 

se há diferenças entre a administração do tratamento no formato intensivo e 

convencional. Foram encaminhados para terapia vocal 27 idosos randomizados em 

dois grupos, sendo que o Grupo Intensivo (GI) realizou 16 sessões quatro vezes por 

semana e o Grupo Convencional (GC), 16 sessões duas vezes semanais. Para a 

comparação dos efeitos da terapia foram avaliados os aspectos de qualidade de 

vida por meio do protocolo Qualidade de Vida em Voz (QVV), qualidade vocal por 

meio da avaliação perceptivoauditiva e laríngeos por meio da análise perceptivo-

visual dos exames. O profissional que aplicou o tratamento foi cego quanto aos 

procedimentos de avaliação, realizados na semana anterior ao início dos 

atendimentos, na semana seguinte ao término do mesmo e um mês após. O 

programa TVI envolveu exercícios de diversas técnicas com potencial para melhorar 

os aspectos vocais impactados pelo envelhecimento Finalizaram o tratamento 25 

idosos, 13 do GI e 12 do GC. Os resultados evidenciaram melhora quanto a 

qualidade de vida relacionada a voz e em relação à qualidade vocal, mas não nos 

aspectos laríngeos. Após um mês foi mantida a melhora no QVV e na qualidade de 

voz, soprosidade e instabilidade durante emissões sustentadas e qualidade vocal e 

rugosidade na fala. Não foram observadas diferenças entre a terapia intensiva e 

convencional à exceção do arqueamento de pregas vocais que diminuiu em 38,46% 

dos participantes do GI e em nenhum do GC. A conclusão do estudo é de que o 

programa TVI traz benefício na qualidade de vida relacionada a voz e na qualidade 

vocal de idosos, de maneira que a melhora é observada imediatamente e um mês 

após o tratamento. Além disso, a terapia no formato intensivo traz benefícios 

semelhantes à terapia convencional, porém o modelo intensivo pode trazer mais 

benefícios em relação ao arqueamento de pregas vocais. Os aspectos individuais de 

cada paciente devem ser considerados no momento da escolha da frequência do 

tratamento.  

 
Palavras-chave: Distúrbios da voz. Envelhecimento. Treinamento vocal. 



 



 

ABSTRACT 

 

 
Effectiveness of the method Vocal Therapy for Elderly in the 

conventional and intensive approach 

 

The voice therapy is the initial treatment option in cases of vocal changes 

due to aging. There are few specifics intervention proposals for these cases and the 

assessments of its effects are limited. The treatment traditionally occurs at the 

frequency of once or twice a week, however some methods suggests an intensive 

approach, there is no clarity as to the best way for applying. Therefore, this study 

aims to verify the effects of the method Vocal Therapy for Elderlies (VTE) and 

whether there are differences between the treatment administration in the intensive 

and conventional format. Underwent the vocal therapy 27 elderly randomized into 

two groups, whereas the Intensive Group (IG) accomplished 16 sessions four times a 

week and the Conventional Group (CG) 16 sessions twice a week. For the 

comparison of the effects of therapy were evaluated aspects of quality of life through 

the voice-related quality of life (V-RQOL) protocol, vocal quality through the auditory 

perceptual and laryngeal through the visual perceptive analysis of the exams. The 

professional who administered the treatment was blind as to the assessment 

procedures, accomplished in the week before the beginning of the sessions in the 

week following the end of it and one month after. The VTE method involved 

exercises of various techniques with potential to improve the vocal aspects impacted 

by aging. Finished the treatment 25 elderly, 13 in IG and 12 of CG. The results 

showed improvement as the voice related quality of life and in relation to perceptual 

vocal quality, but not in the laryngeal aspects. After a month was maintained 

improvement in V-RQOL and general vocal quality, breathiness and instability during 

sustained vocal emissions and general vocal quality and roughness in speech. No 

differences were found between the intensive therapy and conventional except the 

vocal fold bowing that decreased in 38.46% of participants of the IG and in none of 

the CG. The conclusion of the study is that the VTE method brings the benefit of 

voice related quality of life and vocal quality, so that the improvement is observed 

immediately and a month after the treatment. In addition, the therapy in intensive 

format provides similar benefits to conventional therapy, but the intensive approach 

can bring more benefits in relation to the vocal fold bowing. The individual aspects of 

each patient must be considered at the choice moment of the frequency of the 

treatment. 

 

Keywords: Voice disorders. Aging. Vocal training. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

O processo de envelhecimento afeta todos os sistemas do corpo humano, 

tanto na estrutura quanto na função (SATALOFF et al., 1997). Essas mudanças 

anatômicas e funcionais também podem afetar a laringe e as demais estruturas que 

participam da fonação, prejudicando a produção vocal e consequentemente a 

comunicação do idoso (BEHLAU, 1999; LINVILLE, 2004) que passa a ter dificuldade 

em ser compreendido e a evitar atividades sociais (VERDONCK-DE LEEUW; 

MAHIEU, 2004). 

O envelhecimento das estruturas da laringe é denominado presbilaringe 

(WOO et al., 1992) e as características mais comuns a esta mudança são a atrofia e 

o arqueamento das pregas vocais, presença de processos vocais salientes e fenda 

fusiforme (PONTES; BRASOLOTTO; BEHLAU, 2005; TAKANO et al., 2010), alguns 

autores descrevem também a presença de constrição supraglótica e aumento na 

proporção glótica (PONTES; YAMAZAKI; BEHLAU, 2006), além de alterações na 

vibração da mucosa da pregas vocais (YAMAUCHI et al., 2015) que pode estar 

relacionada às mudanças histológicas das estruturas laríngeas, como a diminuição 

da lamina própria (XIMENES-FILHO et al., 2003). 

As mudanças morfológicas na laringe do idoso podem estar relacionadas às 

alterações em sua qualidade vocal, descrita frequentemente como soprosa, fraca, 

tremula e rouca (COLTON; CASPER, 1990; SATALOFF et al., 1997). Estas 

características relacionadas ao envelhecimento vocal são chamadas de presbifonia 

(BRASOLOTTO, 2010). 

Existem vários estudos que descrevem o impacto do envelhecimento na voz 

(DECOSTER; DEBRUYNE, 2000; XIMENES-FILHO et al., 2003; LINVILLE, 2004; 

MIFUNE et al., 2007; GREGORY et al., 2012; OATES, 2014), porém poucos são os 

estudos com exercícios vocais específicos ou modelos terapêuticos existentes 

aplicados para diminuir o impacto do envelhecimento vocal (SAUDER et al., 2010; 

SIRACUSA et al., 2011; TAY; PHYLAND; OATES, 2012; LU; PRESLEY; LAMMERS, 

2013; SANTOS et al., 2014; KANEKO et al., 2015).  

Atualmente existe uma recomendação na área de ciências da saúde, em 

desenvolver estudos promovendo a Prática Baseada em Evidências, descrita como 
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o rastreamento, avaliação e seleção das melhores evidências para tomada de 

decisão no cuidado com o paciente e a incorporação destas na prática clínica 

(SACKETT; ROSENBERG, 1995; SACKETT et al., 2007) e os ensaios clínicos 

controlados randomizados são uma poderosa ferramenta na obtenção de evidências 

científicas na área da saúde, sejam elas medicamentosas ou não (COUTINHO; 

CUNHA, 2005), a necessidade deste tipo de abordagem foi mencionada pela 

primeira vez na literatura médica na década de 1970 (COCHRANE, 1972).  

Com relação à prática baseada em evidências na Fonoaudiologia, as 

pesquisas que avaliam o efeito da terapia vocal iniciaram com casos descritivos por 

volta de 1940 e o crescimento têm sido lento (BEHLAU, 2008). Alguns métodos de 

terapia vocal com algum nível de evidência científica comprovada na literatura são o 

método de terapia vocal Lee Silverman (LSVT®) (RAMIG et al., 1995; RAMIG et al., 

1996; RAMIG et al., 2001a), Terapia de Ressonância (VERDOLINI-MARSTON et al., 

1995), Exercícios de Função Vocal (EFV) (STEMPLE et al., 1994; SAUDER et al., 

2010; ELLIS; BELTYUKOVA, 2011), Método de Acentuação (KOTBY et al., 1991), 

Terapia Manual Laríngea (MATHIESON, 2009), Programa Integral de Reabilitação 

Vocal (PIRV) (BEHLAU et al., 2013), Phonation Resistance Training Exercises 

(PhoRTE) (ZIEGLER et al., 2014). De acordo com Speyer (2008), alguns estudos 

com abordagens variadas não dão indícios de sua força científica, em muitos casos, 

devido à falta de rigor científico metodológico. 

A presbifonia apresenta características específicas e a terapia vocal deve 

ser voltada para essa condição, levando-se em consideração os aspectos 

encontrados na presbilaringe e as características vocais mais marcantes e que 

podem ser percebidas auditivamente. Morrison e Rammage (1994) relatam que os 

objetivos dos exercícios da terapia vocal no idoso devem incluir aumento do suporte 

respiratório, adução glótica, fonação sustentada, estabilidade vocal, extensão vocal, 

exercícios para melhorar a ressonância e precisão articulatória. Gartner-Schimidt e 

Rosen (2011) sugerem que a terapia vocal no idoso deve promover aumento de 

energia fonatória ou esforço vocal. O método PhoRTE, desenvolvido para tratar a 

presbifonia, utiliza-se de exercícios vocais com emissões sustentadas e variando 

frequência em uma produção vocal forte e com energia (ZIEGLER; HAPNER, 2013). 

Com relação à frequência das terapias, não há definição do que seria ideal, 

existem estudos variando os atendimentos num tempo de quatro semanas a 12 
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meses, sendo a frequência dos atendimentos de quatro vezes por semana (RAMIG 

et al., 1995) a encontros mais espaçados, menos de uma vez por semana (DUFFY; 

HAZLETT, 2004). Diversos destes estudos mostram resultados positivos, porém não 

se sabe se a frequência dos atendimentos interfere diretamente nestes resultados.  

Tendo em vista a necessidade de estudos desenvolvendo formas de 

intervenção para promover melhora na qualidade vocal e no desempenho 

comunicativo do idoso, este estudo propõe um formato de terapia mais próximo à 

prática clínica brasileira e pretende responder se o programa de Terapia Vocal para 

Idosos (TVI), estruturado pelos pesquisadores, apresenta melhores resultados 

quando aplicado em sua forma intensiva do que na forma convencional de terapia. 
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Poucos são os estudos encontrados na literatura descrevendo algum tipo de 

intervenção com o objetivo de melhorar aspectos vocais impactados pelo processo 

de envelhecimento, seja este impacto autopercebido, nas estruturas laríngeas, nos 

diversos aspectos vocais avaliados por meio da emissão vocal ou mediante o 

impacto na qualidade de vida.  

Um recente artigo de revisão discute qual o melhor tratamento para a 

presbifonia utilizando os estudos que apresentaram maior evidência científica na 

área e sugere as melhores abordagens cirúrgicas ou terapêuticas para cada caso 

(BRADLEY; HAPNER; JOHNS III, 2014). São citados os trabalhos de Ziegler et al. 

(2014), que estuda a abordagem de terapia vocal, o de Davids, Klein e Johns (2012), 

que utiliza a técnica cirúrgica laringoplastia por injeção (IL) e o estudo de Buckmere, 

Bryson e Patel (2011), que utiliza a tireoplastia de medialização (MT). A conclusão 

dos autores é de que tanto a terapia vocal quanto as intervenções cirúrgicas de IL e 

MT melhoram aspectos da qualidade de vida do paciente com atrofia vocal devido 

ao envelhecimento verificada por meio do questionário Qualidade de Vida em Voz. A 

maioria dos profissionais iniciam com abordagem e postura mais conservadora 

indicando a terapia vocal e quando o paciente não alcança o resultado desejado, os 

profissionais indicam a IL, procedimento que apresenta menor risco, mas é 

temporário, já que as substâncias injetadas na prega vocal a fim de minimizar o 

fechamento glótico incompleto, são absorvidas pelo corpo em cerca de seis meses. 

A escolha pela MT ocorre quando as outras abordagens não deram certo, sendo de 

última escolha porque é um método mais invasivo, porém definitivo. 

A seguir, serão descritos, em ordem cronológica de publicação, os trabalhos 

encontrados na literatura nacional e internacional, envolvendo algum tipo de 

intervenção vocal terapêutica relacionada ao envelhecimento. 

Ramig et al. (2001b) realizaram um trabalho de revisão a respeito do 

envelhecimento vocal e descreveram um estudo de três casos com queixas de 

envelhecimento na voz e avaliação pré-tratamento, incluindo rugosidade na voz e 

redução da intensidade. Os sujeitos foram submetidos ao tratamento, com a 

aplicação do método de terapia vocal Lee Silverman (LSVT®) e foram realizadas 16 
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sessões de terapia em um mês. Os dados de avaliação foram coletados três dias 

antes do início da terapia, dois dias após sua finalização e seis meses após o 

tratamento. Foram coletados dados da emissão em tempo máximo de fonação, além 

de tarefas de fala. Um sujeito foi submetido à avaliação por meio de eletromiografia 

da laringe. Após as 16 sessões de terapia, identificou-se aumento na intensidade do 

sinal vocal para os três sujeitos, com aumento da pressão sonora. A melhora na 

qualidade vocal ocorreu em dois dos três sujeitos. Com relação ao exame laríngeo 

de videoestroboscopia, houve melhora no fechamento glótico de um sujeito. O 

participante que realizou eletromiografia teve um aumento das medidas dos 

parâmetros coletados. Todos os sujeitos reportaram um impacto funcional na 

produção de fala.  

Berg et al. (2008) realizaram um estudo com 25 pacientes diagnosticados 

com disfonia relacionada ao envelhecimento. Dos 25 participantes, 19 decidiram 

pela terapia vocal e os seis restantes decidiram não realizar terapia. Todos os 

sujeitos responderam o questionário de Qualidade de Vida em Voz (QVV) antes e 

após um período com ou sem intervenção. A terapia vocal incluía educação vocal 

com foco na fisiologia do problema, trabalho com ressonância e postura para melhor 

produção vocal e EVF. Os resultados do referido estudo identificaram uma melhora 

nos escores do QVV dos sujeitos que participaram da terapia, passando de uma 

disfonia autopercebida moderada para leve ao final do tratamento, enquanto aqueles 

que não optaram por realizar terapia vocal não tiveram mudanças, permanecendo 

com uma disfonia autopercebida moderada. Um achado interessante do estudo foi 

de que os pacientes considerados mais aderentes à terapia tiveram uma melhora 

nos aspectos de qualidade de vida relacionada à voz mais evidentes do que os 

casos com adesão parcial à terapia. 

Gorman et al. (2008) realizaram um estudo descritivo com 19 idosos do sexo 

masculino com características de presbilaringe que realizaram EFV por 12 semanas, 

com 12 sessões presenciais de terapia e prática diária de duas vezes ao dia durante 

todo o tratamento. O objetivo dos autores foi identificar as mudanças nas medidas 

aerodinâmicas pré e pós-terapia vocal. Para isto, os Tempos Máximos de Fonação 

foram medidos semanalmente nos encontros com o terapeuta e a avaliação antes e 

após o tratamento consistiu na avaliação aerodinâmica proposta por Sapienza 

(1998), que inclui os seguintes parâmetros: quociente de abertura, taxa máxima de 
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declínio do fluxo, taxa mínima de declínio do fluxo e pico do fluxo glótico, pressão 

subglótica e média da amplitude da energia acústica. Após a avaliação final, 

encontrou-se diferenças significantes com melhora no TMF, nas medidas 

aerodinâmicas, indicando diminuição no fluxo glótico, melhor fechamento glótico e 

aumento da pressão subglótica. Durante a discussão, os autores apontaram o fato 

de que mesmo que a terapia com EFV priorize uma emissão suave, diferentemente 

do que é proposto por outros modelos terapêuticos para hipofonia vocal, foi possível 

atingir uma melhora no fechamento glótico e aumento da pressão subglótica. 

