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RESUMO
Objetivo: Verificar a prevalência de alterações vocais em adolescentes de 16 anos,
estudantes da rede pública estadual da cidade de Recife-PE, com características de
bulimia nervosa. Método: Para este estudo foram avaliados 216 adolescentes sendo
80 do gênero masculino e 136 do gênero feminino para identificar os que
apresentavam características de bulimia nervosa foi utilizado o Teste de
Investigação Bulímica (BITE) e a identificação dos sinais e sintomas vocais foi por
meio de análises vocais subjetivas (Escala de GRBASI e Escala Analógica VisualEscala Numérica EAV-EN) e objetiva (Voxmetria). Resultados: A prevalência de
características de bulimia nervosa entre a população estudada foi de 70 indivíduos
(32,4%), tendo percentual maior para o gênero feminino 52(74,3%) e menor para o
masculino 18(25,7%). Quanto à análise vocal destes indivíduos com características
de bulimia nervosa, na escala de GRBASI 19(27,1%) apresentaram vozes normais
enquanto que 51(73,9%) mostraram alterações na voz (p<0,001); na EAV-EN
31(44,3%) apresentaram vozes no padrão normal e 39(56,5%) tinham alterações
vocais (p<0,001), para o Voxmetria 37(53,6%) possuíam vozes normais e 33(47,1%)
tinham algum tipo de alteração (p=0,381). Conclusão: Este estudo apresentou uma
alta prevalência de adolescentes com características de bulimia nervosa das escolas
públicas da cidade de Recife, com 16 anos de idade, além de encontrar neste grupo
um alto percentual de sinais na voz, com isso se conclui a necessidade de que haja
uma maior atenção aos riscos causados pelos transtornos alimentares nas vozes
dos adolescentes.
DESCRITORES: distúrbios da voz, adolescente, bulimia nervosa.
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ABSTRACT
Objective: To verify the prevalence of voice disorders in teenagers of 16 years old,
students from public schools in the city of Recife-PE, with characteristics of bulimia
nervosa. Method: For this study, 216 teenagers were rated with 80 males and 136
females to identify those that had characteristics of bulimia nervosa was used Bulimic
Investigatory Test (BITE) and the identification of signs and symptoms vocal was by
analysis subjective voice (Scale GRBASI and Visual Analog Scale-Scale NumericalEN VAS) and objective (Voxmetria). Results: The prevalence of features of bulimia
nervosa among the study population was 70 individuals (32.4%) and higher
percentage for females 52 (74.3%) and lower for males 18 (25.7%). As for vocal
analysis of these individuals with characteristics of bulimia nervosa, scale GRBASI
19 (27.1%) had normal voices while 51 (73.9%) showed changes in voice (p <0.001)
in VAS-EN 31 (44.3%) had voices in the normal pattern and 39 (56.5%) had vocal
changes (p <0.001) for Voxmetria 37 (53.6%) had normal voices and 33 (47.1%) had
some type of change (p = 0.381). Conclusion: This study showed a high prevalence
of teenagers with bulimia nervosa characteristics of public schools in the city of
Recife, with 16 years of age, and find this group a high percentage of sings in her
voice, it concludes with the need that there is greater attention to the risks posed by
eating disorders in the voices of adolescents.

KEY WORDS: voice disorders, teenager, bulimia nervosa.
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1 INTRODUÇÃO
A voz é a mais expressiva forma de comunicação do ser humano, aonde são
facilmente revelados seu estado emocional, sua intenção, a segurança e a
veracidade da informação. Para isso é necessário que haja um harmonioso
funcionamento do órgão fonador. Segundo BEHLAU & DRAGONE (2001) a voz
humana é um dos veículos mais utilizados para a comunicação, é por ela que
demonstramos nossas emoções, revelando sensações e intenções, ela é
extremamente sensível, reflete entusiasmo, preocupações, ansiedades e mudança
de humor, interferindo inclusive na veracidade do que estamos falando, afetandonos social e profissionalmente. Estudá-la, significa conhecer o equilíbrio de
processos complexos que contribuem para a qualidade comunicativa, levando em
consideração os aspectos físicos, emocionais e sociais de cada um.
BEHLAU, TOSI & PONTES (1985), revelaram que a disfonia é um distúrbio
da comunicação em que a voz não consegue cumprir seu papel de transmissão de
mensagem verbal e emocional do indivíduo.
Sabendo que vários fatores podem prejudicar a integridade da qualidade
vocal, partimos para conhecer a relação entre o transtorno alimentar purgativo
(bulimia nervosa) e os possíveis sinais e sintomas vocais em adolescentes com
características deste transtorno.
Os transtornos alimentares são síndromes comportamentais cujos critérios
diagnósticos têm sido amplamente estudados nos últimos 30 anos. São descritos
como transtornos e não como doenças por ainda não se conhecer bem sua
etiopatogenia (CLAUDINO & BORGES, 2002). A classificação mais atualizada parte
do DSM-IV (Manual Diagnóstico e Estatístico, 4a edição) e CID-10 (Classificação
Internacional de Doenças, 10ª edição), que destacam como as duas entidades
nosológicas principais: a Anorexia Nervosa (AN) e a Bulimia Nervosa (BN).
Esses transtornos afetam, na sua maioria, adolescentes e adultos jovens do
gênero feminino, podendo levar a grandes prejuízos biológicos e psicológicos, como
também a aumento de morbidade e mortalidade (CORDÁS, SALZANO & RIOS,
2004).
Mesmo classificados de forma separada, os dois transtornos apresentam uma
mesma psicopatologia, que é a excessiva preocupação com o peso e a forma
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corporal (medo de engordar), que conduz os indivíduos a utilizar recursos para
controlar o peso como dietas extremamente restritivas ou a utilizarem métodos
inapropriados para alcançarem o corpo idealizado (CLAUDINO; BORGES, 2002).
Analisando os aspectos psicológicos, ARAÚJO (2004) relata que a anorexia e a
bulimia nervosa não são tão distintas, pois para a autora, trata-se de duas faces da
mesma moeda que é a do “vazio interno”, e cada paciente busca preenchê-lo de
forma diferente, porém complementar.
A anorexia nervosa caracteriza-se pela perda de peso intensa à custa de
dieta extremamente rígida e uma busca excessiva pela magreza, distorção da
imagem corporal e alterações do ciclo menstrual. A bulimia nervosa caracteriza-se
por grande e rápida ingestão de alimentos com sensação de perda de controle que
são

os

episódios

bulímicos,

acompanhados

por

métodos

compensatórios

inadequados como vômitos auto-induzidos, uso de laxantes e diuréticos, exercícios
vigorosos, jejum e dieta restritiva a fim de evitar ganho de peso (CORDÁS;
SALZANO & RIOS, 2004; BACALTCHUCK & HAY, 1999).
Esses transtornos geralmente apresentam suas primeiras manifestações na
infância e na adolescência, possuindo dois picos de incidência: aos 14 e aos 17
anos. XIMENES (2008), destacou a idade de 13 anos como sendo a de principal
foco do transtorno. MANTOANELLI et al. (1997), afirmam que “o adolescente tem
como característica comportamentos de contestação que o tornam vulnerável,
volúvel, seguidor de líderes, grupos e modas, desenvolvendo preocupações ligadas
ao corpo e à aparência”.
Muitos são os fatores causais do transtorno alimentar, como a mídia e o
imaginário coletivo que estabelecem uma relação entre a forma do corpo e a saúde
(ROMARO; ITOKAZU, 2002), o emocional e as raízes na infância (APPOLINÁRIO &
CLAUDINO, 2000; CAMPOS, 2002), problemas de relacionamento com os pais,
irmãos, namorados e até mesmo professores; e situações de estresse podem
também contribuir para o estabelecimento de transtornos alimentares (CORDÁS &
BUSSE, 1995; KAUFMAN, 2000; POP-JORDANOVA, 2000). Porém, a forma de
explicar a causa do transtorno alimentar mais aceito atualmente é visto pelos
autores APPOLINÁRIO & CLAUDINO (2000), quando afirmam ser uma causa
multifatorial, baseando-se na hipótese de que vários fatores, como os biológicos, os
psicológicos e os sociais estejam envolvidos.
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Para XIMENES (2004 e 2008), os transtornos alimentares contribuem de
forma perigosa na saúde do adolescente, mais especificamente sobre a saúde oral.
Ela corrobora com estudos de outros autores quando afirmam que o pH ácido do
conteúdo gástrico regurgitado e o trauma pela ingestão rápida de comida podem ser
a etiologia de lesões na região oral como mucosites com característica de eritema
no palato (LOUZÃ NETO et al., 1995).
É comprovado que houve crescimento na prevalência destes transtornos nos
últimos anos, pois até o ano 2000, os achados desta população nos Estados Unidos
e Europa era relativamente baixa: 0,5% a 1%. Nos dois anos seguintes, o percentual
passou para 3,7%. No Brasil, os especialistas acreditam que se siga a mesma
tendência preocupante, afetando principalmente adolescentes entre 13 e 19 anos
(CAMPOS, 2002). Ximenes (2008), após validar e aplicar um protocolo específico
para adolescentes encontrou uma prevalência de elevado valor para sintomas de
bulimia nervosa para o escore médio numa população de estudantes com idade
entre 12 a 16 anos, cujo resultado foi de 36,5%
Apesar dos transtornos alimentares aparecerem comumente na adolescência,
ainda são poucos os estudos que buscam entender e atuar nessa faixa etária,
embora alguns abranjam a adolescência e o início da fase adulta, buscando índices
precoces de risco para o desenvolvimento das doenças (ROMARO & ITOKAZU,
2002).
Despertando a cada dia um interesse na área e em busca de conhecer a
verdadeira atuação dos fonoaudiólogos junto a este transtorno, este estudo teve
como objetivo determinar a prevalência de sinais vocais em adolescentes com
características de bulimia nervosa de ambos os gêneros na idade de 16 anos.
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1.1 Objetivos
1.1.1 Geral
Este estudo teve como objetivo determinar a prevalência de sinais vocais em
adolescentes de 16 anos com características de bulimia nervosa, estudantes de
escolas públicas estaduais na cidade de Recife.
1.1.2 Específicos
•

Determinar a prevalência de características de Bulimia Nervosa na
população pesquisada;

•

Identificar diferenças na prevalência de características de Bulimia Nervosa
entre os gêneros;

•

Determinar a prevalência de alterações vocais entre os gêneros;

