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RESUMO 

 

 

Mendes AE. Indicação da gastrostomia em pacientes com esclerose lateral 

amiotrófica: critérios fonoaudiológicos [Dissertação]. São Paulo: Faculdade 

de Medicina, Universidade de São Paulo; 2015. 

 
Introdução: A esclerose lateral amiotrófica (ELA) é uma doença 

neurodegenerativa progressiva, de etiologia desconhecida, que envolve os 

neurônios motores do córtex cerebral, do tronco encefálico e da medula 

espinhal. O comprometimento dos neurônios motores inferiores causa 

disfagia, distúrbios de fala e outros sintomas, como fraqueza muscular global 

e sintomas respiratórios. A dificuldade de deglutição ou disfagia pode causar 

complicações, como pneumonia aspirativa, má nutrição e desidratação, e 

afeta a qualidade de vida destes pacientes, sendo necessária a indicação de 

via alternativa de nutrição. Atualmente, esta indicação é dada 

subjetivamente pelo exame clínico e funcional realizado pela equipe 

multidisciplinar, de acordo com a deterioração dos parâmetros da função 

respiratória, do estado nutricional e de comprometimentos na deglutição. 

Objetivos: objetivo geral: verificar se a redução de pressão de língua pode 

ser indicadora de necessidade de gastrostomia (GEP) como via alternativa 

de nutrição em pacientes com diagnóstico de ELA. Objetivos específicos: 

verificar se há redução significativa nas medidas funcionais e de pressão de 

lábio, de língua e de bochecha entre o momento da primeira avaliação e da 

indicação da GEP; avaliar o tempo desde o primeiro sintoma da doença até 

a indicação da GEP; verificar se o tempo de indicação da GEP foi 

influenciado por variáveis demográficas, manifestação clínica inicial 

(espinhal ou bulbar), condições clínicas, medidas funcionais globais e de  

deglutição, com destaque para pressão de língua, de lábios e de bochechas. 

Métodos: Foram estudados longitudinalmente 63 pacientes, avaliados do 

ponto de vista fonoaudiológico com os instrumentos: escala ASHA, escala 

ALSFRS, avaliação funcional, medida de pressão dos órgãos 



fonoarticulatórios com o aparelho IOPI, encaminhamento para  

videoendoscopia da deglutição (VED) e capacidade vital forçada (CVF) no 

momento da indicação da GEP. Resultados: Os pacientes tinham faixa 

etária entre 28 e 79 anos (média de 58 anos de idade), com média de 7,04 

anos de escolaridade, tempo médio de doença no momento da avaliação 

inicial de 34,96 meses, 32% manifestação clínica inicial da forma bulbar, 

39,5% espinhal membros superiores e 28,5% espinhal membros inferiores, 

porém, na avaliação fonoaudiológica inicial, todos apresentavam alguma 

queixa de acometimento bulbar. Cinquenta pacientes foram encaminhados à 

GEP, 1 foi a óbito e 12 mantiveram dieta via oral exclusiva até o término do 

estudo. Medidas funcionais e de pressão de língua, lábio e bochecha 

apresentaram redução significativa no agravamento da ELA (p <0,001). 

Dificuldades com líquido espessado: de contenção (p=0,001), de transporte 

(p=0,005) e de proteção de vias aéreas inferiores (p =0,003), e com a 

consistência pastosa: contenção na cavidade oral, (p <0,001) observadas 

em avaliações clínicas fonoaudiológicas, e a idade (p =0,014) influenciam na 

indicação de GEP. Conclusão: A medida de pressão de língua pode, 

portanto, servir como um indicador adicional, objetivo e prático para o exame 

do prognóstico da funcionalidade da deglutição, e, em particular, da 

possibilidade ou não de manutenção de vias tradicionais em pacientes com 

diagnóstico de ELA. 

 

Descritores: Esclerose lateral amiotrófica; Transtornos de deglutição; 

Pressão; Deglutição/fisiopatologia; Gastrostomia. 

 



ABSTRACT 

 

 

Mendes AE. Indication of gastrostomy for patients with amyotrophic lateral 

sclerosis: speech-language therapy criteria [Dissertation]. São Paulo: 

“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2015. 

 

Introduction: Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a progressive 

neurodegenerative disease of unknown etiology that involves motor neurons 

from the cerebral cortex, from the brainstem and from the spinal cord. The 

damage on the lower motor neurons causes dysphagia, speech disorders and 

other symptoms such as overall muscle weakness and respiratory symptoms. 

The difficulty in swallowing, or dysphasia, may cause complications such as 

aspiration pneumonia, malnutrition and dehydration and affects the quality of 

live of these patients. Thus, it is necessary to indicate and alternative form of 

nutrition. This indication is currently given subjectively by the clinical and 

functional evaluation performed by the multidisciplinary team, according to 

deterioration of respiratory function parameters, nutritional status and 

swallowing impairments. Objectives: general objective: verify if reduced 

tongue pressure could indicate the need for gastrostomy (PEG) as an 

alternative form of nutrition for patients who have been diagnosed with ALS. 

Specific objectives: verify if there is significant reduction on tongue, lips, and 

cheeks pressure as well as functional measures between the moment of the 

first evaluation and the indication of PEG; evaluate the time between the first 

symptom of the disease and the indication of PEG; verify if the time of the 

indication of PEG was influenced by demographic variables, initial clinical 

manifestation (spinal or bulbar forms), clinical conditions, global and 

swallowing functional measures, highlighting tongue, lips and cheeks 

pressure. Methods: 63 patients have been longitudinally studied. They have 

been assessed from the speech-language therapy point of view with the 

following instruments: ASHA, ALSFRS, functional evaluation, pressure 

measurement of the phono-articulatory organs with the IOPI, referral to 

videoendoscopy of swallowing and FVC at the moment of the indication of 

PEG. Results: The patients, whose ages ranged from 28 to 79 years old 

(average of 58 years old), had, on average, 7.04 years of education. They had 

been suffering from the disease for an average of 34.96 months at the time of 

the first evaluation. 32% showed initial clinical manifestation of the bulbar form, 

39.5% upper limbs spinal form and 28.5% lower limbs spinal form. At the initial 

speech-language therapy assessment, however, all of them showed some sort 

of complaint regarding bulbar impairment. 50 patients were sent to PEG, 1 

died and 12 continued with an oral exclusive diet until the end of this study. 

Tongue, lips and cheeks as well as functional measures showed significant 



decrease with the aggravation of ALS (p <0,001). Difficulties with thickened 

liquid: with containment (p=0,001), with transport (p=0,005) and with protection 

of lower airways (p =0,003) and with pasty consistencies: containment in the 

oral cavity, (p <0,001) observed in speech-language therapy clinical 

assessments, as well as age (p =0,014) have influence on the indication of 

PEG. Conclusion: The measure of the tongue pressure can, therefore, serve 

as an additional, objective and practical indicator for the evaluation of the 

prognosis of swallowing functionality, particularly of the possibility or not of 

maintenance of traditional forms in patients who have been diagnosed with 

ALS. 

 

Descriptors: Amyotrophic lateral sclerosis; Deglutition disorders; Pressure; 

Deglutition/physiopathology; Gastrostomy. 
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1  INTRODUÇÃO  

 

 

A esclerose lateral amiotrófica (ELA) é uma doença neurodegenerativa 

progressiva, de etiologia desconhecida, que envolve os neurônios motores 

do córtex cerebral, do tronco encefálico e da medula espinhal, não afetando 

componentes sensoriais e, raramente, comprometendo a cognição 

(Madureira, 2012). A principal queixa inicial é a fraqueza muscular, que, ao 

exame físico, se revela como amiotrofia, redução de força muscular e 

miofasciculações (Xerez, 2008). A degeneração dos neurônios motores 

superiores causa sintomas supranucleares, cujas características são a 

espasticidade dos músculos bulbares (mandíbula, face, palato mole, faringe, 

laringe e língua), labilidade emocional e rápido reflexo de fechamento 

mandibular. A degeneração dos neurônios motores inferiores, com o 

envolvimento dos núcleos de nervos cranianos no bulbo e que inervam a 

ponte, resulta em paralisia bulbar flácida, atrofia muscular e fasciculação de 

língua (Lowe, 2002). Além disso, a perda de neurônios motores na medula 

espinhal provoca fraqueza muscular, resultando em disfunção respiratória 

progressiva, esforço à comunicação e diminuição da tosse reflexa, o que 

pode agravar os sintomas de dificuldade de deglutição (Strand, 1996). 

A dificuldade de deglutição ou disfagia pode causar complicações, 

como pneumonia aspirativa, má nutrição e desidratação (Logemann, 1998), 

e afeta a qualidade de vida destes pacientes (Hillel and Miller, 1989; Strand, 

1996), sendo necessária a indicação de via alternativa de nutrição (sonda de 

gastrostomia). Atualmente, esta indicação é dada subjetivamente pelo 

exame clínico e funcional realizado pela equipe multidisciplinar (Corsia, 

2008), de acordo com a deterioração dos parâmetros da função respiratória, 

do estado nutricional e de comprometimentos na deglutição (Beggs, 2010). 

Sabe-se que a ELA é uma doença previsível no tempo, que 

compromete  o movimento e a pressão da língua, com impacto direto na 

fase oral da deglutição e indireto na fase faríngea. Desde a década de 90, 



1 Introdução  3 

instrumentos específicos para a mensuração de pressão dos órgãos 

fonoarticulatórios têm sido desenvolvidos, contribuindo para a precisão e o 

refinamento da avaliação. Levando-se em consideração esses fatos, 

buscamos relacionar os achados clínicos globais e da deglutição com 

aqueles relacionados à pressão de língua em palato no desenvolvimento da 

doença, destacando o momento de indicação da via alternativa gastrostomia 

para nutrição dos pacientes. A utilização de medida objetiva de indicação de 

via alternativa de nutrição auxiliará a equipe multidisciplinar nas intervenções 

com fins terapêuticos, proporcionando, assim, melhor qualidade de vida para 

essa população.  

Os objetivos dessa pesquisa partiram dos seguintes pressupostos:  

 

1. A ELA é uma doença cujos sintomas são previsíveis no tempo; 

2. A ELA acomete aspectos motores globais do indivíduo e, também, 

aspectos relacionados à deglutição; 

3. Dentre os fatores que impactam a deglutição, destaca-se a 

diminuição da força da língua, medida pela pressão contra o 

palato; 

4. Modernas tecnologias podem fornecer medidas objetivas das 

medidas de pressão de língua, que permitem inferir sua força; 

5. A pressão de língua pode ser um indicador da capacidade de 

deglutição;  

6.  A avaliação da pressão de língua em conjunto com a avaliação 

global do   indivíduo portador de ELA pode fornecer indicações de 

prognóstico para a funcionalidade da deglutição, em particular, a 

manutenção de vias tradicionais de alimentação ou necessidade 

de introdução de vias alternativas. Estes dados auxiliarão a 

administrar a intervenção clínica e indicar via alternativa de 

nutrição em bases objetivas. 
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2  OBJETIVOS 

 

 

O objetivo geral da pesquisa foi verificar se a redução de pressão de 

língua pode ser indicadora de necessidade de gastrostomia (GEP) como via 

alternativa de nutrição em pacientes com diagnóstico de ELA. 

Objetivos específicos foram: 

 

1.  Verificar se há redução significativa nas medidas funcionais e de 

pressão de lábio, de língua e de bochecha entre o momento da 

primeira avaliação e da indicação da GEP; 

2.  Avaliar o tempo desde o primeiro sintoma da doença até a 

indicação da GEP; 

3.  Verificar se o tempo de indicação da GEP foi influenciado por:  

a)  variáveis demográficas como gênero e idade;  

b)  manifestação clínica inicial (espinhal ou bulbar), fasciculação 

e atrofia de língua; 

c)  condições clínicas como o IMC; 

d)  medidas funcionais globais; 

e)  medidas funcionais de deglutição;  

f)  achados em avaliação fonoaudiológica funcional da 

deglutição; 

g)  pressão de língua, de lábios e de bochechas. 
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3  REVISÃO DE LITERATURA  

 

 

3.1  A doença - Esclerose Lateral Amiotrófica 

 

A esclerose lateral amiotrófica (ELA) foi descrita, primeiramente, por 

Jean Martin Charcot, em 1869, como uma desordem que afeta os neurônios 

motores superiores e inferiores. Atualmente, o grupo da Federação Mundial 

de Pesquisa Neurológica em Doenças Neuromusculares classifica a ELA 

como uma desordem do neurônio motor de causa indeterminada e algumas 

variantes são reconhecidas, como a esclerose lateral primária (ELP), a 

atrofia espinhal primária (AEP) e a paralisia bulbar progressiva (PBP) 

(Murray e Mitsumoto, 2008). 

Cronin et al., 2007, afirmaram que a incidência da ELA é de 1 a 2 

casos por 100.000 habitantes e a prevalência varia de 6-8 por 100.000 

habitantes, ocorrendo mais casos no gênero masculino (1,5-1), em grupos 

de cor branca, com tempo médio de sobrevida de 2 a 5 anos. O início da 

doença é mais comum em pacientes antes da sexta década de vida, apesar 

de haver casos de início mais tardio  (Mitsumoto et al., 1997). De 5 a 10% 

dos casos de ELA são familiares (autossômica dominante), sendo os demais 

ditos esporádicos (Dion et al., 2009). 

O diagnóstico é baseado na inclusão e exclusão de critérios clínicos, 

por meio do instrumento EL Escorial revisited, da Federação Mundial de 

Neurologia (1998), uma vez que não existe um teste de confirmação 

específico. Os diagnósticos da ELA requerem a presença de sinais de 

degeneração do neurônio motor inferior (NMI) por exame clínico, 

eletrofisiológico ou neuropatológico; sinais de degeneração de neurônio 

motor superior (NMS) por exame clínico; e difusão progressiva de sinais 

dentro de uma região ou de  outras regiões, em conjunto com a ausência de 

evidência eletrofisiológica de outros processos de doença que poderia 

explicar os sinais de NMI e/ou degenerações NMS, e evidências em 
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neuroimagem de outros processos de doença que poderiam explicar os 

sinais clínicos e eletrofisiológicos observados. 

Os casos que atendem aos critérios topográficos para ELA provável ou 

definitiva, mas que não têm progressão durante o período de doze (12) 

meses, devem ser designados como ELA possíveis. 

ELA definitiva: é definida por exame clínico, pela presença de sinais 

de NMS, bem como, sinais NMI na região bulbar, e, pelo menos, duas das 

outras regiões da coluna vertebral ou a presença de sinais de NMS e NMI 

em três regiões da coluna vertebral. O importante para o diagnóstico de ELA 

definitiva na ausência de exames eletrofisiológico, laboratoriais e de 

neuroimagem é a presença concomitante de sinais de NMS e NMI em várias 

regiões. 

ELA provável: é definida por exame clínico pela presença de sinais de 

NMS e NMI em, pelo menos, duas regiões. Enquanto as regiões podem ser 

diferentes, alguns sinais de NMS devem ser rostrais (acima) dos sinais de 

NMI. Várias combinações diferentes de sinais de NMS e NMI podem estar 

presentes em pacientes com ELA provável. 

ELA possível: é definida por exame clínico quando os sinais de NMS e 

NMI estão em apenas uma região ou os sinais de NMS por si só estão 

presentes em duas ou mais regiões ou os sinais de NMI são rostrais aos 

sinais de NMS.  

ELA suspeita: irá manifestar apenas sinais de NMI em 2 ou mais 

regiões, embora sinais de NMS possam ser demonstrados em autópsia. 

No entanto, apenas sinais clínicos são considerados pertinentes para 

esta classificação, no momento da avaliação e de diagnóstico. 

É importante ressaltar que a ELA é uma doença neurodegenerativa 

progressiva e muitos casos apresentam a combinação de sinais dos 

neurônios motores superiores e inferiores, mas alguns podem ter início com 

sinais de neurônios motores superiores, outros de neurônios motores 

inferiores ou, também, sinais bulbares (Murray e Mitsumoto, 2008). Assim, 

pode ser definida de acordo com os sintomas clínicos apresentados em 

espinhal e bulbar (Mitsumoto e Munsat, 2001). Os pacientes que 
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apresentam, primeiramente, degeneração dos neurônios da coluna vertebral 

exibem distúrbios na marcha devido à fraqueza ou espasticidade dos 

músculos dos membros inferiores. O envolvimento ou degeneração dos 

neurônios da coluna vertebral apresenta, inicialmente, mudanças na força 

funcional e na coordenação dos músculos das extremidades inferiores, 

progride para os músculos das extremidades superiores e, finalmente, para 

os músculos bulbares. Os indivíduos com envolvimento primário inicial em 

neurônios motores bulbares exibem problemas na inteligibilidade da fala, 

resultando em disartria, bem como, a deterioração da função respiratória e 

fraqueza dos músculos da deglutição, resultando em dificuldade de deglutir 

ou disfagia (Hillel e Miller, 1989).  