Gartner-Schimidt e Rosen (2011) realizaram um estudo de Coorte 

analisando os prontuários de pacientes com atrofia de prega vocal na University of 

Pittsburg entre os anos de 2007 a 2009. Os pesquisadores tiveram acesso a 275 

prontuários de pacientes com idade acima de 55 anos e identificaram que 189 

destes não realizaram nenhum tipo de tratamento vocal e nunca retornaram após a 

avaliação inicial realizada. Dos 86 restantes, 31% não realizaram nenhum tipo de 

tratamento, porém foram acompanhados durante um período, 44% realizaram 

terapia vocal, 15% foram encaminhados para cirurgia vocal e 9% realizaram terapia 

vocal e cirurgia. O tipo de terapia vocal identificada no estudo incluía abordagens 

indiretas (higiene vocal, orientação a respeito do mecanismo laríngeo, relaxamento, 

entre outras) e diretas (terapia de voz ressoante, fluxo fonatório e exercícios de trato 

vocal semiocluído). Na referida pesquisa, os escores do questionário IDV (Índice de 

Desvantagem Vocal) não demonstraram progresso importante após a intervenção 

realizada, porém os pacientes que realizaram apenas cirurgia vocal e os que 

realizaram apenas a terapia vocal tiveram melhora nos escores do questionário após 

a intervenção, sendo esta melhora em 56% do pacientes cirúrgicos e 36% dos que 

passaram por terapia vocal. O estudo aponta a importância de alguns dados como o 

número de pacientes que procuram atendimento e não retornam à clinica e a 

possibilidade de terem compreendido que a alteração vocal é uma questão 

fisiológica do envelhecimento e não alguma outra doença mais grave. Um outro 

dado do estudo indica que a maior parte dos pacientes ficou descontente com o 

resultado do tratamento, sendo este cirúrgico ou terapêutico. Os autores sugerem 

que talvez um programa de terapia que proporcione aumento de energia fonatória ou 

esforço vocal para se obter uma voz melhor, forneça melhores resultados. Com 

relação à satisfação baixa do paciente após o procedimento cirúrgico, pontuou-se a 
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possibilidade de que somente diminuir o fechamento glótico não seja suficiente, já 

que a cirurgia não proporciona mudanças na microarquitetura da prega vocal.  

O estudo de LaGorio, Carnaby-Mann e Crary (2010) com seis pacientes 

diagnosticados com arqueamento de pregas vocais, sendo que cinco deles 

apresentavam diagnóstico de presbifonia, submeteu os participantes à terapia com 

neuroestimulação elétrica (NMES) associada à realização de exercício vocal em 

cinco sessões semanais, com uma hora de duração durante três semanas.  Neste 

estudo, os exercícios vocais seguiam uma hierarquia progressiva exigindo o 

paciente a sustentar a fonação de forma mais longa, mais forte e mais aguda em 

uma performance mínima de 60, 70 ou 80% dos valores encontrados na avaliação 

anterior ao início do tratamento. Os resultados mostraram uma melhora no Índice de 

Desvantagem Vocal (IDV) em cinco dos seis pacientes, TMF da vogal ‘i’, no 

fechamento glótico e diminuição da constrição supraglótica. 

Mau, Jacobson e Garrett (2010) analisaram os fatores associados à terapia 

vocal no tratamento da presbifonia. Foram avaliados 67 pacientes com queixas 

vocais relacionadas ao envelhecimento, presença de rugosidade na voz e atrofia de 

pregas vocais. Cinquenta e quatro dos pacientes avaliados foram encaminhados 

para terapia vocal individual com diferentes abordagens, como método Lee 

Silverman adaptado e utilizado nos pacientes com arqueamento de pregas vocais de 

moderado a grave, voz ressoante, exercícios de fluxo fonatório, exercícios de trato 

vocal semiocluído com a utilização de tubos mergulhados na água e EFV. Os 

pacientes com leve arqueamento de pregas vocais realizaram EFV, aqueles com 

arqueamento classificado entre moderado e intenso foram tratados com abordagens 

que utilizavam a produção em frequência aguda e intensidade forte. Em todos os 

casos, foi utilizada uma abordagem hierárquica utilizando a voz ressoante na 

produção de palavras, frases, sentenças e finalmente, durante a conversa em nível 

estruturado. A avaliação pré e pós-tratamento seguiu o protocolo nacional americano 

(NOMS) de medidas funcionais de comunicação para voz, no qual o fonoaudiólogo 

classifica a desordem específica de comunicação a ser avaliada, dentro de uma 

escala de sete pontos, sendo que o nível um corresponde ao indivíduo menos 

funcional e o nível sete corresponde ao indivíduo mais funcional no aspecto 

avaliado. Os resultados mostraram uma melhora significante de 85% nos escores do 

NOMS, independentemente da idade do sujeito (idoso jovem ou idoso longevo). Um 
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achado interessante desse estudo foi a constatação de que pacientes com melhor 

fechamento glótico antes da intervenção melhoraram mais após o tratamento e 

pacientes com condições de saúde mais debilitada tiveram melhora menor na 

avaliação após intervenção terapêutica. 

Sauder et al. (2010) aplicaram EVF em nove pacientes com presbilaringe 

(dois do sexo feminino e sete do sexo masculino). O programa de terapia foi 

realizado durante seis semanas (seis encontros de 60 minutos de duração) e o 

participante deveria realizar em casa duas vezes ao dia a sequência de exercícios 

por duas vezes. Para a avaliação pré e pós-tratamento, foram realizados: análise 

acústica (jitter, shimmer, F0 da fala, TMF); análise perceptivoauditiva por meio da 

escala analógico visual utilizando os parâmetros de grau geral de desvio, 

soprosidade e tensão; questionário Índice de Desvantagem Vocal para 

autoavaliação; laringoscopia para medir diferenças na laringe antes e após o 

tratamento. Os resultados do estudo mostraram que, após o tratamento, ocorreu 

melhora significante no Índice de Desvantagem Vocal, redução do esforço vocal 

autorrelatado, diminuição no grau geral de desvio vocal, na soprosidade e na tensão. 

Não foram encontradas diferenças nas medidas acústicas, TMF e avaliação direta 

da laringe. 

Tanner et al. (2010) realizaram um estudo com dois homens idosos com 79 

anos de idade, gêmeos monozigóticos, com importante arqueamento de pregas 

vocais, queixas de rouquidão, fraqueza vocal e disfagia. Os dois sujeitos já haviam 

realizado procedimentos cirúrgicos de laringoplastia por injeção e tireoplastia de 

medialização, sem sucesso, de modo a permanecer com disfonia intensa. Os 

referidos indivíduos foram então encaminhados à terapia vocal e o método escolhido 

foi o EFV, com realização de quatro semanas de tratamento que incluíram quatro 

sessões com a presença do fonoaudiólogo e mais a prática diária dos exercícios por 

pelo menos duas vezes em casa. Os procedimentos de avaliação vocal pré e pós-

terapia foram os seguintes: Índice de Desvantagem Vocal, medidas de Tempo 

Máximo de Fonação, análise acústica (F0, jitter, shimmer, HNR, média spectral e 

desvio padrão) e videoestroboscopia. Após o processo terapêutico, foi observada 

melhora no fechamento glótico e nas respostas do Índice de Desvantagem Vocal, 

porém não foi realizada análise estatística. Ressalta-se a persistência de disfonia 
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intensa nos dois sujeitos, evidenciada pela análise acústica que não modificou após 

o tratamento. 

Siracusa et al. (2011) observaram o efeito imediato da técnica de sopro 

sonorizado na voz de idosos. Foi realizada autoavaliação vocal, avaliação 

perceptivoauditiva após a gravação da vogal sustentada “é” em momento habitual 

(H), após uso, ou seja, após um minuto de conversa espontânea (U) e após a 

realização do exercício (E). Os resultados não mostraram diferença significante nos 

aspectos perceptivoauditivos da voz entre H e U, porém mostraram diferença entre 

H e E. A maior parte dos idosos não referiu mudança vocal após a realização do 

exercício. 

Tay, Phyland e Oates (2012) avaliaram os efeitos do EFV em um grupo de 

22 idosos participantes de um coral da Universidade da Terceira Idade de 

Melbourne. Metade dos sujeitos (11) realizou o programa de terapia durante cinco 

semanas e teve quatro encontros com o terapeuta, sendo o primeiro e o último 

designados à avaliação e o segundo e o terceiro destinados à realização de treino 

vocal. Um grupo controle de 11 sujeitos teve apenas dois encontros, nestes foram 

realizadas avaliação pré e pós. Os autores avaliaram aspectos perceptivoauditivos 

da voz (soprosidade, rugosidade e tensão), aspectos aerodinâmicos (TMF) e 

acústicos (F0, jitter, shimmer, NHR) e identificaram aspectos de autoavaliação vocal. 

Os participantes que realizaram EFV deveriam realizar a série de exercícios em 

duas repetições de cinco minutos, duas vezes ao dia e anotá-las numa ficha para 

controle. Após as cinco semanas, foi percebida melhora significante nos aspectos de 

rouquidão, TMF, jitter, shimmer, NHR e de autopercepção no grupo que realizou 

EFV. 

Um estudo recente de dois casos avaliou a eficácia do tratamento com o 

método LSVT® para a presbifonia. Os dois sujeitos participantes realizaram 

avaliação laringoestroboscóspica e foi identificada presença de atrofia de pregas 

vocais com diagnóstico de presbilaringe, além de queixa de voz fraca e dificuldade 

de serem ouvidos. Foram aplicadas as 16 sessões de 60 minutos do LSVT e os dois 

sujeitos foram reavaliados após duas semanas do término do tratamento. Constatou-

se melhora significante no fechamento glótico, na função fonatória, nos parâmetros 

acústicos e na avaliação perceptivoauditiva (LU; PRESLEY; LAMMERS, 2013). 
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O estudo de Ziegler et al. (2014) teve como objetivo primário avaliar a 

eficácia a curto prazo de dois tipos de terapia vocal no tratamento da presbifonia: 

EFV e PhoRTE (Phonation Resistance Training Exercise). O objetivo secundário foi 

determinar diferenças na adesão ao tratamento e satisfação com o tratamento 

existente, entre as duas abordagens terapêuticas. Dados preliminares de 16 idosos 

com presbifonia foram coletados, randomizados e direcionados para o grupo de 

terapia EFV, PhoRTE ou grupo controle sem tratamento. Antes e depois de um 

período de quatro semanas, os participantes completaram o questionário QVV 

(Qualidade de Vida em Voz) e cumpriram a tarefa de esforço fonatório percebido, 

que consistiu na autoavaliação do esforço fonatório, na qual o paciente deveria 

marcar em uma escala de magnitude, na qual 100 correspondia a um “esforço 

confortável durante a fonação”, 50 representava “metade do esforço considerado 

confortável” e 200 “duas vezes mais esforço do que o confortável”. Além disso, os 

participantes em tratamento completaram um registro de práticas semanais e um 

questionário de satisfação pós-tratamento. Os resultados de avaliação revelaram 

que os grupos EFV e PhoRTE obtiveram melhora significante nos escores do QVV. 

Entretanto, apenas o PhoRTE demonstrou redução significante na tarefa de esforço 

fonatório. O grupo sem terapia não demonstrou melhoras em nenhum dos aspectos 

avaliados. Observou-se também que os pacientes que realizaram EFV foram 

discretamente mais assíduos quanto à realização dos exercícios em casa, porém os 

pacientes que tiveram terapia com o método PhoRTE indicaram melhor satisfação 

com o tratamento. De acordo com o trabalho de revisão de Oates (2014), este é o 

estudo com melhor evidência científica em terapia vocal com idosos. 

Um estudo nacional recente no modelo de ensaio clinico prospectivo 

randomizado verificou a eficácia do uso de tubos de ressonância na terapia vocal 

com indivíduos idosos. Participaram 42 idosos (30 mulheres e 12 homens) com 60 

anos de idade ou mais e características de presbifonia, moradores de uma 

instituição. Nesse estudo, os sujeitos foram divididos em dois grupos (G1 e G2) com 

quantidade igual de homens e mulheres. Os indivíduos do G1 realizaram seis 

sessões de terapia vocal utilizando tubos de ressonância (Método Finlandês) e os do 

G2 realizaram seis encontros, nos quais foram abordados aspectos de higiene e 

saúde vocal. Antes e após os encontros, foram avaliados aspectos de 

autopercepção vocal, realizada espirometria e avaliação perceptivoauditiva por meio 
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da escala GRBASI analisada por uma juíza. Após os encontros, observou-se 

melhora de 90% dos participantes do G1 e 9% do G2 com relação aos aspectos de 

autopercepção. Foram encontradas diferenças significantes em quase todos os 

parâmetros da avaliação perceptiva no G1, com exceção da soprosidade, além da 

melhora do G1 e piora do G2 na espirometria. Um dado importante do estudo foi a 

constatação de que idosos jovens e idosos longevos adquirem os  mesmos 

benefícios na voz com o método dos tubos finlandeses (SANTOS et al., 2014).  

Nemr et al. (2014) descrevem o Programa Vocal Cognitivo (CPV) para o 

tratamento de idosos com sinais de presbilaringe com ou sem queixas vocais. O 

programa publicado apresentou os resultados parciais da sua aplicação em três 

sujeitos do gênero feminino, sendo composto por seis sessões de 60 minutos cada. 

O objetivo do trabalho em cada sessão, bem como os exercícios utilizados, variava 

de acordo com a etapa do tratamento. A primeira sessão foi dividida em introdução e 

trabalho com a respiração; a segunda sessão continuou a trabalhar com o aspecto 

mencionado anteriormente; na terceira e quarta sessões o trabalho foi focado na 

fonte; na quinta sessão o foco foi o filtro; a sexta sessão foi de conclusão do 

tratamento. Os resultados mostraram que os três pacientes apresentaram melhora 

na Loudness, clareza articulatória e coordenação pneumofonoarticulatória, aumento 

no Tempo Máximo de Fonação, aumento da frequência fundamental, jitter e 

proporção harmônico ruído (NHR) passaram para os valores esperados de 

normalidade. De acordo com os autores, houve melhora na qualidade vocal, nos 

tempos máximos de fonação, além de redução nos sinais de presbilaringe, embora 

não tenha sido realizada análise estatística.  

O estudo de Kaneko et al. (2015) aplicou EFV em um grupo de 16 pacientes, 

sendo 13 homens e três mulheres com idade entre 65 e 81 anos de idade, 

apresentando atrofia de pregas vocais e um outro grupo que não tinha interesse em 

realizar tratamento, composto por uma mulher e cinco homens com idades entre 65 

e 85 anos, foi utilizado como grupo controle. Os procedimentos da avaliação pré e 

pós foram os seguintes: avaliação aerodinâmica composta por TMF; taxa média do 

fluxo e intensidade; avaliação perceptivoauditiva realizada por meio da escala 

GRBAS; análise estroboscópica da laringe medida por meio dos parâmetros NMWA 

(amplitude normal de vibração da mucosa) e NGG (fechamento glótico normal); 

análise acústica utilizando o programa MDVP com a extração dos parâmetros jitter e 
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shimmer; autoavaliação do impacto da disfonia por meio do protocolo IDV-10. Após 

oito semanas de tratamento, sem considerações quanto à frequência e duração das 

sessões, foi observada diferença significante entre o pré e o pós no grupo EFV para 

os seguintes parâmetros: TMF, jitter, escala GRBAS, NMWA, NGG e IDV-10, 

sugerindo a melhora de tais parâmetros. O grupo controle não sofreu mudanças 

significantes entre a primeira e a segunda avaliação. 

Outro recente trabalho de revisão comenta sobre as abordagens 

terapêuticas para tratamento vocal no envelhecimento (OATES, 2014). O texto 

descreve dez artigos publicados desde 2008 e indica quais abordagens parecem ter 

maior impacto positivo. Os autores relatam que a força de evidência científica dos 

estudos citados ainda é fraca e o nível de evidência é baixo, sendo que o único 

estudo com nível moderado de evidência é o estudo de Ziegler et al. (2014). As 

limitações dos estudos citados incluem preferencialmente as amostras de número 

reduzido, ausência de cálculo amostral, uso de análise estatística descritiva e falta 

de relatos a respeito dos intervalos de confiança. Outras críticas referem-se aos 

critérios de inclusão e exclusão imprecisos para seleção de participantes e o método 

de diagnóstico de presbifonia. 

O Quadro 1 é uma adaptação do quadro de revisão realizado por Oates 

(2014) sobre terapia vocal em idosos, sendo que os artigos de Ramig et al. (2001b); 

Siracusa et al. (2011); Nemr et al. (2014); Santos et al. (2014); Kaneko et al. (2015) 

não haviam sido citados devido à metodologia adotada pelo autor, que optou por 

selecionar apenas os estudos que descrevessem algum tipo de terapia vocal para 

casos de envelhecimento publicados a partir de 2008 até o momento de submissão 

do artigo. 
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 Autores Desenho do 
estudo 

Participantes Intervenção Medidas de avaliação Achados 

Kaneko et 
al. (2015) 

Estudo 
retrospectivo. 