•

Verificar associação entre a característica de Bulimia Nervosa e sinais
vocais na avaliação perceptivo-auditiva e acústica da voz em ambos os
gêneros.
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2 REVISÃO DA LITERATURA
2.1 A adolescência
Torna-se difícil comparar uma adolescência com características normais e
patológicas, exigindo um aprofundado exame no indivíduo, pois como já
encontrávamos descrito nos estudos de OSÓRIO (1992), a adolescência é uma fase
de vida caracterizada por transformações psicológicas e sociais que acompanham o
processo biológico da puberdade, entendendo-se que esses fenômenos não devem
ser estudados separadamente.
Segundo MELMAN (1999), o adolescente confronta-se com a imposição de
tantas mudanças sem poder de opção, as reações começam a existir, muitas vezes
sem responsabilidade nos seus atos, como forma de chamar atenção. São
simplesmente mudanças, que os invadem e os transformam sem preparo, nem
mesmo conhecimento.
Para MARQUES, VIEIRA & BARROSO (2003), o Fundo de Populações das
Nações Unidas declara que a adolescência é o período da vida humana que começa
com a puberdade e tem como característica principal as mudanças corporais e
psicológicas, compreendida na faixa etária dos 12 aos 20 anos, está difundido no
mundo e surgiu com a industrialização e o crescimento das cidades urbanas no
século XVII. Já a Organização Mundial da Saúde (OMS), descreve que esta fase
começa aos 10 e vai até os 19 anos, e para o Estatuto da Criança e do Adolescente
começa aos 12 e vai até os 18 anos, onde acontecem diversas mudanças físicas,
psicológicas e comportamentais. Algumas dessas mudanças são comuns na
adolescência, tais como depressão, suicídio e psicoses. Além dessas, também são
considerados os transtornos de ansiedade, transtornos de conduta, abuso de
substâncias, transtornos alimentares e as condições médicas associadas, como
diabetes e epilepsias.
As mudanças significativas em um curto período de tempo na vida de um
adolescente geram características de estranheza em relação ao próprio corpo,
levando a conflitos entre a imagem idealizada e aquela real do corpo em
transformação, gerando assim insatisfação e à prática de hábitos de saúde
inadequados, tais como jejum, uso de laxantes e diuréticos. (MENEZES &
DOMINGUES, 2004).
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JUSTO (2005), traduz a adolescência como sendo uma representante de
expressão máxima da juventude, da potência, da beleza, da liberdade, do gozo, do
espírito crítico e contestador, do progresso, da disposição para a mudança e de
tantos outros atributos que a tornaram uma fase bastante prestigiada e cobiçada. Se
mostra também como momentos de vivência das grandes crises (afetivas,
emocionais, de identidade, de valores, etc.) e sofrimento.
Para AVILA (2005), as mudanças acontecidas na transformação da
adolescência trazem possibilidades de compreendê-la não apenas em função de
conflitos individuais e biológicos, mas e principalmente, pela influência do social na
formação da identidade do ego, modificando comportamentos diante das cobranças,
com possibilidades de oportunidades, de escolhas e de autorrealização, o
adolescente retrai-se em estados inacessíveis e de rebeldia. As condições familiares
e culturais poderão suavizar, favorecer, demorar ou precipitar o desenvolvimento,
porém não impedem o adolescente de vivenciar seus conflitos internos vividos nesta
fase, mesmo muitas vezes tentando transgredir para entender melhor os adultos
com que convivem. Muitos pais e parte da sociedade se utilizam de estudos
fundamentados na adolescência para tornarem normas de condutas, apesar de ter a
utilização total esperada pelos profissionais dos estudos.
FERREIRA (2005), evidencia a característica marcante da preocupação com
a autoimagem, pelo fato de não ter domínio das significativas mudanças ocorridas
nesta fase.
Autores como BRANCO, HILÁRIO & CINTRA (2006) citam GAMBARDELLA
(1995); MANTOANELLI et al., (1997), que dizem que a adolescência apresenta
como característica o seu modelo de comportamento vulnerável, volúvel, seguidor
de líderes, grupos e modas, desenvolvendo preocupações ligadas ao corpo e à
aparência, mesmo em seus estudos realizados há mais de uma década, mas que
até hoje são citados como característica a veneração pelo corpo esbelto.
TOMITA & FERRARI (2007), citam que OUTEIRAL (1994) divide a
adolescência em três etapas, de início e fim não muito precisos, em que algumas
características se confundem e flutuações progressivas e regressivas se sucedem. A
primeira, a adolescência inicial (de 10 a 14 anos), é caracterizada basicamente pelas
transformações corporais e as alterações psíquicas derivadas deste acontecimento.
A segunda, a adolescência média (de 14 a 16 ou 17 anos), tem como elemento
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central as questões relacionadas à sexualidade, em especial, a passagem da
bissexualidade para a heterossexualidade. A terceira, a adolescência final (de 16 ou
17 anos até 20 anos), apresenta vários elementos importantes, entre os quais o
estabelecimento de novos vínculos com os pais, a questão profissional, a aceitação
do novo corpo e dos processos psíquicos do mundo adulto.
Junto a todas as turbulências encontradas na adolescência, podemos citar as
mudanças endócrinas também percebidas neste período, que contribuem para
perturbações no aparelho fonador. Este período é propício às muitas possibilidades
de alterações neste órgão pela vulnerabilidade de sua mutação. A própria mudança
é confundida por problemas vocais. Para HAMMARBERG (1987), a voz em
desordem mutacional é normalmente caracterizada por quebras de frequência.
Segundo ANDREWS & SUMMERS (1988) as modificações mais significativas
da voz ocorrem durante a puberdade, período em que se dá a transformação
corporal (altura e peso) e um crescimento sexual significativo. Nesta transformação
encontramos o crescimento da laringe que, desde o nascimento não havia sofrido
nenhuma modificação.
Na adolescência as transformações que se encontram relacionadas com as
modificações físicas do aparelho fonador, normalmente são mais evidentes nos
meninos do que nas meninas. Para BEHLAU & PONTES (1995b), a muda vocal no
homem ocorre ao redor de 13 a 15 anos, enquanto que nas mulheres entre 12 a 14
anos; em climas quentes este evento pode ser antecipado em até dois anos, pela
vida sedentária e pelos hábitos alimentares, e nos locais de climas frios, pode se
atrasar em mais de um ano. O tempo de duração desta transformação varia de três
a seis meses aproximadamente. Nesse período há aumento considerável no
crescimento das cartilagens laríngeas. O ângulo tireóideo aumenta em garotos e a
proeminência laríngea se desenvolve com um aumento correspondente em
comprimento das pregas vocais.
Durante o período mutacional, as pregas vocais de um menino podem
aumentar para um máximo de 23mm, sendo o comprimento mínimo de 17mm,
havendo a diferenciação completa das camadas da mucosa que reveste as pregas
vocais e que proporciona o som da voz com sua vibração (GREENE, 1989;
MARINHO, 1999). Para ANDREWS (1995), durante a muda vocal fisiológica as
pregas vocais atingem 10,9mm no gênero masculino e 4,2mm no feminino. A
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mutação da voz e tom vocal estão inquestionavelmente ligados ao crescimento da
laringe e ao encompridamento das pregas vocais. As alterações mutacionais em
vozes de meninas são pouco notáveis. A voz cai somente três ou quatro semitons
abaixo do agudo original da criança. Algumas vezes a mutação da voz é
acompanhada por laringite crônica no homem, se permite esforço durante o difícil
período de crescimento. A voz das meninas pode ser rouca e isso pode ser atribuído
à timidez ou a um resfriado mas é geralmente devido a alterações hormonais. A
laringe da adolescente pode parecer levemente avermelhada ao exame apesar de
não haver sinais vocais (GREENE, 1989).
DUPRAT, COSTA e ECKEY (1999), consideram que as principais alterações
que ocorrem na laringe durante o período da adolescência são: aumento do
diâmetro ântero-posterior; aumento do comprimento, largura e espessura das pregas
vocais; posicionamento da laringe mais inferior em relação à coluna. Para eles, as
lesões mais comuns a fase da infância até a adolescência, como nódulos e cistos,
podem sofrer transformações após a muda.
Segundo SPIEGEL, SATALOFF & EMERICH (1997), adolescentes são
naturalmente sociais e nesse período o uso da voz é muitas vezes vigoroso e
abusivo. Os efeitos das tensões psicológicas associados à adolescência, como
compromissos educacionais e as escolhas de carreira precocemente também têm
que ser entendidas. Infecções das vias aéreas e alergias são comuns nessa faixa
etária. O tratamento dessas condições deve ser alterado pelo usuário da voz
profissional por causa dos efeitos colaterais potenciais de algumas medicações e
das coisas que o paciente tem que fazer. Lesões nas pregas vocais, como: edema,
nódulos e cisto, são comumente encontrados nos exames de laringe, quando o
paciente vai ao laringologista com alguma queixa vocal. Vários autores citam como
causa etiológica primária o fator psicossocial ocorrido durante esta mudança. A da
voz dos meninos passa a ser uma experiência traumática não apenas no sentido
psicológico, mas também no sentido físico. Este trauma poderá causar um
comportamento vocal inadequado, permanecendo com a voz infantil como forma de
manter a voz que é conhecida (ANELLI, 1999; BEHLAU et al., 2001b; COLTON &
CASPER, 1996; FAWCUS, 2001; GREENE, 1989).
Distúrbios mutacionais da voz baseiam-se em causas orgânicas ou funcionais
ou numa combinação de ambas. Em distúrbios mutacionais funcionais, os exames
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laringoscópicos são negativos quanto ao tamanho, estrutura e função da laringe.
BEHLAU, 2001a; BEHLAU & REHDER, 2005 mostram que existem alguns
diferentes tipos de mutação relacionados às disfonias:
• Mutação prolongada: quando persiste por um período maior que o esperado;
• Mutação incompleta: ocorre a descida de quatro ou cinco tons, ao invés de
toda uma oitava;
•

Mutação

excessiva:

também

chamada

de

muda

sobrepassada,

hipermutação ou baixo mutacional;
• Mutação precoce: é geralmente orgânica, associada a um amadurecimento
sexual precoce;
• Mutação retardada: o início da muda ocorre além dos 15 anos;
• Falsete mutacional: também chamado de puberfonia; neste caso houve a
muda orgânica, mas não a funcional.
SANTOS et al (2007), mostra em seu estudo que ocorrem alterações
significativas na voz após a muda vocal como diminuição de queixas de disfonia,
lesões como nódulos tendem a desaparecer, quando existem lesões de
abaulamento a tendência é de agravar para lesões como sulco vocal ou tipo
espessamento e melhora na coaptação das pregas vocais, reduzindo as fendas.
ALMEIDA & BEHLAU (2009), em estudo recente com adolescentes,
constataram que a idade da adolescência que mais satisfação vocal e melhor
opinião da própria voz, é acima de 16 a 17 anos e em maior grau de percepção no
gênero feminino. Acrescentam a necessidades de estudos futuros que envolvam voz
e adolescentes.
2.2 Transtornos alimentares
Os transtornos alimentares são síndromes comportamentais cujos critérios
diagnósticos têm sido amplamente estudados nos últimos 30 anos. São descritos
como transtornos e não como doenças por ainda não se conhecer bem sua
etiopatogenia. Suas principais entidades nosológicas são a Anorexia Nervosa (AN) e
a Bulimia Nervosa (BN). Estas se encontram intimamente relacionadas por
apresentarem características semelhantes, onde o foco é o medo de engordar,
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preocupação excessiva com o corpo, levando a comportamentos inadequados ao
padrão alimentar (CLAUDINO & BORGES, 2002).
Um dos fatores descritos na determinação dos transtornos de comportamento
alimentar é a distorção da imagem corporal. NUNES et al. (2001), ver como principal
fator de referência, a mídia que na maioria das vezes valoriza corpos esbeltos e
magros. Por isso, alguns autores consideram este transtorno como um quadro
clínico ligado à modernidade, sendo a mídia um fator de grande influência.
Estes transtornos apresentam muitos fatores e resultam da associação entre
fatores

biológicos,

culturais

e

experiências

pessoais

(DUCHESNE

&

ALMEIDA,2002).
A etiologia dos transtornos alimentares é constituída por um conjunto de
fatores em interação, que envolvem componentes biológicos, psicológicos, familiares
e sócio-culturais. Tais aspectos determinam as dimensões necessárias na
abordagem do tratamento desses transtornos (GORGATI, HOLCBARG & OLIVEIRA,
2002). O estudo da etiologia dos transtornos alimentares, fez alternadas passagens
de uma visão psicológica para uma visão biológica e vice-versa, o que coincidiu, de
forma geral, com os avanços da Psiquiatria, da Psicanálise e das Ciências
Biológicas e Sociais. Atualmente já não é possível priorizar uma visão sobre a outra.
Prevalece a compreensão de uma etiologia multifatorial, o que determina uma
terapêutica integradora. Estes fatores são complexos, o que provoca um
agravamento da doença (MORGANA; VECCHIATTI; NEGRÃO, 2002).
Para PINZON et al (2004), os transtornos alimentares são patologias graves,
complexas e que levam a sérias morbidades, por afetar o desenvolvimento do
indivíduo, principalmente na fase da adolescência.
Quando citamos os principais transtornos do comportamento alimentar,
estaremos falando principalmente da anorexia nervosa e da bulimia nervosa, onde a
AN se caracteriza pela perda de peso intensa ocasionada por dietas rígidas, que foi
a primeira a ser descrita já no século XIX, sendo a pioneira a ser adequadamente
classificada e ter critérios operacionais reconhecidos já na década de 1970. Em um
segundo momentos foi descoberta a BN descrita por Gerald Russell em 1979, que
se caracteriza por episódios de grande ingestão de alimentos em curto espaço de
tempo, seguido de sensação perda de controle, acompanhados por métodos
inadequados para desfazer o que fez e controlar o peso CORDÁS (2004).
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Considerados como entidades de grande importância médico-social, por ter o
poder de comprometer de forma séria a saúde dos indivíduos que possuem seus
sintomas, o transtorno alimentar são atitudes problemáticas do medo de engordar
MAGALHÃES & MENDONÇA (2005). Já CORDAS (2004); BORGES et al (2006)
consideram como doenças psiquiátricas caracterizadas por graves alterações do
comportamento alimentar e que afetam, geralmente, adolescentes e adultos jovens
do gênero feminino, levando a complicações de caráter biológico e psicológico,
com crescimento de morbidade e mortalidade.
De acordo com o tipo de comportamento alimentar, a AN é também dividida
nos subtipos: restritivo e purgativo. A BN define-se pela presença freqüente de
compulsão alimentar, com ingestão, em um período curto de tempo (<2h), de grande
quantidade de alimento. Esses episódios são acompanhados de sentimento de
perda de controle sobre a quantidade de alimentos ingeridos e seguidos
freqüentemente de eventos compensatórios para prevenção de ganho de peso
através do vômito provocado, uso de laxantes, diuréticos, inibidores de apetite,
enemas, realização de exercícios excessivos, jejuns etc. OLIVA & FAGUNDES
(2001).
O DSM-IV: Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais,
CID-10:

Classificação

Estatística

Internacional

de

Doenças

e

Problemas

Relacionados (1994), classificam os principais transtornos alimentares de forma
clara e objetiva como mostra abaixo o quadro 1.
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Quadro 1 – Critérios diagnósticos para anorexia nervosa e bulimia nervosa pelo DSM-IV e pela
CID-10
Critérios diagnósticos do DSM-IV e CID-10 para anorexia nervosa e bulimia nervosa
DSM-IV
CID-10
Anorexia nervosa
Perda de peso e recusa em manter o peso Perda de peso e manutenção abaixo do normal
dentro da faixa normal (≥85% do esperado)
(IMC ≤17,5Kg/m2)
Medo mórbido de engordar mesmo estando Perda de peso autoinduzida pela evitação de
abaixo do peso
alimentos que engordam
Perturbação na forma de vivenciar o baixo peso, Medo de engordar e percepção de estar muito
influência
indevida
do
peso
sobre
a gorda(o)
autoavaliação e negação do baixo peso
Amenorréia por três ciclos consecutivos
Distúrbio
endócrino
envolvendo
o
eixo
hipotálamo-hipofisário-gonadal (amenorréia) e
Subtipos:
atraso desenvolvimento puberal
1. restritivo (dieta e exercícios apenas)
Obs.: vômitos autoinduzidos, purgação e uso de
2. compulsão periódica/purgativo (presença de
inibidores do apetite e/ou diuréticos podem estar
episódios de compulsão e/ou purgação além da
presentes
dieta, exercícios)
Bulimia nervosa
Episódios recorrentes de compulsão alimentar Episódios recorrentes de hiperfagia (duas vezes/
(excesso alimentar + perda de controle)
semana por três meses), preocupação
Métodos compensatórios para prevenção de persistente com o comer e desejo irresistível de
ganho de peso: indução de vômitos, uso de comida
laxantes, diuréticos, enemas, jejuns, exercícios Uso de métodos compensatórios para neutralizar
excessivos ou outros
ingestão calórica: vômitos, abusos de laxantes,
Frequência dos episódios compulsivos e jejuns ou uso de drogas (anorexígenos,
compensatórios: em média pelo menos duas hormônios tireoidianos ou diuréticos)*
vezes/semana por três meses
Medo de engordar que leva a busca de um peso
Influência indevida do peso/ forma corporal sobre abaixo do limiar ótimo ou saudável
a autoavaliação
Diagnóstico de AN ausente
*Diabéticas podem negligenciar o tratamento
insulínico (evitando a absorção da glicose
Subtipos:
sanguínea)
1. Purgativo – vômitos induzidos, abuso de
laxantes, diuréticos ou enemas
2. Não-purgativo – apenas jejum e exercícios
para compensar ingestão calórica

Os transtornos alimentares apresentam uma significativa prevalência na
população em geral, especificamente as suas duas principais categorias: anorexia
nervosa e bulimia nervosa (MAGALHÃES et al, 2005).
Existem convergências quando se trata da determinação da prevalência dos
tranqstornos alimentares. A AN varia entre 0,5% e 3,7% e de BN de 1,1% e 4,2%
(APPOLINÁRIO & CLAUDINO, 2000; BORGES, 2006), já NIELSEN (2001), em
revisão epidemiológica, estima que, entre mulheres, a incidência de AN é de
aproximadamente oito por 100 mil indivíduos e, em homens, seria de menos de 0,5
por 100 mil indivíduos por ano. A incidência de BN é de 13 por 100 mil indivíduos
numa população pareada por ano, segundo esse autor. A idéia de um aumento na
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incidência de transtornos alimentares em países de cultura ocidental, nos últimos
anos, permanece questionável, com a demonstração de resultados ainda
contraditórios. Para a maioria dos autores os transtornos alimentares afetam
predominantemente mulheres jovens, com uma prevalência média de relação
homem/mulher de 1:10 e até de 1:20 (KLEIN & WALSH, 2004). Essa diferença
diminui entre populações de indivíduos mais novos, nas quais os meninos
correspondem de 19% a 30% dos casos de AN (APPOLINÁRIO & CLAUDINO,
2000). Mulheres em determinadas profissões como atletas, modelos e bailarinas
também parecem ter risco aumentado de AN e BN (HOEK, 2002; KLEIN & WALSH,
2004).
Mesmo diante de algumas dificuldades para determinar a incidência real
destes transtornos alimentares, HAY (2002), relata que estudos de incidência clínica
e de coortes confirmam um aumento na incidência da bulimia nervosa nas últimas
décadas do século passado, comparando com a do seu reconhecimento.
Estudos realizados por MOYA & FLEITLICH-BILYK (2003), relatam que os
transtornos alimentares apresentam uma prevalência significativa no Brasil.
Segundo a autora, estudos realizados em países em desenvolvimento, mostram que
a prevalência de BN é de 0,4% a 3,2% para o gênero feminino e 0% a 0,36% para o
gênero masculino, já a AN mostra um índice de 0,5% a 0,9% para o gênero
feminino. Para ela, estes estudos variam muito de acordo com a população
estudada, faixa etária, país pesquisado, metodologia aplicada, entre outros fatores.
A incidência de bulimia nervosa é de 2% a 4% em países de primeiro mundo.
XIMENES (2004) em estudos com uma população de adolescentes da cidade
de Recife-PE encontrou uma prevalência de 17,4% de transtornos alimentares,
avaliados através de testes autoaplicáveis específicos para anorexia nervosa - Teste
de atitudes Alimentares (EAT-26) e bulimia nervosa - Teste de Investigação Bulímica
de Edimburgo (BITE). MAGALHÃES et al. (2005), ressaltam que por ser um quadro
de extensão epidemiológica, faz-se necessário aprofundar o conhecimento nestes
estudos, utilizando instrumentos específicos para o rastreamento, favorecendo a
forma certa de intervenção precoce e curativa à este quadro. Sugerem a aplicação
de questionários autopreenchíveis com a defesa de ser estes fáceis de aplicação,
eficientes e econômicos no rastreamento destes transtornos.
Devido à grande objeção dos que apresentam os sintomas, de aceitar o
transtorno como doença e procurar ajuda de profissionais, alguns estudos
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epidemiológicos demonstram que há dificuldades relacionadas ao diagnóstico
correto dos transtornos alimentares, indicando uma incidência e uma prevalência
subestimada (BORGES et al, 2006).
OLIVA E FAGUNDES (2001) referem que os pacientes portadores de
Transtornos Alimentares (TA) costumam apresentar história clínica bastante típica, o
que pode levar ao diagnóstico sem auxílio de métodos laboratoriais. Estes autores
corroboram com RUSSELL (1979) e BORGES et al (2006), entre outros, quando
citam os principais achados clínicos nos transtornos alimentares, que seriam:
bradicardia, hipotensão, frequência respiratória aumentada, taquipnéia, sensibilidade
dental, “empachamento”, fraqueza muscular, constipação alternada com diarréia,
poliúria e polidipsia podem ser decorrentes da própria desnutrição e, às vezes,
associam-se à hipocalemia nos casos mais graves. Dores ósseas, edema de
orofaringe, evidências de refluxo gastroesofágico, intolerância ao frio, erosão do
esmalte dental, com descalcificação das superfícies dos dentes, hemorragia
conjuntival. A parótida pode estar aumentada em 8% a 50% dos pacientes
bulímicos. Além disso, pode-se notar calosidades no dorso das mãos dos pacientes
que induzem o vômito – quando os mesmos utilizam as mãos para esse ato. Essas
calosidades são chamadas de sinal de Russell, que as descreveu em 1979.

A

desidratação e outros transtornos hidroeletrolíticos e metabólicos agudos são
frequentes nos casos graves, principalmente nas AN do tipo purgativo e nos
pacientes bulímicos.
Na anorexia, o curso da doença é caracterizado por uma perda de peso
progressiva e continuada e desinteresse por tudo que não tenha como foco a
imagem corporal. Devido à desnutrição, várias complicações médicas podem surgir,
tais como anemia, alterações endócrinas, osteoporose e alterações hidroeletrolíticas
(especialmente hipocalemia, que pode levar a arritmia cardíaca e morte súbita),
dentre outras. Já na BN, o agravo clínico é decorrente principalmente das manobras
compensatórias para perda de peso: erosão dos dentes, alargamento das parótidas,
esofagites, hipopotassemia e alterações cardiovasculares, dentre outras. Como na
AN, parece haver uma ocorrência aumentada de transtornos do humor e de
transtornos de ansiedade em pacientes com BN (APPOLINÁRIO E CLAUDINO,
2000).
A gravidade deste transtorno é bastante relevante, pois compromete vários
aspectos acarretando

riscos

à

saúde, como

comprometimento

emocional,

28

psicossocial, físico e sexual, além do risco elevado de morbidade. Diante deste
quadro, mostra-se a importância de obter de forma precoce o diagnóstico da
doença, favorecendo uma melhor resposta ao tratamento, abortando a evolução do
quadro, evitando a morbidade e também a mortalidade. Quando as medidas de
atenção são tardias, os transtornos alimentares podem evoluir para complicações
físicas e psiquiátricas graves (MOYA & FLEITLICH-BILYK, 2003).
De acordo com o objetivo deste estudo, será descrito a seguir de forma
detalhada e particular a bulimia nervosa.
2.3 Bulimia nervosa
2.3.1 Histórico e definição
Tendo sua história descrita desde 1979 por Gerald Russell, a bulimia nervosa
vem dos termos gregos bous (boi) ou bou (grande quantidade), associados com
limos (fome), que quer dizer uma fome muito intensa ou suficiente para devorar um
boi (CORDÁS, SALZANO & RIOS, 2004). Porém o termo já era empregado séculos
antes de Cristo (460 – 377 aC.), quando Hipócrates fez uma distinção entre fome
doentia de fome fisiológica e Aristófanes utilizava-o como sinônimo de apetite voraz
(PARRY- JONES, 1991).
A

bulimia

nervosa

é

um

tipo

de

transtorno

alimentar

específico,

invariavelmente crônico, tendo início, normalmente, no final da adolescência
(ALMEIDA, DRACTU & LARANJEIRA, 1996).
OLIVA & FAGUNDES (2001) definem a bulimia nervosa “pela presença
frequente de compulsão alimentar, com ingestão, em um período curto de tempo
(<2h), de uma grande quantidade de alimento”. Sempre acompanhados de um
sentimento de perda de controle desta ingestão e seguidos frequentemente de
métodos compensatórios para evitar ganho de peso (vômitos provocados, uso de
laxantes, diuréticos, inibidores de apetite, enemas, realização de exercício
excessivo, jejuns, etc.). A distorção da imagem corporal também está presente na
BN. Os pacientes com BN podem ter muita semelhança com os que têm AN:
possuem medo de ganhar peso, desejam perder peso e apresentam nível
equivalente de insatisfação com seu próprio corpo. Entretanto, um diagnóstico de
BN não deve ser dado quando a perturbação ocorrer apenas durante episódios de
anorexia nervosa.
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CORDÁS & CLAUDINO (2002), descrevem que a BN é caracterizada, em sua
forma típica, pela ingestão compulsiva e rápida de grande quantidade de alimento,
com pouco ou nenhum prazer, alternada com comportamento dirigido para evitar o
ganho de peso (como vomitar, abusar de laxantes e diuréticos ou períodos de
restrição alimentar severa) e medo mórbido de engordar.
Para a DSM-IV, os critérios diagnósticos para bulimia nervosa define-se
como: ingestão em um período limitado de tempo, de uma quantidade de alimento
definitivamente maior do que a maioria das pessoas consumiria num período similar,
sob circunstâncias similares, com sentimento de falta de controle sobre o consumo
alimentar durante o episódio”, seguida de comportamentos compensatórios para
prevenção de ganho de peso (por exemplo, vômitos, uso abusivo de laxantes,
diuréticos, exercício excessivo, enemas) e por um autojulgamento em sentido amplo
baseado no peso e na forma do próprio corpo (BORGES et al, 2006).
O vômito autoinduzido é extremamente comum, sendo encontrado em até
95% dos pacientes com diagnóstico de bulimia nervosa, provavelmente pelo seu
efeito de redução imediata da ansiedade. Este comportamento de forçar o vômito é
muito antigo e pode ser encontrado desde os povos da antiguidade. Havia no antigo
Egito, na grande parte do Papiro de Eber, o hábito de vomitar. Segundo Heródoto,
os egípcios vomitavam e usavam purgativos todo mês, por três dias consecutivos,
julgando que "todas as doenças dos homens são oriundas da comida". Na medicina
grega é sabido que Hipócrates também recomendava a indução de vômitos por dois
dias consecutivos todo mês como um método de prevenir diferentes doenças. Os
romanos criaram o vomitorium, que lhes permitia alimentar-se em excesso durante
os banquetes, e posteriormente vomitar em local reservado para esta finalidade, às
vezes usando uma pena de ave para estimular o reflexo do vômito na garganta
(PARRY-JONES, 1991).
Para ROMANO & ITOKAZU (2002), a BN é uma doença que consiste na
compulsão periódica de alimentos, seguidas de estratégias compensatórias para
eliminar as calorias ingeridas, podendo utilizar métodos purgativos como a autoindução do vômito, uso indiscriminados de laxantes, purgantes ou enemas. Podem
também utilizar métodos não purgativos como jejuns ou exercícios físicos
excessivos.
2.3.2 Epidemiologia
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Nas últimas décadas, aparentemente em decorrência de fenômenos
sociológicos e culturais, tem-se verificado um crescimento importante na incidência
dos TA, principalmente nos países ocidentais desenvolvidos. Em alguns deles,
estatísticas apontam para uma incidência variável de 0,5% a 5,0% entre os
adolescentes,

constituindo-se

em

verdadeiro

problema

de

saúde

pública.