 

 

3.2  Disfagia na ELA 

 

A degeneração dos neurônios motores superiores na ELA causa 

sintomas supranucleares, cujas características clínicas são a espasticidade 

dos músculos bulbares (mandíbula, face, palato mole, faringe, laringe e 

língua), labilidade emocional e rápido reflexo de fechamento mandibular. A 

degeneração dos neurônios motores inferiores, com o envolvimento dos 

núcleos de nervos cranianos no bulbo e que inervam a ponte, resulta em 

paralisia bulbar flácida, atrofia muscular e fasciculação de língua (Lowe et 

al., 2002). Além disso, a perda de neurônios motores na medula espinhal 

provoca fraqueza muscular, resultando em disfunção respiratória 

progressiva, comunicação forçada e diminuição da tosse reflexa, o que pode 

agravar os sintomas de disfagia (Strand et al., 1996). 

Sintomas bulbares na ELA podem ser observados em mais de 30% 

dos pacientes e praticamente todos demonstram envolvimento bulbar no 

estágio mais avançado da doença (Oliver, 1996). Entre os sintomas 

bulbares, a disfagia neurogênica é caracterizada pelo distúrbio de deglutição 

na fase oral que impacta a próxima fase da deglutição, a fase faríngea 

(Mariani et al., 2006). Este distúrbio pode causar complicações, como 
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pneumonia aspirativa, má nutrição e desidratação (Logemann, 1998), e 

afetar a qualidade de vida destes pacientes (Korner et al., 2013).  

O prejuízo na deglutição de pacientes com ELA é resultado do 

enfraquecimento ou espasticidade dos músculos inervados pelos nervos 

trigêmeo, facial, hipoglosso, glossofaríngeo e vago (Janzen et al., 1996). 

Durante a progressão da doença, todos os músculos da língua, dos lábios, 

do palato, da mandíbula, da faringe e da laringe podem ser afetados (Kawai 

et al., 2003), resultando em um ineficiente transporte do bolo alimentar. A 

redução da mobilidade, da força e da coordenação dos músculos orofaciais 

e linguais, e as dificuldades na preparação oral, na mastigação e no 

transporte oral do bolo ocasionam resíduos de alimento ou secreções orais, 

faríngeos e/ou laríngeos (Kuhnlein et al., 2008). Os sintomas típicos são o 

aumento no tempo da refeição, perda de peso não intencional, febre sem 

origem ou infecções respiratórias frequentes. Devido à perda da força 

muscular que controla o fechamento dos lábios e à dificuldade de deglutir a 

saliva, os pacientes tendem a apresentar sialorreia, saliva que flui para fora 

da cavidade oral (Newall et al., 1996). Também a inabilidade de manter os 

lábios ocluídos resulta no aumento da respiração oral levando ao 

espessamento da saliva. Além disso, o enfraquecimento dos músculos 

hipofaríngeos causa pobre constrição faríngea durante a deglutição, assim 

como estase salivar em cavidade oral e orofaringe. Quanto às características 

típicas de envolvimento de laringe, ocorre  dificuldade para mover-se 

superior e anteriormente durante o reflexo de deglutição, e fechamento 

incompleto da laringe durante sua elevação (Hillel et al., 1989). Com o 

aumento da fraqueza da adução de laringe, os mecanismos de proteção 

laríngea tornam-se ineficazes, aumentando, assim, o risco de aspiração 

pulmonar. Déficits sensoriais de origem desconhecida na faringe e na laringe 

têm sido mostrados, aumentando, ainda mais, o risco da aspiração (Ertekin 

et al., 2000). O reflexo da tosse forte é crucial para permitir a limpeza de 

alimentos ou saliva aspirados, mas, em pacientes portadores de ELA, a 

tosse é, muitas vezes, prejudicada pela fraqueza progressiva dos músculos 

respiratórios e da laringe (Wagner-Sonntag et al., 2006). 
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A redução da força de língua, o atraso no disparo do reflexo da 

deglutição, e a fraca elevação do hioide e da laringe resultam na abertura 

reduzida do esfíncter superior do esôfago, propiciando retenção de saliva, 

alimentos e líquidos em valécula, seios piriformes e na região retrocricoidea 

(Ertekin et al., 2000). Além disso, a abertura do segmento faringoesofágico 

pode estar prejudicada, especialmente em pacientes com paralisia 

pseudobulbar, devido à hiperreflexia e hipertonia do esfíncter superior do 

esôfago (Ertekin et al., 2000). 

Estudos mostram que 86% dos pacientes com ELA com 

comprometimento bulbar apresentam disfagia e 64% fasciculações de língua 

(Chen et al., 2005). 

Métodos compensatórios, técnicas de deglutição e modificações na 

dieta podem ser indicadas por fonoaudiólogos para reduzir os riscos 

causados pela disfagia (Kuhnlein et al., 2008), porém os pacientes com 

diagnóstico de ELA que apresentam comprometimento bulbar, 

especificamente distúrbios de deglutição, necessitam de métodos 

alternativos de nutrição (Kawai et al., 2003). 

 

 

3.3  Critérios de indicação de gastrostomia em pacientes com ELA 

 

Atualmente, a indicação de vias alternativas de nutrição em pacientes 

com ELA é feita pelo exame clínico e funcional realizado pela equipe 

multidisciplinar (Corsia, 2008), de acordo com a deterioração dos parâmetros 

da função respiratória, do estado nutricional e de comprometimentos na 

deglutição (Beggs, 2010). 

 

 

3.3.1 Parâmetros da função respiratória 

 

A literatura aponta que as medidas de função pulmonar são úteis para 

prever a sobrevida em pacientes com ELA (Baumann, 2010) e as variáveis 
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espirométricas anormais refletem fraqueza muscular inspiratória ou 

expiratória, sendo que o tipo de início da doença, ou seja, acometimento 

bulbar ou espinhal, não resulta em um padrão diferente de anormalidades 

nos testes de função pulmonar (Chandrasona, 2012).  

A capacidade vital forçada (CVF), volume máximo de ar exalado com 

esforço máximo, a partir do ponto de máxima inspiração, é a medida 

respiratória mais comumente usada em pacientes com ELA (Melo et al., 

1999). Easterling et al., 2012, afirmam que a colocação de gastrostomia em 

pacientes com ELA é necessária quando a CVF apresenta redução 

significativa de uma consulta para outra ou antes da CVF ficar perto de 

níveis em que o paciente não seja capaz de permanecer na posição 

horizontal (valor abaixo de 80% do previsto).  

Chiò et al., 2004, indicam gastrostomia radiológica percutânea (GRP) 

se o paciente apresentar prejuízo respiratório moderado a grave (CVF menor 

que 50%). 

Dorst et al., 2014, afirmaram que uma baixa CVF, provavelmente, não 

deve ser considerada como uma contraindicação para a gastrostomia 

endoscópica percutânea (GEP), uma vez que não foi associada a um maior 

risco de complicações em seu estudo. 

 

 

3.3.2 Parâmetros do estado nutricional 

 

Quanto ao comprometimento nutricional, a desnutrição, presente em 

16-50% dos pacientes com ELA, é um fator de pior prognóstico. Causada, 

principalmente, por alterações na deglutição, resultante do envolvimento dos 

conjuntos inferiores de nervos cranianos e por hipermetabolismo. A 

desnutrição em si pode produzir fraqueza neuromuscular e afetar 

negativamente a qualidade de vida dos pacientes, criando, assim, um círculo 

vicioso (Desport, 2005).  

O estado nutricional de pacientes com ELA pode ser avaliado com 

medidas de peso (P) e altura (A). Um índice de massa corporal (IMC = P/A²) 



3 Revisão de Literatura  13 

abaixo de 18,5kg/m² indica estado de desnutrição. O aconselhamento 

dietético é importante, mas, rapidamente, se torna insuficiente, e o suporte 

nutricional enteral é, então, necessário. A colocação de GEP é bem tolerada 

e fornece nutrição enteral mais eficiente do que a alimentação por sonda 

nasogástrica e o suporte nutricional enteral pode melhorar a condição 

respiratória de pacientes com ELA (Goyal e Mozzafar, 2014).  

Dorst et al., 2014, afirmaram que a inserção da GEP precocemente 

pode aumentar a sobrevida destes pacientes uma vez que uma maior perda 

de peso antes de inserção foi um fator prognóstico negativo independente 

em seu estudo. 

Assim, se o consumo calórico for insuficiente ocasionando perda de 

peso (> 10% do peso normal apresentado antes do diagnóstico) e a ingestão 

de alimentação oral tornar-se intolerável pelos sinais clínicos de aspiração 

laringotraqueal, como tosse, engasgo, pigarro, entre outros, a via alternativa 

(GEP) deve ser discutida (Miller et al., 2009).  

 

 

3.3.3 Parâmetros de comprometimento da deglutição 

 

A literatura aponta como mais frequentes alterações de deglutição a 

fraqueza progressiva dos músculos da língua e do véu palatino, a diminuição 

da elevação da base de língua e o comprometimento progressivo de fase 

faríngea, caracterizado por acúmulo de resíduos em recessos faríngeos, 

penetração laríngea e aspiração traqueal. As consistências alimentares 

líquida e sólida são descritas como as de maior dificuldade já em estágios 

iniciais da ELA e em estágios avançados da doença, as consistências líquida 

e pastosa (Chiappetta, 2005). 

Mastigação e deglutição podem ser divididas em cinco etapas: pré-oral 

(antecipatória), preparatória, oral, faríngea e esofágica. A língua nestes 

processos desempenha importante papel, auxiliando na mastigação, 

sensação gustativa, indução da salivação, formação do bolo alimentar e 

propulsão do bolo para a faringe (Leopold  et al., 1983). É necessária 
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mínima força de língua nas etapas preparatória e oral para misturar 

alimentos e saliva formando o bolo e passá-lo para a faringe (Robbins et al., 

1995). Pesquisas têm associado  a ocorrência de disfagia à redução da 

capacidade da língua em propulsionar o bolo para a faringe (Ono et al., 

2004; Yoshida et al., 2006).  

O fato de a respiração ser momentaneamente interrompida durante a 

deglutição leva a uma cascata de eventos: pacientes com insuficiência 

respiratória podem apresentar fadiga durante a alimentação em razão do 

comprometimento respiratório e fraqueza orofaríngea (Yorkston et al., 2004), 

levando à redução de ingestão calórica, perda de peso e redução do IMC. 

Todos esses eventos favorecem prognóstico negativo para pacientes com 

ELA (Paganoni et al., 2011).  

 

 

3.3.4 Escala de funcionalidade global de pacientes com ELA 

 

Por a ELA ser uma doença neurodegenerativa com acometimento 

global, desenvolveu-se uma escala para monitorar a evolução dos pacientes. 

A Amyotrophic Lateral Sclerosis Functional Ratin Scale Revised (ALSFR-R), 

escala de avaliação funcional, adaptada e validada para a Língua 

Portuguesa, por Guedes, 2010 (ALSFRS-R/BR), é constituída de quatro 

domínios: função bulbar, atividades motoras finas, atividades motoras 

grosseiras ou globais e função respiratória. Estes são subdivididos em doze 

subitens: fala, salivação e deglutição no item função bulbar; caligrafia, 

habilidades com o manuseio de alimentos, manuseio de utensílios e 

capacidade para vestir-se e realizar higiene no item atividades motoras finas; 

virar-se na cama, andar e subir escada no item atividades motoras 

grosseiras, e ortopneia e insuficiência respiratória no item função 

respiratória. Cada item é pontuado de 0 a 4 e a pontuação total varia de 0 a 

48, sendo 0 incapacidade e 48 normalidade. A ALRSFRS-R/BR é 

considerada clinicamente significativa e prediz o tempo de sobrevida dos 

pacientes com ELA. Tendo em vista a forte correlação entre a taxa de 
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progressão da ALSFRS-R e de sobrevivência, certos fatores associados à 

sobrevivência têm valor prognóstico para o declínio funcional: idade de 

início, local de início, atraso no diagnóstico, CVF, IMC e ALSFRS-R (Chiò et 

al., 2009). 

 

 

3.3.5 Escala de funcionalidade da deglutição 

 

A Associação Americana de Fonoaudiologia (ASHA), em 1997, 

desenvolveu uma escala de medida, denominada de Sistema Nacional de 

Medição de Resultados (NOMS), que consiste em uma coleta de dados para 

ilustrar o valor de uma intervenção fonoaudiológica em adultos e crianças 

em relação à comunicação e à deglutição. Trata-se de uma escala de 7 

níveis aplicada a transtornos específicos e projetada para descrever a 

mudança na comunicação funcional do indivíduo e/ou capacidade de deglutir 

ao longo do tempo, em que, no nível 1, o paciente não pode ser avaliado e, 

no 7, a deglutição é normal. Ao examinar os níveis em dois momentos, o 

fonoaudiólogo pode avaliar as mudanças no processo de deglutição (ASHA, 

1997). Na literatura, não foram encontrados estudos utilizando essa escala 

na avaliação de pacientes com ELA. 

Para a análise objetiva da deglutição, os clínicos utilizam exames 

complementares para avaliar a deglutição de saliva e diferentes 

consistências alimentares. Dentre os exames realizados, a videoendoscopia 

da deglutição (VED) é um exame que fornece informações sobre a 

ocorrência de estase de secreção salivar em oro e hipofaringe, e no 

vestíbulo laríngeo, assim como permite avaliar a mobilidade laríngea e do 

véu palatino, e, quando possível, a oferta de alimento nas diferentes 

consistências, as fases preparatória oral, oral e faríngea da deglutição 

podem ser indiretamente avaliadas. Observa-se a presença de estase 

alimentar em faringe, escape oral de alimento e penetração e/ou aspiração 

traqueal (Leder, 2004; Santoro, 2011). Uma das maiores vantagens da VED 

em doenças evolutivas, como a ELA, é a possibilidade da avaliação 



3 Revisão de Literatura  16 

sequencial durante o decorrer da degeneração neurológica característica da 

doença. Este exame pode avaliar todas as consistências alimentares e pode, 

ainda, ser realizado em pacientes restritos ao leito ou utilizando vias 

alternativas de suporte nutricional ou respiratório, aumentando o seu 

espectro de indicação diagnóstica e de seguimento (Leder, 2004, 2008). 

 

 

3.4  Medida de pressão de língua 

 

Alguns instrumentos foram desenvolvidos a partir do início da década 

de 90 para medir a pressão gerada no palato, permitindo inferir força e 

resistência de língua. Os autores utilizam o termo "força" para se referir à 

medida de pressão. Em nosso estudo, empregaremos o termo “pressão” de 

acordo com os conceitos de pressão, de Pascal (Pa) e força, de Newton (N). 

Tais medidas objetivas auxiliam o trabalho de fonoaudiólogos e a equipe 

multidisciplinar (Adams et al., 2013). 

Uma ampla variação de valores de força da língua tem sido relatada 

mesmo em populações saudáveis, sem dúvida, refletindo, entre outras,  

influências de idade e sexo da população estudada. Estudos utilizando 

diferentes métodos de avaliação de força de língua com indivíduos normais 

apontam força máxima de 40-80 kPa, com uma média de 63 kPa (Youmans, 

2006; Stierwalt, 2007, Clark, 2012). Não se observou qualquer diferença de 

gênero consistente para os idosos (acima de 60 anos) e pessoas de meia-

idade (40 a 60 anos). Jovens (20 a 39 anos) do sexo masculino, no entanto, 

têm uma força máxima que é de 5-10 kPa maior do que seus pares do sexo 

feminino. A força de língua no idoso é um pouco menor do que nos mais 

jovens, tendo uma média de 56 kPa. Na população normal, existe uma 

variabilidade considerável na força da língua. Os estudos mostram, contudo, 

que 95% das pessoas normais, incluindo os idosos, têm uma força máxima 

superior a 34 kPa. 