16 idosos (3 mulheres e 13 
homens) no grupo de 
terapia; 6 idosos (1 mulher 
e 5 homens) no grupo sem 
terapia. 

8 semanas de EFV. Aerodinâmica; GRBAS, estroboscopia; 
MDVP; IDV-10. 

Melhora no TMF, GRBAS, jitter, 
shimer, análise laríngea e IDV-10. 

Nemr et al. 
(2014) 

Estudo de caso.  3 idosos. CPV: 6 sessões de 60 minutos. Videolaringoscopia; CAPE-V; 
Protocolo de Screening sobre o risco 
da disfonia. 

Melhora na coaptação glótica e onda 
mucosa; Melhora nos aspectos 
perceptivoauditivos; melhora no 
protocolo de autoavaliação. 

Santos et 
al. (2014) 

Ensaio clínico 
prospectivo 
randomizado. 

42 idosos. G1: seis sessões de terapia 
com tubos de ressonância – 
método “finlandês”; G2: seis 
encontros com orientações de 
higiene vocal e educação vocal. 

Aspectos de autopercepção vocal; 
espirometria; GRBASI. 

G1 Melhorou 90% autopercepção, G2 
9%; melhora significante na 
perceptivoauditiva com exceção da 
soprosidade no G1; melhora do G1 e 
piora do G2 na espirometria. 

Ziegler et 
al (2014) 

Prospectivo, 
randomizado e 
controlado com 
comparação entre 
duas abordagens 
terapêuticas. 

EFV: seis; PoRTE: cinco; 
Controle: cinco. 

EFV e PoRTE: 4 sessões de 45 
min por 4 semanas com prática 
de 2x ao dia em casa. 

QVV; percepção do esforço fonatório; 
dados de adesão ao tratamento; 
questionário de satisfação pós-
tratamento. 

Grupos de estudo melhoraram o 
QVV, grupo PhoRTE melhorou 
esforço vocal percebido; EFV foi mais 
aderente a terapia; PhoRTE teve 
maior satisfação com o tratamento do 
que EFV. 

Lu, Presley 
e Lammers 
(2013) 

Prospectivo 
descritivo. 

Dois sujeitos (um homem e 
uma mulher). 

LSVT: 16 sessões de 60 min 
por 4 semanas e prática diária 
em casa. 

Estroboscopia;TMF; medidas 
acústicas; GRBAS. 

Melhora significante no fechamento 
glótico, função fonatória, medidas 
acústicas e perceptivoauditivas. 

Tay, 
Phyland e 
Oates 
(2012) 

Prospectivo- 
descritivo. 

EFV: 11; Controle: 11 (sete 
mulheres e quatro homens 
em cada grupo). 

EFV: 5 semanas de intervenção 
com prática diária de 2x ao dia 
em casa. 

Avaliação perceptivoauditiva 
(rugosidade, soprosidade e tensão); 
TMF; classificação do paciente quanto 
a efetividade do tratamento. 

EFV: melhora significante da 
rugosidade, TMF, jitter, shimmer e 
NHR; Grupo sem intervenção: 
diminuição no jitter e NHR. 

Siracusa 
et al. 
(2011) 

Estudo descritivo. 33 idosos (19 mulheres e 
14 homens). 

Efeito imediato após um minuto 
de realização do exercício de 
sopro sonorizado. 

Autoavaliação vocal e avaliação 
perceptivoauditova com comparação 
da voz em situação habitual, após o 
uso e após a realização do exercício 
autoavaliação vocal. 

Melhora vocal após a realização do 
exercício quando comparada a 
situação pós-uso habitual. Não houve 
mudanças nos aspectos de 
autoavaliação. 

Gartner-
Schmidt e 
Rosen 
(2011) 

Retrospectivo, 
revisão de base de 
dados. 

275 pacientes. Terapia vocal com abordagem 
direta ou indireta com desenho 
individual; cirurgia vocal; terapia 
+ cirurgia vocal; nenhum tipo de 
intervenção. 

IDV-10. Dois terços dos pacientes não 
retornaram ao tratamento; baixa taxa 
de sucesso com terapia, terapia + 
cirurgia ou cirurgia apenas. 

LaGorio, 
Carnaby-
Mann e 
Crary 
(2010) 

Prospectivo, estudo 
de caso. 

Seis pacientes. 5 sessões de 1h por dia 
durante 3 semanas – NMES + 
exercícios vocais. 

IDV; medidas acústicas (frequência 
vocal máxima na vogal sustentada “a” 
e “i”, maior intensidade de fala em uma 
frase); estroboscopia, TMF. 

Melhora não significante no IDV; 
Aumento no TMF, significante apenas 
para o “i”; Melhora no fechamento 
glótico e redução da compressão 
supraglótica. 

continua 
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continuação 

Autores Desenho do 
estudo 

Participantes Intervenção Medidas de avaliação Achados 

Mau, 
Jacobson 
e Garrett 
(2010) 

Retrospectivo, 
revisão de dados. 

67 pacientes. 54 dos pacientes realizaram de 
1 a 7 sessões de terapia 
adaptada individualmente, 
foram utilizados princípios do 
LSVT, tubos de ressonância, 
voz ressoante, fluxo fonatório, 
EFV. 

NOMS: medidas de comunicação 
funcional para voz. 

NOMS escores 85% melhores, 
independente da idade. 

Sauder et 
al. (2010) 

Prospectivo-
descritivo. 

Nove pacientes (duas 
mulheres e sete homens). 

EFV: seis encontros de 60 min 
durante seis semanas, com 
prática diária de 2x ao dia. 

Medidas acústicas; TMF, avaliação 
perceptivoauditiva (grau geral de 
desvio, soprosidade, tensão); IDV; 
esforço vocal autorreferido; 
estroboscopia. 

Melhora significante no IDV; redução 
do esforço vocal autorreferido e 
redução do grau geral de desvio, 
soprosidade e tensão. Ausência de 
modificações para medidas acústicas, 
TMF e estroboscopia. 

Tanner et 
al. (2010) 

Prospectivo, estudo 
de caso. 

Dois homens de 79 anos 
gêmeos monizigóticos. 

IL + 4 sessões de EFV com 
prática de 2x ao dia. 

IDV; TMF; medidas acústicas; 
estroboscopia. 

Melhora no fechamento glótico e IDV 
após EFV (ausência de análise 
estatística). Sem melhoras nas 
medidas acústicas. 

Berg et al. 
(2008) 

Retrospectivo, 
revisão de dados 
de caso e controle. 

19 pacientes (10 mulheres 
e nove homens) que 
escolheram realizar 
terapia; Seis pacientes 
(três homens e Três 
mulheres) que optaram por 
não realizar terapia vocal. 

Educação vocal, voz ressoante 
e EFV; média de 5,1 meses e 
4,1 sessões. 

QVV Melhora significante de 74% no QVV 
nos casos que realizaram terapia. 
Sujeitos que aderiram mais a terapia 
melhoraram mais do que os que 
tiveram adesão parcial. 

Gorman et 
al. (2008) 

Estudo descritivo. 19 sujeitos do sexo 
masculino 

EFV 1x por semana durante 12 
semanas, com prática diária de 
2x ao dia. 

Medidas aerodinâmicas; TMF. Melhora significante no TMF e 
mudanças significantes nas medidas 
aerodinâmicas indicando redução do 
fluxo glótico fonatório, maior 
competência no fechamento glótico e 
aumento da pressão subglótica. 

Ramig et 
al. (2001b) 

Descritivo, estudo 
de caso. 

Três pacientes (dois 
homens e uma mulher). 

LSVT: 16 sessões de 60 min, 
4x semanais durante 4 
semanas. 

EMG; medidas de intensidade de voz 
e fala; pressão aérea subglótica. Não 
houve clara descrição dos 
procedimentos e eles não foram 
realizados em todos os sujeitos, com 
exceção das medidas de intensidade 
de voz e fala. 

Aumento da loudness; melhora nos 
aspectos perceptivos da voz em 2 
dos 3 pacientes; melhora no 
fechamento glótico em 1 dos 3 
sujeitos. 

Fonte: Adaptado de Oates (2014). 

Quadro 1 - Estudos da efetividade das intervenções terapêuticas para presbifonia 
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3  OBJETIVOS 

 

 

3.1  OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar a efetividade do programa de Terapia Vocal para Idosos (TVI). 

 

 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Verificar os efeitos do TVI na qualidade vocal, na qualidade de vida 

relacionada à voz e no comportamento laríngeo imediatamente após a terapia e no 

acompanhamento após um mês. 

Verificar se as modificações nos aspectos selecionados ocorrem de forma 

diferente quando a terapia é oferecida em formato intensivo ou quando oferecida em 

formato convencional. 

Com base nisso foram elaboradas as seguintes hipóteses nulas: 

 

 

3.3  PRIMEIRA HIPÓTESE NULA 

 

Não ocorrem modificações quanto aos aspectos vocais, laríngeos e de 

qualidade de vida em indivíduos acima dos 60 anos que apresentam queixas vocais 

relacionadas ao envelhecimento submetidos ao programa TVI. 

 

 

3.4  SEGUNDA HIPÓTESE NULA  

 

O programa de Terapia Vocal para Idosos tem resultados semelhantes 

quando aplicado no formato intensivo em relação ao formato convencional. 
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4  METODOLOGIA 

 

 

Este estudo seguiu a metodologia proposta pelo CONSORT seguindo a 

estratégia PICO (Paciente, Intervenção, Comparação e Outcomes - desfecho) tendo 

como base a seguinte pergunta: 

Idosos com queixas vocais submetidos à terapia vocal intensiva quando 

comparados a idosos submetidos à terapia vocal convencional apresentam 

mudanças nos aspectos de qualidade vocal, qualidade de vida em voz e na imagem 

laríngea? 

 

 
4.1  TIPO DE ESTUDO 

 

Foi realizado estudo no formato de ensaio clínico controlado randomizado 

cego. 

 

 

4.2  ASPECTOS ÉTICOS 

 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição 

onde foi realizado – Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São 

Paulo (FOB-USP) – CAAE: 07814412.4.0000.5417, com parecer de número 160.793 

(Anexo A), emenda número 1.115.572 (Anexo B) e todos os participantes assinaram 

o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (Anexo C), após receberem as devidas 

orientações e esclarecimentos quanto aos procedimentos realizados, fornecendo 

concordância expressa.  

 

 

4.3  LOCAL DO ESTUDO 

 

O estudo foi desenvolvido na Clínica de Fonoaudiologia da FOB-USP.  
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4.4  CASUÍSTICA 

 

Realizou-se o cálculo do tamanho da amostra, a partir dos resultados do 

estudo piloto sobre o escore total do protocolo Qualidade de Vida em Voz (QVV), 

realizado com os sete primeiros sujeitos tratados, por meio do Cálculo do Poder e 

Tamanho da amostra. Os dados iniciais indicaram que a diferença na resposta dos 

pares tem Distribuição Normal com desvio-padrão conjunto de 9,34. Se a verdadeira 

diferença na resposta média desses pares vale 8,57, precisariam ser estudados 11 

pares de elementos amostrais para rejeitar a hipótese nula de que essa diferença 

seja zero, com poder do estudo de 80%. A probabilidade do erro tipo I associada ao 

teste dessa hipótese nula vale 5%. 

Os participantes da pesquisa foram derivados da comunidade, por meio de 

convite nas mídias televisiva, impressa e digital. 

Os indivíduos selecionados para participar do estudo deveriam contemplar 

os seguintes critérios de inclusão: 

 apresentar idade igual ou superior a 60 anos; 

 apresentar condições gerais de saúde estável e condições cognitivas e 

motoras que permitissem a realização dos procedimentos;  

 apresentar queixas vocais originadas no período do envelhecimento; 

 responder positivamente ao menos a um exercício de cada uma das 

técnicas propostas no programa terapêutico. 

Os critérios de exclusão foram os seguintes: 

 relatar problemas neurológicos; 

 apresentar alterações estruturais ou lesões laríngeas não compatíveis 

com as mudanças fisiológicas decorrentes da idade; 

 ter realizado cirurgia laríngea prévia; 

 fumar ou estar sem fumar há menos de cinco anos; 

 apresentar queixas ou dificuldades auditivas que comprometessem a 

compreensão das ordens dadas durante as avaliações e sessões de 

terapia (perdas auditivas de grau severo ou profundo). Em caso de 
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perdas auditivas nestes graus o participante da pesquisa deveria fazer o 

uso de AASI e apresentar bom desempenho nos testes de percepção de 

fala. Os pacientes sem diagnóstico audiológico foram encaminhados para 

avaliação. 

Compareceram à entrevista inicial na Clinica de Fonoaudiologia da FOB-

USP, 56 indivíduos acima dos 60 anos de idade com interesse de participação neste 

estudo. Destes, três precisaram ser excluídos por ter recebido diagnóstico de 

alterações neurológicas; 16 foram excluídos por apresentar alterações laríngeas não 

decorrentes do envelhecimento; um foi excluído por apresentar lesões periféricas da 

inervação responsável pelas estruturas faciais, comprometendo a realização dos 

exercícios propostos pelo programa; dois eram fumantes ou estavam sem fumar há 

menos de cinco anos; seis desistiram antes do início do tratamento. Aqueles que 

precisaram ser excluídos do estudo e, no entanto, necessitavam e tinham interesse 

no tratamento vocal, foram encaminhados para atendimento na Clínica de 

Fonoaudiologia da FOB-USP. 

Foi realizada randomização simples e para isto foram confeccionados 15 

cartões indicando um tipo de terapia e outros 15 o outro tipo. Os cartões foram 

colocados em uma urna e foi realizado sorteio. O profissional responsável pela 

realização do sorteio, explicação dos procedimentos, bem como solicitação do 

consentimento ao participante, foi uma pessoa diferente da fonoaudióloga 

responsável pelas terapias. 

Após a randomização dos sujeitos em dois grupos e início do tratamento, 

dois sujeitos desistiram por problemas familiares e dificuldade de se locomover até a 

clínica de fonoaudiologia. Finalizaram o tratamento 25 indivíduos de ambos os sexos 

com idade igual ou superior a 60 anos, sendo 13 indivíduos do Grupo Intensivo (GI) 

que receberam terapia vocal intensiva, consistindo de 16 sessões, realizadas quatro 

vezes por semana e 12 indivíduos do Grupo Convencional (GC), que recebeu o 

mesmo tipo de terapia, com o mesmo número de sessões, porém estas ocorreram 

duas vezes por semana. Apenas um dos participantes, proveniente do GI, não 

compareceu ao acompanhamento após um mês. 
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4.5  PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO CLÍNICA E INSTRUMENTAL 

 

Os procedimentos de avaliação foram realizados entre sete e quatro dias antes 

do início da terapia (momento Pré), entre três a sete dias após o término da mesma 

(momento Pós 0) e um mês após a finalização do tratamento (momento Pós 1).   

Os procedimentos de avaliação serão descritos a seguir. 

 

 

4.5.1  Avaliação fonoaudiológica 

 

A avaliação fonoaudiológica constou de entrevista inicial de forma dirigida 

para identificar os fatores de inclusão ou exclusão, de gravação de material de voz e 

fala para posterior análise perceptivoauditiva da voz, além de aplicação de 

questionário de autoavaliação da qualidade de vida relacionada à voz.  

Foi aplicado o protocolo de autoavaliação denominado Qualidade de Vida em 

Voz (QVV) (Anexo D) validado no Brasil (GASPARINI; BEHLAU, 2009), o qual é um 

importante instrumento para avaliar percepção dos indivíduos quanto ao impacto da 

voz sobre sua qualidade de vida, além de realizar o acompanhamento da evolução do 

atendimento clínico. Os indivíduos foram orientados a responder o questionário e, 

quando apresentaram dificuldades, o avaliador auxiliou na leitura da questão e/ou na 

marcação da resposta, com o cuidado de não interferir na escolha da mesma. 

O questionário é composto por 10 questões envolvendo os aspectos físicos 

e socioemocionais. Cada uma das questões deveria ser respondida considerando 

“quanto isto é um problema” e a resposta foi graduada utilizando valores de um a 

cinco, sendo que o valor um representa “não é um problema”; dois representa “é um 

problema pequeno”; três representa “é um problema moderado/médio”; quatro 

representa “é um grande problema”; cinco representa “é um problema muito grande”.  