Aproximadamente 90% a 95% dos acometidos são do gênero feminino, e a faixa
etária de maior risco situa-se entre 15 a 25 anos de idade (ALVES et al., 2008).
Estudos voltados à epidemiologia, mostram que a bulimia nervosa apresenta
uma prevalência entre 1% a 4% (GARFINKEL et al.,1991), podendo ser maior, se
quadros parciais forem considerados. Maior incidência no gênero feminino, 90%
para o feminino e 10% masculino. Tem o seu início no final da adolescência e na
idade adulta.
Nos estudos de XIMENES de 2004 e 2008, a prevalência de transtornos
alimentares em adolescentes, constatou um índice de 17,4%, e de 36,5% de sinais e
sintomas de bulimia nervosa através da escala de investigação bulímica BITE.

2.3.3 Etiopatogenia
FAIRBURN & COOPER (1993), relataram que a bulimia nervosa tem sua
causa nos fatores biológicos, genéticos, psicológicos, socioculturais e familiares.
Para BACALTCHUK & HAY (1999) existe um prejuízo na autoestima do
indivíduo bulímico e esta é indevidamente influenciada pelo peso e forma do corpo.
As compulsões, que são os episódios bulímicos, apresentam-se associadas a
estados de humor disfóricos, como depressão, situações negativas ou provocadoras
de estresse. Também são observados sentimentos relacionados à perda ou à
rejeição, baixa autoestima, insegurança, restrição alimentar devido a dietas,
sentimentos relacionados ao peso e a forma do corpo (BEHAR, 1994; DE CONTI,
MORENO & CORDAS, 1995).
De acordo com estudos apontados no DSM-IV de 1995 encontra-se
associação da bulimia nervosa, com transtornos de personalidade, principalmente o
borderline, transtorno de ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo, sintomas
depressivos ou transtornos de humor como a depressão maior e a distimia, abuso
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ou dependência de substâncias como o álcool, estimulantes (ROMANO & ITOKAZU,
2002).
2.3.4 Quadro clínico
Grande parte dos pacientes com bulimia nervosa e até mesmo com outros
transtornos alimentares costuma ocultar seus comportamentos alimentares e
purgativos, bem como o porquê que executam tais procedimentos, por vergonha e
também

com

medo

de

serem

impedidos

de

alcançar

seus

objetivos.

Freqüentemente passam por outras especialidades médicas (pediatras, clínicos,
ginecologistas, endocrinologistas) antes de chegaram ao psiquiatra ou psicólogo.
Tendo em vista a alta morbidade e taxas de mortalidade que variam entre 4% e 20%
(SULLIVAN, 1995) e por apresentarem provável etiologia multifatorial, envolvendo
aspectos socioculturais, biológicos, familiares e psicológicos (GARNER, OLMSTEDT
& POLIVY, 1993), são patologias que frequentemente necessitam de abordagem
multidisciplinar para se obterem melhores resultados terapêuticos (BEAUMONT,
RUSSELL & TOUYZ,1993).
Para KREIPE & BIRNDORF (2000), é nos pacientes bulímicos com padrão
purgativo mais intenso que se evidenciam as complicações clínicas. Os autores
dividem as complicações físicas da bulimia nervosa em cinco partes:
1)

PELE E ANEXOS: calosidade no dorso da mão, pela lesão da pele
com os dentes ao provocar o vômito (sinal de Russel), erosão do
esmalte dentário, cáries;

2)

SISTEMA GASTROINTESTINAL: dor abdominal, gastrite, esofagite,
erosões gastroesofágicas, sangramentos, obstipação, prolapso retal;

3)

SISTEMA METABÓLICO: desidratação, hipocalemia;

4)

SISTEMA REPRODUTIVO: irregularidade menstrual;

5)

OUTRAS

ALTERAÇÕES:

hipertrofia

de

glândulas

parótidas

decorrentes dos vômitos, podendo ter aumento da fração de amilase
produzida no local.
A desidratação e outros transtornos hidroeletrolíticos e metabólicos agudos
são frequentes nos casos graves, principalmente nas AN do tipo purgativo e nos
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pacientes bulímicos. Esses estados requerem tratamento hospitalar. (OLIVA &
FAGUNDES, 2001)
FAIRBURN & COOPER (1984), descreve as diferenças entre os pacientes
com anorexia nervosa e com bulimia nervosa, direcionando ao desejo incontrolável
de emagrecer. Os pacientes bulílimicos não apresentam este desejo nesta
proporção, eles apenas querem manter o peso ou no máximo perder poucos quilos.
Para eles, a prática mais encontrada na literatura para compensar os episódios
bulímicos é o vômito autoinduzido.
Pacientes que forçam o vômito, no mínimo três vezes por semana e por
longos

períodos,

costumam

apresentar

erosão

do

esmalte

dental,

com

descalcificação das superfícies dos dentes. Nesses pacientes, pode-se notar ainda
hemorragia conjuntival, decorrente do esforço para vomitar. Raras são as
complicações pulmonares, mas pode ocorrer pneumomediastino, que pode ou não
estar associado aos vômitos provocados (TRAEBERT & MOREIRA, 2001)
OLIVA E FAGUNDES (2001) relatam que dores ósseas, osteopenia, edema
de orofaringe podem acontecer devido ao ato de provocar vômitos, evidenciando o
refluxo gastroesofágico (passagem de substância gástrica para o esôfago que
subindo para a cavidade bucal).
2.4 Voz e bulimia
Nas pacientes com bulimia nervosa, há compulsão por comer excessivamente
durante curtos períodos, e, em seguida, para evitar o ganho de peso, induzem
vômitos, usam laxantes, diuréticos, enemas, medicações ou exercício físico em
excesso. GRILLO & DA SILVA (2004). Os estudos de CARVALHO, VIANNAE E
BRAZ (1999) mostram que o vômito propriamente dito trata-se da liberação forçada
do conteúdo gástrico através da cavidade bucal, provocando uma brusca tensão
muscular na região abdominal resultando no abaixamento do diafragma e abertura
da cárdia (A cárdia é semelhante a um anel entre o esôfago e o estômago, que
impede que o alimento do estômago volte para o esôfago. Uma abertura na cárdia
poderia ocasionar vários problemas, pois o alimento do estômago está misturado ao
suco gástrico, cujo pH é ácido). Episódios violentos de vômitos podem ocasionar
fadiga

muscular.

Ainda

relatam

que

o

ato

de

vomitar

possui

ligações

neuroanatomicas com as vias motoras e diversos núcleos centrais referentes à
coordenação da resposta eferente, motora e visceral do trato respiratório, sendo
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coordenado no tronco cerebral, onde se originam os neurônios motores do vago,
mais precisamente no núcleo motor dorsal do vago e núcleo ambíguo. Os grupos
respiratório dorsal e ventral são responsáveis por regular o nervo frênico e a
atividade motora do diafragma.
De acordo com estudos apontados no DSM-IV (1995) encontra-se associação
da bulimia nervosa, com transtornos de personalidade, principalmente o borderline,
transtorno de ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo, sintomas depressivos ou
transtornos de humor como a depressão maior e a distimia, abuso ou dependência
de substâncias (álcool, estimulantes).
A voz humana resulta da interação de fatores genéticos, anatômicos,
características pessoais, como a personalidade, além de fatores sociais, econômicos
e culturais, e ainda de aspectos emocionais únicos, próprios de cada indivíduo. No
entanto, a função fonatória da laringe é uma função adaptada (BEHLAU, AZEVEDO
& PONTES, 2001)
MARCHESAN, et al., (1994) relatam que em uma avaliação vocal, além do
propósito de identificar distúrbios, o fonoaudiólogo que trabalha com voz também
deve identificar pacientes que apresentam em grande potencial uma predisposição a
terem alterações vocais.
Quando o fator causal é orgânico, a disfonia é consequência de alterações
físicas como problemas neuromusculares, fissura palatina, laringite crônica,
distúrbios metabólicos e endócrinos, entre outras. Na maioria das vezes a alteração
orgânica é um fator etiológico claro e definido com relação à disfonia da criança.
Entretanto, existem causas orgânicas não tão evidentes, como é o caso do refluxo
gastroesofágico, que as queixas só aparecem tardiamente. BALATA (2008) mostra
que existe uma forte semelhança entre os episódios purgativos da bulimia nervosa e
a doença do refluxo gastroesofágico, cujo sintomatologia deste pode ser uma
alteração vocal.
Para a bulimia nervosa faz-se necessário o acompanhamento do caso por
uma equipe multidisciplinar, levando em consideração os fatores desencadeantes e
CIELO, 2009 cita que os fatores psicológicos estão fortemente relacionados à
etiologia da muda vocal incompleta, embora pouco aprofundados na literatura e que
torna-se imprescindível junto ao trabalho fonoaudiológico uma maior participação do
profissional psicólogo na avaliação e tratamento desses casos, intervindo sobre a
causa do distúrbio.
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3 MÉTODO
Esta pesquisa segue a Resolução 196/96 que trata de pesquisa com seres
humanos e foi encaminhada e aprovada pelo CEP da Universidade Estadual de
Ciências da Saúde de Alagoas (UNCISAL), Maceió, AL com o número de protocolo
892 de 05/2008 e pelo CEP da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), São
Paulo com o número de protocolo 0486/10.
Tratou-se de um estudo com delineamento transversal, analítico descritivo
que facilita conhecer a frequência da doença bem como a identificação dos grupos
afetados da população no qual ela está inserida (PEREIRA, 2001; XIMENES, 2004
& 2008).
O local escolhido para realização desta pesquisa foi escolas públicas
estaduais da cidade de Recife capital do estado de Pernambuco. Todos os
procedimentos descritos a seguir, foram aplicados em salas de aula nas escolas
sorteadas.
Antes de dar início aos procedimentos, foi entregue e explicado aos
responsáveis pelos adolescentes o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(apêndice 1), os quais após o esclarecimento lido, espontaneamente concordaram e
assinaram autorizando a participação do menor na pesquisa. Os adolescentes que
participaram da pesquisa, assinaram um termo de assentimento concordando com a
sua participação (apêndive 2).
A amostra do tipo probabilística foi estratificada, proporcionalmente ao
número de alunos com 16 anos em cada Gerência Regional. Foi estabelecido,
então, o número de escolas de cada Gerência Regional a ser incluídas na pesquisa
e posteriormente foi realizado um sorteio envolvendo estas escolas (XIMENES, 2004
& 2008). Foi selecionada uma amostra de 23 escolas públicas, dentro das que
apresentavam os critérios necessários à pesquisa. Este cálculo se deu através dos
dados fornecidos pela Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco.
Para a determinação do tamanho amostral foi considerando:
(1) Erro de 5%, para mais ou para menos, na obtenção da prevalência de
sinais de Bulimia Nervosa;
(2) Confiabilidade de 95% de que o erro não seja ultrapassado;
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(3) a prevalência estimada de 17,4% de transtornos alimentares, obtida num
estudo realizado com adolescentes de escolas públicas (XIMENES, 2004).
A fórmula utilizada para determinação do tamanho amostral considerou um
tamanho populacional infinito (população grande), com erro relativo fixado em 0,05,
tendo o valor amostral de 221 adolescentes. Após pesquisa cinco adolescentes
apresentaram resultados com erros na emissão, que não atenderam os requisitos com
relação às condições de estudo de inclusão, sendo retirados para não comprometer a
confiabilidade da pesquisa. Resultando uma amostra de 216 jovens de ambos os