Entre os instrumentos, o Iowa Oral Performance Instrument (IOPI) vem 

sendo muito usado para obter as medidas de pressão e resistência da língua 
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em movimento de lateralidade, protrusão e a força em palato. Trata-se de um 

dispositivo portátil, que utiliza um bulbo flexível de plástico cheio de ar (cerca 

de 3,5 cm de comprimento e 4,5 cm de diâmetro, com um volume interno 

aproximado de 2,8ml) ligado por meio de um tubo de plástico claro (cerca de 

11,5cm) para medir a força de pico (em kPa) exercida sobre a língua no 

bulbo. Ele contém um circuito de sensor de força, com a função de medir o 

pico máximo de força e um temporizador (IOPI Medical LLC.). Estudos com 

este instrumento mostraram que, embora a força para deglutir permaneça 

semelhante durante toda a vida, em geral a reserva de força, ou seja, a 

diferença entre a força máxima e a força espontânea para deglutir, diminui 

com a idade (Robbins et al., 1995). Isto significa que um indivíduo mais 

idoso pode apresentar maior risco de comprometimento no funcionamento 

oromotor, pois necessita de maior trabalho motor para produzir forças orais 

adequadas para deglutir (Nicosia et al., 2000). 

Estudos com o IOPI mostraram que os valores de força de língua 

variaram 49-73 kPa para os indivíduos do sexo masculino e 37-67 kPa para 

os do feminino. As análises de gênero mostraram que, quando os adultos 

mais jovens (<60 anos) são comparados aos adultos mais velhos, existe 

uma diferença média de 8kPa para indivíduos do sexo masculino e 9 kPa 

para femininos (Adams et al., 2013). Assim, estudos mostram que indivíduos 

sadios apresentam redução da força máxima da língua com o aumento da 

idade (Utanohara et al., 2008, Mendes et al., 2015), além da redução da 

força de protrusão (Mortimore et al., 1999).  

Stierwalt et al., 2007, mostraram que indivíduos com disfagia 

neurogênica apresentam força de língua reduzida e a medida da força da 

língua pode refletir sinais clínicos de disfagia (Yoshida et al., 2006). Estudos 

de doenças degenerativas mostraram redução de força de língua quando os 

indivíduos acometidos eram pareados com sadios (Murdoch et al.,1998). 

Além disso, constataram que o fortalecimento lingual retardou a progressão 

da disfagia, estendendo a funcionalidade da deglutição em indivíduos com 

doenças neurodegenerativas (Malandraki et al., 2011). 



3 Revisão de Literatura  18 

Existem pouquíssimos estudos de força de língua em pacientes com 

ELA. Em 2012, Weikamp et al. concluíram que a força de língua, além da 

idade, é um fator prognóstico independente para o tempo de sobrevida em 

pacientes com ELA. Easterling et al., em 2013, notaram que o grupo de 

manifestação clínica espinhal apresentou declínio mais lento da pressão de 

deglutição de saliva espontânea. Além disso, os mesmos autores indicaram 

que a CVF, as medidas de pressão de deglutição de saliva espontânea e a 

de pressão de língua podiam ser complementares para indicar a capacidade 

de um paciente com ELA manter de forma eficiente a nutrição oral ou para 

apoiar as decisões sobre alterações requeridas na consistência da dieta. 

Levando-se em consideração que a ELA é uma doença previsível no 

tempo, que acomete aspectos motores globais e também aspectos 

relacionados à deglutição, e considerando-se, ainda, que a diminuição da 

força da língua tem consequências diretas na fase oral da deglutição e 

indiretas na fase faríngea; buscou-se relacionar os achados clínicos globais 

e da deglutição com a pressão de língua apresentada no desenvolver da 

doença. Tais correlações visaram a contribuir para identificar o momento de 

indicação da via alternativa de nutrição para estes pacientes. Dado que é 

possível contar com modernas técnicas para obtenção de medidas objetivas 

dos valores de pressão de língua, representativas da força, entendemos 

como vantajosa a utilização dessas medidas como indicadoras da 

capacidade de deglutição. 

A avaliação da pressão de língua em conjunto com a avaliação global 

do indivíduo portador de ELA poderá fornecer indicadores de prognóstico 

para a funcionalidade da deglutição, em particular, a manutenção de vias 

tradicionais de alimentação ou necessidade de introdução de vias 

alternativas. Estes dados auxiliarão a administrar a intervenção clínica e 

indicar via alternativa de nutrição em bases objetivas. 



 

3.5 Medidas de referência de normalidade  

 

 As medidas de referências utilizadas como parâmetros de 

normalidade, de acordo com a literatura, estão resumidas no quadro 1. 

 
     
Quadro 1 - Valores de referência da normalidade 

Legenda: IMC = índice de massa corpórea; CVF = Capacidade vital forçada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Média 

Pressão 

Língua 60kPa 

Lábio 30kPa 

Bochecha - 

Tempo de resistência de língua  30-35s 

   

IMC 

Baixo Peso <18,5 

Peso normal 18,5 - 25 
Acima do 

Peso >25 

   

CVF 

Leve 60 - 100% 

Moderado 51 - 59% 

Grave <40% 
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4 MÉTODOS 

 

 

Esse estudo foi desenvolvido no Ambulatório de esclerose lateral 

amiotrófica da Divisão de Clínica Neurológica do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.  

Trata-se de estudo exploratório, prospectivo e longitudinal, aprovado 

pela Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa – CAPPesq – 

da Diretoria Clínica do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo, sob no 0225/11 (Anexo A). 

Os procedimentos foram realizados após assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido pelos pacientes ou por seus 

responsáveis legais (Anexo B). 

 

 

4.1  Casuística 

 

A pesquisa foi realizada com pacientes matriculados no ambulatório de 

ELA, sem restrição de faixa etária ou nível sociocultural, encaminhados pelo 

médico neurologista à avaliação fonoaudiológica, no período de fevereiro de 

2011 a agosto de 2014. 

 

 

4.2  Critérios de inclusão  

 

Todos os sujeitos do estudo tinham diagnóstico de ELA realizado pela 

equipe médica do ambulatório. Os critérios para o diagnóstico basearam-se 

no El Escorial (Federação Mundial de Neurologia, revisados em 1998). A 

suspeita clínica foi confirmada por eletroneuromiografia. Todos os 

participantes alimentavam-se exclusivamente por via oral. A concordância e 

assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, aprovado pela 
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Comissão de Ética em Pesquisa da instituição, foi, ainda, pré-requisito para 

inclusão na pesquisa. 

 

 

4.3  Critérios de exclusão 

 

Foram considerados critérios de exclusão queixas e/ou problemas 

neurológicos ou psiquiátricos prévios ao diagnóstico de ELA; 

nutrição/hidratação por via alternativa (sonda nasoenteral ou gastrostomia) e 

presença de déficits cognitivos. 

 

 

4.4 Registro dos dados 

 

Os dados foram coletados nas seguintes fichas: 

 Ficha de anamnese (Anexo C) - Contém perguntas sobre a 

história da doença, dados demográficos, estado nutricional (perda 

ponderal e tipo de dieta ingerida) e queixas específicas de 

dificuldades de deglutição e/ou respiração. A ficha foi preenchida 

pela pesquisadora por meio das informações fornecidas pelos 

pacientes e/ou cuidadores/familiares. 

 Ficha de dados de avaliação clínica fonoaudiológica (Anexo 

D)- contém dados das avaliações estrutural e funcional dos 

órgãos fonoarticulatórios e dados da avaliação funcional da 

deglutição realizada pela pesquisadora, com a oferta das 

consistências pastosa, líquida, líquida espessada e sólida, de 

acordo com as possibilidades de cada paciente.  

 Escala de ALSFRS (Apêndice A) – Questionário de 10 itens, com 

escore de 0 a 4 em cada item, aplicado pelo examinador sobre a 

capacidade funcional global do paciente. A pontuação máxima é 

de 40, sendo quanto menor a pontuação maior a incapacidade 

funcional do paciente. 
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 Escala ASHA (Apêndice B) – Escala de funcionalidade da 

deglutição sugerida pela American Speech-Language-Hearing 

Association (ASHA). A escala é composta de oito estágios de 

incapacidade, de tal modo que quanto menor o escore, menor a 

funcionalidade da deglutição do indivíduo. 

 Ficha de registro de pressão dos órgãos fonoarticulatórios 

com o Iowa Oral Performance Instrument – IOPI (Anexo E) – 

consiste na avaliação da força de língua, de lábios e de 

bochechas com o aparelho Iowa Oral Performance Instrument 

(IOPI). 

 

 

4.5  Cronograma das avaliações 

 

Foram realizadas avaliações trimestrais até que se indicasse a 

gastrostomia como via alternativa de nutrição, levando-se em consideração 

os achados clínicos globais e fonoaudiológicos.  

Na primeira consulta fonoaudiológica, foram realizadas a anamnese, a 

avaliação clínica fonoaudiológica (estrutural e funcional), aplicação das 

escalas da ASHA e ALSFRS e a medida objetiva da pressão dos órgãos 

fonoarticulatórios com o IOPI. Nas demais consultas, realizou-se a avaliação 

clínica fonoaudiológica, aplicação das escalas de funcionalidade (ASHA e 

ALSFRS) e a medida objetiva de pressão dos órgãos fonoarticulatórios. 

Quando necessárias, foram realizadas orientações aos cuidadores e/ou 

familiares quanto à mudança de consistências e ao modo de oferta da 

alimentação, visando minimizar riscos de broncoaspiração com base nas 

avaliações clínicas fonoaudiológicas.  

A consulta final foi determinada pelo momento no qual a gastrostomia 

foi indicada, óbito ou momento de término de coleta dos dados. Os critérios 

para a indicação de via alternativa foram: comprometimento respiratório 

(CVF <50%), dificuldade de deglutição (comprovada pela videoendoscopia 

da deglutição – VED) ou emagrecimento acentuado (IMC < 18).  
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4.6  Procedimentos  

 

4.6.1 Avaliação funcional da deglutição 

 

A avaliação funcional da deglutição foi realizada com a observação 

pela pesquisadora da deglutição das consistências sólida (1 bolacha cream 

cracker), pastosa (10 colheres de papa de fruta Nestlé),  líquida fina (10 

goles de água) e líquida espessada na consistência de mel (10 goles ou 

colheradas), de acordo com a possibilidade de cada paciente. Para a 

consistência líquida espessada, utilizaram-se 2 colheres medida para 100ml 

de espessante Resource ThinckenUP Clear (Nestlé Nutrition), conforme 

recomendações do fabricante. Nos casos de pacientes com restrições de 

consistências, as avaliações foram realizadas com as consistências sem 

risco de broncoaspiração. A avaliadora classificou as dificuldades como: de 

contenção (escape anterior), de transporte (resíduo alimentar em cavidade 

oral ou de transporte do bolo alimentar) e de proteção de vias aéreas 

inferiores (pigarro, tosse, engasgo, voz molhada e/ou ausculta cervical 

positiva).  

 

 

4.6.2 Medida quantitativa de pressão dos órgãos fonoarticulatórios com 
o IOPI 

 

 
Figura 1 - Instrumento IOPI 
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Com o paciente posicionado sentado, foram dadas as instruções para 

medir a máxima pressão dos órgãos avaliados – lábios, língua e bochechas. 

Para medir pressão de língua, posicionou-se o bulbo do aparelho contra o 

palato duro do paciente e foi solicitado que ele o pressionasse com a língua 

o mais forte que conseguisse por 2 segundos. Para medir pressão de lábios, 

solicitou-se ao paciente que, com o bulbo entre os lábios, o pressionasse por 

2 segundos o mais forte que conseguisse e, para obter pressão de 

bochecha, posicionou-se o bulbo entre a gengiva e a bochecha solicitando 

que o paciente realizasse um sorriso forçado com os lábios fechados. Cada 

movimento foi realizado 3 vezes com intervalos de tempo de 30 segundos e 

considerada a maior das medidas a pressão do órgão avaliado. As medidas 

de pressão foram obtidas no visor do IOPI.  

 

    

Figura 2 - Posições para medidas de língua, lábios e bochechas 
 

 

4.6.3 Medida do tempo de resistência de língua 

 

Para medir o tempo de resistência de língua, o paciente foi instruído a 

pressionar o bulbo do IOPI com a língua contra o palato pelo maior tempo 

possível. Durante esse tempo, era fornecida retroalimentação visual, por  

meio de uma luz verde, acesa no display do IOPI, enquanto o paciente 

mantivesse força de, pelo menos, 50% da medida de pressão máxima de 

língua.  
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4.6.4 Prova de função pulmonar (PFP) 

 

Os pacientes que apresentaram queixa respiratória ou cansaço 

importante aos mínimos esforços na avaliação fonoaudiológica foram 

encaminhados ao serviço de pneumologia do INCOR para realizar a prova 

de função pulmonar (PFP). O paciente, em posição sentada, foi orientado a 

respirar pela boca por meio de um bucal conectado ao espirômetro, com o 

nariz tapado por uma presilha para não desperdiçar o ar respirado. O 

espirômetro registrou o volume e a velocidade do ar espirado. Utilizou-se 

para a análise o parâmetro capacidade vital forçada (CVF). 

 

 

4.6.5 Avaliação objetiva da deglutição (Videoendoscopia da deglutição 
– VED) 
 

O paciente que apresentou queixa de deglutição ou sinais clínicos de 

penetração ou aspiração laringotraqueal na avaliação fonoaudiológica foi 

encaminhado ao ambulatório de Otorrinolaringologia para realização do 

exame objetivo da deglutição – videoendoscopia (VED). O indivíduo foi 

orientado a permanecer sentado, com região cervical em posição de leve 

ventroflexão, simulando sua posição durante uma refeição normal. O 

aparelho fibronasofaringolaringoscópio foi introduzido pela fossa nasal mais 

ampla do indivíduo, sem a utilização de anestesia tópica, para não interferir 

na sensibilidade faringolaríngea, e a rotina de realização do exame da VED 

seguiu o protocolo descrito por Langmore, 1988. Utilizou-se para análise o 

grau de disfagia com cada consistência testada no exame. 
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5  ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

Para análise estatística, considerou-se nível de significância de 5% e 

utilizou-se os softwares R e SPSS 17.0 for Windows. 

 

 

5.1  Análise descritiva 

 

Nesta primeira seção, os dados estão apresentados em tabelas-

resumo e gráficos.  

 

 

5.2  Análise temporal das medidas funcionais e de pressão de lábio, de 
língua e de bochecha, entre os momentos das avaliações inicial e 
final 

 

Nesta seção, teve-se como principal objetivo avaliar o comportamento 

temporal das variáveis de pressão (língua, lábio e bochecha) e escalas 

funcionais ASHA e ALSFR. 

Primeiramente, verificou-se, por meio de teste t pareado (Bussab e 

Morettin, 2010), se existiam diferenças significativas nos valores das 

variáveis entre instantes da avaliação fonoaudiológica inicial e final. 

Posteriormente, avaliou-se, descritivamente, o comportamento das 

variáveis ao longo do tempo por meio de gráficos de perfis (Singer, 2012). 

Para as variáveis de pressão, o comportamento temporal foi avaliado 

levando em consideração o grupo de manifestação clínica inicial (bulbar ou 

espinhal). 

Além disso, ajustaram-se, também, modelos de efeitos aleatórios 

(Venables e Ripley, 2002) para as pressões de língua, lábio e bochecha 

considerando como covariáveis o tempo de acompanhamento pelo 

fonoaudiólogo e o grupo de manifestação clínica inicial.  
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5.3  Análise do tempo desde o primeiro sintoma da doença até a 
avaliação final e verificação da influência das variáveis no tempo 
de indicação da via alternativa 

 

Nesta seção, utilizaram-se técnicas de análise de sobrevivência 

(Colosimo e Giolo, 2006) para avaliar o tempo desde o primeiro sintoma da 

doença até a avaliação final, considerada como a de indicação da GEP, de 

óbito ou última realizada até o momento final do estudo, de acordo com as 

variáveis gênero, idade, manifestação clínica, indicadores de fasciculação e 

atrofia de língua, e IMC, escores das escalas funcionais ASHA e ALSFRS, 

dificuldades de contenção, transporte e proteção de vias aéreas com 

alimentos pastosos, sólidos, líquidos e líquidos espessados, tempo de 

resistência de língua e pressões de bochecha, lábio e língua no momento da 

indicação da GEP.  