Para a avaliação perceptivoauditiva foram gravadas as emissões da vogal 

sustentada “a” e da fala encadeada de uma contagem de números de um até 10. As 

emissões solicitadas aos sujeitos foram gravadas diretamente no computador com 

placa de som modelo Audigy II, marca Creative por meio de um software de edição 

de áudio profissional - Sound Forge 10.0 (Sony), em taxa de amostragem de 44.100 



4 Metodologia 

 

45 

4
5

 

Hz, canal Mono em 16 Bit. Foi utilizado microfone de cabeça da marca AKG modelo 

C444PP com amplificador modelo 3710 (KayPentax). Para a coleta dos dados, o 

indivíduo permaneceu sentado confortavelmente numa cadeira, em uma sala 

acusticamente tratada. O microfone localizado a 45 graus e a 4 cm de distância 

lateralmente à boca do indivíduo.  

 

 

4.5.2  Avaliação laríngea 

 

As condições morfológicas e o comportamento laríngeo foram avaliados pelo 

médico otorrinolaringologista com a colaboração da fonoaudióloga para definir a 

inclusão do participante e para posterior comparação com os exames realizados nos 

momentos pós-terapia (Pós 0 e Pós 1). 

Foram realizados os exames de nasoendoscopia da laringe, 

telelaringoscopia e estroboscopia. Durante o exame, os indivíduos foram orientados 

a permanecer sentados, com a cabeça disposta na direção do eixo corporal, sem 

flexão ou rotação. Utilizou-se um equipamento endoscópico flexível de fibra ótica, do 

tipo broncoscópico, modelo Olympus CLV-U20 e um nasofaringoscópio da marca 

Olympus OTV-SC para a nasoendoscopia da laringe, enquanto que para a 

telelaringoscopia foi utilizada fibra óptica rígida 70º Panasonic modelo GP KS152 e 

para a estroboscopia o Endo-Estroboscópio: Rhino-Laryngeal Stroboscope (RLS) 

91003 da Kay Elemetrics. Esses exames foram gravados utilizando-se o DVD Philips 

modelo 3455H, o monitor de vídeo LCD modelo LMD 1420, Sony e a micro câmera 

colorida digital ENF Type P4 da Olympus Medical Systems Corp. Foi empregada 

fonte de luz, sendo que as imagens eram captadas através de um processador de 

imagens e transmitidas e gravadas em um DVD. Aplicou-se anestésico tópico 

xilocaína gel a 2%, sobre a circunferência da fibra ótica flexível, para que a mesma 

não causasse desconforto durante sua introdução na cavidade nasal. 

Os indivíduos foram solicitados a realizar as seguintes emissões durante a 

nasoendoscopia: vogais “i” e “é” de forma sustentada e em altura e intensidade 

confortáveis; vogal “i” glissando do grave para o agudo; contagem de 1 a 10; 

repetição das frases propostas no protocolo CAPE-V (BEHLAU, 2004); repetição 



4 Metodologia 

 

46 

4
6

 

rápida da vogal “i”. Para a telelaringoscopia foram solicitadas as emissões da vogal 

“i” de forma sustentada; glissando do grave para o agudo. 

 

 

4.5.3  Desfechos avaliados 

 

Os desfechos das avaliações perceptivoauditiva da voz e perceptivo-visual 

da imagem laríngea foram realizados por avaliadores independentes dos 

procedimentos da pesquisa e de forma cega, assim as comparações de ambas as 

avaliações eram realizadas sem que o juiz tivesse conhecimento do momento da 

intervenção que estava sendo julgado (Pré, Pós 0 ou Pós1).  

A seguir serão descritos os desfechos do ensaio clínico. 

 

 

4.5.3.1  Desfecho 1: autoavaliação do impacto da disfonia na qualidade de vida por 

meio do questionário de Qualidade de Vida em Voz (QVV) 

 

O avaliador realizou o cálculo de cada um dos escores do questionário, 

sendo eles: Escore Físico (ET), escore Socioemocional (ESE) e Escore Total (ET). 

Para isso foi feita a soma dos valores assinalados pelos participantes em cada 

escore e aplicou-se a fórmula indicada pelo instrumento (GASPARINI; BEHLAU, 

2009), a qual transforma a pontuação em porcentagem. Quanto maior o valor total 

obtido pelas respostas no protocolo, maior a qualidade de vida do indivíduo com a 

disfonia. 

 

 

4.5.3.2  Desfecho 2: avaliação perceptivoauditiva da voz  

 

Para avaliar o resultado do processo terapêutico na qualidade vocal dos 

sujeitos, três juízes com experiência em avaliação perceptivoauditiva da voz 

receberam um CD-ROM contendo as gravações das vozes dos indivíduos, 

arquivadas de forma a possibilitar a comparação de duas amostras de voz de um 

mesmo paciente, não identificadas, porém correspondentes a momentos diferentes 
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de avaliação (Pré, Pós 0 ou Pós 1). A análise da qualidade vocal foi realizada de 

forma pareada, na qual o avaliador deveria indicar, para cada parâmetro, qual o 

comportamento da emissão B em relação à emissão A, indicando se tal aspecto 

vocal aumentou, diminuiu ou não apresentou diferença. As vozes foram avaliadas 

com base nos seguintes parâmetros: grau geral do desvio da voz (GGD), 

rugosidade, soprosidade, tensão, percepção da intensidade e instabilidade, sendo 

este último avaliado apenas para a emissão da vogal sustentada. 

Foi realizada análise estatística por meio do teste Kappa para verificar 

confiabilidade intra-avaliador e, para isso, houve repetição de 10% das amostras 

apresentadas. Após a aplicação do teste estatístico, optou-se por considerar os 

resultados do avaliador com maior confiabilidade. 

 

 

4.5.3.3  Desfecho 3: avaliação perceptivo-visual da imagem laríngea 

 

As imagens dos exames laríngeos foram editadas e apresentadas a um 

avaliador experiente de forma pareada e reproduzidas em software de reprodução 

de vídeo compatível. Cada par de vídeos recebia a mesma numeração seguida da 

denominação “A” ou “B” e o avaliador deveria classificar cada uma das imagens de 

acordo com os parâmetros propostos e posteriormente comparar cada um deles na 

imagem B em relação a A, indicando se tal aspecto aumentou, diminuiu ou não 

apresentou diferença.  

Os seguintes parâmetros deveriam ser identificados, de acordo com os 

exames de nasoendoscopia da laringe, telelaringoscopia e estroboscopia: 

arqueamento de pregas vocais e saliência de processos vocais durante a 

respiração; fechamento glótico, constrição mediana e constrição anteroposterior; 

vibração da mucosa das pregas vocais. 

Utilizou-se o teste Kappa para verificar confiabilidade intra-avaliador, testada 

por meio da repetição de 10% das amostras apresentadas. 
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4.6  PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS 

 

A terapia fonoaudiológica foi aplicada por um mesmo terapeuta para os 

grupos GI e GC. Foram selecionados exercícios que promovem melhora nos 

aspectos vocais afetados pelo processo de envelhecimento (Quadro 2). É importante 

salientar que as técnicas e exercícios foram selecionados a partir da fisiologia 

descrita na literatura, a fim de promover benefícios na voz de pacientes com 

presbifonia. Os participantes deveriam responder positivamente ao menos a uma 

forma de realização dos exercícios de cada uma das técnicas propostas. 

 

Técnica Exercício Efeitos esperados 

Técnica de sons vibrantes 
Vibração de língua ou lábios com 
emissão sonora contínua. 

Melhora a vibração de mucosa de pregas 
vocais e auxilia para uma produção vocal 
normotensa (FARGHALY; STEUER, 
2001; ZIMMER, 2011). 

Técnica dos sons nasais 
Emissão do som nasal “m” de forma 
contínua ou “m” mastigado. 

Facilita a produção vocal com menor 
esforço, diminui a rugosidade (YIU; HO, 
2002) e equilibra a ressonância (BEHLAU 
et al., 2005). 

Técnica de escalas 
musicais 

Emissão vocal em escalas em glissando 
ascendentes e descendentes, associados 
aos sons facilitadores, sendo estes: 
vibrantes, nasais ou fricativo “z”. 

Aumenta a flexibilidade vocal (DARGIN; 
DELAUNAY; SEARL, 2015) e melhora 
fechamento glótico (BEHLAU et al., 
2005). 

Técnica de emissão em 
tempo máximo de fonação 

Emissão de vogais sustentadas no 
tempo máximo de fonação, com 
intensidade vocal mais forte que o 
habitual, mantendo abertura de boca 
adequada, sem esforço muscular 
excessivo, controlando-se a qualidade 
vocal ao longo da emissão. 

Aumenta os níveis de pressão sonora 
(DROMEY; RAMIG; JOHNSON, 1995), 
melhora a coaptação glótica e aumenta a 
resistência à passagem do ar expiratório, 
auxiliando na melhora da estabilidade 
fonatória. É de grande eficácia em 
situações de hipotonia vocal e neste caso 
o exercício deverá ser realizado em 
intensidade vocal levemente mais forte 
que a habitual (BEHLAU et al., 2005).  

Técnica de trato vocal 
semiocluído 

Emissão prolongada de som semelhante 
a um “u” ou “v” em um tubo de silicone 
(Lax Vox) de 35 cm de comprimento e 9-
12 mm de diâmetro colocado na boca, 
entre ou em frente os dentes incisivos e 
acima da língua que deverá estar relaxada 
e poderá tocar levemente o tubo, sem 
ocluí-lo, sendo que a outra extremidade 
será mergulhada dentro de uma garrafa 
pet de água com capacidade para cerca 
de 500 ml de líquido e será preenchida 
com cerca de 250/300 ml de água. O tubo 
deverá ser imerso no líquido na 
profundidade de 1-2 cm. 

Amplia o trato vocal e reduz a força de 
colisão entre as pregas vocais (SIHVO; 
DENIZOGLU, 2007). 

Técnica de trato vocal 
semiocluído 

Emissão curta de som semelhante a um 
“u" ou “v”, em um tubo de silicone (Lax 
Vox) conforme descrito no exercício 
anterior, porém o tubo deverá ser imerso 
no líquido na profundidade de 10 cm. 

Ativa a musculatura laríngea e realiza 
compensação, como um exercício de 
esforço, auxiliando no fechamento glótico 
(SIMBERG; LAINE, 2007). 

Quadro 2 - Programa Terapia Vocal para Idosos (TVI) 
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Na primeira sessão de terapia foi realizada prova terapêutica de cada uma 

das técnicas descritas anteriormente e nas sessões seguintes foram utilizados os 

exercícios que apresentaram resultados positivos, considerando conforto do 

paciente e a qualidade vocal de forma individual. Para a realização das provas 

terapêuticas os exercícios selecionados foram realizados durante cerca de 3 

minutos, sendo gravada uma emissão da vogal sustentada “a” seguida de uma 

contagem de números até 10, antes e depois da realização do exercício, para que a 

terapeuta comparasse as emissões posteriormente e verificasse se houve 

mudanças vocais após a realização do exercício. Foi realizado um intervalo de cerca 

de 3 minutos entre cada exercício a fim de reduzir a influência do resultado de um 

exercício no outro. 

Nas sessões subsequentes foram realizados todos os exercícios 

selecionados e cada um deles foi realizado por um tempo mínimo de três e máximo 

de quatro minutos, respeitando as limitações de cada paciente. Apenas o exercício 

do Lax Vox em emissões curtas e com o tubo de silicone imerso na água em 10 cm, 

o tempo de realização foi de dois minutos. 

Os pacientes foram orientados a realizar seu programa de exercício vocal 

em casa, duas vezes ao dia nos dias em que não participassem da terapia 

fonoaudiológica presencial e uma vez ao dia no dia em que realizassem a sessão 

terapêutica. Esta prática foi iniciada a partir da quarta sessão presencial, quando os 

pacientes já apresentavam maior autonomia na realização dos exercícios. 

A terapia vocal foi identificada como intensiva quando realizada 

presencialmente em quatro encontros semanais e como convencional quando 

realizada presencialmente duas vezes na semana, independentemente da 

realização dos exercícios em casa.  

Para o andamento adequado do tratamento proposto, estabeleceu-se que os 

participantes não poderiam ter mais do que três faltas consecutivas e que todas as 

faltas seriam repostas. Um participante do GC precisou finalizar o tratamento com 12 

sessões, por motivo de viagem, tendo retornado para as avaliações pós. 

O tempo total da sessão foi de cerca de 30 minutos e a realização dos 

exercícios seguiu a mesma ordem do Quadro 2 em todos os encontros, desde a 

primeira sessão. Todos os pacientes receberam a orientação a respeito da 
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continuidade na realização dos exercícios em casa, mesmo após a finalização do 

processo terapêutico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Fluxograma do estudo 

 

 

 

Comparecimento à clínica 

(n=56) 

Randomização / avaliação 
Pré 

(n=27) 

GI 

(n=15) 

GC 

(n=12) 

Avaliação Pós 0 

(n=25) 

Avaliação Pós 1 

(n=24) 

Não preencheram os 
critérios de inclusão no 
questionário inicial (n=6) 

Declinaram o convite (n=6) 

Apresentaram alterações 
laríngeas (n=16)  

Desistiram (n=2) 

Desistiram (n=1) 
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4.7  ANÁLISE DOS DADOS  

 

Para análise dos resultados da avaliação feita por meio do questionário QVV 

foi aplicado o teste ANOVA dois critérios de medidas repetidas e quando este 

mostrou diferença significante para a variável tempo ou terapia ou terapia versus 

tempo, aplicou-se o teste Tukey a fim de verificar para quais grupos ocorreram tais 

mudanças, Para esta análise foi utilizado o programa Statistic 7.0. Com relação à 

avaliação perceptivoauditiva do sinal vocal e comparação das imagens laríngeas, 

aplicou-se o teste Qui-quadrado para Proporções, avaliando três percentuais 

diferentes para apenas um grupo e objetivando identificar o efeito da terapia no 

grupo total de sujeitos; após isso foi aplicado o Teste da Razão de Verossimilhança, 

com o intuito de verificar possíveis diferenças entre os grupos estudados. Tais 

análises foram feitas utilizando o pacote estatístico IBM SPSS (Statistical Package 

for Social Sciences), em sua versão 23.0. 

Aplicou-se o Teste t de Student para verificar se há diferença entre os 

grupos em relação à idade e o Teste Qui-quadrado para verificar a diferença na 

distribuição dos grupos com relação ao sexo. 

Foi realizada análise por intenção de tratar e esta foi feita da seguinte forma: 

para realização do teste ANOVA, na avaliação Pós 1 repetiu-se o valor da avaliação 

Pré no Pós 1 para o indivíduo que não compareceu a esta avaliação, já para as 

análises das variáveis categóricas, indicou-se a ausência de modificações nas 

comparações com o Pós 1, para este mesmo indivíduo. 

A verificação da confiabilidade intra-avaliador na análise perceptivoauditiva e 

perceptivo-visual da imagem laríngea foi feita por meio do teste Kappa. 
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5  RESULTADOS  

 

 

Deram início ao tratamento 27 idosos com idade entre 60 a 87 anos, média 

de 71,44 anos, sendo 23 do gênero feminino e quatro do gênero masculino. Após a 

randomização, 15 foram incluídos no GI sendo 12 mulheres e 3 homens com média 

de idade de 73,85 (±6,75) anos e 12 no GC, sendo 11 mulheres e um homem, com 

média de idade de 68,83 (±6,04). A análise estatística demonstrou não haver 

diferença entre os grupos para as variáveis de idade (p=0,06) e gênero (p=0,59). 

Finalizaram o processo terapêutico 25 sujeitos, sendo 13 do GI e 12 no GC. Os dois 

participantes que desistiram do tratamento eram do sexo feminino. Outra mulher, 

também do GI, desistiu de participar da pesquisa após o período de tratamento, não 

tendo participado da avaliação Pós 1. 

Após o cálculo do poder da amostra os dados iniciais indicaram que a 

diferença na resposta dos pares teve Distribuição Normal com desvio-padrão 

conjunto de 7,43. Se a verdadeira diferença na resposta média desses pares foi de 

6,20, é possível rejeitar a hipótese nula de que essa diferença seja zero, com poder 

do estudo de 97,7%. A probabilidade do erro tipo I associada ao teste dessa 

hipótese nula vale 5%. 