gêneros, com a idade de 16 anos. A escolha da idade teve com critério a faixa etária
da muda vocal, processo pelo qual acontecem significantes modificações físicas no
aparelho fonador dos jovens, mesmo não realizando nenhum exame específico para
ver se cada adolescente já havia terminado esse estágio, foram considerados os
dados da literatura que prevê nos homens a muda vocal entre 13 a 15 anos e nas
mulheres entre 12 a 14 anos Behlau e Pontes(1995a), o que significaria um viés ao
estudo se optasse por idade inferior aos 16 anos, bem como se a idade fosse
superior aos 16 anos poderia ser considerado fora da faixa da adolescência e do
pico de incidência aos transtornos alimentares.
Critério de inclusão
A população-alvo foi constituída por adolescentes com 16 anos de idade, de
ambos os gêneros, matriculados em escolas públicas estaduais na cidade de Recife
no ano de 2008.
Critérios de exclusão
Foram excluídos do estudo os adolescentes que mesmo com 16 anos
estavam matriculados na educação especial; os adolescentes que apresentavam
queixas ou alterações vocais por outras causas, apresentando laudos médicos ou os
que estavam em tratamento fonoaudiológico por problemas na voz; os jovens que
utilizam a voz como instrumento de trabalho; os adolescentes tabagistas e os
etilistas.
Os dados obtidos, incluindo a triagem, os resultados dos testes de
características em bulimia nervosa e a avaliação do comportamento vocal foram
aplicados como parte de um formulário padronizado de coleta de dados (BITE,
GRBASI e EAV-EN) (Anexo1, 2, 3).
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Treinamento
Quatro encontros foram necessários para que houvesse treinamento com a
equipe que aplicaria os procedimentos de investigação de características bulímicas.
Três acadêmicas do oitavo período do curso de fonoaudiologia da Fundação
de Ensino Superior de Olinda (FUNESO) participaram de um treinamento para a
padronização da aplicabilidade do protocolo de avaliação do teste de investigação
bulímica (BITE – ANEXO 1) com o objetivo de calibração, preparando-as a manter
uma maior homogeneidade em suas observações e conclusões. Foram abordados
aspectos como entrega dos termos de consentimento e assentimento, contato com a
direção e/ou coordenação da escola, seleção dos alunos para a aplicação do
protocolo, explicação de cada questão do protocolo utilizando uma linguagem
simples como maneira de esclarecer a forma auto-aplicativa, sem correr riscos de
induzir respostas e com isso causar viés ao recurso de análise (XIMENES, 2008).
Este treinamento foi realizado pela fonoaudióloga responsável pela pesquisa,
durante quatro encontros.
Todos os adolescentes analisados pela aplicação de um protocolo específico
(anexo 1) passaram por avaliação do comportamento vocal (anexo 2 e 3) para que
assim fosse concluída a participação na pesquisa.
Triagem
Antes do início dos procedimentos da pesquisa, foi realizada uma triagem do
tipo informal com alunos de cada turma, com idade escolhida para a pesquisa (16
anos), visando identificar os adolescentes que apresentavam os requisitos básicos
para participação da pesquisa.
Procedimentos
Para a análise da qualidade vocal de forma subjetiva foram utilizadas as
escalas GRBASI e EAV-EN (ANEXOS 2 e 3), realizadas por duas fonoaudiólogas
especialistas em voz, com mais de 20 anos de atuação na área, além da
pesquisadora responsável, num estudo cego. Para este procedimento houve um
treinamento auditivo de calibração durante três encontros, utilizando diferentes tipos
de vozes, com e sem alterações e com graus de alterações variadas, para se obter
um consenso na percepção auditiva da voz dos adolescentes, que lhes foram
fornecidas por gravações, onde seriam avaliadas e diagnosticadas individualmente.
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Avaliação Perceptivo - Auditiva
Consistiu da aplicação do protocolo de avaliação Escala de GRBASI, descrita
por Hirano 1995, e da Escala Analógica Visual – Escala Numérica, validada no Brasil
YAMASAKI et al. (2007), que foram utilizadas nesta pesquisa para avaliar de forma
perceptivo - auditiva as características da fonte sonora das pregas vocais.
Foi solicitado ao adolescente a emissão da vogal /ε/ sustentada em
frequência e intensidade habituais e, através da fala encadeada foi pedido
realizasse a contagem de números de um a 20 e os dias da semana. Para a
gravação foi utilizando um heatset no modelo Microsoft Life Chat LX-3000, com o
microfone numa distância de 10cm da boca do mesmo, posição de pé, para melhor
controle fonação/respiração. Esta emissão foi gravada no programa VoxMetria Software para Análise de Voz e Qualidade Vocal - versão 2/CTS Informática,
instalado no computador de marca INTELBRAS e de modelo N 6000W. Por não ser
possível a utilização de uma cabina audiométrica para reduzir os ruído, foi utilizado
uma caixa de papelão forrada com caixas de ovos, aberta da parte da frente com
altura de 20cm e largura de 23cm.
Para a Escala de GRBASI, os achados foram descritos de acordo com a
gradação de cada parâmetro vocal analisado, como sugerido na própria escala (sem
desvio - 0, desvio discreto - 1, desvio moderado - 2, desvio intenso - 3). O parâmetro
G - grade (grau) é o desvio global vocal, o R - roughness (rugosidade) é a impressão
de irregularidade de vibração das pregas vocais, o B - breathiness (soprosidade) é a
qualidade vocal relacionada à turbulência de ar audível produzida na glote devido a
escape de ar, o A - asteny (astenia) é a impressão de fraqueza durante a fonação e,
finalmente, o S – strain (tensão) é a impressão auditiva de esforço excessivo durante
a fonação, o I - instability (instabilidade) é a variação anormal da voz.
Para a Escala Analógica Visual – Escala Numérica, foi utilizada uma régua
padrão, medindo 10cm numa escala de 0 a 100mm, onde cada avaliadora marca um
escore que representa a percepção auditiva de cada voz analisada. Para a leitura
dos escores, utilizamos o trabalho de YAMASAKY et al (2008), que classifica os
seguintes escores: 0 a 34,5mm – Variabilidade Normal; 34,5 a 50,5mm – Discreto a
Moderado; 50,5 a 90,5mm – Moderado; 90,5 a 100mm – Intenso.
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Avaliação objetiva da voz
Para esta avaliação vocal, foi utilizado o VoxMetria - Software para Análise de
Voz e Qualidade Vocal - versão 2/CTS Informática.
Foram utilizados os mesmos recursos com relação à posição do adolescente
e modo de gravação das avaliações subjetivas para esta análise. O recurso da
avaliação acústica foi o de análise da qualidade vocal e não de voz, através da
emissão da vogal /ε/ sustentadas e os parâmetros analisados foram frequência
fundamental, os índices de perturbação a curto-prazo (jitter e shimmer), a medida de
ruído (GNE), que permitem verificar o componente harmônico e o grau de
regularidade da emissão. Os valores da normalidade foram sugeridos pelo próprio
programa
Para a frequência fundamental, no gênero masculino foi levado em
consideração a variação entre 80 e 150Hz como padrão normal e para o gênero
feminino a variação entre 150 e 250Hz (BEHLAU, 2001 & WERTZNER, 2005). Para
o índice de variabilidade da frequência em curto prazo, o Jitter é considerado normal
os valores entre 0,0 a 0,6 acima deste valor, considera um desvio no padrão de
normalidade. Para o índice de variabilidade da amplitude sonora em curto prazo, o
Shimmer é considerado normal os valores entre 0,0 a 6,5 acima deste valor, é
considerado um desvio no padrão de normalidade. Para o GNE que é uma medida
acústica para calcular o ruído em uma série de pulsos produzidos pela oscilação das
pregas vocais, é considerado normais os valores entre 0,5 a 1,0 valores menores ou
maiores são considerados alterados.
Para a análise destes resultados, foi solicitado a emissão da vogal /ε/
sustentada, no módulo de qualidade vocal.
Teste de Investigação Bulímica de Edimburgo (BITE)
A identificação dos adolescentes que apresentam indicativos de transtornos
alimentares foi feita através de um questionário de autoaplicação denominado Teste
de Investigação Bulímica de Edimburgo (BITE) (Anexo 1), foi desenvolvido por
Henderson & Freeman em 1987, traduzido para o português, validado para adultos
(NUNES, 1994) e validado para os adolescentes por XIMESES, 2008 ; 2010. Tem o
objetivo de medir os episódios bulímicos e fatores ligados à cognição e ao
comportamento do bulímico. Pode ser usado tanto como um instrumento
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epidemiológico para a identificação de casos subclínicos e clínicos de bulimia, como
também para monitorar a evolução dos pacientes e medir a resposta ao tratamento
instalado. É um teste de questões simples e fácil de obter respostas, pois se trata de
instrumentos compostos de uma lista breve de questões que tanto podem ser autoaplicadas como ser aplicadas por entrevistadores leigos (ANDREOLI et al., 2000;
XIMENES, 2008).
A escala BITE está dividida em duas subescalas: sintomas e gravidade.
• Subescala de sintomas: Com 30 itens sim/ não, com escore variando de 0 a
30, está relacionada aos sintomas, comportamento e dieta; aqueles que têm uma
pontuação abaixo de 10 indica que estão dentro da normalidade, entre 10 e 19
sugerem comportamento pouco usual com escore médio e necessitam de uma
avaliação por entrevista clínica apesar de não preencher todos os critérios para o
diagnóstico de bulimia; aqueles com mais de 19 pontos apresentam alto grau de
desordem alimentar trata-se de um escore elevado, com presença de episódios
bulímicos e grande probabilidade de apresentar diagnóstico de bulimia nervosa.
• Subescala de gravidade: mede a severidade do comportamento em função
de sua frequência; aqueles com pontuação ≥5 têm um escore clinicamente
significativo, e os que têm uma pontuação acima de 9 apresentam um elevado grau
de gravidade.
Para a análise estatística, foram utilizados os Softwares SPSS 13.0 para
Windows e o Excel 2003; Todos os testes foram aplicados com 95% de confiança.
Os resultados estão apresentados em forma de tabela com suas respectivas
frequências absoluta e relativa. Para verificar a existência de associação utilizou o
teste Qui-Quadrado e o teste Exato de Fisher para as variáveis categóricas.
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4 RESULTADOS
Ao analisarmos os dados coletados na amostra verificou-se que dos 216
adolescentes pesquisados, 80(37%) eram do gênero masculino e 136(63%) do
gênero feminino.
A presença de características de Bulimia Nervosa da população estudada foi
determinada em 70(32,4%) dos sujeitos, destes 52(74,3%) foi do gênero feminino e
18(25,7%) do gênero masculino, como citado na tabela 1, demonstrando que a
prevalência de gêneros foi mais significativa para o gênero feminino (38,2%) que
para o masculino (25,7%) levando-se em consideração a quantidade total de cada
gênero participantes da pesquisa.
Tabela 1. Indicativo de características de bulimia nervosa no geral e segundo o gênero

Gênero
Características de Bulimia Nervosa
Feminino
Masculino
Total

n
52
18
70

%
32,4
74,3
25,7
100

De acordo com as tabelas 2 e 3, referentes ao BITE, se verifica os sintomas e
gravidades mais relevantes.
Como resultado constata-se que 67(49,3%) das jovens participantes deste
estudo, referem não possuir um padrão alimentar regular, ou seja, quase metade do
total do gênero feminino, enquanto que 25(31,3%) dos pesquisados do gênero
masculino, também refere que não apresentam um padrão regular de alimentação.
No que se refere à questão “de vez em quando, ficar o dia inteiro sem se
alimentar”, 40(29,4%) adolescentes do gênero feminino responderam que sim,
enquanto que apenas 9(11,4%) do gênero masculino responderam de forma
afirmativa.
Quanto aos métodos utilizados para perder peso, o vômito auto-induzido, foi o
mais citado pelas adolescentes entrevistadas 19(14,0%) e 2(2,5%) dos pesquisados
do gênero masculino. A frequência dos hábitos por semana e por dia mostrou que
destas 19 jovens, 14(73,7%) provocam este hábito raramente, 1(5,3%) provoca uma
vez por semana, 3(15,8%) refere vomitar diariamente e 1(5,3%) vomitam de duas a
três vezes por dia.
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Destaca-se para a questão do medo de engordar que, 95(69,9%) das
entrevistadas apresentam este medo e 35(43,8%) dos adolescentes referem
também ter medo.
Apresentando um escore médio o que torna positiva às características de
bulimia nervosa, a questão de comer grandes quantidades de alimentos em pouco
tempo e fora das refeições, encontra-se com resultados parecidos entre os gêneros.
79(58,1%) do total das participantes da pesquisa enquanto que 60(75,0%) do total
dos participantes do gênero masculino, também referem que apresentam esta
conduta. Porém, a frequência do hábito de comer uma grande quantidade em pouco
tempo, deu-se mais prevalente ao gênero feminino 72(52,9%) que ao gênero
masculino 34(43,0%).
Tabela 2 – Análise dos sintomas de bulimia nervosa relacionados ao gênero (BITE)
Gênero
Variáveis
Masculino
Feminino
n
%
n
%
Você tem um padrão regular de
alimentação?
Sim
55
68,7
69
50,7
Não
25
31,3
67
49,3
Você costuma seguir dietas de forma
rigorosa?
Sim
3
3,8
6
4,4
Não
77
96,3
130
95,6
Você conta as calorias de tudo o que
come, inclusive quando não esta de
dieta?
Sim
6
7,5
14
10,3
Não
74
92,5
122
89,7
Você, de vez em quando, fica sem se
alimentar por um dia inteiro?
Sim
9
11,4
40
29,4
Não
70
88,6
96
70,6
Comprimidos para emagrecer
Nunca
78
97,5
127
93,4
Raramente
2
2,5
9
6,6
Diuréticos
Nunca
79
98,8
132
97,1
Raramente
1
1,3
4
2,9
Laxantes
Nunca
78
97,5
130
95,6
Raramente
2
2,5
3
2,2
Uma vez/semana
0
0,0
1
0,7
Diariamente
0
0,0
2
1,5
Vômitos
Nunca
78
97,5
117
86,1
Raramente
2
2,5
14
10,3
Uma vez/semana
0
0,0
1
0,7
Diariamente
0
0,0
3
2,2
Duas ou três vezes/dia
0
0,0
1
0,7
(*) Teste Qui-Quadrado
(**) Teste Exato de Fisher
A parte em negrito, mostra significância estatística