A influência de cada uma das variáveis no tempo até a avaliação final 

foi avaliada por meio de curvas de Kaplan Meier, em conjunto com o teste 

não paramétrico de Logrank (Colosimo e Giolo, 2006). As curvas de Kaplan 

Meier são as estimativas das funções de sobrevivência, dadas pela 

probabilidade de um paciente não ser indicado à GEP, até um dado instante 

de tempo, de cada uma das categorias da variável. Sendo assim, curvas que 

decaem, mais rapidamente, para zero estão associadas a menores tempos 

para a indicação de GEP. 

O teste não paramétrico de Logrank foi utilizado para avaliar se existe, 

pelo menos, uma diferença significativa (valor-p inferior a 0,05) entre as 

curvas obtidas.  

 

 

5.3.1 Análise Inferencial 

 

Nesta etapa, foram apresentados modelos de regressão 

semiparamétricos de Cox (Colosimo e Giolo, 2006) para avaliar o tempo de 

sobrevida dos pacientes até a avaliação final (em meses) de acordo com 

variáveis selecionadas descritivamente. Foram testadas nos modelos 
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apenas as variáveis que mostraram influência no tempo de sobrevida de 

acordo com as curvas de Kaplan Meier da análise descritiva.  

Devido ao tamanho amostral moderado, optou-se pelo ajuste de dois 

modelos de regressão de Cox, evitando, assim, que efeitos brandos não 

fossem detectados. Por meio desse modelo, foi avaliado o risco dos 

pacientes falharem, ou seja, serem indicados à GEP, de acordo com as 

variáveis selecionadas, tomando-se nível de significância igual a 5%. 

 

 

5.3.1.1 Modelo 1 

 

Esse primeiro modelo incluiu as variáveis de dificuldades de contenção, 

transporte e proteção de vias aéreas no momento da indicação de GEP. Não 

foram consideradas, porém, as variáveis dificuldade de transporte com 

líquido e dificuldade de transporte com sólido, devido ao fato de apenas um 

paciente com resposta para essas variáveis ter sido indicado à GEP. 

 

 

5.3.1.2 Modelo 2 

 

Foram incluídas no segundo modelo as seguintes variáveis: 

manifestação clínica inicial; pressão de língua no instante de indicação da 

GEP; tempo de resistência de língua no instante da avaliação final e idade. 

Não se considerou nesse modelo o escore da escala funcional – ASHA – no 

instante de indicação de GEP pelo fato de nenhum paciente com resposta 

maior que três para essa variável ter apresentado indicação à GEP. 

No ajuste do modelo, verificou-se que não houve diferença entre os 

riscos de indicação de GEP entre pacientes cuja manifestação clínica foi nos 

membros superiores ou inferiores, de forma que essas duas categorias 

foram combinadas numa nova categoria chamada "Espinhal". 
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6  RESULTADOS 

 

 

6.1  Análise descritiva 

 

No período do estudo, 63 pacientes foram encaminhados à avaliação 

fonoaudiológica pelo médico neurologista. Conforme Tabela 1, estes tinham 

faixa etária entre 28 e 79 anos (média de 58 anos de idade), com média de 

7,04 anos de escolaridade. O tempo médio de doença no momento da 

avaliação inicial era de 34,96 meses. A manifestação clínica inicial da forma 

bulbar estava presente em 20 (32%) dos pacientes, 25 (39,5%) tinham 

manifestação da forma espinhal membros superiores e 18 (28,5%) 

apresentavam manifestação da forma espinhal membros inferiores, porém, 

na avaliação fonoaudiológica inicial, todos apresentavam alguma queixa de 

acometimento bulbar. 

 

Tabela 1 - Caracterização da amostra 

Variável Grupo N Média DP Mín Max 
Percent 

25 

Percent 
50 

(mediana) 

Percent 
75 

Idade (anos) 

Espinhal 43 55,27 12,34 28 75 44,5 55 75 

Bulbar 20 62,55 10,31 44 79 56,75 62 64,5 

Total 63 57,58 12,14 28 79 49,5 60 66 

Escolaridade 
(meses) 

Espinhal 43 6,88 4,23 0 15 4 8 11 

Bulbar 20 7,4 4,62 0 15 4 7 11 

Total 63 7,04 4,33 0 15 4 8 11 

Tempo de 
doença 
(meses) 

Espinhal 43 40,11 34,68 6 132 15,5 25 55,5 

Bulbar 20 23,9 16,69 4 72 11,5 22,5 27,75 

Total 63 34,96 30,95 4 132 14,5 24 46 

Legenda: DP= desvio padrão; mín=mínimo; máx=máximo; percent= percentil. 

 

Conforme o Gráfico 1, 27 (43%) pacientes eram do sexo feminino e 36 

(57%), do sexo masculino. No Gráfico 2, 24 (38%) pacientes eram 

profissionais braçais, 35 (56%), técnicos e 4 (6%), intelectuais. 
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Gráfico 1 - Distribuição da amostra por sexo por grupo de manifestação 
clínica inicial 

 

 
Gráfico 2 - Distribuição da amostra por tipo de profissão por grupo de 
manifestção clínica inicial 

 

 

Dos indivíduos acompanhados, 50 foram encaminhados para a GEP, 1 

foi a óbito e 12 ainda mantiveram dieta exclusiva por via oral até o término 

do estudo. 
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Fluxograma 

 

 

 

 

 

 

 

Na anamnese, o tempo médio de queixas respiratórias foi de 9,74 

meses para os pacientes do grupo espinhal e 4,75 meses do grupo bulbar. 

Já quanto às queixas de deglutição, o tempo médio foi de 8,53 meses para o 

grupo espinhal e 9,7 meses para o bulbar, conforme Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Dados de anamnese 

Variável Grupo N Média DP Mín Máx 
Percent 

25 

Percent 

50 
(mediana) 

Percent 

Tempo de 
queixa 

respiratória 
(meses) 

Espinhal 43 9,74 17,45 0 102 0 6 10,5 

Bulbar 20 4,75 8,72 0 36 0 1 4 

Total 63 8,15 15,33 0 102 0 3 8,5 

Tempo de 
queixa de 
deglutição 
(meses) 

Espinhal 43 8,53 11,88 0 60 2,5 5 12 

Bulbar 20 9,7 8,64 0 36 3,5 9 12 

Total 63 8,9 60 0 60 2,5 6 12 

Legenda: DP= desvio padrão; mín=mínimo; máx=máximo; percent= percentil. 

 

Na anamnese, 45 (71,4%) dos pacientes queixaram-se de 

emagrecimento, 48 (76,2%) de aumento no tempo de refeição e apenas 3 

(4,7%) apresentavam histórico de pneumonia há menos de 6 meses, 

conforme Gráfico 3. 

63 pacientes 

 
1 paciente foi a 

óbito 

50 pacientes 
encaminhados para 

GEP 

12 pacientes 
permaneceram com 

dieta via oral 
exclusiva  
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Gráfico 3 - Queixas na anamnese por grupo de manifestação clínica inicial 

 

 

Nas avaliações estruturais fonoaudiológicas, observamos que a maioria 

dos pacientes apresentava ausência parcial de dentes em ambas as arcadas 

(Gráfico 4).  

 

Gráfico 4 - Dentição 

 

 

Observamos presença de fasciculação de língua em 43 (68,2%) e 

atrofia de língua em 40 (63,5%) dos pacientes estudados, conforme Gráfico 

5. 
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Gráfico 5 - Achados clínicos em língua 

 

 

Levando em consideração que todos os pacientes apresentaram 

alguma queixa bulbar no momento da anamnese, consideramos os achados 

clínicos das avaliações funcionais da deglutição com as diferentes 

consistências alimentares como um único grupo de pacientes, ou seja, não 

sendo diferenciados em bulbar e espinhal. 

Para a consistência pastosa, 5 (8%) pacientes apresentavam 

dificuldade de contenção, 32 (50,8%) de transporte e 17 (27%) de proteção 

na avaliação inicial. Já na avaliação final, 4 (6%) pacientes não ingeriam 

mais esta  consistência alimentar,  8 (12,6%) apresentaram dificuldade de 

contenção, 43 (68%) de transporte e 22 (35%) de proteção, conforme o 

Gráfico 6. 
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Gráfico 6 - Dificuldades com a consistência pastosa 

 

Legenda: NA- não aplicável (pacientes que não ingeriam a consistência pastosa via oral). 

 

Para a consistência sólida, na avaliação inicial, 13 (20,6%) pacientes já 

não ingeriam esta consistência alimentar, 3 (4,7%) apresentavam dificuldade 

de contenção, 29 (46%) de transporte, 10 (15,8%) de proteção e 26 (41,2%) 

de mastigação. Na avaliação final, 39 (62%) pacientes não ingeriam esta 

consistência,  1 (1,5%) apresentava dificuldade de contenção, 14 (22,2%) de 

transporte, 5 (8%) de proteção e 12 (19%) de mastigação na avaliação final, 

conforme o Gráfico 7. 

 
Gráfico 7 - Dificuldades com a consistência sólida 

 

Legenda: NA- não aplicável (pacientes que não ingeriam a consistência sólida via oral). 
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Com a consistência líquida, na avaliação inicial, 8 (12,6%) pacientes já 

não ingeriam esta consistência alimentar, 13 (20,6%) apresentaram 

dificuldade de contenção, 22 (35%) de transporte e 29 (46%) de proteção. 

Na avaliação final, 37 (58,7%) pacientes não ingeriam mais o líquido, 6 

(9,5%) apresentaram dificuldade de contenção, 16 (25,4%) de transporte e 

12 (19%) de proteção, conforme o Gráfico 8. 

 

Gráfico 8 - Dificuldades com a consistência líquida 

 

Legenda: NA- não aplicável (pacientes que não ingeriam a consistência líquida via oral). 

 

Com a consistência líquida espessada, na avaliação inicial, 29 (46%) 

pacientes não precisavam ingerir esta consistência, 3 (4,7%) apresentaram 

dificuldade de contenção, 23 (36,5%) de transporte, 14 (22,2%) de proteção. 

Já na avaliação final, 19 (30,1%) pacientes não ingeriam mais a 

consistência, 8 (12,6%) apresentaram dificuldade de contenção, 41 (65%) de 

transporte e 20 (31,7%) de proteção, conforme o Gráfico 9. 
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Gráfico 9 - Dificuldades com a consistência líquida espessada 

 

Legenda: NA- não aplicável (pacientes que não ingeriam a consistência líquida espessada 
via oral). 

 

Para medir as pressões dos órgãos fonoarticulatórios – língua, lábios e 

bochechas – e também o tempo de resistência de língua nas avaliações 

inicial e final, utilizou-se o IOPI e registraram-se os achados, conforme 

Tabela 3. Percebe-se que houve redução no valor da média de todas as 

pressões e, também, do tempo de resistência de língua entre as duas 

avaliações. 

 
Tabela 3 - Dados de pressões dos órgãos fonoarticulatórios e tempo de 
resistência de língua com o IOPI, nas avaliações inicial e final 

Variável Avaliação Média DP Mín Max 
Percent 

25 

Percent 
50 

(mediana) 

Percent 
75 

Pressão de 
língua (kPa) 

Inicial 17,921 12,29 2 60 10 14 22,5 

Final 9,080 5,59 1 26 5 8 12,5 

Pressão de 
lábios (kPa) 

Inicial 16,430 10,45 0 50 9 14 22 

Final 9,400 6,87 0 32 5 8 12 

Pressão de 
bochecha 

(kPa) 

Inicial 8,905 5,41 0 30 6 8 12 

Final 6,100 4,99 0 21 2,25 5 7 

Tempo de 
resistência 

de língua (s) 

Inicial 4,36 5,31 0 24 0 3 6 

Final 1,98 3,92 0 20 0 0 2 

Legenda: DP= desvio padrão; mín=mínimo; máx=máximo; percent= percentil. 
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Quanto aos parâmetros utilizados para indicação de via alternativa, 

conforme literatura, observamos, no Gráfico 10, que 25 (50%) dos pacientes 

foram encaminhados para GEP pela presença de disfagia, enquanto 13 

(26%) por perda de peso e 12 (24%) por dificuldade respiratória.  

 

Gráfico 10 - Motivos para indicação de GEP 

 

 

O tempo médio de doença até o momento da indicação da GEP foi de 

42,72, 34,6 e 25 meses, respectivamente, para os grupos de manifestação 

clínica inicial espinhal superior, espinhal inferior e bulbar. Já o tempo médio 

de acompanhamento fonoaudiológico até a indicação de GEP foi de 5,46 

meses (Tabela 4). Observamos, também, nesta tabela, que houve redução 

na média dos escores da escala funcional ALSFRS. 
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Tabela 4 - Tempo de acompanhamento fonoaudiológico e de doença até a 
indicação de GEP, e escores da escala funcional ALSFRS nas avaliações 
inicial e final 

Legenda: DP= desvio padrão; mín=mínimo; máx=máximo; percent= percentil. 

 
Observamos, pelo Gráfico 11, que a maioria dos pacientes estava com 

IMC adequado nas avaliações inicial e final. 

 

Gráfico 11 - IMC nos momentos das avaliações inicial e final 

 

 
Pela escala funcional de deglutição da ASHA (Gráfico 12), 52 (82,5%) 

dos pacientes apresentavam níveis maiores do que 3 na avaliação inicial, o 

que os situa fora dos critérios de indicação de via alternativa de nutrição. Já 

na avaliação final, apenas 13 (20,6%) pacientes estavam com níveis acima 

de 3. 

Variável Avaliação Média DP Mín Max 
Percent 

25 

Percent 
50 

(mediana) 

Percent 
75 

ALSFRS 
Inicial 23,36 8,52 5 40 17,25 25 30 

Final 15,62 6,36 5 32 10 16 19,75 

Tempo de 
acompanhamento 
fonoaudiológico 

(meses) 

 5,46 4,87 0 24 3 4,5 9 

Tempo de doença 
até indicação de 

GEP (meses) 

Espinhal 
sup 

42,72 33,7 12 141 18,25 30,5 59,25 

Espinhal 
Inf 

34,6 20,05 9 60 16,5 32,5 53,75 

Bulbar 25 14,05 6 59 13,75 22,5 27 



6 Resultados  42 

Gráfico 12 - Escala funcional da deglutição ASHA nos momentos de 
avaliações inicial e final. 

 

 

Dos 50 pacientes encaminhados para GEP, 12 (24%) não 

compareceram para realizar CVF, 11 (22%) não conseguiram realizar o 

exame por dificuldades respiratórias e 8 (16%) apresentaram resultados ≤ a 

50%, conforme Gráfico 13.  

 

Gráfico 13 - Resultados da CVF no momento da avaliação final 

 

Legenda: NC - pacientes que não conseguiram realizar o exame por dificuldades 
respiratórias. 
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No momento da indicação da GEP, 13 (26%) pacientes não 

compareceram para a realização VED e a maioria deles apresentava 

disfagia grave para as consistências líquida e sólida, conforme Gráfico 14. 

 

Gráfico 14 - Resultados da VED no momento da avaliação final 

 

Legenda: Grau de disfagia –  ausente, leve, moderada e grave. 

 

 

6.2  Análise temporal do intervalo de  medidas funcionais e de pressão 
de língua, lábio e bochecha:  avaliações inicial e final 

 

Para a análise temporal do comportamento das variáveis de pressão 

(língua, lábio e bochecha) e das escalas funcionais ASHA e ALSFR, utilizou-

se o teste t pareado (Bussab e Morettin, 2010). Verificou-se a existência de 

diferenças significativas nos valores das variáveis entre os instantes das 

avaliações inicial e final. 

Pode-se notar, por meio da Tabela 05, que, para todas as variáveis de 

pressão e escalas funcionais ASHA e ALSFRS, houve diferença significativa 

entre a primeira avaliação e a avaliação final, de maneira que a média 

diminuiu. 
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Tabela 5 - Média nos instantes da primeira avaliação e da avaliação final, 
diferença média e valor-p do teste da diferença média para as variáveis de 
pressão e escalas funcionais ASHA e ALSFRS 

Variável Avaliação inicial Avaliação Final Diferença média Valor-p 

Pressão de língua 17,921 9,080 5,240 < 0,001 

Pressão de lábio 16,429 9,400 4,700 < 0,001 

Pressão de boca 8,905 6,100 2,040 0,002 

ASHA 5,302 2,780 2,220 < 0,001 

ALSFRS 24,746 15,620 7,740 < 0,001 

 

Posteriormente, avaliou-se, descritivamente, o comportamento das 

variáveis ao longo do tempo por meio de gráficos de perfis (Singer et al., 

2012). Este comportamento temporal foi avaliado levando em consideração 

o grupo de manifestação clínica. 