 

 

5.1  COMPARAÇÕES 

 

5.1.1  Questionário de Qualidade de Vida em Voz 

 

A Tabela 1 refere-se aos valores de média e desvio padrão para cada um 

dos escores do questionário do QVV para os três grupos, além da comparação entre 

os grupos e entre os três períodos de avaliação e as diferenças entre as 

comparações obtidas por meio do teste Tukey. Os resultados mostram aumento nos 

escores físico no e total do Pós 0 quando comparado ao Pré e aumento no escore 

socioemocional e total no Pós 1 quando comparado à avaliação Pré. Tais 

diferenças, evidenciadas na Figura 2, são observadas quando considerado o total de 

sujeitos. Não houve diferença entre GI e GC. 
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Tabela 1 -  Média, desvio padrão e comparações entre os grupos e entre os momentos de avaliação 
para os escores Socioemocional, Físico e Total do questionário QVV 

Parâmetros 
Pré Pós 0 Pós 1 Anova 

Tukey 
GI GC GI GC GI GC Efeito p 

Escore Físico 77,24 
±15,72 

81,60 
±12,37 

86,86 
±18,47 

85,76 
±15,43 

82,18 
±26,62 

85,76 
±15,43 

Terapia 0,59 
Pré<Pós 0 Tempo 0,02* 

Tempo x Terapia 0,93 

Escore 
Socioemocional 

84,15 
±19,36 

91,69 
±9,35 

92,80 
±15,47 

93,23 
±12,34 

95,20 
±9,91 

94,80 
±10,93 

Terapia 0,57 
Pré<Pós 1  Tempo 0,03* 

Tempo x Terapia 0,29 

Escore Total 80,00 
±15,14 

85,62 
±9,83 

89,23 
±16,84 

88,54 
±12,13 

87,30 
±17,98 

89,37 
±12,39 

Terapia 0,66 
Pré<Pós 0  
Pré<Pós 1  

Tempo 0,01* 
Tempo x Terapia 0,32 

*p significante <0,05. 

 

 

Figura 2 -  Escores do QVV para o número total de sujeitos nas avaliações Pré, Pós 0 e Pós 
1 respectivamente 

 

 

5.1.2  Avaliação perceptivoauditiva da voz 

 

Os dados da avaliação de confiabilidade intra-avaliador para avaliação 

perceptivoauditiva indicaram confiabilidade que variou de razoável a quase perfeita 

(Apêndice A). Apenas para o parâmetro tensão para a vogal sustentada obteve-se 

resultado pobre e, por este motivo, este parâmetro não foi considerado nas análises 

de comparação. Valores de Kappa menores que 0,19 indicam confiabilidade pobre, 

valores entre 0,20 e 0,39 indicam confiabilidade razoável, valores entre 0,40 e 0,59 
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indicam confiabilidade moderada, entre 0,60 e 0,79 sugerem confiabilidade 

satisfatória e valores acima de 0,80 indicam confiabilidade quase perfeita. 

Optou-se pela aplicação do Teste Qui-Quadrado para proporções com a 

intenção de verificar se a terapia vocal promoveu mudanças vocais para o total de 

idosos. Desta forma, as tabelas a seguir indicam as mudanças vocais durante a 

emissão da vogal sustentada e durante a fala encadeada nas comparações entre a 

avaliação Pré e Pós 0; Pós 0 e Pós 1; Pré e Pós 1. 

Os resultados mostram que imediatamente após a intervenção vocal (Pré e 

Pós 0) houve diferença significante entre os momentos de avaliação, com 

diminuição do grau geral de desvio, da rugosidade, soprosidade, instabilidade e 

aumento da percepção da intensidade na vogal (Tabela 2). Já durante a emissão da 

fala foi evidenciada uma diminuição no grau geral de desvio, na rugosidade e 

aumento na percepção da intensidade (Tabela 3). 

 

Tabela 2 -  Comparação da avaliação Pós 0 em relação a Pré na emissão da vogal sustentada para 
a amostra total de sujeitos 

 Aumentou Diminuiu Sem Diferença 
p 

 n % n % n % 

GGD 6 24,00 19 76,00 0 0,00 0,00* 

Rugosidade 7 28,00 17 68,00 1 4,00 0,01* 

Soprosidade 4 16,00 20 80,00 1 4,00 0,00* 

Intensidade 18 72,00 1 4,00 6 24,00 0,00* 

Instabilidade 4 16,00 20 80,00 1 4,00 0,00* 

*p significante <0,05. 

 

Tabela 3 -  Comparação da avaliação Pós 0 em relação a Pré na fala encadeada para a amostra 
total de sujeitos 

 Aumentou Diminuiu Sem Diferença 
p 

 n % n % n % 

GGD 6 24,00 16 64,00 3 12,00 0,00* 

Rugosidade 4 16,00 18 72,00 3 12,00 0,00* 

Soprosidade 8 32,00 13 52,00 4 16,00 0,13 

Tensão 10 40,00 6 24,00 9 36,00 0,39 

Intensidade 8 32,00 2 8,00 15 60,00 0,03* 

*p significante <0,05. 
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Quando comparadas as avaliações imediatamente após a intervenção com 

a avaliação após um mês da intervenção (Pós 0 e Pós 1), não foram observadas 

diferenças para todos os parâmetros nas duas emissões, com exceção do aumento 

do grau geral de desvio durante a emissão da vogal (Tabelas 4 e 5) .  

 

Tabela 4 -  Comparação da avaliação Pós 1 em relação a Pós 0 na vogal sustentada para a amostra 
total de sujeitos 

 Aumentou Diminuiu Sem Diferença 
p 

 n % n % n % 

GGD 21 84,00 3 12,00 1 4,00 0,00* 

Rugosidade 14 56,00 6 24,00 5 20,00 0,07 

Soprosidade 13 52,00 3 12,00 9 36,00 0,13 

Intensidade 7 28,00 9 36,00 9 36,00 0,46 

Instabilidade 11 44,00 4 16,00 10 40,00 0,26 

*p significante <0,05. 

 

Tabela 5 -  Comparação da avaliação Pós 1 em relação a Pós 0 na fala encadeada para a amostra 
total de sujeitos 

 Aumentou Diminuiu Sem Diferença 
p 

 n % n % n % 

GGD 10 41,67 12 50,00 2 8,00 0,83 

Rugosidade 10 41,67 7 29,17 7 29,17 0,62 

Soprosidade 10 41,67 6 25,00 8 33,33 0,45 

Tensão 7 29,17 6 25,00 11 44,00 1,00 

Intensidade 5 20,83 6 25,00 13 54,17 1,00 

 

Foi feita também a comparação entre o momento anterior ao tratamento e a 

avaliação um mês após a intervenção fonoaudiológica (Pré e Pós 1) e a análise 

estatística mostrou diferenças significantes com diminuição do grau geral de desvio, 

diminuição da soprosidade e da instabilidade na emissão sustentada (Tabela 6), 

durante a fala houve redução no grau geral de desvio vocal e da rugosidade (Tabela 7). 
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Tabela 6 -  Comparação da avaliação Pós 1 em relação a Pré na vogal sustentada para a amostra 
total de sujeitos 

 Aumentou Diminuiu Sem Diferença 
p 

 n % n % n % 

GGD 7 28,00 16 64,00 2 8,00 0,01* 

Rugosidade 7 28,00 14 56,00 4 16,00 0,07 

Soprosidade 7 28,00 16 64,00 2 8,00 0,01* 

Intensidade 14 56,00 7 28,00 4 16,00 0,07 

Instabilidade 7 28,00 16 64,00 2 8,00 0,01* 

*p significante <0,05. 

 

Tabela 7 -  Comparação da avaliação Pós 1 em relação a Pré na fala encadeada para a amostra 
total de sujeitos 

 Aumentou Diminuiu Sem Diferença 
p 

 n % n % n % 

GGD 6 24,00 18 72,00 1 4,00 0,00* 

Rugosidade 6 24,00 16 64,00 3 12,00 0,01* 

Soprosidade 6 24,00 13 52,00 6 24,00 0,14 

Tensão 10 40,00 7 28,00 8 32,00 0,43 

Intensidade 9 36,00 2 8,00 14 56,00 0,07 

*p significante <0,05. 

 

Foram realizadas as comparações dos resultados da avaliação auditiva 

entre os grupos GI e GC nas duas provas nos momentos Pré e Pós 0 (Tabelas 8 e 

9) Pós 0 e Pós 1 (Tabelas 10 e 11) e Pré e Pós 1 (Tabelas 12 e 13) e não houve 

associação significativa entre os grupos para os parâmetros analisados. 

 

Tabela 8 -  Comparação entre GI e GC de acordo com os resultados obtidos entre a avaliação Pré e 
Pós 0 durante a vogal sustentada 

 GI GC  

 Aumentou  Diminuiu 
Sem 

Diferença 
Aumentou Diminuiu 

Sem 
Diferença p 

 n % n % n % n % n % n % 

GGD 2 15,38 11 84,61 0 0,00 4 33,33 8 66,67 0 0,00 0,29 

Rugosidade 2 15,38 11  84,61 0  0,00 5  41,67 6  50,00 1  8,33 0,15 

Soprosidade 2 15,38 11  84,61 0  0,00 4  33,33 8 66,67 0 0,00 0,35 

Intensidade 9 69,23 1  7,69 3  23,07 9  75,00 0  0,00 3  25,00 0,62 

Instabilidade 3 23,07 9  69,23 1  7,69 1  8,33 11  91,67 0  0,00 0,34 

*p significante <0,05. 
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Tabela 9 -  Comparação entre GI e GC de acordo com os resultados obtidos entre a avaliação Pré e 
Pós 0 durante a fala encadeada 

 GI GC  

 Aumentou Diminuiu 
Sem 

Diferença 
Aumentou Diminuiu 

Sem 
Diferença p 

 n % n % n % n % n % n % 

GGD 2 15,38 9 69,23 2 15,38 4 33,33 7 58,33 1 8,33 0,55 

Rugosidade 1 7,69 11 84,61 1 7,69 3 25,00 7 58,33 2 16,67 0,33 

Soprosidade 2 15,38 9 69,23 2 15,38 6 50,00 4 33,33 2 16,67 0,14 

Tensão 5 38,46 5 38,46 3 23,07 5 41,67 1 8,33 6 50,00 0,16 

Intensidade 5 38,46 1 7,69 7  53,84 3 25,00 1  8,33 8 66,67 0,77 

 

Tabela 10 -  Comparação entre GI e GC de acordo com os resultados obtidos entre a avaliação Pós 
0 e Pós 1 durante a vogal sustentada 

 GI GC  

 Aumentou Diminuiu 
Sem 

Diferença 
Aumentou Diminuiu 

Sem 
Diferença p 

 n % n % n % n % n % n % 

GGD 12 92,30 0 0,00 1 7,70 9 75,00 3 25,00 0 0,00 0,11 

Rugosidade 8 61,50 1 7,70 4 30,80 6 50,00 5 41,67 1 8,33 0,09 

Soprosidade 7 53,80 1 7,70 5 38,50 6 50,00 2 16,67 4 33,33 0,79 

Intensidade 2 15,40 6  46,20 5 38,50 5  41,67 3 25,00 4 33,33 0,31 

Instabilidade 7 53,80 1 7,70 5 38,50 4 33,33 3 25,00 5 41,67 0,41 

 

Tabela 11 -  Comparação entre GI e GC de acordo com os resultados obtidos entre a avaliação Pós 
0 e Pós 1 durante a fala encadeada 

 GI GC  

 Aumentou Diminuiu 
Sem 

diferença 
Aumentou Diminuiu 

Sem 
diferença p 

 n % n % n % n % n % n % 

GGD 6 46,20 6 46,20 1 7,70 6 50,00 2 16.67 4 33,33 0,71 

Rugosidade 5 38,50 5 38,50 3 23,10 5 41,67 2 16,67 5 41,67 0,42 

Soprosidade 5 38,50 5 38,50 3 23,10 5 41,67 3 25,00 4 33,33 0,96 

Tensão 4 38,80 5 38,50 4  38,80 3 25,00 2 16,67 7  58,33 0,58 

Intensidade 4 38,80 3 23,10 6 46,20 1 8,33 3 25,00 8 66,67 0,36 
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Tabela 12 -  Comparação entre GI e GC de acordo com os resultados obtidos entre a avaliação Pré e 
Pós 1 durante a vogal sustentada 

 GI GC  

 Aumentou Diminuiu 
Sem 

diferença 
Aumentou Diminuiu 

Sem 
diferença p 

 n % n % n % n % n % n % 

GGD 3 23,10 8 61,50 2 15,40 4 33,33 8 66,67 0 0,00 0,35 

Rugosidade 4 30,80 7 53,80 2 15,40 3 25,00 7 58,33 2 16,67 0,95 

Soprosidade 3 23,10 8 61,50 2 15,40 4 33,33 8 66,67 0 0,00 0,35 

Intensidade 5 38,50 6 46,20 2 15,40 9 58,33 1 25,00 2 16,67 0,09 

Instabilidade 3 23,10 8 61,50 2 15,40 4 33,33 8 66,67 0 0,00 0,35 

 

Tabela 13 -  Comparação entre GI e GC de acordo com os resultados obtidos entre a avaliação Pré e 
Pós 1 durante a fala encadeada 

 GI GC  

 Aumentou Diminuiu 
Sem 

diferença 
Aumentou Diminuiu 

Sem 
diferença p 

 n % n % n % n % n % n % 

GGD 4 30,80 8 61,50 1 7,70 2 16,67 10 83,33 0 0,00 0,40 

Rugosidade 4 30,80 8 61,50 1 7,70 2 16,67 8 66,67 2 16,67 0,62 

Soprosidade 3 23,10 7 53,80 3 23,10 3 25,00 6 50,00 3 25,00 0,98 

Tensão 6 46,20 4 30,80 3 23,10 4 33,33 3 25,00 5 41,67 0,60 

Intensidade 6 46,20 1 7,70 6 46,20 3 25,00 1 8,33 8 66,67 0,54 

 

 

5.1.3  Avaliação perceptivo-visual da imagem laríngea 

 

Foi realizado o teste de confiabilidade intra-avaliador para cada um dos 

parâmetros avaliados na análise da imagem laríngea e obteve-se graus de 

porcentagem de acerto que variaram de 80 a 100%, resultando em confiabilidade de 

moderada a satisfatória (Apêndice A).  

Para as análises das laringes também foi aplicado o teste Qui-quadrado a 

fim de verificar a ocorrência de mudanças na imagem laríngea após a aplicação do 

TVI, para o grupo total de idosos. 

Os resultados das comparações entre as avaliações laríngeas indicaram 

efetiva igualdade para os parâmetros arqueamento de pregas vocais, saliência de 

processos vocais, fechamento glótico e constrição anteroposterior nos momentos Pré 
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e Pós 0 (Tabela 14), para os parâmetros arqueamento de pregas vocais, saliência de 

processos vocais e constrição anteroposterior nos momentos Pós 0 e Pós 1 (Tabela 15) 

e para os parâmetros de arqueamento de pregas vocais, saliência de processos vocais, 

fechamento glótico e vibração de mucosa nos momentos Pré e Pós 1 (Tabela 16). 

 

Tabela 14 -  Comparação da avaliação Pós 0 em relação a Pré na avaliação perceptivo-visual da 
imagem laríngea para a amostra total de sujeitos 

 Aumentou Diminuiu Sem Diferença 
p 

 n % n % n % 

Arqueamento de PV 0 0,00 5 20,00 20 80,00 0,00* 

Saliência de processos vocais 0 0,00 1 4,00 24 96,00 0,00* 

Fechamento glótico 7 28,00 3 12,00 15 60,00 0,03* 

Constrição mediana 10 40,00 2 8,00 17 68,00 0,12 

Constrição anteroposterior 6 24,00 2 8,00 17 68,00 0,00* 

Vibração de mucosa 8 32,00 4 16,00 13 52,00 0,13 

*p significante <0,05. 

 

Tabela 15 -  Comparação da avaliação Pós 1 em relação a Pós 0 na avaliação perceptivo-visual da 
imagem laríngea para a amostra total de sujeitos 

 Aumentou Diminuiu Sem Diferença 
p 

 n % n % n % 

Arqueamento de PV 1 4,00 1 4,00 23 92,00 0,00* 

Saliência de processos vocais 0 0,00 0 0,00 25 100,00 0,00* 

Fechamento glótico 4 16,00 9 36,00 12 48,00 0,21 

Constrição mediana 4 14,00 7 28,00 14 56,00 0,07 

Constrição anteroposterior 5 20,00 5 20,00 15 60,00 0,03* 

Vibração de mucosa 3 12,00 7 28,00 15 60,00 0,03 

*p significante <0,05. 