p-valor

0,015*

1,000**

0,659*

0,004*
0,219**
0,645**
0,898**

0,051**
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Tabela 3 – Análise dos sintomas de bulimia nervosa relacionados ao gênero (BITE)
Gênero
Variáveis
Masculino
Feminino
p-valor
n
%
n
%
Quando você está ansioso(a), tende a
comer muito
Sim
Não
A idéia de ficar gordo(a) apavora
Sim
Não
Você, de vez em quando, come
rapidamente grandes quantidades de
alimento (fora das refeições)
Sim
Não
O fato de você não conseguir se
controlar para comer o(a) preocupa
Sim
Não
Você já se alimentou de grande
quantidade de alimentos em pouco
tempo
Sim
Não
Com que freqüência esses episódios
acontecem
Quase nunca
Uma vez por mês
Uma vez por semana
Duas ou três vezes por semana
Diariamente
Duas ou três vezes por dia
Você, de vez em quando, come
escondido
Sim
Não

18
62

22,5
77,5

60
76

44,1
55,9

0,002*

35
45

43,8
56,2

95
41

69,9
30,1

<0,001*

60
20

75,0
25,0

79
57

58,1
41,9

0,018*

22
58

27,5
72,5

54
82

39,7
60,3

0,096*

34
45

43,0
57,0

72
64

52,9
57,1

0,208*

21
3
2
3
4
1

61,8
8,8
5,9
8,8
11,8
2,9

46
9
5
8
4
0

63,9
12,5
6,9
11,1
5,6
0,0

0,631**

26
54

32,5
67,5

36
100

26,5
73,5

0,429 *

(*) Teste Qui-Quadrado
(**) Teste Exato de Fisher
A parte em negrito, mostra significância estatística

A Tabela 4 descreve os achados das avaliações vocais, de caráter objetivo
(Voxmetria) e subjetivo (escala de GRBASI e Escala Analógica Visual). De acordo
com os dados fornecidos pelo software Voxmetria, das 216(100%) vozes analisadas,
105(48,6%) estavam dentro do padrão considerado normal, enquanto que
111(51,4%) apresentaram algum desvio na normalidade, sendo consideradas
alteradas. A escala de GRBASI mostrou que 100(46,3%) das vozes analisadas,
apresentavam um padrão desejável, considerado normal, enquanto que 116(53,7%)
foram classificadas como alteradas. Já a Escala Visual Analógica (EAV), denominou
como vozes aceitas como normais para 136(63,0%) e como alteradas, para
80(37,0%).
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Pode-se perceber que não existiram diferenças percentuais elevadas entre as
avaliações perceptivo-auditivas (GRBASI e EAV) e a objetiva (Voxmetria). Levandose em consideração as três formas de avaliação vocal, obteve-se um percentual de
65(30,1%) das vozes analisadas com classificação de voz normal e 151(69,9%) com
classificação de voz alterada.

Tabela 4 – Prevalência de sinais vocais segundo as avaliações vocais objetiva e subjetiva
Análise Vocal
Valores
N
%
Voxmetria
Normal
105
48,6
Alterado
111
51,4
Escala de GRBASI
Normal
100
46,3
Alterado
116
53,7
EAV-EN
Normal
136
63,0
Alterado
80
37,0
Avaliação Vocal Subjetiva e Objetiva
Normal
65
30,1
Alterado
151
69,9

Os parâmetros do Voxmetria, GRBASI e EAV são descritos isoladamente na
tabela 5 em relação à presença ou não de alterações vocais e ao gênero.
A Frequência Fundamental (F0) neste estudo obteve o resultado de que
195(90,3%) das vozes analisadas apresentaram um padrão normal, enquanto que
21(9,7%), um padrão de alteração. Para o “Jitter” encontramos dentro da
normalidade, 169(78,2%) e 47(21,8%) vozes alteradas. No “Shimmer”, considerouse 152(70,4%) vozes normais e 64(29,6%) vozes alteradas. Para o parâmetro GNE,
188(87%) das vozes analisadas tinham um padrão de normalidade, enquanto que
28(13%) apresentaram um grau de alteração. Estes parâmetros foram avaliados
seguindo a sugestão do software através da emissão da vogal /ε/ sustentada e tendo
como análise a qualidade vocal.
Para a escala de GRBASI, quanto ao grau de alteração, verifica-se que 116
(53,7%) não apresentaram um impacto negativo a percepção auditiva das
avaliadoras, enquanto que 86(39,8%) mostraram um grau leve de
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alteração e 14(6,5%) apresentaram um grau moderado de alteração.
Em relação à instabilidade na frequência fundamental e/ou na qualidade
vocal, as especialistas verificaram que 112(51,9%) das vozes não apresentam
flutuações, 91(42,1%) uma leve instabilidade e 13(6,0%) tinha uma instabilidade
moderada durante a emissão.
Quanto à irregularidade nas vibrações das pregas vocais, ou seja,
rugosidade, 172(79,7%) das vozes mostraram ausência deste parâmetro, 34(15,7%)
apresentou uma rugosidade leve e 10(4,6%) mostrou a rugosidade de grau
moderado.
As avaliadoras constataram que 161(74,5%) das vozes analisadas não
apresentaram soprosidade, 48(22,2%) apresentam uma leve soprosidade e 7(3,2%)
apresentaram soprosidade de grau moderado durante a emissão.
Das vozes analisadas 193(89,3%), mostraram normalidade, enquanto que
22(10,2%) mostraram fraqueza vocal, ou seja, astenia, 1(0,5%) mostrou astenia em
grau moderado.
Analisando impacto hiperfuncional na voz, verificou-se que 160(74,1%) das
vozes comportaram-se sem tensão, 47(21,8%), apresentaram um leve esforço
durante a emissão e 9(4,2%)

mostrou uma qualidade vocal tensa em grau

moderado.
Com relação ao comportamento vocal segundo a análise realizada pela
escala analógica visual (EAV-EN), das 216 vozes analisadas, 136(63,0%)
apresentaram uma variabiliadade normal, enquanto que 68(31,5%) tiveram um grau
variando entre discreto a moderado e 12(5,6%) um grau de alteração de moderado.
Pode-se verificar que nenhuma das vozes analisadas tanto pela escala de
GRBASI quanto pela escala analógica visual, foi classificada com grau de alteração
severa.
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Tabela 5 - Análise da ocorrência de sinais vocais pela avaliação acústica (VOXMETRIA) e avaliações
perceptivo-auditivas (GRBASI e EAV) em relação ao gênero
Gênero
Voxmetria
Masculino
Feminino
p-valor
n
%
n
%
F0
Normal
63
78,7
132
97,1
<0,001*
Alterado
17
21,3
4
2,9
Jitter
Normal
66
82,5
103
75,7
0,321*
Alterado
14
17,5
33
24,3
Shimmer
Normal
48
60,0
104
76,5
0,016*
Alterado
32
40,0
32
23,5
GNE
Normal
77
96,2
111
81,6
0,004*
Alterado
3
3,8
25
18,4
Escala de GRBASI
Normal ou ausente
40
50,0
76
55,9
0,497*
Leve
33
41,2
53
39,0
Moderada
7
8,8
7
5,1
Instabilidade
Normal ou ausente
37
46,2
75
55,2
0,274*
Leve
36
45,0
55
40,4
Moderada
7
8,8
6
4,4
Rugosidade
Normal ou ausente
64
80,0
108
79,4
0,959*
Leve
12
15,0
22
16,2
Moderada
4
5,0
6
4,4
Soprosidade
Normal ou ausente
64
80,0
97
71,4
0,253**
Leve
13
16,2
35
25,7
Moderada
3
3,8
4
2,9
Astenia
Normal ou ausente
74
92,5
119
87,5
0,597**
Leve
6
7,5
16
11,8
Moderada
0
0,0
1
0,7
Tensão
Normal ou ausente
60
75,0
100
73,5
0,959*
Leve
17
21,2
30
22,1
Moderada
3
3,8
6
4,4
Escala analógica visual
Variabilidade Normal
52
65,0
84
61,8
0,781*
Discreto a Moderado
23
28,7
45
33,1
Moderado
5
6,3
7
5,1
(*) Teste Qui-Quadrado
(**) Teste Exato de Fisher
A parte em negrito, mostra significância estatística

A Tabela 6 apresenta a avaliação da ocorrência de características de bulimia
nervosa segundo a avaliação das vozes analisadas, onde se percebe que dos
70(32,4%) adolescentes com sintomas ou características de bulimia nervosa citados
na tabela 2, 37(53,6%) não apresentaram nenhuma alteração na voz, enquanto que
33(47,1%) tinham um padrão irregular na qualidade vocal segundo a avaliação
acústica do Voxmetria, 19(27,1%) apresentaram normalidade na voz e 51(73,9%)
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apresentaram

alterações

vocais.

Na

escala

analógica

Visual

31(44,3%)

apresentaram uma voz normal, enquanto que 39(56,5%) mostraram um padrão
vocal alterado. Este resultado mostra que pelas avaliações vocais perceptivoauditivas (GRBASI e EAV), mais de 50% dos adolescentes com características de
bulimia nervosa apresentam alterações na qualidade vocal e na avaliação acústica
(Voxmetria), este resultado chega a 47,1%.
Para o grupo que não apresentaram qualquer alteração no padrão alimentar
146(67,6%), na avaliação objetiva (Voxmetria) 68(46,0%) também não tinham
quaisquer irregularidade na voz, enquanto que 78(53,4%), mostraram algum desvio
do padrão de normalidade vocal. Na escala de GRBASI, 81(55,5%) não tinham
comprometimento na voz e 65(44,5%) apresentaram alteração em algum parâmetro.
Na escala Analógica Visual 105(71,9%) tinham vozes favoráveis, enquanto que nos
41(28,1%) foi encontrado algum desvio vocal.
Tabela 6 – Avaliação dos sintomas de bulimia nervosa segundo a presença ou não de alterações
vocais
Sintomas
Grande
Padrão alimentar
Variáveis
Normal
possibilidade de
p-valor
não usual
bulimia
n
%
n
%
n
%
Voxmetria
Normal
68
46,6
37
53,6
0
0,0
0,381*
Alterado
78
53,4
32
46,4
1
100,0
Escala de Grbasi
Normal
81
55,5
18
26,1
1
100,0
<0,001*
Alterado
65
44,5
51
73,9
0
0,0
EAV-EN
Normal
105
71,9
30
43,5
1
100,0
<0,001*
Alterado
41
28,1
39
56,5
0
0,0
(*) Teste Exato de Fisher
A parte em negrito, mostra significância estatística
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5 DISCUSSÃO
Ao detectarmos neste estudo a presença de sintomas ou características de
bulimia nervosa em 32,4% da população analisada (Tabela 1), estamos reforçando
a preocupação de alguns autores, citados na literatura, com relação a novos índices
de transtornos alimentares, que vem crescendo de forma especial nos últimos anos
(WILLI & GROSSMAN, 1983; FISHER et al., 1995; MORANDÉ, CELADA & CASAS,
1999; POP-JORDANOVA, 2000; ACKARD & PETERSON, 2001; JONES et al, 2001;
TRAEBERT

&

MOREIRA,

2001;

XIMENES,

2004;