São apresentados, a seguir, os gráficos de perfis para as variáveis de 

pressão e escores ASHA e ALSFR. 

Com relação à  pressão de língua (Gráfico 15), verifica-se que os perfis 

médios dos grupos classificados em bulbar e espinhal superiores parecem 

apresentar menor decaimento ao longo do tempo e estar abaixo da curva 

média dos pacientes classificados no grupo de membro inferior. Além disso, 

nota-se que a variância dos perfis é menor para pacientes classificados em 

bulbar, seguidos pelos pacientes do grupo de membros superiores e 

inferiores. 
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Gráfico 15 - Gráfico de perfis individuais e de perfil médio para a variável 
pressão de língua 

 
 

Com relação à  pressão de lábio (Gráfico 16), verifica-se que os perfis 

médios dos três grupos decaem ao longo do tempo, sendo que a curva 

média dos pacientes classificados em espinhal inferior está acima da curva 

média dos pacientes classificados nos demais grupos até o instante 7. Além 

disso, nota-se que a variância dos perfis é menor para pacientes 

classificados em bulbar.  

 
Gráfico 16 - Gráfico de perfis individuais e de perfil médio para a variável 
pressão de lábio 
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Já quanto à pressão de bochecha (Gráfico 17), verifica-se que os perfis 

médios dos grupos classificados em bulbar e espinhal superior apresentam 

menor decaimento ao longo do tempo e estão ligeiramente abaixo da curva 

média dos pacientes classificados no grupo de espinhal inferior.  

 
Gráfico 17 - Gráfico de perfis individuais e de perfil médio para a variável 
pressão de bochecha 

 

 

No Gráfico 18, nota-se que os perfis do escore ASHA decaem de 

maneira pouco expressiva ao longo do tempo e que a variância dos perfis é 

maior para pacientes classificados em espinhal superior. 

 

Gráfico 18 - Gráfico de perfis individuais e de perfil médio para a variável 
escore ASHA 

 



6 Resultados  47 

Já para o escore ALSFR, Gráfico 19, observa-se claro decaimento dos 

perfis ao longo do tempo. 

 

Gráfico 19 - Gráfico de perfis individuais e de perfil médio para a variável 
escore ALSFR 

 
 

Além disso, ajustaram-se também modelos de efeitos aleatórios 

(Venables e Ripley, 2002) para as pressões de língua, lábio e bochecha 

considerando como covariáveis o tempo de acompanhamento pelo 

fonoaudiólogo e o grupo de manifestação clínica inicial.  

Na Tabela 6, nota-se que a pressão de língua média para pacientes 

com tempo de acompanhamento fonoaudiológico igual a 0 e manifestação 

clínica  espinhal inferior é 28,009 kPa (23,323; 32,694). O aumento de um 

mês de acompanhamento acarreta, em média, uma diminuição de 1,445 kPa 

(-2,017; -0,873) na pressão de língua para pacientes com mesma 

manifestação clínica inicial. A pressão de língua é, em média, 10,756 kPa (-

16,657; -4,855) menor para pacientes cuja manifestação clínica inicial é 

espinhal superior em relação a pacientes cuja manifestação clínica inicial é 

espinhal inferior, mantendo-se igual o tempo de acompanhamento. E a 

pressão de língua é, em média, 13,517 kPa (-19,858; -7,177) menor para 

pacientes cuja manifestação clínica inicial é bulbar em relação a pacientes 

cuja manifestação clínica inicial é espinhal inferior, mantendo-se igual o 

tempo de acompanhamento. 
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Tabela 6 - Ajuste final do modelo de efeitos aleatórios para pressão de 
língua 

 
Estimativa 

Limite 
Inferior 

Limite 
Superior 

Valor-p 

Perfil base 28,009 23,323 32,694 <0.001 

Tempo de acompanhamento -1,445 -2,017 -0,873 <0.001 

Manifestação Clínica (Espinhal 
superior) -10,756 -16,657 

-4,855 
0,004 

Manifestação Clínica (Bulbar) -13,517 -19,858 -7,177 0,001 

(*) Perfil base: pacientes com tempo de acompanhamento igual a zero e manifestação 
clínica nos espinhal inferior. 

 
Na Tabela 7, nota-se que a pressão de lábio média para pacientes com 

tempo de acompanhamento fonoaudiológico igual a 0 e a manifestação 

clínica espinhal superior ou inferior é 19,362 kPa (16,555; 22,170). O 

aumento de um mês de acompanhamento acarreta, em média, uma 

diminuição de 1,724 kPa (-2,237; -1,211) na pressão de lábio para pacientes 

com mesma manifestação clínica inicial. E a pressão de lábio é, em média, 

4,838 kPa (-9,551; -0,125) menor para pacientes cuja manifestação clínica 

inicial é bulbar em relação a pacientes cuja manifestação clínica inicial é 

espinhal (superior ou inferior), mantendo-se igual o tempo de 

acompanhamento. 

 

Tabela 7 - Ajuste final do modelo de efeitos aleatórios para pressão de lábio 

 Estimativa Limite Inferior Limite Superior Valor-p 

Perfil base* 19,362 16,555 22,170 <0.001 

Tempo de acompanhamento -1,724 -2,237 -1,211 <0.001 

Primeiro sintoma (Bulbar) -4,838 -9,551 -0,125 0,049 

(*) Perfil base: pacientes com tempo de acompanhamento igual a zero e primeiro sintoma 
nos membros inferiores ou superiores. 

 

Conforme a Tabela 8, nota-se que a pressão de bochecha média para 

pacientes com tempo de acompanhamento fonoaudiológico igual a 0 é 9,467 

kPa (7,992; 10,943) e o aumento de um mês de acompanhamento acarreta, 

em média, uma diminuição de 0,387 kPa (-0,697; -0,077) na pressão de 

bochecha. 
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Tabela 8 - Ajuste final do modelo de efeitos aleatórios para pressão de 
bochecha 

 Estimativa Limite Inferior Limite Superior Valor-p 

Perfil base* 9,467 7,992 10,943 <0.001 

Tempo de acompanhamento -0,387 -0,697 -0,077 0,016 

(*) Perfil base: pacientes com tempo de acompanhamento igual a zero. 

 

 

6.3  Análise temporal do intervalo entre o primeiro sintoma da doença 
até a avaliação final: verificação da influência das variáveis no 
tempo de indicação da via alternativa 

 

6.3.1 Análise descritiva 

 

A influência de cada uma das variáveis no tempo até a avaliação final 

foi avaliada por meio de curvas de Kaplan Meier, em conjunto com o teste 

não paramétrico de Log rank (Colosimo e Giolo, 2006).  

Pode-se verificar, pelo Gráfico 20, que pacientes do grupo com 

manifestação clínica inicial “bulbar” apresentam menores tempos até a 

indicação de GEP, seguidos pelos pacientes classificados como 

manifestação clínica inicial “espinhal superior” e, posteriormente, pelos 

pacientes classificados como manifestação clínica inicial “espinhal inferior”. 

 
Gráfico 20 - Curva de Kaplan-Meier por categoria de grupo de manifestação 
clínica inicial 

 
Legenda: Sobrevivência empírica: Probabilidade de indicação de GEP por categoria de 
grupo de manifestação clínica inicial. 
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No Gráfico 21, verifica-se que existe, ao menos, uma diferença 

significativa para a variável idade; ou seja, pacientes com mais idade têm 

menores tempos de indicação de GEP.  

 
Gráfico 21 - Curva de Kaplan-Meier por categoria de idade 

 
Legenda: Sobrevivência empírica: Probabilidade de indicação de GEP por categoria de 
idade. 

 

Quanto ao tempo de resistência de língua, no momento de indicação 

da GEP, Gráfico 22, observa-se que maiores valores de resistência estão 

associados a maiores tempos até a indicação da GEP. 

 

Gráfico 22 - Curva de Kaplan-Meier por categoria de tempo de resistência 
de língua no momento de indicação da GEP 

 
Legenda: Sobrevivência empírica: Probabilidade de indicação de GEP por categoria de 

tempo de resistência de língua no momento de indicação da GEP. 
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Para o escore ASHA, Figura 4, os pacientes indicados à GEP 

apresentam apenas valores menores ou iguais a 3 nesta variável, conforme 

Gráfico 23.  

 

Gráfico 23 - Curva de Kaplan-Meier por categoria de ASHA no momento da 
indicação de GEP 

 
Legenda: Sobrevivência empírica: Probabilidade de indicação de GEP por categoria de 
ASHA no momento da indicação de GEP. 

 

Para as variáveis de dificuldades, observa-se que dificuldade de 

contenção dos alimentos sólidos (Gráfico 24), pastosos (Gráfico 25), líquidos 

(Gráfico 26) e líquidos espessados (Gráfico 27) apresentaram curvas com 

diferenças significativas em que os pacientes que apresentam estas 

dificuldades são encaminhados para a GEP em menores tempos dos que os 

que não as apresentam. 
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Gráfico 24 - Curva de Kaplan-Meier por categoria de dificuldade de 
contenção de alimento sólido no momento de indicação da GEP 

 
Legenda: Sobrevivência empírica: Probabilidade de indicação de GEP por categoria de 
dificuldade de contenção de alimento sólido no momento da indicação de GEP 

 

Gráfico 25 - Curva de Kaplan-Meier por categoria de dificuldade de 
contenção de alimento pastoso no momento de indicação da GEP 

 
Legenda: Sobrevivência empírica: Probabilidade de indicação de GEP por categoria de 
dificuldade de contenção de alimento pastoso no momento da indicação de GEP. 
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Gráfico 26 - Curva de Kaplan-Meier por categoria de dificuldade de 
contenção de líquido no momento de indicação da GEP 

 
Legenda: Sobrevivência empírica: Probabilidade de indicação de GEP por categoria de 
dificuldade de contenção de alimento líquido no momento da indicação de GEP. 

 

Gráfico 27 - Curva de Kaplan-Meier por categoria de dificuldade de 
contenção de líquido espessado no momento de indicação da GEP 

 
Legenda: Sobrevivência empírica: Probabilidade de indicação de GEP por categoria de 
dificuldade de contenção de alimento líquido espessado no momento da indicação de GEP. 
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Para as dificuldades de transporte, verifica-se que as curvas diferem de 

maneira significativa para os alimentos sólidos (Gráfico 28), pastosos 

(Gráfico 29), líquidos (Gráfico 30) e líquido espessado (Gráfico 31). 

 

Gráfico 28 - Curva de Kaplan-Meier por categoria de dificuldade de 
transporte de alimento sólido no momento de indicação da GEP 

 
Legenda: Sobrevivência empírica: Probabilidade de indicação de GEP por categoria de 
dificuldade de transporte de alimento sólido no momento da indicação de GEP. 

 

Gráfico 29 - Curva de Kaplan-Meier por categoria de dificuldade de 
transporte de alimento pastoso no momento de indicação da GEP 

 
Legenda: Sobrevivência empírica: Probabilidade de indicação de GEP por categoria de 
dificuldade de transporte de alimento pastoso no momento da indicação de GEP. 
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Gráfico 30 - Curva de Kaplan-Meier por categoria de dificuldade de 
transporte de líquido no momento de indicação da GEP 

 
Legenda: Sobrevivência empírica: Probabilidade de indicação de GEP por categoria de 
dificuldade de transporte de alimento líquido no momento da indicação de GEP. 

 

Gráfico 31 - Curva de Kaplan-Meier por categoria de dificuldade de 
transporte de líquido espessado no momento de indicação da GEP 

 
Legenda: Sobrevivência empírica: Probabilidade de indicação de GEP por categoria de 
dificuldade de transporte de alimento líquido espessado no momento da indicação de GEP. 

 

Já para as variáveis de dificuldade de proteção de vias aéreas, houve 

diferença significativa para os alimentos sólidos (Gráfico 32), líquidos 
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(Gráfico 34) e para o líquido espessado (Gráfico 35), o que não aconteceu 

para os alimentos pastosos (Gráfico 33). 

 

Gráfico 32 - Curva de Kaplan-Meier por categoria de dificuldade de proteção 
de vias aéreas para alimento sólido no momento de indicação da GEP 

 
Legenda: Sobrevivência empírica: Probabilidade de indicação de GEP por categoria de 
dificuldade de proteção de vias aéreas para alimento sólido no momento da indicação de 
GEP. 

 

Gráfico 33 - Curva de Kaplan-Meier por categoria de dificuldade de proteção 
de vias aéreas para alimento pastoso no momento de indicação da GEP 

 
Legenda: Sobrevivência empírica: Probabilidade de indicação de GEP por categoria de 
dificuldade de proteção de vias aéreas para alimento pastoso no momento da indicação de 
GEP. 
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Gráfico 34 - Curva de Kaplan-Meier por categoria de dificuldade de proteção 
de vias aéreas para líquido no momento de indicação da GEP 

 
Legenda: Sobrevivência empírica: Probabilidade de indicação de GEP por categoria de 
dificuldade de proteção de vias aéreas para alimento líquido no momento da indicação de 
GEP. 

 

Gráfico 35 - Curva de Kaplan-Meier por categoria de dificuldade de proteção 
de vias aéreas para líquido espessado no momento de indicação da GEP 

 

Legenda: Sobrevivência empírica: Probabilidade de indicação de GEP por categoria de 
dificuldade de proteção de vias aéreas para alimento líquido espessado no momento da 
indicação de GEP. 
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Em todos os casos, pacientes com dificuldades de contenção, 

transporte e proteção de vias aéreas inferiores estão associados a menores 

tempos até a indicação de GEP.  

Por fim, apenas as pressões de língua (Gráfico 36) e de bochecha 

(Gráfico 37) apresentam diferenças nas curvas, em que menores valores de 

pressão estão associados a menores tempos para indicação da GEP.  

 

Gráfico 36 - Curva de Kaplan-Meier por categoria de pressão de língua no 
momento de indicação da GEP 

 

Legenda: Sobrevivência empírica: Probabilidade de indicação de GEP por categoria de 
pressão de língua no momento da indicação de GEP. 
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Gráfico 37 - Curva de Kaplan-Meier por categoria de pressão de bochecha 
no momento de indicação da GEP 

 
Legenda: Sobrevivência empírica: Probabilidade de indicação de GEP por categoria de 
pressão de bochecha no momento da indicação de GEP. 

 

As demais variáveis, pressão de lábios, ALSFRS, atrofia e 

fasciculações de língua, CVF, níveis de disfagia para todas as consistências 

alimentares, gênero e IMC não apresentaram diferença significativa entre as 

curvas de sobrevivência estimadas (Apêndice D, e Gráficos 38 a 48). 

 

 

6.3.2  Análise Inferencial 

 

Nesta etapa, foram apresentados modelos de regressão 

semiparamétricos de Cox (Colosimo e Giolo, 2006) para avaliar o tempo de 

sobrevida dos pacientes até a indicação de GEP (em meses) de acordo com 

variáveis selecionadas descritivamente. Foram testadas nos modelos 

apenas as variáveis que mostraram influência no tempo de sobrevida de 

acordo com as curvas de Kaplan Meier da análise descritiva.  

Devido ao tamanho amostral moderado, optou-se pelo ajuste de dois 

modelos de regressão de Cox, evitando, assim, que efeitos brandos não 

fossem detectados.  
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Por meio do modelo de regressão de Cox, foi avaliado o risco dos 

pacientes serem indicados à GEP de acordo com as variáveis selecionadas, 

tomando-se nível de significância igual a 5%. 

 

 

6.3.2.1 Modelo 1 

 

Esse primeiro modelo incluiu as variáveis de dificuldades de contenção, 

transporte e proteção de vias aéreas no momento da avaliação final. Não 

foram consideradas nesse modelo as variáveis dificuldade de transporte com 

líquido e dificuldade de transporte com sólido, devido ao fato de apenas um 

paciente com resposta para essas variáveis ter sido indicada a GEP. 