 

Tabela 16 -  Comparação da avaliação Pós 1 em relação a Pré na avaliação perceptivo-visual da 
imagem laríngea para a amostra total de sujeitos 

 Aumentou Diminuiu Sem Diferença 
p 

 n % n % n % 

Arqueamento de PV 2 8,00 1 4,00 22 88,00 0,00* 

Saliência de processos vocais 1 4,00 0 0,00 24 96,00 0,00* 

Fechamento glótico 9 36,00 3 12,00 13 52,00 0,03* 

Constrição mediana 6 24,00 5 20,00 14 56,00 0,07 

Constrição anteroposterior 7 28,00 4 16,00 14 56,00 0,55 

Vibração de mucosa 7 28,00 0 0,00 18 72,00 0,01* 

*p significante <0,05. 
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As Tabelas 17, 18 e 19 seguintes, mostram os resultados da comparação 

entre GI e GC em relação à análise das imagens laríngeas. Observa-se diferença 

significante na comparação dos momentos Pré e Pós 0 com relação ao 

arqueamento de pregas vocais, de maneira que 38,46% dos indivíduos do GI 

apresentaram diminuição deste aspecto e nenhum do GC. Não houve diferença 

entre os grupos na comparação dos parâmetros restantes. 

 

Tabela 17 -  Comparação entre GI e GC de acordo com os resultados obtidos entre a avaliação Pré e 
Pós 0 na avaliação laríngea 

 GI GC  

 Aumentou  Diminuiu 
Sem 

Diferença 
Aumentou Diminuiu 

Sem 
Diferença p 

 n % n % n % n % n % n % 

Arqueamento 
de PV 

0 0,00 5 38,46 8 61,53 0 0,00 0 0,00 12 100,00 0,01* 

Saliência de 
processos 
vocais 

0 0,00 1 7,69 12 92,31 0 0,00 0 0,00 12 100,00 0,32 

Fechamento 
glótico 

4 30,77 1 7,69 8 61,54 3 25 2 16,67 7 58,33 0,77 

Constrição 
mediana 

5 38,46 0 0,00 8 61,54 5 41,67 2 16,67 5 41,67 0,26 

Constrição 
anteroposterior 

4 30,77 0 0,00 9 69,23 2 16,67 2 16,67 8 66,67 0,26 

Vibração de 
mucosa 

4 30,77 2 15,38 7 53,84 4 33,33 2 16,67 6 50,00 0,98 

*p significante <0,05. 
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Tabela 18 -  Comparação entre GI e GC de acordo com os resultados obtidos entre a avaliação Pós 
0 e Pós 1 na avaliação laríngea 

 GI GC  

 Aumentou  Diminuiu 
Sem 

Diferença 
Aumentou Diminuiu 

Sem 
Diferença p 

 n % n % n % n % n % n % 

Arqueamento 
de PV 

0 0,00 0 0,00 13 100,00 1 8,33 1 8,33 10 83,33 0,31 

Saliência de 
processos 
vocais 

0 0,00 0 0,00 13 100,00 0 0,00 0 0,00 12 100,00 1,00 

Fechamento 
glótico 

0 0,00 5 38,46 8 61,54 4 33,33 4 33,33 4 33,33 0,06 

Constrição 
mediana 

2 15,38 3 23,08 8 61,54 2 16,67 4 33,33 6 50,00 0,82 

Constrição 
anteroposterior 

2 15,38 3 23,08 8 61,54 3 25,00 2 16,67 7 58,33 0,82 

Vibração de 
mucosa 

2 15,38 3 23,08 8 61,54 1 8,33 4 33,33 7 58,33 0,78 

 

Tabela 19 -  Comparação entre GI e GC de acordo com os resultados obtidos entre a avaliação Pré e 
Pós 1 na avaliação laríngea 

 GI GC  

 Aumentou  Diminuiu 
Sem 

Diferença 
Aumentou Diminuiu 

Sem 
Diferença p 

 n % n % n % n % n % n % 

Arqueamento 
de PV 

0 0,00 0 0,00 13 100,00 2 16,67 1 8,33 9 75,00 0,16 

Saliência de 
processos 
vocais 

0 0,00 0 0,00 13 100,00 1 8,33 0 0,00 11 91,67 0,28 

Fechamento 
glótico 

5 38,46 1 7,69 7 53,85 4 33,33 2 16,67 6 50,00 0,79 

Constrição 
mediana 

4 30,77 3 23,08 6 46,15 2 16,67 2 16,67 8 66,67 0,57 

Constrição 
anteroposterior 

3 23,38 2 15,38 8 61,54 4 33,33 2 16,67 6 50,00 0,82 

Vibração de 
mucosa 

4 30,77 0 0,00 9 69,23 3 25,00 0 0,00 9 75,00 0,75 
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6  DISCUSSÃO 

 

 

O presente estudo buscou verificar se o programa de Terapia Vocal para 

Idosos (TVI) é capaz de promover mudanças vocais e laríngeas, minimizando os 

aspectos alterados na voz de idosos, além de promover melhor qualidade de vida. 

Existem na literatura estudos clínicos recentes na população acima dos 60 

anos, porém, dos métodos terapêuticos utilizados, apenas três têm estudos que 

comprovam sua efetividade, sendo que o LSVT® e o EFV foram inicialmente 

desenvolvidos para tratar outros tipos de alterações vocais (RAMIG et al., 2001b; 

GORMAN et al., 2008; SAUDER et al., 2010; TANNER et al., 2010; TAY; PHYLAND; 

OATES, 2012; LU; PRESLEY; LAMMERS, 2013; KANEKO et al., 2015) e o único 

tratamento desenvolvido especificamente para idosos, o método PhoRTE, aborda 

primordialmente os aspectos da fala em forte intensidade (ZIEGLER; HAPNER, 

2013).  

O modelo de terapia aqui proposto envolve exercícios de diferentes técnicas 

na intenção de trabalhar, em uma sessão de terapia, mais de um objetivo. Ao longo 

do processo de terapia, o aprendizado do novo padrão de fonação tende a 

estabelecer-se de forma equilibrada. Na fonoaudiologia brasileira é comum a 

utilização combinada de exercícios vocais pertencentes a mais de um método 

terapêutico (BEHLAU et al., 2005), partindo do princípio de que a disfonia deriva, 

muitas vezes, de mais de um aspecto vocal alterado. Sendo assim, o fonoaudiólogo 

terá mais de um objetivo terapêutico, utilizando-se dos exercícios de vários métodos 

para promover maior equilíbrio fonatório. 

A escolha dos exercícios vibrantes justifica-se pela necessidade de trabalhar 

aspectos da vibração de mucosa das pregas vocais. O envelhecimento pode levar a 

modificações histológicas (HIRANO; SATO; NAKASHIMA, 2002) e morfológicas da 

laringe (YAMAUCHI et al., 2015), podendo ocasionar alterações na vibração 

mucosa. Os exercícios vibrantes podem maximizar a amplitude de vibração e 

permitir uma fonação mais confortável com maior número de harmônicos, uma vez 

que têm capacidade de melhorar a amplitude de vibração da mucosa das pregas 

vocais (DARGIN; DELAUNAY; SEARL, 2015). 
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Nesse sentido, os exercícios nasais podem favorecer a ressonância mais 

equilibrada e auxiliar na melhoria da projeção vocal, reduzindo o uso excessivo da 

ressonância laríngea, visto que nos idosos há uma tendência neste tipo como ajuste 

diante das modificações em todo trato vocal (LINVILLE; RENS, 2001). Isso 

estabelece um melhor equilíbrio durante a fonação e é capaz de promover uma 

emissão com menor esforço (DARGIN; DELAUNAY; SEARL, 2015), facilitando a 

produção vocal e diminuindo a rugosidade na voz (YIU; HO, 2002). Em pacientes 

com disfonia por tensão muscular, estudos mostraram que tal exercício é capaz de 

diminuir a rugosidade da voz e minimizar a presença dos parâmetros de perturbação 

da onda sonora na análise acústica (OGAWA et al., 2013). 

Quanto às emissões com variações de frequência, os glissandos 

ascendentes e descendentes têm como objetivo trabalhar a extensão vocal, que 

pode estar reduzida em idosos (PTACEK et al., 1966; MORGAN; RASTATTER, 

1986; DECOSTER; DEBRUYNE, 2000; TELES-MAGALHÃES; PEGORARO-

KROOK; PEGORARO, 2000). Tais exercícios estimulam o aumento da flexibilidade 

vocal (DARGIN; DELAUNAY; SEARL, 2015). O método EFV utiliza emissões 

variando a frequência vocal em seu programa de exercícios, e os resultados desta 

abordagem mostram que em pacientes sem alterações vocais há significativa 

melhora na extensão vocal em emissões fortes e sustentadas (STEMPLE et al., 

1994). A literatura também discorre sobre o fato desta técnica auxiliar no fechamento 

das fendas ao produzir estiramento e encurtamento de pregas vocais (BEHLAU et 

al., 2005). 

Quanto aos exercícios que priorizam a emissão em Tempo Máximo de 

Fonação ou a emissão sustentada em intensidade mais forte que o habitual, estes 

são utilizados em terapias para presbifonia, uma vez que promovem maior 

estabilidade à fonação, melhor controle do fluxo aéreo e melhor projeção associada 

ao aumento da intensidade vocal. Tais resultados estão descritos na aplicação dos 

métodos EFV, LSVT® e PhoRTE, que se utilizam deste mesmo tipo de exercício (LU; 

PRESLEY; LAMMERS, 2013; ZIEGLER; HAPNER, 2013; KANEKO et al., 2015). 

Os exercícios de vibração e nasais, citados anteriormente, são também 

descritos por alguns autores como Exercícios de Trato Vocal Semi Ocluído, pois 

envolvem a oclusão parcial do trato vocal. Atualmente, uma nova modalidade destes 

exercícios vem sendo utilizada em pesquisa e na prática clínica: os exercícios 
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realizados com tubos ou canudos de diversos materiais e dimensões. A técnica do 

Lax Vox, desenvolvida por um grupo finlandês (SIHVO; DENIZOGLU, 2007), tem a 

intenção de promover uma fonação mais equilibrada, com menor interferência das 

estruturas supraglóticas (SIMBERG; LAINE, 20007), configuração laríngea comum 

nas presbifonias (PONTES; YAMAZAKI; BEHLAU, 2006). O estudo de Guzman et 

al. (2013) verificou que a realização de exercícios com tubos de ressonância 

expande o trato vocal e aumenta a pressão subglótica. Além disso, os primeiros 

autores a descrever a aplicação dos exercícios com canudos (SIMBERG; LAINE, 

2007) relatam a possibilidade de utilização em uma configuração capaz de promover 

melhora vocal nos casos de hipofonia, sendo inicialmente descrito para uso na 

paralisia de prega vocal. Em contextos assim, os autores sugerem a imersão mais 

profunda do tubo na água e a produção de emissões vocais curtas, gerando um 

esforço adicional que facilita a aproximação das pregas vocais e ativa o músculo 

tiroaritenóideo, o que leva a crer no potencial deste exercício em melhorar o tônus 

das pregas vocais, de modo a permitir diminuição em seu arqueamento e promover 

melhora no fechamento glótico. 

O trabalho de Santos et al. (2014) utilizou a técnica de Exercícios de Trato 

Vocal Semi Ocluído, método finlandês com tubos de vidro em pacientes idosos, e 

observou melhora na qualidade vocal, com diminuição da rugosidade, astenia, 

tensão e instabilidade, além de melhora  na capacidade vital da população estudada, 

o que mostra também o potencial desta técnica para melhorar os aspectos 

respiratórios, frequentemente alterados em idosos (SHARMA; GOODWIN, 2006; 

HUBER, 2009). 

Dessa forma, a literatura dá respaldo ao desenvolvimento de um método 

terapêutico para idosos envolvendo exercícios de diferentes técnicas e que podem 

ser adaptados às necessidades de cada paciente. Entretanto, quando se pensa em 

tratamento vocal, é sabido que a melhora dos aspectos fonatórios não se dá em 

apenas uma sessão e que o novo comportamento vocal leva tempo para ser 

aprendido. Estudos em aprendizagem motora descrevem sobre a importância de 

distribuir em vários dias a prática sobre uma tarefa para que haja melhor retenção do 

aprendizado (SHEA et al., 2000; GARCÍA et al., 2008). 

As pesquisas em tratamento dos distúrbios da voz são bastante 

discrepantes quando se diz respeito ao de número de sessões, frequência e duração 
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da terapia fonoaudiológica. Tendo como base este fator, escolheu-se para este 

estudo a utilização do mesmo número de sessões terapêuticas do método vocal com 

maior comprovação científica e que é designado a pacientes com hipofonia, 

especialmente o Parkinson, mas que tem sido aplicado, na presbifonia, o LSVT® 

(RAMIG et al., 1995). A aplicação se dá em 16 sessões, que possuem duração 

máxima de 60 minutos, realizadas quatro vezes semanais, como forma de 

demonstrar melhora nos aspectos fonatórios, especialmente quanto à projeção e 

aumento da intensidade de voz (RAMIG et al., 2001b). 

Ressalta-se que alguns modelos de terapia vocal descritos na literatura 

aplicam o tratamento com apresentação gradativa dos exercícios no decorrer das 

sessões, conforme a evolução do paciente (BEHLAU et al., 2013; NEMR et al., 

2014), tal metodologia não foi aplicada no presente estudo, visto que foi priorizado o 

aprendizado e performance na realização de cada técnica de maneira individual e a 

cada sessão, o que trouxe efeito positivo nos desfechos avaliados.  

Os parágrafos seguintes irão abordar os efeitos do TVI em todo o grupo 

estudado, discutindo os resultados encontrados para cada um dos procedimentos 

entre os três momentos de avaliação. 

Em relação ao questionário de autoavaliação referente à qualidade de vida 

em voz, observou-se melhora dos indivíduos tratados no pós-imediato, com 

manutenção deste resultado após um mês do tratamento.  

Os questionários de autoavaliação são ferramentas amplamente utilizadas 

na avaliação dos desfechos de um ensaio clínico, sendo que a avaliação dos 

aspectos relacionados à qualidade de vida dos pacientes foi incluída como uma 

terceira dimensão a ser avaliada neste tipo de estudo em meados da década de 

1990 (BECH, 1995; FLECK et al., 1999). 

Dos 15 trabalhos encontrados na literatura aplicando terapia vocal em 

indivíduos idosos, dez se utilizam de algum tipo de ferramenta de autoavaliação, 

sendo estas validadas ou não, porém apenas o estudo no qual foi verificado o efeito 

imediato de um exercício vocal (SIRACUSA et al., 2011) não observou melhora 

quanto à autopercepção do participante. Os nove estudos restantes relatam melhora 

nos aspectos relacionados à autoavaliação. Quando os questionários aplicados 

eram validados, os instrumentos utilizados foram o IDV (LAGORIO; CARNABY-
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MANN; CRARY, 2010; SAUDER et al., 2010; TANNER et al., 2010), IDV-10 

(GARTNER-SCHMIDT; ROSEN, 2011; KANEKO et al., 2015) e QVV (BERG et al., 

2008; ZIEGLER et al., 2014).  

A literatura mostra que existe forte correlação entre os questionários QVV e 

IDV (PORTONE et al., 2007) e entre QVV e IDV-10 (ROMAK et al., 2014), sendo 

que neste último estudo citado, os pesquisadores relatam que o QVV é mais 

sensível do que o IDV-10, quando o objetivo é identificar o impacto da presbifonia na 

qualidade de vida. 

Os dois estudos que aplicaram o QVV antes e depois do tratamento da 

presbifonia realizaram a comparação dos resultados pré e pós-tratamento com os 

dados de um grupo controle e ambos observaram diferença significante entre os 

grupos que realizaram terapia vocal e os que não realizaram, sendo os resultados 

de qualidade de vida relacionada à voz, melhores nos pacientes que se submeteram 

à fonoterapia, seja com abordagens diversas (BERG et al., 2008) ou pelo método 

PhoRTE (ZIEGLER et al., 2014). 

A pontuação total do questionário traz uma visão geral do indivíduo em 

relação à sua qualidade de vida em voz, envolvendo as questões físicas, sociais e 

emocionais afetadas pela disfonia (GASPARINI; BEHLAU, 2009). 

Os dois estudos em terapia vocal para idosos que utilizaram o QVV para 

medir os aspectos da qualidade de vida após a intervenção descrevem o aumento 

do escore total da qualidade de vida após o tratamento de voz (BERG et al., 2008; 

ZIEGLER et al., 2014). Esta situação também ocorre no presente estudo, que 

permitiu identificar que a terapia vocal promoveu melhora na qualidade de vida 

imediatamente após a finalização da terapia fonoaudiológica, observando ainda que 

esta percepção de melhoria foi mantida até um mês depois da finalização do 

tratamento, o que evidencia o efeito positivo do mesmo, tanto quando as sessões 

foram intensivas como quando elas foram mais espaçadas. 