GRANILLO,

JONES-

RODRIGUEZ & CARVAJAL, 2005; BORGES , 2006 ; XIMENES, 2008).
MACHADO et al. (2007), reforçam que este transtorno vem apresentando um
aumento em sua prevalência entre as crianças e adolescente e chamam atenção
dos familiares para que observem diferenças nas atitudes com relação aos hábitos
alimentares, mostrando ser mais fácil tratar a doença quando descoberta no início,
que quando já existirem alterações instaladas paralelamente. Várias são as
condutas alimentares mascaradas em formas de atitudes hábitos diferentes de
alimentação.
Mesmo que este estudo tenha analisado apenas uma faixa etária da
adolescência (16 anos), podemos verificar o percentual de hábitos alimentares não
usuais foram significantes e abrem a necessidade desconfiar que essa é uma
população de risco. É na fase da adolescência o período de maior incidência destes
transtornos e neste estudo, foi escolhida a idade de 16 anos, por dois importantes
motivos. O primeiro é por estar na escala de pico de prevalência para os transtornos
alimentares como referem os autores MARCHI & COHEN (1990); ABOTT et al.,
(1993); HERZOG et al., (1993); FISHER (1995); MAHAN & STUMP (1998);
CALDEIRA,

D’OTTAVIANO-NÁPOLE

&

BUSSE

(1999);

APPOLINÁRIO

&

CLAUDINO (2000); LEITE & PINTO (2001); CAMPOS (2002); MARÍN (2002);
VILELA et al., (2004); BORGES et al. (2006); XIMENES(2004); XIMENES(2008),
quando destacam a faixa etária de 11 a 18 anos. BEHAR (2008) destaca que este
transtorno afeta os jovens no auge de sua produção. O segundo motivo é que, de
acordo com os dados fornecidos pela literatura, este estudo teve a segurança de
escolher a idade que já havia atravessado o período de muda vocal, onde ocorre
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uma mudança significativa na voz, pois é a fase de trocas hormonais, que poderiam
mascarar o objetivo da pesquisa. SANTOS et al. (2007) acredita que o estiramento
das pregas, peculiar a esta fase, levaria a uma alteração na capacidade vibratória
das mesmas, determinando modificações na qualidade vocal. ALMEIDA & BEHLAU
(2009), mostram em estudo referente à percepção do adolescente com relação à
sua própria voz que, quanto maior a faixa etária do adolescente, melhor essa
percepção as mudanças ocorridas na sua voz. Isso ajuda a indicar que a idade de
16 anos, favorece a maturidade das respostas neste estudo.
O protocolo de investigação bulímica aplicado na população estudada foi
específico para a adolescência o que facilita a identificação dos comportamentos e
ações alimentares. Com uma linguagem acessível e de fácil compreensão, os
adolescentes mostraram atenção e envolvimento com as respostas. Este aspecto
teve como fator positivo à descoberta preventiva da incidência elevada de jovens
que apresentam características alimentares não usuais. XIMENES (2008) utilizou
este protocolo em um trabalho de prevalência de sintomas de transtornos
alimentares em adolescentes da rede pública estadual e constatou que houve um
aumento significante nos seus resultados, quando comparado ao estudo de 2004 em
que utilizou um protocolo validado para uma população mais adulta, ficando um
índice de 33,1%, segundo a escala EAT-26 e 1,7% (escore elevado) e 36,5%
(escore médio) para a escala BITE. O mesmo grau de escore encontrado neste
estudo para o BITE com um percentual aproximado.
Nos achados deste trabalho, verificou-se que houve uma maior prevalência
das características de bulimia nervosa no gênero feminino (Tabela 1), o que vem a
corroborar com a maioria dos estudos em transtornos alimentares onde referem à
diferença no percentual de mulheres com relação aos homens (WILLI &
GROSSMAN, 1983; SZMUKLER, 1985; HSU, 1989; LUCAS et al., 1991; ABOTT et
al., 1993; CORDÁS; BUSSE, 1995; LOUZÃ NETO et al., 1995; FERRON et al.,
1997; LLABACA & LETELIER, 1999; MORANDÉ, CELADA & CASAS, 1999;
APPOLINÁRIO & CLAUDINO 2000; KAUFMAN 2000; POP-JORDANOVA 2000;
JONES et al., 2001; LEITE & PINTO, 2001; TRAEBERT & MOREIRA, 2001). Neste
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estudo, o percentual de adolescentes do gênero feminino foi de 74,3% (52 mulheres)
enquanto que do gênero masculino foi de 25,7% (18 homens). A própria cultura da
região nordestina de clima tropical e praias,estimula às vestimentas femininas de
menor tamanho e com isso uma maior preocupação com o corpo que sempre estará
mais exposto. Podemos perceber esta preocupação, nas respostas colhidas no
protocolo de investigação bulímica (BITE) das tabelas 2 e 3, onde perguntas como:
“Ficar o dia inteiro sem se alimentar” ; “A idéia de ficar gordo(a) apavora”; “Uso de
comprimidos, laxantes, diuréticos, vômitos autoinduzidos”; “Sempre que está
ansioso come muito”; “O não conseguir se controlar para comer”, obtiveram
respostas mais significantes no gênero feminino com relação ao masculino. MOYA &
FLEITLICH-BILYK (2003), referem que estudos realizados em países em
desenvolvimento, mostram que a prevalência de bulimia nervosa (BN) é maior para
o gênero feminino em comparação ao masculino. XIMENES (2008), em recente
pesquisa com adolescentes escolares da rede pública estadual, utilizando a escala
de sintomas para anorexia (EAT-26) e a escala de sintomas para bulimia nervosa
(BITE), constatou uma maior prevalência de transtornos alimentares no gênero
feminino em ambas as escalas numa proporção de aproximadamente 2:1, sendo
esta associação significante apenas na escala EAT-26. CORDÁS, SALZANO &
RIOS (2004), relatam que nos estudos de epidemiologia da BN acomete 90% nas
mulheres e 10% nos homens.
Pela própria vaidade do gênero feminino esses dados ainda são pertinentes,
porém é comum depararmos mais e mais com a vaidade masculina que, junto à
modernidade vem buscando formas diferentes de cuidar da sua estética, fato este
que nos estudos já se encontra uma prevalência do gênero masculino com TA
alimentares nos últimos estudos. Levando em consideração que das 136
adolescentes que participaram da pesquisa (Tabela 1), 52(38,2%) apresentaram
características de BN, e dos 80 jovens que fizeram parte deste estudo, 18(22,5%)
também apresentaram estas características, assegura-se que a prevalência para o
gênero masculino foi considerada elevada, mostrando que a cada ano, esse
transtorno que era quase exclusivo às mulheres, vem abrindo um forte espaço para
o gênero masculino corroborando com outros estudos. (MARCHI & COHEN, 1990;
ABOTT et al., 1993; HERZOG et al., 1993; FISHER, 1995; MAHAN & STUMP,
(1998); CALDEIRA, D’OTTAVIANO-NÁPOLE & BUSSE (1999); APPOLINÁRIO &
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CLAUDINO (2000); LEITE & PINTO (2001); CAMPOS (2002); MARÍN (2002). A
preocupação com o corpo já não é única das mulheres, os homens ainda jovens
enchem as academias de ginásticas em prol de um corpo escultural. Em cidades
litorâneas com praias e um clima favorável, como a cidade deste estudo, esse
percentual é relativamente superior. Também através das respostas do protocolo de
investigação bulímica (BITE) deste estudo, verificamos esse aumento de
preocupação dos homens pelo corpo, identificadas nas tabelas 2 e 3, em perguntas
como: “seguir dietas rigorosas”; “comer escondido”, “uso raro de laxantes”, cujas
respostas foram muito próximas ou até mais significante para os homens que para
as mulheres.
Com relação aos aspectos vocais, as avaliações utilizadas neste estudo
foram: subjetivas(Escala de GRBASI e EAV-EM) associadas à objetiva (VoxMetria).
Muitos autores referem que a análise acústica vocal vem acrescentar a perceptivoauditiva garantindo a confiabilidade dos resultados, reduzindo os erros nos
diagnósticos e na formulação de melhores propostas terapêuticas, apesar de ser a
perceptivo-auditiva a avaliação de valor mais fidedigno, como referem os autores da
área, GAMA (1997); CAMARGO (2000); BEHLAU (2001); ARAÚJO et al. (2002);
BARROS & CARRARA (2002); NEMR et al. (2005); CARRILHO & ORTZ (2007).
BEHLAU(2001); FERREIRA et al (2009) garantem que a avaliação acústica reforça
a avaliação mais soberana da qualidade vocal que é a perceptivo-auditiva. Os
dados mais relevantes destes resultados mostrados na tabela 4 revelam que os
sinais de alterações vocais foram semelhantes para a avaliação subjetiva e objetiva,
num percentual bastante parecido para a escala de GRBASI e o VOXMETRIA,
diferenciando um pouco da Escala Analógica Visual, podendo ser justificado pelo
pouco tempo de uso desta escala nas avaliações da área da voz, apesar de cada
vez mais, mostrar uma importante contribuição.
Esses sinais vocais apresentaram predomínio de grau leve para todos os
aspectos que foram analisados neste estudo. Coincidindo com o estudo de
FERREIRA et al. (2009), que analisou com 11 mulheres com diagnóstico de bulimia
nervosa, utilizando a escala GRBASI e encontrou dados semelhantes, obtendo o
resultado que 7(63,6%) apresentou achados laringológicos relevantes e um grau de
alteração leve, além de muitas queixas vocais. O possível agravamento vocal
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poderá ocorrer se os comportamentos alimentares inadequados passarem a ter
mais frequência, acreditado como hipótese deste estudo de que os métodos
compensatórios da BN levam a perigosos sinais vocais.
No tocante à comparação dos achados destes sinais na voz para aqueles
jovens que apresentaram escore médio do protocolo de avaliação bulímica, o BITE,
as escalas perceptivo - auditivas da tabela 6 evidenciaram um percentual de
alterações nos parâmetros vocais com um ƥ<0,001, que demonstrou significância
estatística comparando os normais dos alterados. Tendo um percentual de 32,4%
de adolescentes que apresentaram características de BN (demonstrados nas
tabelas 1 e 6), 47,1% apresentaram algum tipo de alteração na qualidade vocal,
considerado este resultado um achado elevado pois quase metade da população
com características de bulimia também apresenta sinais inadequados na voz. Para
os profissionais desta área, é mais um campo de estudo, investigações,
diagnósticos, prevenção e tratamento que, quando diagnosticados e tratados
previamente, evitarão consequências mais sérias na qualidade vocal levando a
alterações orgânicas no aparelho fonador, como mostra os estudos de FERREIRA
et al. (2009), cujo exame de laringe apresentou uma série de alterações orgânicas,
como microdiafragma laríngeo, hemorragia subepitelial, redução da onda de
mucosa da prega vocal, hiperemia, entre outros, tendo como os mais encontrados a
secreção espessa da laringe, fenda triangular médio-posterior e espessamento da
mucosa na região interaritenoidea.
Diante dos sinais e sintomas vocais com relação ao gênero, tivemos uma
diferença considerada significante na frequência fundamental (F0) dos homens em
relação às mulheres, citados também nos estudos de GIL et al. (1994); ALMEIDA &
BEHLAU (2009) que mostram ser nessa fase em que os jovens tendem a forçar
mais o tom da voz, para demarcar a sua personalidade, mexida nas mudanças da
puberdade. BEHLAU & REHDER (2005), mostram este fato como sendo também
um traço da personalidade masculina na afirmação da fase adulta. O contrário é
percebido com relação ao ruído na voz, soprosidade que foi superior nas vozes das
adolescentes. Isso demonstra a insegurança também envolvida pela mutação
ocorrida na puberdade.
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São poucos os estudos que relacionam transtornos alimentares e alterações
vocais, necessitando que haja uma atenção especial com estes aspectos, em vista
do crescente número de adolescentes envolvidos com BN e AN. MORRISSON &
MORRIS, (1990) realizaram dois estudos que relacionavam bulimia nervosa e
disfonia, o primeiro com três mulheres profissionais da voz e bulímicas que
apresentavam queixas vocais, apresentando uma disfonia de grau leve a moderado.
No segundo estudo, utilizou a amostra de 10 mulheres bulímicas, com queixas
vocais que apresentaram frequência fundamental grave. No nosso estudo, o
parâmetro de frequência fundamental também mostrou uma significante alteração
sendo mais evidente no gênero masculino que no feminino (p<0,001), ocorrendo o
mesmo com os achados de shimmer da mesma tabela, o que demonstra que a voz
masculina sofre mais neste aspecto por questões hormonais, ficanndo mais
evidente as alterações e com isso tentar um esforço compensatório prejudicando
ainda mais.
ROTHSTEIN & ROTHSTEIN, descreveram dados sobre a relação de BN e
disfonia em dois estudos realizados em 1992 e 1998. O primeiro com três mulheres
bulímicas todas com queixas vocais e apresentaram no exame otorrinolaringológico
acúmulo de secreção na laringe, no segundo estudo com oito mulheres bulímicas,
com queixas vocais, os autores constataram alterações do pitch e com momentos
de afonia.
O controle da voz é um componente essencial da capacidade do indivíduo de
se ajustar às situações sociais. Quando a voz se deteriora, toda a personalidade
sofre com isso, dando surgimento a sentimentos de inadequação e insegurança.
Nenhuma consideração sobre a voz pode omitir as implicações psicológicas e
socioeconômicas que ela envolve. A personalidade do indivíduo e seu reflexo na voz
alterada, seja a causa principalmente psicológica ou puramente orgânica, não
devem ser subestimadas (GREENE, 1989; MARINHO, 1999; ANELLI, 1999;
BEHLAU et al., 2001b; FAWCUS, 2001;).
Muitos estudos relacionam as sequelas ocasionadas pela doença do refluxo
gastroesofágico com as deixadas pela bulimia nervosa no laringe (ROTHSTEIN,
1998; ROTHSTEIN, 1992; BALATA, 2008; FERREIRA, 2009). É necessário que
outros relacionem os aspectos vocais, laringológicos e gástricos para confirmar ou
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negar essa relação. BALATA et al.(2008), em estudo de revisão de literatura, mostra
a necessidade de mais contribuições científicas acerca de manifestações clínicas
nos adolescentes e adultos com distúrbios da voz e bulimia nervosa. ALMEIDA &
BEHLAU (2009), ressaltam a importância do trabalho do fonoaudiólogo junto ao
adolescente. Essa postura levará a fonoaudiologia a ocupar cada vez mais a sua
posição em descobrir formas diversas de aperfeiçoamento na qualidade vocal do
ser humano.
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6 CONCLUSÃO
Após análise da coleta através de embasamento teórico, este estudo chegou às
seguintes conclusões:
• A prevalência de características de bulimia nervosa entre os jovens
pesquisados foi de 32,4%;
• Observou-se associação significante entre característica de bulimia nervosa e
gênero, sendo a prevalência mais elevada no gênero feminino (38,2%);
• Houve um índice elevado dos adolescentes que apresentaram características
de bulimia nervosa com alterações vocais na avaliação perceptivo auditiva,
sendo de 73,9% na escala de GRBASI e 56,5% na escala Analógica visual;
• 47,1% dos adolescentes que apresentaram características de bulimia nervosa
também apresentaram alterações vocais na avaliação objetiva do Voxmetria;
• Houve uma associação significante entre as variáveis transtorno alimentar e
achados de sinais vocais (47,1%) nos adolescentes analisados, com predomínio
do grau leve para todos os parâmetros analisados.
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7 COMENTÁRIOS CONCLUSIVOS
Diante desta busca e deparando-me com outros profissionais com a mesma
sede científica, lançamos para a Universidade Federal de Pernambuco, um Projeto
de Extensão em Transtornos Alimentares (PETRA), que teve como objetivo atuar de
forma interdisciplinar através de programas especiais de grupoterapia e oficinas,
valorizando o aporte de vários profissionais envolvidos de forma direta e indireta no
atendimento integral aos adolescentes que apresentam sinais e sintomas do
transtorno alimentar, descobertos nos estudos de XIMENES 2004 e 2008. Este
projeto foi aceito e já está ativo, com a coordenação da Dra. Rosana Ximenes e o
envolvimento