Verificou-se que a probabilidade de um paciente com dificuldade de 

contenção, de transporte e de proteção do líquido espessado na cavidade 

oral ser indicado à GEP é 2,02, 2,26 e 1,81 vezes, respectivamente, a 

probabilidade de pacientes sem essas dificuldades. Já a probabilidade de 

um paciente com dificuldade de contenção de consistência pastosa ser 

indicado à GEP é 12,70 vezes a probabilidade de pacientes sem essa 

dificuldade, mantendo-se constantes as demais dificuldades. 

Na Tabela seguinte, encontra-se o ajuste do final do modelo 1. 

 

Tabela 09 - Ajuste final do modelo 1 - Presença de dificuldades 

Presença de dificuldade Risco Relativo Erro-padrão Valor-p 

Contenção com liquido espessado 2,02 0,32 0,003 

Contenção com pastoso 

Transporte com líquido espessado 

Proteção com líquido espessado 

12,70 

2,26 

1,81 

0,60 

0,29 

0,27 

< 0,001 

0,005 

0,003 

 

 

6.3.2.2 Modelo 2 

 

Foram incluídas no segundo modelo as variáveis: grupo de 

manifestação clínica, pressão de língua e tempo de resistência de língua no 

instante da avaliação final e idade. Não se considerou nesse modelo o 
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escore ASHA no instante de indicação de GEP pelo fato de nenhum 

paciente com resposta maior que três para essa variável ter apresentado 

indicação ao GEP. 

Observou-se que o acréscimo de um ano na idade dos pacientes 

acarreta um aumento de 3% na probabilidade de encaminhamento à GEP, 

mantendo constante a pressão de língua na avaliação final. E o aumento de 

1 kPa na pressão de língua apresentada pelos pacientes leva à redução de 

6% na probabilidade de indicação de GEP, mantendo constante a idade. 

Segue, na Tabela 10, o ajuste do modelo final 2.  

 

Tabela 10 - Ajuste final do modelo 2 - Variáveis Idade e Pressão de língua 

Variável Risco Relativo Erro-padrão Valor-p 

Idade 1,03 0,01 0,014 

Pressão de língua na GEP 0,94 0,02 0,004 

 

As dificuldades de contenção, de transporte e de proteção de líquido 

espessado e de contenção de pastoso, a idade e a pressão de língua são 

variáveis influenciáveis ao encaminhamento à GEP para pacientes com ELA. 
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7 DISCUSSÃO 

 

 

Neste estudo, acompanhou-se a progressão da doença em 63 

pacientes com diagnóstico de ELA, o que permitiu contribuir para o 

entendimento da avaliação e das condutas relacionadas à disfagia em nosso 

meio. A maioria dos pacientes era do sexo masculino, com média de idade 

na quinta década de vida e tinha como manifestação clínica inicial a forma 

espinhal (Tabela 1 e Gráfico 1). Estas características corroboram os dados 

de literatura (Mitsumoto et al., 1997, 2001 e Cronin et al., 2007). Nesse 

grupo, observou-se, também, que a maioria dos integrantes era de 

trabalhadores com nível técnico ou braçal e com baixa média de anos de 

escolaridade (Tabela 1 e Gráfico 2). Essas características podem ser 

explicadas por se tratar de um estudo realizado em um serviço público 

brasileiro, sem ônus para a população atendida. 

Todos os pacientes encaminhados para a avaliação fonoaudiológica 

apresentavam alguma queixa bulbar, mesmo os que tiveram manifestação 

clínica inicial espinhal. A média de tempo de doença por ocasião do 

encaminhamento foi de 35 meses, o que caracteriza encaminhamento tardio 

ao serviço de fonoaudiologia (Tabela 1). O mesmo pode ser observado em 

relação a outras condições no momento do encaminhamento, tais como 

tempo médio de queixas respiratórias e de deglutição, queixas de 

emagrecimento, tempo aumentado para realizar as refeições e pelo pouco 

tempo de acompanhamento fonoaudiológico até a indicação da GEP como 

via alternativa (Tabela 2 e Gráfico 3). Em tal contexto, o paciente deixa de 

receber orientações e cuidados referentes ao manejo da respiração e à 

alimentação, o que os coloca em risco de desnutrição, desidratação e 

broncoaspiração, e em condições desfavoráveis para o próprio 

acompanhamento subsequente. Este encaminhamento tardio está em 

desacordo com as recomendações de Higo et al., 2004, que afirmam que a 

intervenção na forma da oferta via oral deve ser realizada com auxílio de 
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exames objetivos a partir dos 6 meses de acometimentos bulbares e, a partir 

de 1 ano, deve-se considerar mudanças ou, até mesmo, a introdução de vias 

alternativas de alimentação. 

O objetivo geral da pesquisa foi verificar se a redução de pressão de 

língua pode ser indicadora de necessidade de GEP como via alternativa de 

nutrição em pacientes com diagnóstico de ELA. Esse objetivo foi examinado 

de modo específico em relação às mudanças de pressão na evolução da 

doença e ao tempo em que ocorreram outras mudanças, buscando 

relacioná-las à indicação de GEP. 

Em relação às medidas funcionais globais da doença, medida pela 

escala ALSFRS, e da deglutição, pela escala ASHA, observou-se redução 

significativa das médias entre as avaliações inicial e final. Os escores da 

escala ASHA decaíram de maneira pouco expressiva ao longo do tempo, 

sendo maior a variância no grupo de pacientes classificados como espinhal 

superior, justificada, talvez, por este grupo apresentar comprometimentos 

bulbares e espinhais que prejudicam a manutenção da funcionalidade na 

autoalimentação e deglutição. Em nosso conhecimento, não existem, na 

literatura, estudos que tenham utilizado a escala da ASHA. Já os escores da 

escala ALSFR mostraram claro decaimento dos perfis ao longo do tempo, 

com maior variância nos grupos de pacientes classificados como bulbar e 

espinhal superior. Esta variabilidade pode ser explicada por 

comprometimentos bulbares e espinhais apresentados por estes grupos de 

pacientes, prejudicando todos os domínios avaliados pela escala. Esse 

achado corrobora os de Creemers et al., 2014, que referiram forte correlação 

entre a taxa de progressão da escala ALSFRS e a sobrevivência dos 

pacientes. 

Quanto às pressões de língua, lábio e bochecha (Tabela 5), verificou-

se que os perfis médios dos três grupos decaem ao longo do tempo, sendo 

que a curva média dos pacientes classificados no grupo espinhal inferior 

está acima da curva média dos pacientes classificados nos grupos bulbar e 

espinhal superiores. Além disso, notou-se que a variância dos perfis para as 

pressões de língua e de bochecha foi maior para pacientes classificados 
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como espinhal inferior e para a pressão de lábio foi menor para os pacientes 

classificados como bulbar. Confirmou-se, portanto, que o acometimento 

inicial da doença em regiões superiores da medula espinhal está associado 

ao maior prejuízo para a realização de pressão de língua, lábio e bochecha 

(Murray e Mitsumoto, 2008).  

Quanto à redução de pressão de língua ao longo do acompanhamento 

fonoaudiológico, observou-se que há, a cada mês, para pacientes com 

mesma manifestação clínica inicial, diminuição na média da pressão deste 

órgão (Tabela 6). Levando-se em consideração o mesmo tempo de 

acompanhamento fonoaudiológico, a pressão de língua foi menor para 

pacientes cuja manifestação clínica inicial foi espinhal superior e ainda 

menor para pacientes cuja manifestação clínica inicial foi bulbar.  

Quanto à redução de pressão de lábio ao longo do acompanhamento 

fonoaudiológico, observou-se que há, a cada mês, para pacientes com 

mesma manifestação clínica inicial, diminuição na média da pressão deste 

órgão (Tabela 7). Levando-se em consideração o mesmo tempo de 

acompanhamento fonoaudiológico, a pressão de lábio foi, em média, menor 

para pacientes cuja manifestação clínica inicial foi bulbar em relação a 

pacientes cuja manifestação clínica foi espinhal (superior ou inferior). Em 

nosso conhecimento, não há estudos que relacionem a pressão de lábios 

com disfagia em pacientes com ELA na literatura. 

Quanto à redução de pressão de bochecha ao longo do 

acompanhamento fonoaudiológico, observou-se que há, a cada mês, 

diminuição na média da pressão deste órgão, independente da manifestação 

clínica inicial (Tabela 8). Em nosso conhecimento, não há estudos que 

relacionem a pressão de bochecha em pacientes com ELA na literatura. 

Em relação ao tempo, desde o primeiro sintoma da doença até a 

indicação da GEP, observamos médias decrescentes para os grupos de 

manifestação clínica inicial espinhal superior, espinhal inferior e bulbar, 

respectivamente. Percebe-se, portanto, que há variabilidade entre os 

pacientes de um mesmo grupo e que o tempo de doença médio para 

indicação de GEP difere entre os grupos de manifestação clínica inicial, 
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sendo menor para aqueles os ditos bulbares. Estes achados corroboram os 

da literatura quanto à heterogeneidade entre dos pacientes com ELA, 

mesmo os que apresentam mesma manifestação clínica inicial (Smittkamp et 

al., 2014). 

No estudo da associação entre o tempo de indicação da GEP e as 

variáveis demográficas, observamos que o gênero não influenciou o tempo 

de indicação, mas sim a idade. Quanto mais idoso, menor o tempo para a 

indicação de GEP. Observou-se que o acréscimo de um ano na idade dos 

pacientes acarretou um aumento de 3% na probabilidade de 

encaminhamento à GEP, mantendo-se constante a pressão de língua na 

avaliação final. E o aumento de 1 kPa na pressão de língua apresentada 

pelos pacientes leva à redução de 6% na probabilidade de indicação de 

GEP, mantendo-se constante a idade. A relação da redução de pressão de 

língua com o aumento da idade em pacientes com ELA também foi 

observada por Weikamp et al., 2012, e Eastering, 2013. 

A localização da manifestação clínica inicial influenciou no tempo de 

indicação de GEP. Observou-se que os pacientes com manifestação clínica 

inicial bulbar foram encaminhados primeiramente, seguidos por aqueles com 

acometimentos espinhal superior e inferior.   

A presença de atrofia e fasciculação de língua em nosso estudo não 

foram determinantes de modo significativo para o tempo de indicação de 

GEP. Esses resultados contrariam os de Chen et al., 2005, que 

reconheceram a presença destas variáveis como fator significativo para o 

comprometimento na fase oral da deglutição. É possível que o 

comprometimento na fase oral seja minimizado por adaptações espontâneas 

realizadas na deglutição dos pacientes em fases mais precoces da doença, 

como um melhor vedamento labial e participação de bucinadores, garantindo 

maior pressão intraoral. 

O tempo de indicação de GEP não foi influenciado por condições 

clínicas como o IMC, pois a maioria dos pacientes apresentava índices 

adequados nas avaliações inicial e final. Isto é possível pelos pacientes, 

apesar de queixarem-se de emagrecimento, estarem ainda acima do peso 
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ideal no momento da avaliação inicial. Este achado contraria os da literatura 

que relacionam a redução do IMC como fator de prognóstico negativo para 

pacientes com ELA (Paganoni, 2011, e Korner et al., 2013). 

As medidas funcionais globais da doença medidas pela escala 

ALSFRS, apesar de indicarem redução significativa nos valores das médias 

entre as avaliações inicial e final, não influenciaram o tempo de indicação de 

GEP. Esse é mais um achado que comprova a heterogeneidade da 

população acometida pela doença (Tabela 4). 

As medidas funcionais da deglutição obtidas pela escala da ASHA 

revelaram redução significativa nos valores das médias entre as avaliações 

inicial e final, sendo que esta redução influenciou o tempo de indicação da 

GEP. Observou-se que todos os pacientes encaminhados para a GEP foram 

classificados nos níveis ≤ 3, o que significa a necessidade de via alternativa 

de nutrição (Gráfico 12). A escala ASHA mostrou-se um instrumento 

interessante para ser incluído na avaliação funcional, por sua facilidade de 

aplicação e resultados correlatos a outros índices consagrados para 

determinar a indicação de via alternativa de deglutição, como a redução do 

IMC, a presença de disfagia e CVF>50%. Em nosso conhecimento, não há 

estudos com a escala ASHA em pacientes com ELA na literatura. 

Quanto aos achados em avaliação fonoaudiológica funcional da 

deglutição, os pacientes que apresentaram dificuldades de contenção, de 

transporte e de proteção com as consistências sólida, pastosa, líquida e 

líquida espessada foram encaminhados para o procedimento em menores 

intervalos de tempo do que os pacientes sem estas dificuldades (Gráficos 6 

a 9 e 24 a 35). Essa conduta em relação aos pacientes pode explicar o 

menor tempo decorrido para indicação de GEP. Por outro lado, observou-se 

maior probabilidade de indicação de GEP para pacientes com dificuldades 

de contenção, de transporte e de proteção do líquido espessado e de 

contenção de pastoso. Na avaliação inicial, as consistências sólida e líquida 

já não eram ingeridas por uma proporção significante de pacientes devido às 

dificuldades encontradas e ao fato de que a possibilidade de espessamento 

de líquidos era desconhecida pela maioria dos pacientes. Assim sendo, a 
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consistência pastosa era a de melhor adaptação para os pacientes. Esses 

achados corroboram os de Robbins et al., 1987, Higo et al., 2004, e 

Chiappetta, 2005, que descrevem as consistências alimentares líquida e 

sólida como as de maior dificuldade já em estágios iniciais da ELA e em 

estágios avançados da doença, além destas consistências, a líquida 

espessada e a pastosa. Nas avaliações finais, não havia a possibilidade de 

ingestão das consistências sólida e líquida. Nas orientações fornecidas ao 

paciente pela equipe multidisciplinar, em razão dos riscos, a retirada dessas 

consistências precedia outras indicações de restrição alimentar.  

Quanto às reduções significativas nas pressões de língua, de lábios e 

de bochechas entre as avaliações inicial e final, apenas a redução de 

pressão de língua (Tabela 10) influenciou o tempo de indicação de GEP. 

Observamos que o aumento em 1 kPa na pressão de língua ocasiona uma 

redução de 6% na probabilidade de indicação da GEP. Assim, a mensuração 

da pressão de língua pode servir de parâmetro para a indicação da GEP, 

sendo um procedimento simples, indolor e de rápida resposta para auxiliar o 

clínico nesta decisão. Segundo Potter et al., 2009, a força de língua 

desempenha um papel importante na formação e manipulação do bolo na 

fase oral, bem como, no transporte ou propulsão do bolo alimentar para a 

faringe; finalmente, para a fase esofágica de deglutição, a pressão da base 

da língua é de suma importância no contato da língua com a parede 

posterior da faringe, propulsionando o bolo alimentar. As alterações na 

coordenação de língua, na força e na pressão podem resultar em 

interrupção do movimento de bolo alimentar da cavidade oral para a faringe, 

resultando na inadequada proteção das vias aéreas e risco de aspiração, 

antes ou após a deglutição. Robbins et al., 2005, afirmaram que em doenças 

como a ELA, em que há a morte do neurônio motor, ocorre a redução da 

força e pressão necessárias para a deglutição eficiente. Nossos resultados 

corroboram esses achados anteriores e somam a indicação das medidas da 

pressão de língua como indicador de GEP. 

Boone e Farlane (1994) afirmam que a língua é o componente da 

cavidade oral com maior mobilidade, possuindo músculos extrínsecos e 
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intrínsecos. Sua musculatura extrínseca, quando contraída, a eleva ou 

abaixa e a estende para frente ou para trás. A musculatura intrínseca 

permite à língua ficar estreita, achatada, alongada, encurta o seu corpo e 

eleva ou abaixa a sua ponta. Suas diversas possibilidades de mobilização 

resultam em variações de tamanho/forma da cavidade oral. O movimento da 

língua pode ser analisado a partir de 4 aspectos: intensidade, alcance, 

resistência e força. A intensidade é a potência dissipada por unidade de 

área, correspondendo, no caso da língua, a uma medida de como a potência 

do movimento se distribui sobre a área de contato. O alcance é a distância 

máxima percorrida na horizontal. No caso da língua, isso corresponde ao 

deslocamento dessa desde a posição de repouso até pressionar o bulbo. A 

resistência é a capacidade de um corpo de suportar a ação de outro. No 

nosso estudo, foi avaliada a resistência da língua em relação ao palato, 

medida pelo tempo em que a língua podia pressionar o palato com 

intensidade máxima. A força, em nosso estudo, foi inferida a partir da 

pressão e foi medida no nosso estudo pelo instrumento IOPI. 