Estudos com QVV em sujeitos idosos relatam que em geral as questões do 

domínio físico são as mais afetadas nesta população (GAMPEL; KARSCH; 

FERREIRA, 2010; PLANK et al., 2011; SCHNEIDER et al., 2011), o que ficou 

evidenciado no presente estudo pela média dos escores físicos do protocolo na 

avaliação Pré. As questões ligadas ao aspecto físico alterado na disfonia retratam 
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situações como falar com forte intensidade em ambientes ruidosos, dificuldade no 

controle do fluxo aéreo durante a fala, dificuldade ao falar ao telefone e dificuldade 

ao ser ouvido.  

Os exercícios selecionados para o programa TVI promovem melhora no 

fechamento glótico e aumento da intensidade de voz (BEHLAU et al., 2005; LU; 

PRESLEY; LAMMERS, 2013), bem como melhora na vibração de mucosa de pregas 

vocais, equilíbrio na ressonância e melhor controle do fluxo aéreo durante a fala 

(BEHLAU et al., 2005; SIMBERG; LAINE, 2007; SAUDER et al., 2010). Tais efeitos 

resultam em uma voz mais forte e mais estável, aspectos que foram confirmados 

tendo em vista os resultados da avaliação perceptivoauditiva no presente estudo. A 

melhora na qualidade de vida envolvendo a voz, com relação à restrição física 

causada pela disfonia, confirma os achados da avaliação perceptivoauditiva sobre a 

melhora na qualidade vocal, visto que houve aumento na percepção da intensidade 

vocal, com diminuição da soprosidade e da instabilidade, associados à melhoria na 

qualidade de voz como um todo.  

Como não houve manutenção da melhora vocal em todos os parâmetros 

trabalhados, conforme observado no acompanhamento após um mês, pode ser que 

tenha ocorrido uma influência direta nas respostas do protocolo para o domínio 

físico, que não mostrou diferença significante entre os momentos Pré e Pós 1.  

No entanto, ao olhar os valores de média, nota-se que eles estão bem 

próximos dos valores obtidos no Pós 0. Talvez a manutenção de alguns aspectos 

obtidos em relação à qualidade vocal, mesmo que menos expressivos no 

acompanhamento após um mês, tenha refletido diretamente na melhora do aspecto 

socioemocional e de qualidade de vida em voz como um todo no Pós 1.  

Apesar de não ter sido encontrada diferença significante no domínio 

socioemocional entre o Pré e o Pós 0, os valores de média e desvio padrão mostram 

que houve aumento no escore após o tratamento, porém é interessante verificar que 

a percepção de mudança em tal aspecto se dá um mês após a finalização do 

tratamento, quando o paciente tem oportunidades de vivenciar mais situações de 

comunicação e então consegue quantificar a melhora do desempenho vocal durante 

as atividades sociais e o quanto esta melhora interferiu nas questões emocionais. 
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Dados da literatura mostram que idosos com alterações vocais 

frequentemente relatam a interferência destes em suas atividades de interação 

social, sua saúde geral e emocional e seu bem estar (VERDONCK-DE LEEUW; 

MAHIEU, 2004). Etter, Stemple e Howell (2013), apontaram ainda que esta 

população possui uma grande necessidade em se comunicar, no entanto, há uma 

tendência em descrever sua qualidade vocal de forma negativa e sofrer com o 

impacto emocional desta associação, o que torna importante a manutenção da 

melhora nos aspectos socioemocionais impactados pela presbifonia, após a 

finalização do tratamento. 

Com relação aos aspectos de qualidade vocal, o programa TVI demonstrou 

melhora nos aspectos perceptivoauditivos observados, tanto na emissão sustentada, 

como na fala.  

O TVI foi capaz de modificar o padrão fonatório dos idosos, promovendo 

uma voz com menor desvio geral, rugosidade, soprosidade, instabilidade e maior 

intensidade vocal. Além disso, é possível observar durante a fala uma diminuição da 

rugosidade e também do grau geral de desvio após o tratamento. 

Conforme citado anteriormente, os exercícios escolhidos para este plano de 

terapia têm potencial fisiológico para minimizar estas alterações de qualidade vocal 

encontradas na população idosa. 

Porém, os resultados das comparações entre os momentos do pós-imediato 

(Pós 0) e pós um mês (Pós 1) mostram que a melhora vocal obtida foi mantida 

parcialmente. Tal aspecto foi evidenciado pela piora no grau geral de desvio vocal, 

após um mês sem a terapia vocal presencial. Este fator traz à discussão a 

necessidade de acompanhamento fonoaudiológico regular destes pacientes, com o 

intuito de identificar a forma de realização dos exercícios em casa. 

Todos os pacientes deste estudo foram orientados quanto à realização dos 

exercícios em casa, duas vezes ao dia, a partir da quarta sessão de terapia, sendo 

que nos dias em que houvesse a terapia presencial, os exercícios em casa deveriam 

ser realizados apenas uma vez. Tal orientação permaneceu após o término do 

tratamento presencial e todos os pacientes foram orientados quanto à importância 

da realização dos exercícios em casa. 
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Easterling (2008) relata em seu trabalho, com a aplicação do exercício de 

Shaker no tratamento da voz e da deglutição de idosos, ausência de melhora nos 

pacientes com baixa adesão à realização dos exercícios em casa, conforme 

recomendado, e discute a necessidade de estudos com monitoramento diário da 

realização dos exercícios na frequência e duração adequados.  

Além disso, a presbifonia é caracterizada, entre outros fatores, pela atrofia 

da musculatura laríngea (TAKANO et al., 2010; YAMAUCHI et al., 2015), de modo 

que a diminuição na frequência ou intensidade de realização do plano terapêutico 

em casa pode interferir diretamente na manutenção do tônus da musculatura 

laríngea. Estudos em fisiologia do exercício mostram que a ausência de treinamento 

acarreta em atrofia da musculatura ou perda do tônus muscular adquirido (SCHAW 

et al., 1987). 

Durante as sessões, os pacientes deveriam realizar cada um dos exercícios 

por quatro minutos cronometrados pelo terapeuta, com exceção do Lax Vox com o 

canudo mergulhado mais profundamente dentro da garrafa plástica, com duração de 

dois minutos em decorrência do esforço exigido.  

A determinação de quatro minutos para cada exercício se deu pela única 

descrição na literatura a respeito dos tempos de realização do exercício vocal, 

gerando melhores resultados entre três e cinco minutos de realização (MENEZES et 

al., 2011) quando este programa foi elaborado. Ao longo da aplicação deste estudo 

clínico, surgiram outros trabalhos verificando o tempo ótimo para a realização de um 

exercício vocal (ZIMMER, 2011; PAES; BEHLAU, 2014), porém nenhum estudo foi 

realizado em idosos. No entanto, a experiência clínica adquirida com esta pesquisa 

permite sugerir um tempo de realização de cada exercício vocal entre três e quatro 

minutos, devendo os aspectos de tensão fonatória e resistência vocal serem 

observados para cada paciente, uma vez que estudos futuros devem ser realizados 

avaliando este aspecto. 

Dessa forma, há sugestão de que o fator duração possa ter interferência 

direta no efeito do tratamento vocal, visto que muitos dos pacientes, no 

acompanhamento de um mês, relatavam estar realizando os exercícios em casa, 

porém sem cronometrar os quatro minutos, conforme sugerido. 
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Ainda com relação à manutenção da melhoria na qualidade vocal após a 

finalização do tratamento, ressalta-se que a melhora no grau geral do desvio vocal 

manteve-se juntamente com a otimização na soprosidade e instabilidade na vogal e 

rugosidade na fala, quando comparados os momentos pré-terapia e após um mês 

do tratamento. Um recente estudo com aplicação de um protocolo de terapia para 

pacientes com paralisia unilateral de prega vocal em 15 sessões demonstrou 

manutenção apenas no parâmetro rugosidade com relação à qualidade vocal no 

acompanhamento de um ano (BUSTO-CRESPO et al., 2015). Outro estudo, com 

aplicação do LSVT®, discutiu sobre a manutenção de alguns parâmetros de 

qualidade vocal adquiridos imediatamente após a terapia, já que os ganhos nem 

sempre ocorrem a longo termo (WIGHT; MILLE, 2015), trazendo a reflexão a 

respeito da necessidade de sessões terapêuticas de acompanhamento com o 

objetivo de verificar e orientar sobre a forma de realização dos exercícios. No 

entanto, o TVI mostra um bom potencial de manutenção da maioria dos ganhos 

adquiridos com o tratamento. 

No que se refere às características laríngeas da população estudada, cerca 

de metade da amostra apresentou arqueamento de pregas vocais e destes, metade 

apresentou saliência de processos vocais, ao passo que a grande maioria dos 

sujeitos apresentou fechamento glótico incompleto caracterizado por fenda vocal 

fusiforme. 

Quanto aos aspectos funcionais da laringe, foi encontrada presença de 

constrição mediana e constrição anteroposterior, descrita em outros estudos com 

esta população (PONTES; YAMASAKI; BEHLAU, 2006). 

No que diz respeito à vibração de mucosa das pregas vocais, esta foi 

simétrica em pouco mais da metade da amostra, no entanto foi descrita como 

reduzida em alguns dos sujeitos. Um estudo com laringoscopia digital ultra-rápida 

observou que, em pacientes diagnosticados com atrofia de pregas vocais, há menor 

amplitude de vibração, menor onda mucosa, maior ocorrência de assimetria, maior 

ocorrência de fenda glótica e maior atividade supraglótica (YAMAUCHI et al., 2015), 

o que vai ao encontro com os dados desta pesquisa. 

O fato de nem toda a amostra apresentar arqueamento de pregas vocais, 

saliência de processos vocais e fechamento glótico incompleto, reforça os achados 

de outros estudos com laringe de idosos que relatam que a presbilaringe não é 
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característica comum a todos estes sujeitos (WOO et al., 1992; BLOCH; BEHRMAN, 

2001; PONTES; BRASOLOTTO; BEHLAU, 2005; TAKANO et al., 2010) e justifica a 

alta ocorrência de pacientes que precisaram ser excluídos da amostra após a 

realização do exame laríngeo. Entretanto, é importante ressaltar que todos os 

indivíduos, além de apresentar queixas vocais relacionadas ao envelhecimento, 

apresentaram qualidade vocal e/ou queixas, que são características de presbifonia, 

independentemente da presença de presbilaringe, reforçando o fato de que o 

envelhecimento pode variar de indivíduo para indivíduo e que as manifestações 

vocais e laríngeas deste processo degenerativo nem sempre ocorrem de maneira 

concomitante (BRASOLOTTO, 2010). 

Com relação às comparações entre os momentos de avaliação, verificou-se 

efetiva igualdade entre os três momentos para os parâmetros: arqueamento de 

pregas vocais, saliência de processos vocais e fechamento glótico.  

O mesmo resultado foi encontrado para a constrição anteroposterior entre 

Pré e Pós 0 e entre Pós 0 e Pós 1, da mesma forma que a vibração de mucosa 

permaneceu sem alteração entre os momentos Pós 0 e Pós 1 e Pré e Pós 1.  

Nesse sentido, é importante reafirmar o fato de que muitos idosos foram 

classificados com ausência de arqueamento de pregas vocais, saliência de 

processos e alterações na simetria de vibração de mucosa. Para estes indivíduos, 

evidentemente não houve diferença entre os momentos, o que reduz a possiblidade 

de encontrar melhora significante com relação a tais aspectos, considerando a 

amostra. 

Dos estudos realizados em terapia vocal para idosos, apenas seis utilizaram 

algum método de avaliação laríngea e com um número reduzido de sujeitos em suas 

amostras. Um estudo aplicando VFE em nove pacientes não demonstrou melhora 

nos aspectos laríngeos, e uma das justificativas para tal achado foi a ausência de 

métodos de avaliação laríngea objetivos ou fidedignos, como o vídeo de alta 

velocidade. No entanto, os autores concluem que as melhoras nas características 

perceptivas e funcionais não necessariamente estão relacionadas às melhoras na 

presbilaringe, podendo auxiliar no aumento da eficiência fonatória (SAUDER et al., 

2010). 
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Quanto aos estudos que demonstraram melhora, estas foram em sua 

maioria com relação ao fechamento glótico de pelo menos um dos sujeitos, sendo 

que o tamanho da amostra variou entre três a seis em quatro dos estudos 

(LAGORIO; CARNABY-MANN; CRARY, 2010; TANNER et al., 2010; LU; PRESLEY; 

LAMMERS, 2013; NEMR et al., 2014). Apenas o trabalho mais recente teve um 

número maior de participantes (n=16) e demonstrou melhora no fechamento glótico 

e na onda mucosa. Porém os métodos de análise foram objetivos, utilizando 

medidas laríngeas e todos os participantes foram diagnosticados com atrofia de 

pregas vocais (KANEKO et al., 2015).  

Assim, ressalta-se o fato de que em uma amostra pequena, apenas com 

sujeitos apresentando características de presbilaringe avançadas, a mudança 

positiva pode ser mais evidente, uma vez que métodos mais objetivos de análise 

laríngea devem ser utilizados.  

Ainda a respeito das comparações entre os momentos da análise 

perceptivo-visual das imagens laríngeas, mesmo que a maioria delas tenha 

demonstrado efetiva igualdade, nota-se um aumento da constrição mediana e 

aumento da vibração de mucosa em alguns sujeitos entre o Pré e Pós 0. 

Quanto à presença de constrição supraglótica em idosos, esta é descrita 

como fator auxiliar na manutenção da força muscular e intensidade vocal. Estudos 

relatam que a redução de 1-0,2 cm na região acima da glote, associada ao aumento 

da contratilidade muscular promovida pelo exercício, pode levar a um aumento de 

5 dB, com melhora que resulta no controle de intensidade da voz (PTACEK et al., 

1966; EASTERLING, 2008).  

Nesse contexto, sabe-se também que a presença deste comportamento 

laríngeo é fator que auxilia na proteção de vias aéreas (MARTIN et al., 1993), 

aspecto a ser levado em consideração para a população de idosos, visto que o 

processo de envelhecimento acarreta também déficits em outras funções, como a de 

deglutição (ASHLEY; DUGGAN; SUTCLIFFE, 2006; LOGEMANN et al., 2013; 

HIRAMATSU et al., 2015). 

No que se refere à melhora na vibração de mucosa, que aumentou em 

alguns pacientes, percebe-se concordância com a fisiologia de alguns dos exercícios 

selecionados para o programa TVI, sendo um dos objetivos da terapia proposta 
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(DARGIN; DELAUNAY; SEARL, 2015). Os dois estudos mais recentes com terapia 

vocal para sujeitos idosos também descreveram melhora com relação a este 

aspecto e ambos utilizam mais de um dos exercícios selecionados para o TVI, como 

os exercícios de vibração, emissões sustentadas em TMF e emissões variando 

grave e agudo (NEMR et al., 2014; KANEKO et al., 2015), o que demonstra o 

potencial deste tipo de exercício em melhorar aspectos anatômicos e funcionais da 

laringe. 

Os parágrafos a seguir discorrem a respeito das comparações entre os dois 

grupos de terapia, convencional e intensivo, entre os quais não foram encontradas 

diferenças na qualidade vocal e qualidade de vida relacionada à voz. A respeito dos 

aspectos laríngeos, os grupos se diferenciaram quanto à diminuição do 

arqueamento de pregas vocais após a terapia vocal, trazendo a esta discussão 

aspectos sobre a intensidade, frequência e duração da administração do exercício 

vocal e a resposta da musculatura laríngea diante destas variações.  

Existem alguns trabalhos recentes e discussões na literatura fonoaudiológica 

(PATEL; BLESS; THIBEAULT, 2011; BEHLAU et al., 2014; WENKE et al., 2014) 

sobre o benefício do tratamento intensivo. Há pouca definição da frequência e 

duração de sessões que configuram este tipo de tratamento e existem diversas 

discussões sobre o perfil do paciente a quem ele é destinado (BEHLAU et al., 2014; 

FU; THEODOROS; WARD, 2015). Novamente, a literatura mostra apenas o LSVT®, 

aplicado quatro vezes por semana, como o único método descrito de modo intensivo 

e com eficácia comprovada (RAMIG et al., 1995).  

Os poucos trabalhos com a proposta de tratamento intensivo diferenciaram 

este modelo de tratamento dos outros, ao descrever que as abordagens tradicionais 

mais utilizadas são os atendimentos distribuídos em sessões uma ou duas vezes por 

semana (PATEL; BLESS; THIBEAULT, 2011; BEHLAU et al., 2014). Métodos como 

os EFV são administrados em uma frequência tradicional de sessões e têm eficácia 

comprovada em idosos (KANEKO et al., 2015) e outras populações (STEMPLE et 

al., 1994). 