de

profissionais

da

odontologia,

psiquiatria,

neuropsiquiatria,

fonoaudiologia, psicologia, nutrição, fisioterapia e educação física. Assim todos os
adolescentes identificados com características de bulimia nervosa, apresentando ou
não sinais inadequados à voz, serão atendidos pela equipe do PETRA, passando
por uma avaliação mais detalhada, orientações e os possíveis tratamentos.
Concluo este estudo estimulando outros profissionais da fonoaudiologia e de
outras áreas da saúde para investir em pesquisas voltadas aos transtornos
alimentares, podendo assim prevenir esse mal que vem tomando cada vez mais
conta dos jovens por influência de muitos fatores como a mídia.
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APÊNDICE 1 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
Título: Sinais e sintomas vocais em adolescentes com características de Bulimia Nervosa
Prezado(a) Sr(a) responsável
Esta pesquisa se propõe a realizar uma correlação de características de Bulimia Nervosa e
alterações vocais, utilizando um questionário e avaliação vocal. O estudo se faz necessário para
conhecer esta relação e criar estratégias preventivas em condutas e equipes direcionadas, já que os
transtornos alimentares são entidades de grande importância médico-social, pois podem
comprometer seriamente a saúde dos indivíduos sintomáticos.
Inicialmente serão realizadas: o teste de investigação bulímica (BITE) (questionário que
identifica comportamentos alimentares) e três avaliações dos parâmetros vocais. A avaliação
percetivo-auditiva que será colhida através de conversa espontânea e a avaliação acústica através da
emissão da vogal sustentada.
Os exames realizados nesta pesquisa são largamente utilizados nas avaliações vocais em
todo o Brasil e não oferecem riscos à saúde de quem se submete a eles. Esclarecemos ainda que
nenhum dos referidos exames causa dor, ou qualquer mal estar físico.
A participação do seu filho na pesquisa constará em responder a um resumido questionário
de comportamento alimentar e em seguida submeter-se à avaliação da voz citada. Tal avaliação
deverá ser realizada em apenas um dia. Os resultados dos mesmos serão analisados posteriormente.
Caso seja diagnosticado algum problema vocal com os adolescentes pesquisados, serão
encaminhadas para o Projeto de Extensão da Universidade Federal de Pernambuco, onde farão uma
investigação mais detalhada e serão realizados todos os encaminhamentos necessários,
gratuitamente.
Em hipótese alguma, o participante desta pesquisa será identificado. A identificação será
apenas do conhecimento do avaliador, que nada revelará, por questões éticas.
O(a) senhor(a) mesmo tendo assinado este documento fica livre para, a qualquer momento,
retirar o seu consentimento e deixar de permitir a participação do seu filho no estudo em andamento.
Uma vez concluído, é permitido ao autor do estudo realizar publicações em revistas, jornais, livros e
eventos sócio-científicos, desde que não haja a quebra do anonimato do participante.
Declaro ter sido informado, verbalmente e por escrito, a respeito desta pesquisa e concordo
em participar, espontaneamente, dando entrevista e realizando os procedimentos de avaliação da
voz, uma vez que foi garantido meu anonimato.
Recife, ______________________________ de 2008.
________________________________________
Responsável pelo adolescente participante

Pesquisador
__________________________________________
Testemunha
Testemunha
Pesquisadora Responsável:
Valência Avelino Marinho de Oliveira
Contato:
Fones: 9975.7700 /3325.0080
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APÊNDICE 2 - Termo de Assentimento

Eu ______________________________________ aceito participar da pesquisa
“Sinais e sintomas vocais em adolescentes com características de Bulimia Nervosa”.
Declaro que a pesquisadora Valência Avelino Marinho de Oliveira me explicou todas
as questões sobre o estudo que vai acontecer. Compreendi que não sou obrigado(a)
a participar da pesquisa, eu decido se quero participar ou não.
A

pesquisadora

me

explicou

também

que

o

questionário

será

aplicado

individualmente em sala de aula e que após o questionário haverá a gravação da
voz. Entendi também que esta gravação só poderá ser ouvida em forma de estudos
e sem a minha identificação.
Dessa forma, concordo livremente em participar deste estudo, sabendo que posso
desistir a qualquer momento, se assim desejar.

Recife, ____ de __________ de 2008.

____________________________________
Sujeito da pesquisa
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ANEXO 1 – TESTE DE INVESTIGAÇÃO BULÍMICA DE EDINBURGH (BITE)
Número
01
02
03
04
05
06

Bulimic Investigatory Test Edinburgh, BITE
Você tem um padrão regular de alimentação?
Você costuma seguir dietas de forma rigorosa?
Você considera um fracasso quebrar a dieta uma vez?
Você conta as calorias de tudo o que come, inclusive quando não esta de dieta?
Você, de vez em quando, fica sem se alimentar por um dia inteiro?
(Se a resposta for NÃO vá para a questão 07! Se for SIM, siga para a próxima
questão.)
Se a resposta for SIM, com que freqüência você fica sem se alimentar por um dia
inteiro?
PONHA O NÚMERO CORRESPONDENTE À SUA RESPOSTA AQUI (_____).

07

08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Utiliza algum dos seguintes métodos para perder peso?
Nunca Raramente
Uma
Duas ou três Diariament
vez/seman vezes/seman
e
a
a
Comprimidos para
0
2
3
4
5
emagrecer
Diuréticos
0
2
3
4
5
Laxantes
0
2
3
4
5
Provoca vômitos
0
2
3
4
5
Os seus hábitos alimentares atrapalham sua vida?
Você diria que a comida “domina” a sua vida?
De vez em quando, você come até sentir-se mal fisicamente e ter que parar?
Há momentos em que você SÓ consegue pensar em comida?
Você come moderadamente em frente aos outros e, em compensação, exagera
quando está sozinho?
Você sempre consegue parar de comer quando quer?
Você, de vez em quando, sente um desejo incontrolável de comer sem parar?
Quando você está ansioso(a), tende a comer muito?
A idéia de ficar gordo(a) apavora ?
Você, de vez em quando, come rapidamente grandes quantidades de alimento (fora
das refeições)?
Você, alguma vez, sentiu vergonha de seus hábitos alimentares?
O fato de você não conseguir se controlar para comer o(a) preocupa?
Você busca na comida um conforto emocional?
Você costuma deixar comida no prato ao final de uma refeição?
Você engana os outros sobre o quanto come?
O quanto você come é determinado pela fome que sente?
Você já se alimentou de grande quantidade de alimentos em pouco tempo?
(Se a resposta for NÃO vá para a questão 28! Se for SIM, siga para a próxima
questão)
Esse episódio o deixou deprimido?
Esses episódios acontecem apenas quando você está sozinho(a)?
Com que freqüência esses episódios acontecem?
PONHA O NÚMERO CORRESPONDENTE A SUA RESPOSTA AQUI (_____).

28
29
30
31
32
33

Você faria grandes sacrifícios para satisfazer uma vontade incontrolável de comer?
Se você comer demais, sente-se muito culpado(a) por isso?
Você, de vez em quando, come escondido?
Você consideraria seus hábitos alimentares normais?
Você se consideraria uma pessoa que come em exagero e não consegue parar?
Seu peso varia mais que 2kg em uma semana?

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO

Dia sim, dia não (5)
2-3 vezes por semana
(4)
Uma vez por semana (3)
De vez em quando (2)
Apenas uma vez (1)
Duas ou três
vezes/dia
6

Cinco
vezes/di
a
7

6
6
6
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

7
7
7
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO

SIM
NÃO
SIM
NÃO
Quase nunca (1)
Uma vez por mês (2)
Uma vez por semana (3)
Duas ou três vezes por
semana (4)
Diariamente (5)
Duas ou três vezes por
dia (6)
SIM
NÃO
SIM
NÃO
SIM
NÃO
SIM
NÃO
SIM
NÃO
SIM
NÃO
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ANEXO 2 - FORMULÁRIO DA ESCALA DE GRBASI
Número
1. Grau de alteração:
( ) 0. Normal ou ausente ( ) 1. Leve

( ) 2. Moderada ( ) 3. Intensa

Comentários:
_______________________________________________________________
2. Instabilidade
( ) 0. Normal ou ausente ( ) 1.Leve

( ) 2. Moderada ( ) 3. Intensa

Comentários:
_______________________________________________________________
3. Rouquidão:
( ) 0. Normal ou ausente ( ) 1. Leve

( ) 2. Moderada ( ) 3. Intensa

Comentários:
_______________________________________________________________
4. Soprosidade:
( ) 0. Normal ou ausente ( ) 1. Leve

( ) 2. Moderada ( ) 3. Intensa

Comentários:
_______________________________________________________________
5. Astenia:
( ) 0. Normal ou ausente ( ) 1. Leve

( ) 2. Moderada ( ) 3. Intensa

Comentários:
_______________________________________________________________
6. Tensão:
( ) 0. Normal ou ausente ( ) 1. Leve

( ) 2. Moderada ( ) 3. Intensa

Comentários:
_______________________________________________________________
Recife,__________________________
Avaliadora I : ________________________________
Avaliadora II: ________________________________
Pesquisador responsável: Valência Avelino Marinho de Oliveira
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ANEXO 3 - FORMULÁRIO DA ESCALA ANALÓGICA VISUAL – EAV E ESCALA
NUMÉRICA - EN
Número

0
34,5
50,5
90,5
100mm
_____________________________________________________
VN
DaM
Moderado
Intenso
VN – Variabilidade Normal
D a M – Discreto a Moderado

Vogal /ε/___________________________________________________ escore:

Números ___________________________________________________ escore:

Recife,__________________________

Avaliadora I : ________________________________
Avaliadora II: ________________________________
Pesquisador responsável: Valência Avelino Marinho de Oliveira