Embora, para o estudo do movimento da língua, seja conveniente a 

definição das componentes mencionadas acima, devemos salientar que 

esses componentes não são completamente independentes uns dos outros. 

A intensidade, por exemplo, sendo diretamente proporcional à potência, é 

também diretamente proporcional à força e ao alcance. Assim, considerando 

a existência de relações de dependência entre as diferentes componentes 

do movimento, podemos supor que uma redução de habilidade em uma 

dessas componentes pode ser compensada pela melhora em outras 

habilidades. Essa melhora nas demais habilidades para suprir a redução de 

outra é entendida como plasticidade neuronal (Robbins et al., 2008). 

Sabemos que o movimento de língua em pacientes com ELA é 

prejudicado com a degeneração dos neurônios motores. Isso compromete a 

habilidade desses pacientes de se alimentarem via oral. Entretanto, 

considerando a discussão acima, notamos que a redução de pressão e de 

resistência de língua observada pode, em princípio, ser compensada pelo 

desenvolvimento ou adaptação de habilidades nas componentes não 
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consideradas anteriormente no estudo: intensidade e alcance. É possível 

levantar duas hipóteses sobre essas compensações. A primeira seria o 

aumento da amplitude dos movimentos, o que corresponderia a uma 

adaptação relacionada ao alcance. Essa adaptação compensatória, porém, 

é pouco provável no contexto da progressão da ELA. A outra possibilidade 

seria moldar a forma da língua de modo a pressionar porções menores de 

alimento contra o palato, propulsionando o bolo alimentar para a faringe. 

Isso corresponderia a uma adaptação relacionada à intensidade, que é 

inversamente proporcional à área de contato. A confirmação dessas 

hipóteses mereceria estudos específicos. 

As demais variáveis, pressão de lábios, escore de ALSFRS, atrofia e 

fasciculações de língua, CVF, níveis de disfagia para todas as consistências 

alimentares, gênero, IMC, e dificuldades de transporte e de proteção de vias 

aéreas não apresentaram diferença significativa entre a estimativa de 

sobrevivência nas curvas, portanto, não foram variáveis consideradas 

influenciáveis no tempo de indicação de GEP (Apêndice D).  

Dos 50 pacientes encaminhados para a GEP, metade foi encaminhada 

por apresentar disfagia grave, seguida por perda de peso e por problemas 

decorrentes de dificuldades respiratórias, porém a maioria apresentava IMC 

adequado no momento da indicação. Quanto aos exames objetivos 

realizados no momento da indicação da GEP, a maioria dos pacientes não 

compareceu ou não conseguiu realizar a CFV e a VED. Estes dados nos 

mostram que as limitações e a dependência dos pacientes com ELA os 

restringem a comparecer às consultas e aos exames, e que é necessário 

que planeje cuidadosamente a agenda do paciente para receber orientações 

e cuidados da equipe multidisciplinar (Salvioni et al., 2009). 

Nosso estudo mostrou que indicadores para GEP da literatura (Chiò et 

al., 2009), tais como redução de IMC e presença de dificuldade respiratória 

devem ser revistos, uma vez que não é possível alcançar consenso sobre 

seu valor para o encaminhamento à via alternativa de alimentação. 
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8  CONCLUSÕES 

 

 

A medida de pressão de língua pode, portanto, servir como um 

indicador adicional, objetivo e prático para o exame do prognóstico da 

funcionalidade da deglutição, e, em particular, da possibilidade ou não de 

manutenção de vias tradicionais em pacientes com diagnóstico de ELA. 

Medidas funcionais e de pressão de língua, de lábio e de bochecha 

apresentam redução significativa no agravamento da ELA.  

Variáveis como dificuldades de contenção, de transporte e de proteção 

de vias aéreas inferiores do líquido espessado e de contenção do pastoso 

na cavidade oral, observadas em avaliações clínicas fonoaudiológicas, e a 

idade influenciam na indicação de via alternativa de nutrição dos pacientes 

com ELA. 
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9  ANEXOS 

 

 

9.1 ANEXO A - Aprovação do Comitê de Ética CAPPesq 

 



9 Anexos  75 

9.2  ANEXO B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME: 
.......................................................................................................................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    .M □   F  □ 
DATA NASCIMENTO: ......../......../......  
ENDEREÇO ......................................................................... Nº ................ APTO: ........... 
BAIRRO:.......................................................................CIDADE.......................................... 
CEP:.........................................TELEFONE DDD (............) ......................................... 

2.RESPONSÁVEL LEGAL ............................................................................................ 
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ....................................................... 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M □   F □   
DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 
ENDEREÇO: ....................................................................................... Nº ................... APTO: ................... 
BAIRRO: .......................................................................... CIDADE: ............................................................ 
CEP: ............................................ TELEFONE: DDD (............).................................................................... 

 
DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: Indicação da gastrostomia em pacientes com 
esclerose lateral amiotrófica: critérios fonoaudiológicos. 
   PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Dra. Letícia Lessa Mansur 
   CARGO/FUNÇÃO: Fonoaudióloga                                          INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 
0856 

PESQUISADOR EXECUTANTE: Fga. Amanda Elias Mendes INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 
15863 -SP 

CARGO/FUNÇÃO: Fonoaudióloga                     UNIDADE DO HCFMUSP: Divisão de Clínica 
Neurológica 
2. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO □  RISCO MÉDIO □ 
 RISCO BAIXO x  RISCO MAIOR □ 

 3.DURAÇÃO DA PESQUISA :  48 meses 

1- O presente estudo tem como objetivo verificar a força da língua para indicar o momento 

exato da cirurgia para colocar a sonda no estômago, para a alimentação, quando o paciente com 

Esclerose lateral amiotrófica,não consegue engolir por via oral  

2 – Anamnese: serão colhidos dados referentes à história clínica da doença através de 

perguntas diretas feitas pela pesquisadora ao paciente e/ou familiar/cuidador;  

3 - Avaliação clínica fonoaudiológica será realizada para avaliar a força dos lábios, língua, 

bochechas.  A avaliação funcional da deglutição será feita com a oferta de 10 goles de água, 10 

pedaços de alimento sólido (bolacha) e 10 colheres de alimento pastoso (papa de fruta); Medida da 

força de língua com aparelho que parece um dedo de luva São dadas as instruções ao paciente de 

colocar o dedo de luva na boca, na posição central da língua e em seguida pedido para que faça a 

maior força possível da língua contra o céu da boca, engolindo a saliva.  

4 - Avaliação da capacidade de respirar será encaminhado para o setor de Pneumologia do 

InCor, onde realizará o exame.  

5 - O paciente será encaminhado para o setor de Otorrinolaringologia do Hospital das 

clínicas, onde realizará o exame da  deglutição de outra forma,com lâmpadas e iluminação da 

boca,pedindo que o paciente abra a boca,deglutir e a seguir fazer fotografias e filmar. 

6– Não há desconfortos e nenhum risco para a realização dos procedimentos descritos nos 

itens 2, 3,4 e 5; 

7 – Não há benefício direto para o participante visto que se trata de estudo para avaliar a  

redução da força de língua nos pacientes com Esclerose Lateral Amiotrófica e indicar a 

gastrostomia,sonda direto no estomago para a alimentação.   

8 – Não há relação de procedimentos alternativos que possam ser vantajosos, pelos quais o 

paciente podera optar; 
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9 – Garantia de acesso: em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais 

responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é o Dr 

Dagoberto Callegaro e o pesquisador executante é Fga. Amanda Elias Mendes que poderão ser 

encontrados no endereço Avenida Dr. Enéas de Carvalho, 155, Prédio dos Ambulatórios do Hospital 

das Clínicas da FMUSP, 6º andar, bloco 4, às 2ª feiras no horário das 8 as 12h,Telefone (11) 

97721992. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar – tel: 3069-

6442 ramais 16, 17, 18 ou 20, FAX: 3069-6442 ramal 26 – E-mail: cappesq@hcnet.usp.br 

10 – É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de 

participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição; 

11 – Direito de confidencialidade – As informações obtidas serão analisadas em conjunto 

com outros pacientes, não sendo divulgada a identificação de nenhum paciente; 

12 – Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas, quando em 

estudos abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos pesquisadores; 

13 – Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante em qualquer 

fase do estudo, incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira 

relacionada à sua participação. 

14 - Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado somente para 

esta pesquisa. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram 

lidas para mim, descrevendo o estudo “Indicação da gastrostomia em pacientes com esclerose 

lateral amiotrófica: critérios fonoaudiológicos”. 

Eu discuti com o Dr. Dagoberto Callegaro sobre a minha decisão em participar nesse estudo. 

Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus 

desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro 

também que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento 

hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o 

meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou 

perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 

 

------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do paciente/representante legal 
Data         /       /        

 

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura da testemunha Data         /       /        

para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou portadores de 

deficiência auditiva ou visual. (Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste 

paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        

 

 

mailto:cappesq@hcnet.usp.br
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9.3 - ANEXO C - Ficha de Anamnese 

 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

Departamento de Neurologia 
ANAMNESE DE PACIENTES COM ELA 

 

Etiqueta                                         Data da Anamnese: ____/____/____ 

Endereço:_________________________________________________________________                                                                                     

Telefone: _______________________________________ 

Cuidador: _______________________________________ 

Profissão: _______________________________________ 

Escolaridade:___________________________________ 

Dominância Manual: (   )Destro (   )Canhoto (   )Ambidestro 

 

Data de início dos sintomas: ____/____/_____  

Tempo de diagnóstico:____________________________ 

Primeiros sintomas: ________________________________________________________ 

Queixa de respiração: (   ) SIM    (   ) NÃO    Início da queixa: _______________________ 

Queixa de deglutição: (   ) SIM    (   ) NÃO    Início da queixa: _______________________ 

Alimentação atual: _________________________________________________________ 

Peso:_________                 Altura: __________          IMC:_______ 

Histórico de pneumonia: (   )  atual    (   ) recente - menos 6 m   (   )  antiga - mais 1 a 

Mudanças recentes:  

(   ) perda de peso   (   ) aumento do tempo de refeição   

(   ) vômitos    (   ) inapetência (   ) enjoo   

Comunicação oral: (   ) SIM     (   ) NÃO           Disartria: (   ) SIM     (   ) NÃO      

 

 

Observações: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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9.4 - ANEXO D - Ficha de Avaliação Clínica Fonoaudiológica 

 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

Departamento de Neurologia 
 

AVALIAÇÃO ESTRUTURAL FONOAUDIOLÓGICA DE PACIENTES COM ELA 

Órgãos Fono-Articulatórios:                                                              Data:____/____/_____ 

                    Lábios                                    Língua                                   Bochechas 

Mobilidade:  

(   ) Satisfatória                    (   ) Satisfatória                (   ) Satisfatória   

(   ) Diminuída                     (   ) Diminuída               (   ) Diminuída       

Força:  

(   ) Satisfatória                     (   ) Satisfatória               (   ) Satisfatória   

(   ) Diminuída                       (   ) Diminuída                          (   ) Diminuída       

Sensibilidade: 

(   ) Satisfatória                     (   ) Satisfatória               (   ) Satisfatória    

(   ) Diminuída                      (   ) Diminuída                            (   ) Diminuída       

Reflexo nauseoso:  

(   ) Presente     (   ) D      (   ) E           

(   ) Diminuído    (   ) D      (   ) E         

(   ) Ausente     (   ) D      (   ) E 

Mobilidade de véu palatino: 

(   ) Adequada            (   )  Inadequada  __________________ 

Salivação:  

Acúmulo de saliva em cavidade oral:    (   ) SIM     (   ) NÃO     

Capacidade para deglutir saliva voluntariamente:  (   ) SIM     (   ) NÃO      

Escape anterior de saliva:  

(   ) SIM     (   ) NÃO         Sinal clínico com saliva:  (   ) SIM     (   ) NÃO      

Ruído à ausculta cervical prévio à oferta VO:  

(   ) SIM     (   ) NÃO           Tosse voluntária:   (   ) SIM     (   ) NÃO                  

Voz:   

(   ) fraca   (   ) rouca  (   ) soprosa    

Padrão vocal alterado prévio à oferta VO:    (   ) SIM    (   ) NÃO      

Dentição:  

(   ) completa      (   ) Desdentado    sup. (   )    inf. (   )    

(   ) Ausência parcial de elementos dentários:   sup. (   )    inf. (   )    

(   ) Uso de prótese total:  sup. (   )    inf. (   ) 

(   ) Uso de prótese parcial: sup. (   )    inf. (   ) 
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Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

Departamento de Neurologia 
 

AVALIAÇÃO FUNCIONAL DA DEGLUTIÇÃO DE PACIENTES COM ELA 

                                                                                                                                   

Data:____/____/_____ 

 

                 Pastoso                                     Líquido                                    Sólido 

Tempo de trânsito oral:  

(   )Satisfatório                           (   ) Satisfatório                     (   )Satisfatório   

(   )Aumentado                          (   )Aumentado                     (   )Aumentado 

Elevação laríngea: 

(   )Satisfatória                           (   )Satisfatória             (   )Satisfatória    

(   )Diminuída                            (   )Diminuída            (   )Diminuída       

Resíduo em cavidade oral: 

(   ) SIM              (   ) NÃO          (   ) SIM              (   ) NÃO           (   ) SIM                 (   ) NÃO  

Escape anterior: 

(   ) SIM              (   ) NÃO          (   ) SIM              (   ) NÃO           (   ) SIM                 (   ) NÃO  

Tosse: 

(   ) SIM              (   ) NÃO          (   ) SIM              (   ) NÃO           (   ) SIM                 (   ) NÃO  

Pigarro: 

(   ) SIM              (   ) NÃO           (   ) SIM             (   ) NÃO            (   ) SIM                (   ) NÃO  

Engasgo:   

(   ) SIM              (   ) NÃO           (   ) SIM             (   ) NÃO            (   ) SIM                (   ) NÃO  

Ruído à ausculta cervical: 

(   ) SIM              (   ) NÃO           (   ) SIM             (   ) NÃO            (   ) SIM                (   ) NÃO  

 Voz molhada: 

(   ) SIM              (   ) NÃO            (   ) SIM            (   ) NÃO             (   ) SIM               (   ) NÃO  

Dificuldade para deglutir: 

(   ) SIM             (   ) NÃO              (   ) SIM           (   ) NÃO             (   ) SIM               (   ) NÃO 

Dificuldade para mastigar:  

(   ) SIM             (   ) NÃO  

                   

Obs:_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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9.5 - ANEXO E - Tabela de medidas objetivas de órgãos fonoarticulatórios – 
IOPI 
 

Tabela de medidas objetivas de órgaos fonoarticulatórios - IOPI 

  
1a. 
aval 

2a. 
aval 

3a. 
aval 

4a. 
aval 

5a. 
aval 

6a. 
aval 

7a. 
aval 

8a. 
aval 

9a. 
aval 

Data                   

1a. Pressão de língua                   

2a. Pressão de língua                   

3a. Pressão de língua                   

 Pressão de língua                   

                    

1a. Pressão de lábio                   

2a. Pressão de lábio                   

3a. Pressão de lábio                   

Pressão de lábio                   

                    

1a. Pressão de bochecha                   

2a. Pressão de bochecha                   

3a. Pressão de bochecha                   

Pressão de bochecha                   

                    

50% pressão de língua                   

Tempo de resistência de língua                   

                    

Dieta 
         ALSFRS                   

ASHA                   

Observações                   
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11 APÊNDICES 



 

11  APÊNDICES 

 

 

11.1  APÊNDICE A - Amyotrophic Lateral Sclerosis Functional Ratin Scale 
Revised (ALSFR-R), escala de avaliação funcional, adaptada e 
validada para língua portuguesa por Guedes, 2010 (ALSFRS-R/BR)  

 
A. Fala  
4 Normal  
3 Disartria leve  
2 Disartria moderada, fala inteligível  
1 Disartria grave, necessita comunicação não verbal  
0 Anartria  
 