Este estudo teve como um de seus objetivos específicos, identificar se a 

aplicação de um modelo de terapia que trabalhe a voz do paciente idoso promove 

mais benefícios a curto e médio prazo quando aplicado em um formato 

convencional, mais próximo do que ocorre na maioria dos serviços de fonoaudiologia 
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ou em um formato mais intensivo, com sessões alocadas em um espaço menor de 

tempo. 

Os resultados da presente pesquisa mostraram que as respostas dos idosos 

com queixas vocais a curto e médio termo não diferem quando o tratamento é 

oferecido de modo mais espaçado ou em formato intensivo no que se refere à 

qualidade vocal e qualidade de vida em voz. Os pacientes idosos tendem a 

apresentar melhora vocal semelhante nos mesmos aspectos e tal desempenho é 

mantido após um mês, mas perde o efeito de melhora para o parâmetro de 

percepção da intensidade com o passar do tempo, independentemente da 

frequência de aplicação da terapia. 

Após a comparação entre GI e GC, a avaliação laríngea foi o único desfecho 

avaliado a demonstrar alguma diferença entre os grupos, no qual o GI demonstrou 

diminuição do arqueamento de pregas vocais ao passo que nenhum participante do 

GC demonstrou mudança quanto a este aspecto. 

Estudos em fisiologia do exercício demonstram que a frequência do treino 

tem um maior impacto na taxa de ganho em volume muscular em menores períodos 

de treinamento (WERNBOM; AUGUSTSSON; THOMEE, 2007), o que sugere que 

nos casos mais intensos de presbifonia, em que há evidente arqueamento de pregas 

vocais devido à atrofia do músculo vocal, o tratamento intensivo pode trazer maiores 

benefícios.  

De maneira geral, o tratamento da presbifonia envolve aspectos 

relacionados ao aprendizado motor, mudança de comportamento e melhora do 

tônus muscular. A literatura nestas três áreas demonstra os benefícios do tratamento 

intensivo para o paciente (ABBASS, 2006; WERNBOM; AUGUSTSSON; THOMEE, 

2007; GARCÍA et al., 2008; SZAFLARSKI et al., 2008). 

O estudo de Fu, Theodoros e Ward (2015) em pacientes com nódulos 

vocais, comparou o tratamento tradicional (oito sessões realizadas uma vez por 

semana, num total de oito semanas) com o tratamento intensivo (oito sessões 

distribuídas em três semanas) e não encontrou diferenças entre os grupos quanto 

aos aspectos acústicos, laríngeos, aerodinâmicos e de qualidade vocal, sendo que 

ambos os grupos obtiveram melhora na função laríngea, na qualidade vocal e na 

análise acústica. Os referidos pesquisadores sugerem que o tratamento intensivo é 
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tão benéfico quanto o tratamento tradicional, porém pode melhorar a comunicação 

do paciente em um período mais curto de tempo. Entretanto, pesquisas com 

avaliações a longo termo ainda são necessárias.  

O presente estudo traz à discussão os mesmos aspectos para a população 

de pacientes com presbifonia. Futuros estudos com uma amostra de pacientes 

apenas com atrofia de pregas vocais devem ser realizados. Salienta-se aqui a 

necessidade de mais avaliações a longo termo a fim de verificar a resposta dos 

pacientes em longos períodos após o tratamento e a necessidade de sessões de 

acompanhamento. Além disso, não há como parar o processo de envelhecimento, 

por isso destaca-se a necessidade de que o paciente continue a realizar os 

exercícios em casa para manutenção dos ganhos com a terapia. Ziegler e Hapner 

(2013) comentam sobre a necessidade do paciente com presbifonia de manter a 

realização dos exercícios em casa para não perder os ganhos obtidos com a terapia 

presencial.  

Estudos comparando idosos cantores e não cantores mostram que os 

idosos vocalmente ativos apresentam uma voz mais forte e clara, sugerindo que o 

aumento da atividade vocal pode prevenir o envelhecimento da voz e ajudar a 

manter a sua longevidade (PRAKUP, 2012).  

Estudos posteriores, que enfoquem na aderência ao tratamento e na 

resposta dos aspectos fonatórios a cada sessão, devem ser realizados a fim de 

trazer mais informações ao tipo de abordagem a ser utilizada, convencional ou 

intensiva. Ressalta-se aqui a individualidade de cada paciente e aspectos como 

estilo de vida, facilidade de locomoção, tempo disponível e interesse, no momento 

da escolha sobre qual frequência terapêutica a ser empregada (PATEL; BLESS; 

THIBEAULT, 2011; BEHLAU et al., 2014). 

Embora a efetividade do TVI seja evidente, outro aspecto a ser levado em 

consideração é a importância de comparação com grupo controle ou período sem 

tratamento vocal dos indivíduos a serem tratados, a fim de fortalecer a evidência dos 

efeitos do TVI e a comparação desta intervenção com outros métodos terapêuticos 

já comprovados como efetivos no tratamento da presbifonia a fim de proporcionar 

mais informações para os clínicos tomarem decisões terapêuticas baseadas em 

evidências. 
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Destaca-se o fato de que o TVI, em suas duas formas de apresentação, é 

composto por exercícios vocais com foco na glote, mas também ressonantal ao 

propor como um de seus objetivos a projeção vocal. Ainda assim, a utilização de 

emissões de maneira sustentada e a ausência de tarefas de fala no plano 

terapêutico, permitiu generalização da melhora da qualidade vocal durante emissão 

da fala, bem como a manutenção de tal melhora, o que evidencia a efetividade do 

programa. Diversas propostas terapêuticas utilizam exercícios com emissões 

sustentadas no tratamento vocal, dentre elas estão os EFV já discutidos aqui por 

sua aplicabilidade na população idosa (TAY; PHYLAND; OATES, 2012; KANEKO et 

al., 2015), desta forma podemos afirmar que uma abordagem terapêutica com 

emissões sustentadas permite a generalização da melhora vocal nas situações de 

fala. 

Além disso, é importante ressaltar que nenhum dos participantes do estudo 

precisou ser excluído por dificuldade na realização de alguma das técnicas 

propostas, mostrando a aplicabilidade do tratamento. 

Outro fator a ser considerado nesta pesquisa é a respeito da orientação 

dada a todos os participantes sobre a realização do plano de exercícios em casa, 

durante e após o tratamento. Tal abordagem pode ter sido responsável pela 

semelhança entre os dois grupos nos desfechos avaliados, em especial quanto aos 

aspectos de qualidade vocal e qualidade de vida em voz e, neste estudo, a grande 

diferença a ser estudada entre GC e GI talvez seja a realização da terapia vocal 

assistida ou não pelo fonoaudiólogo, já que é difícil avaliar à distância a maneira e a 

frequência da realização dos exercícios pelo paciente quando este não está nas 

clínicas de fonoaudiologia. 

Ademais, este estudo traz diversas contribuições a respeito do tratamento 

vocal para idosos, mostrando que uma abordagem holística produz melhoras nos 

parâmetros da qualidade vocal impactados pelo envelhecimento, o que gera 

respostas positivas na qualidade de vida dos pacientes, sendo que tanto as 

abordagens em tratamento intensivo quanto as mais tradicionais no que se refere à 

frequência nos atendimentos geram benefícios ao paciente. Além disso, esta 

pesquisa sugere que a terapia vocal tem potencial para minimizar efeitos da 

presbilaringe quando aplicada de forma intensiva e tal fator deve ser considerado na 

escolha do tratamento. 
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7  CONCLUSÃO 

 

 

O programa TVI é efetivo no tratamento vocal de idosos, promovendo 

mudanças na qualidade de vida e qualidade vocal tanto nos momentos 

imediatamente após o tratamento quanto um mês após sua finalização. 

Este trabalho traz evidências de que o TVI aplicado em um formato intensivo 

promove benefícios semelhantes ao oferecido em formato convencional, com 

relação à qualidade de vida relacionada à voz e quanto aos aspectos de qualidade 

vocal. A terapia intensiva produziu efeitos diferentes do que a convencional em 

relação ao arqueamento de pregas vocais imediatamente após a terapia.  

Desta forma, rejeita-se a primeira e a segunda hipóteses nulas deste estudo.  
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APÊNDICE A 

 

Confiabilidade intra-avaliador para cada parâmetro da análise perceptivoauditiva na prova do “a” 
sustentado e contagem de números 

Prova Valores Intensidade Instabilidade Soprosidade Rugosidade Tensão GGD 

Vogal 
Kappa 0,63 0,60 0,64 0,62 0,07 0,37 

% 81,81 72,72 81,81 81,81 54,55 72,72 

Fala 
Kappa 0,56 - 0,70 0,82 0,80 0,82 

% 63,64  72,73 81,82 81,82 81,82 

 

 

 
Confiabilidade intra-avaliador para cada parâmetro da análise perceptivo-visual da imagem laríngea 

Valores Arqueamento Saliência de 
processos 

Fechamento 
glótico 

Constrição 
mediana 

Constrição 
anteroposterior 

Vibração 
de mucosa 

Kappa 1,00 0,78 0,58 1,00 0,58 0,78 

% 100,00 90,00 80,00 100,00 80,00 90,00 
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ANEXO C 

 

 

Universidade de São Paulo 

Faculdade de Odontologia de Bauru 
 

Al. Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75 – Bauru-SP – CEP 17012-901 – C.P. 73 

PABX (0XX14)3235-8000 – FAX (0XX14)3223-4679 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 

Título da Pesquisa: Impacto da terapia vocal em idosos com presbifonia 
Pesquisador responsável: Juliana Fernandes Godoy 
 

Você está sendo convidado para participar de uma pesquisa que tem como objetivo analisar 
os resultados da terapia fonoaudiológica para melhorar a voz em indivíduos idosos. 

Primeiramente serão realizadas entrevistas, onde a fonoaudióloga aplicará questionários com 
perguntas sobre dificuldade ou cansaço ao falar, alterações na voz, desconforto na garganta. 

Será realizado um exame chamado videoendoscopia, onde uma fibra flexível desinfetada 
será introduzida no nariz até chegar à garganta. Durante este exame você deverá falar algumas 
vogais, palavras e frases, além disso, serão oferecidos alimentos como pão água e suco 
engrossado.A avaliação das estruturas que produzem a voz também será realizada com uma fibra 
rígida desinfetada que será introduzida na boca, para observar a região da garganta. 

Outro exame que será realizado é o da espirometria, em que você deverá inspirar e soprar 
pela boca em um bocal descartável, realizando sopros normais, fortes e com som. 

Na última etapa da avaliação, você deverá falar as vogais /a/, /i/ e /u/ e dos sons /s/ e /z/ de 
forma contínua e também a produção das sílabas /pa/, /ta/, /ka/,/pataca/, /a/ e /i/ de forma rápida, 
além de repetição de algumas frases, contagem de números e um trecho de fala espontânea. Essas 
emissões serão gravadas em um computador, Após 4 ou 8 semanas você deverá repetir esta série 
de exames e iniciar o tratamento fonoaudiológico. O tratamento poderá ocorrer quatro vezes por 
semana durante quatro semanas ou duas vezes por semana durante oito semanas de acordo com 
sorteio realizado pela pesquisadora. Ao final do tratamento, você será submetido à mesma avaliação 
com o objetivo de verificar as mudanças causadas pelo tratamento. As reavaliações serão feitas na 
semana seguinte ao término do tratamento, após um mês, três meses e seis meses. 

Para a realização de todos os procedimentos você deverá comparecer na Clínica de 
Fonoaudiologia da FOB-USP, permanecendo de uma a duas horas em cada sessão de avaliação e 
em torno de 30 minutos em cada sessão de terapia. Caso você não tenha condições financeiras para 
o transporte o participante será ressarcido pelo gasto com transporte de ônibus urbano.  

O benefício desse trabalho para você é receber gratuitamente a terapia de voz para melhoria 
de comunicação que pode estar prejudicada devido ao processo de envelhecimento. 

A maior parte dos procedimentos não causa desconfortos, apenas durante a videoendoscopia 
pode ocorrer sensação de desconforto na região interna do nariz e na garganta durante o exame, 
porém, sem riscos à saúde. 

Nenhum participante é obrigado a aceitar participar da pesquisa e se desejar interromper os 
atendimentos ou não se submeter à pesquisa, isto não prejudicará em caso se necessidade de 
qualquer atendimento posterior na Clínica de Fonoauiologia da Faculdade de Odontologia de Bauru.  

Os resultados deste estudo serão publicados para divulgação em meio científico e garantimos 
a segurança de que não será revelada qualquer identidade e que se manterá o caráter confidencial 
da informação relacionada privacidade do participante.  

Caso você queira apresentar reclamações em relação à sua participação no estudo, poderá 
entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da FOB-USP pelo 
endereço Al. Dr. Octávio Pinheiro Brizolla, 9-75, pelo telefone (14) 3235 8356 (sala no prédio da 
biblioteca FOB-USP) e caso queira esclarecimentos quanto à pesquisa, com a docente responsável, 
Profa. Dra. Alcione Ghedini Brasolotto pelo telefone (14) 3235-8470. 
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Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o Sr. (a) 
________________________________________________________________________________, 
portador da cédula de identidade __________________________, após leitura minuciosa das 
informações constantes neste TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO, 
devidamente explicada pelos profissionais em seus mínimos detalhes, ciente dos serviços e 
procedimentos aos quais será submetido, não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e 
explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO concordando em participar da 
pesquisa proposta. 

Fica claro que o sujeito da pesquisa ou seu representante legal, pode a qualquer momento 
retirar seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e deixar de participar desta pesquisa e 
ciente de que todas as informações prestadas tornaram-se confidenciais e guardadas por força de 
sigilo profissional (Art. 29

o
 do Código de Ética do Fonoaudiólogo). 

 
Por estarem de acordo assinam o presente termo. 

 
 
 
 
 
 

Bauru-SP, ____ de ______________ de 20___. 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________                        ____________________________ 

              Assinatura do Sujeito da Pesquisa                   Assinatura do Autor 
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ANEXO D 

 

Protocolo de Qualidade de Vida em Voz – QVV 

 
Hogikyan ND, Sethuraman G. Validation of an instrument to measure voice-related quality of life (V-RQOL). J. 
Voice.199;13:557-69. 

Validação para o português: Gasparini G, Behlau M. Quality of Life: Validation of the Brazilian version of the 
Voice-Related Quality of Life (V-RQOL) measure. J. Voice. 2009;23(1):76-81. 

 

Nome____________________________________________________________      Data:_________ 
Sexo_______   Idade__________   Profissão_____________________________________________ 

  

Estamos procurando compreender melhor como um problema de voz pode interferir nas atividades de 
vida diária. Apresentamos uma lista de possíveis problemas relacionados à voz. Por favor, responda a todas as 
questões baseadas em como sua voz tem estado nas duas últimas semanas. Não existem respostas certas ou 
erradas. 

Para responder ao questionário, considere tanto a gravidade do problema, como sua frequência de 
aparecimento, avaliando cada item abaixo de acordo o tamanho do problema que você tem. A escala que você 
irá utilizar é a seguinte: 

1 = não é um problema· 

2 = é um problema pequeno  

3 = é um problema moderado/médio 

4 = é um grande problema 

5 = é um problema muito grande 

 

Por causa de minha voz,                                                                         O quanto isto é um problema? 

     

1. Tenho dificuldades em falar forte (alto) ou ser ouvido 
em lugares barulhentos. 1 2 3 4 5 

2. O ar acaba rápido e preciso respirar muitas vezes 
enquanto eu falo. 1 2 3 4 5 

3. Às vezes, quando começo a falar não sei como 
minha voz vai sair. 1 2 3 4 5 

4. Às vezes, fico ansioso ou frustrado (por causa da 
minha voz). 1 2 3 4 5 

5. Às vezes, fico deprimido (por causa da minha voz). 1 2 3 4 5 

6. Tenho dificuldades em falar ao telefone (por causa 
da minha voz). 1 2 3 4 5 

7. Tenho problemas no meu trabalho ou para 
desenvolve  minha profissão (por causa da minha 
voz). 

1 2 3 4 5 

8. Evito sair socialmente (por causa da minha voz). 1 2 3 4 5 

9. Tenho que repetir o que falo para ser compreendido. 1 2 3 4 5 

10. Tenho me tornado menos expansivo (por causa da 
minha voz). 1 2 3 4 5 

 
Questão adicional, não pertencente ao protocolo QVV: 
Circule como você avalia sua voz: 1. Excelente     2. Muito boa     3. Boa     4. Razoável     5. Ruim 
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