B. Salivação  
4 Normal  
3 Excesso leve, pode haver sialorreia à noite ou no decúbito  
2 Excesso moderado, sialorreia mínima  
1 Excesso grave, sialorreia evidente  
0 Sialorreia intensa, necessita aspiração constante  
  
C. Deglutição  
4 Normal  
3 Disfagia leve, ocasionalmente engasga  
2 Disfagia moderada, necessita mudança na quantidade ou consistência  
1 Disfagia grave, necessita sonda  
0 Dieta parenteral ou por gastrostomia  
  
D. Escrita  
4 Normal  
3 Lentificada, todas as palavras são legíveis  
2 Algumas palavras ilegíveis  
1 Capaz de manipular caneta mas incapaz de escrever  
0 Incapaz de manipular  
 
E. Manipulação de alimentos e utensílios (pacientes sem gastrostomia)  
4 Normal  
3 Lento mas não necessita de ajuda  
2 Lento e necessita de ajuda  
1 Necessita de terceiros para os utensílios, mas pode alimentar-se  
sozinho  
0 Necessita ser alimentado  
  



 

 

E.1.Manipulação de alimentos e utensílios (pacientes com gastrostomia)  
4 Normal  
3 Lento mas capaz de todas as manipulações sem auxílio  
2 Necessita algum auxílio  
1 Praticamente toda a manipulação da dieta necessita de auxílio  
0 incapaz/necessita de auxílio total  
  
F. Vestuário e higiene  
4 Normal  
3 independente para todas as atividades, mas c/ dificuldade e eficiência  
diminuída  
2 Necessita assistência intermitente ou p/ tarefas específicas  
1 Necessita assistência total  
0 Totalmente dependente  
  
G. Atitude no leito e manipulação roupa de cama  
4 Normal  
3 Lento mas não necessita de ajuda  
2 Pode mexer-se e ajustar roupa sem auxilio, mas com grande dificuldade  
1 Pode iniciar tais atividades, mas necessita auxílio para terminá-Ias  
0 Depende de auxilio total  
 
H. Marcha  
4 Normal  
3 Alterações precoces  
2 Necessita de auxílio  
1 Restrito cadeira rodas ou leito  
0 Paraplégico  
 
I. Subir escadas  
4 Normal  
3 Lento  
2 Perda equilíbrio ou fadiga  
1 Necessita assistência  
0 Incapaz  
 
J. Respiração  
4 Normal  
3 Dispneia com esforço leve (andar/falar)  
2 Dispneia ao repouso  
1 Assistência ventilatória intermitente (noturna)  
0 Dependente ventilador  
 
ESCORE: 
 
 



 

 
 
11.2 -  APÊNDICE B - Escala de funcionalidade da deglutição da ASHA  

Swallowing Rating Scale of the American Speech-Language-Hearing 

Association (ASHA, 1998). 

 
Nível 0: O paciente não pode ser testado.  
 
Nível 1: A deglutição não é funcional.  
 
Nível 2: A deglutição é inconsistente e/ou atrasada, o que impede o 
consumo das necessidades nutricionais, mas algumas deglutições são 
possíveis.  
 
Nível 3: O comprometimento da deglutição impede parcialmente o consumo 
das necessidades nutricionais e é necessária supervisão durante a 
deglutição. 
 
Nível 4: O comprometimento da deglutição não impede o consumo das 
necessidades nutricionais, apesar de ser necessária supervisão para 
assegurar o uso de técnicas compensatórias.  
 
Nível 5: A deglutição é suficientemente funcional para garantir as 
necessidades nutricionais, apesar do uso de auto-monitoramento e técnicas 
compensatórias. O paciente pode precisar ocasionalmente de pistas, 
alimentando-se com técnicas especiais e modificações.  
 
Nível 6: A deglutição é funcional na maioria das ocasiões, apesar da 
possibilidade de ocorrência de pequenas dificuldades periodicamente. Pode 
ser necessário tempo adicional pode a deglutição..  
 

Nível 7: A deglutição é normal em todas as situações 

 

 

 

 



 

11.3  APÊNDICE C - Tabelas completas 

 

Tabela 11 - Caracterização da amostra 

N Sexo 
Idade 
(anos) 

Tipo de 
profissão 

Escolaridade 
(anos) 

Tempo de 
doença 
(meses) 

Manifestação 
Clínica 

1 M 64 Braçal 4 15 Espinhal inferior 

2 F 60 Braçal 4 24 Bulbar 

3 F 64 Braçal 0 24 Espinhal inferior 

4 F 63 Braçal 4 24 Bulbar 

5 M 74 Técnico 11 48 Espinhal superior 

6 M 42 Técnico 5 60 Espinhal superior 

7 M 54 Técnico 11 18 Espinhal inferior 

8 F 63 Braçal 1 42 Espinhal inferior 

9 F 60 Braçal 5 24 Espinhal superior 

10 F 79 Técnico 3 8 Bulbar 

11 M 63 Técnico 1 40 Bulbar 

12 F 71 Braçal 4 6 Espinhal superior 

13 F 57 Braçal 11 22 Espinhal superior 

14 M 56 Técnico 1 32 Espinhal inferior 

15 F 76 Braçal 0 24 Bulbar 

16 F 37 Técnico 8 132 Espinhal superior 

17 F 68 Técnico 11 62 Espinhal superior 

18 M 68 Técnico 8 21 Bulbar 

19 M 53 Técnico 2 11 Espinhal superior 

20 M 57 Técnico 11 4 Bulbar 

21 M 44 Técnico 11 50 Bulbar 

22 M 52 Técnico 4 9 Espinhal superior 

23 F 71 Braçal 4 6 Bulbar 

24 M 41 Técnico 11 25 Espinhal superior 

25 F 67 Técnico 8 54 Espinhal inferior 

26 F 55 Braçal 8 17 Bulbar 

27 M 66 Intelectual 15 7 Bulbar 

28 F 68 Braçal 0 24 Espinhal superior 

29 M 75 Técnico 2 8 Espinhal superior 

30 M 40 Braçal 2 6 Espinhal superior 

31 M 48 Técnico 11 10 Bulbar 

32 M 71 Técnico 8 36 Espinhal superior 

33 M 67 Braçal 0 12 Espinhal inferior 

34 M 51 Técnico 6 72 Espinhal superior 

35 F 47 Técnico 11 57 Espinhal superior 

36 F 79 Braçal 4 36 Bulbar 

37 M 61 Intelectual 15 20 Bulbar 

38 M 39 Técnico 11 12 Espinhal superior 

39 F 41 Intelectual 15 6 Espinhal superior 

40 F 46 Braçal 11 16 Espinhal superior 

41 M 64 Técnico 8 96 Espinhal superior 

42 F 57 Intelectual 15 37 Bulbar 

43 M 65 Braçal 2 9 Espinhal inferior 

44 F 64 Braçal 11 25 Bulbar 

45 F 60 Braçal 4 12 Bulbar 

46 M 56 Técnico 5 16 Bulbar 

47 F 64 Braçal 1 44 Espinhal inferior 

48 M 54 Técnico 5 19 Espinhal superior 

49 M 52 Técnico 8 48 Espinhal inferior 

50 M 55 Técnico 8 33 Espinhal superior 

51 F 63 Intelectual 15 63 Espinhal inferior 

52 F 28 Técnico 11 78 Espinhal inferior 

53 M 55 Braçal 13 36 Espinhal inferior 

continua



 

 

conclusão 

N Sexo 
Idade 
(anos) 

Tipo de 
profissão 

Escolaridade 
(anos) 

Tempo de 
doença 
(meses) 

Manifestação 
Clínica 

54 M 43 Técnico 4 128 Espinhal inferior 

55 M 77 Técnico 6 72 Bulbar 

56 M 52 Braçal 7 16 Espinhal inferior 

57 M 66 Braçal 11 25 Espinhal superior 

58 F 32 Braçal 7 102 Espinhal superior 

59 M 37 Técnico 8 24 Espinhal inferior 

60 F 64 Técnico 8 132 Espinhal inferior 

61 M 47 Técnico 8 25 Bulbar 

62 M 72 Técnico 11 14 Espinhal superior 

63 M 43 Técnico 6 25 Espinhal inferior 

 

Tabela 12 - Dados de anamnese 

continua 

N 
Queixa 

respiratória 
(meses) 

Queixa de 
deglutição 

(meses) 

Histórico 
de PNM 

Emagrecimento 
Aumento 

da duração 
da refeição 

1 15 12 Não Sim Sim 

2 2 24 Não Sim Não 

3 6 6 Não Sim Não 

4 12 12 Sim Sim Sim 

5 24 0 Não Sim Sim 

6 0 12 Sim Sim Sim 

7 3 4 Não Sim Não 

8 0 0 Não Não Não 

9 24 6 Não Sim Sim 

10 4 8 Não Sim Sim 

11 0 12 Não Sim Sim 

12 6 2 Não Sim Sim 

13 12 12 Não Sim Sim 

14 3 3 Não Sim Sim 

15 0 12 Não Sim Sim 

16 0 0 Não Sim Não 

17 1 0 Não Sim Não 

18 0 10 Não Sim Sim 

19 0 0 Não Sim Não 

20 3 4 Não Sim Sim 

21 0 12 Não Não Sim 

22 4 3 Não Sim Sim 

23 1 2 Sim Sim Sim 

24 0 0 Não Não Não 

25 6 18 Não Sim Sim 

26 1 2 Não Sim Sim 

27 4 7 Não Sim Sim 

28 8 6 Não Sim Sim 

29 8 0 Não Sim Não 

30 2 0 Não Sim Sim 

31 0 1 Não Sim Sim 



 

 

conclusão 

legenda: PNM - Pneumonia 

 
 

 

 

 

 

 

N 
Queixa 

respiratória 
(meses) 

Queixa de 
deglutição 

(meses) 

Histórico 
de PNM 

Emagrecimento 
Aumento 

da duração 
da refeição 

32 0 5 Não Sim Sim 

33 0 4 Não Sim Sim 

34 36 24 Não Sim Sim 

35 24 6 Não Sim Sim 

36 0 12 Não Não Sim 

37 12 0 Não Sim Sim 

38 0 5 Não Não Não 

39 6 3 Não Sim Não 

40 1 5 Não Sim Sim 

41 0 60 Não Sim Sim 

42 36 36 Não Não Sim 

43 9 9 Não Sim Sim 

44 3 6 Não Sim Sim 

45 0 6 Não Sim Sim 

46 16 16 Não Não Sim 

47 42 0 Não Não Sim 

48 6 3 Não Sim Sim 

49 6 12 Não Não Sim 

50 1 4 Não Sim Sim 

51 21 6 Não Não Sim 

52 0 13 Não Não Não 

53 0 4 Não Não Não 

54 6 6 Não Não Sim 

55 1 0 Não Não Não 

56 5 6 Não Sim Sim 

57 12 12 Não Sim Sim 

58 102 48 Não Não Sim 

59 8 0 Não Não Sim 

60 0 24 Não Não Sim 

61 0 12 Não Não Sim 

62 12 12 Não Sim Sim 

63 0 12 Não Sim Não 



 

Tabela 13 - Achados estruturais 

N 
Dentição 
superior 

Dentição inferior 
Fasciculação de 

língua 
Atrofia de 

língua 

1 5 1 Sim Não 

2 4 3 Sim Sim 

3 1 1 Sim Sim 

4 4 5 Sim Não 

5 4 3 Não Não 

6 3 3 Sim Sim 

7 4 3 Não Não 

8 3 5 Não Não 

9 4 3 Sim Sim 

10 4 5 Sim Sim 

11 3 3 Sim Não 

12 4 3 Sim Não 

13 4 3 Sim Sim 

14 3 1 Sim Sim 

15 4 2 Sim Sim 

16 5 3 Sim Sim 

17 5 5 Sim Não 

18 3 3 Sim Sim 

19 5 5 Sim Sim 

20 3 3 Não Sim 

21 3 3 Sim Sim 

22 3 3 Sim Sim 

23 3 3 Sim Sim 

24 4 4 Não Sim 

25 3 3 Sim Sim 

26 4 3 Sim Sim 

27 4 4 Sim Não 

28 3 3 Sim Sim 

29 4 2 Não Sim 

30 1 1 Não Sim 

31 3 3 Sim Sim 

32 4 3 Sim Sim 

33 4 4 Sim Sim 

34 3 3 Sim Sim 

35 1 1 Sim Sim 

36 4 4 Sim Sim 

37 1 1 Sim Sim 

38 3 1 Sim Sim 

39 1 1 Não Sim 

40 5 5 Sim Sim 

41 3 3 Sim Sim 

42 5 3 Sim Sim 

43 3 3 Sim Não 

44 1 1 Sim Sim 

45 1 1 Não Não 

continua 



 

 

conclusão 

N 
Dentição 
superior 

Dentição inferior 
Fasciculação de 

língua 
Atrofia de 

língua 

46 3 3 Não Não 

47 4 2 Não Não 

48 3 3 Não Não 

49 5 3 Não Não 

50 3 3 Sim Sim 

51 1 1 Sim Sim 

52 1 1 Sim Não 

53 3 3 Não Não 

54 4 3 Não Não 

55 5 3 Não Não 

56 5 3 Sim Sim 

57 4 5 Sim Sim 

58 3 3 Não Não 

59 1 1 Sim Sim 

60 4 5 Não Não 

61 3 3 Sim Sim 

62 3 3 Não Não 

63 1 1 Não Não 

Legenda: 1- completa  2- edêntulo  3- ausência parcial  4- prótese completa  5- prótese 

parcial. 

Tabela 14 - Achados clínicos com a consistência pastosa 

N 

Avaliação inicial Avaliação Final 

Dificuldade 
de 

contenção 

Dificuldade 
de 

transporte 

Dificuldade 
de 

proteção 
de vias 
aéreas 

Dificuldade 
de 

contenção 

Dificuldade 
de 

transporte 

Dificuldade 
de 

proteção 
de vias 
aéreas 

1 0 1 0 0 1 0 

2 0 1 1 0 1 1 

3 0 0 0 0 0 0 

4 0 1 1 N/A N/A N/A 

5 0 0 0 0 1 0 

6 1 1 1 1 1 1 

7 0 1 0 0 1 1 

8 0 0 0 N/A N/A N/A 

9 0 1 0 0 1 0 

10 0 0 0 0 1 0 

11 0 1 0 0 1 0 

12 0 1 1 N/A N/A N/A 

13 0 0 0 0 1 0 

14 0 0 0 0 0 0 

15 1 1 0 1 1 1 

16 0 1 0 0 1 0 

17 0 0 0 0 1 0 

continua 



 

continuação 

N 

Avaliação inicial Avaliação Final 

Dificuldade 
de 

contenção 

Dificuldade 
de 

transporte 

Dificuldade 
de 

proteção 
de vias 
aéreas 

Dificuldade 
de 

contenção 

Dificuldade 
de 

transporte 

Dificuldade 
de 

proteção 
de vias 
aéreas 

18 0 1 1 0 1 1 

19 0 0 0 1 1 1 

20 0 0 0 1 1 1 

21 0 1 0 0 1 0 

22 0 0 0 0 1 0 

23 0 1 1 0 1 1 

24 0 0 0 0 1 0 

25 0 1 0 0 1 1 

26 0 1 0 N/A N/A N/A 

27 0 0 0 0 1 1 

28 0 1 0 0 1 0 

29 0 0 0 0 1 1 

30 0 0 0 0 1 0 

31 0 1 0 0 1 0 

32 1 1 1 1 1 1 

33 0 1 1 0 1 1 

34 0 1 0 0 1 1 

35 0 1 1 0 1 1 

36 0 0 1 0 1 1 

37 0 1 1 0 1 1 

38 0 0 1 1 1 1 

39 0 0 1 1 1 1 

40 0 1 1 1 1 1 

41 0 0 0 0 1 0 

42 0 1 0 0 0 0 

43 0 1 0 0 1 0 

44 1 1 0 0 1 0 

45 0 1 1 0 1 0 

46 1 1 0 0 1 0 

47 0 0 0 0 0 0 

48 0 1 0 0 1 0 

49 0 0 0 0 0 0 

50 0 1 0 0 1 0 

51 0 0 1 0 0  1  

52 0 0 0 0  0  0  

53 0 0 0 0  0  0  

54 0 0 1 0  0  1 

55 0 0 0  0 0  0  

56 0 1 0  0 1  0 

57 0 1 0  0 1  0  

continua 



 

 

conclusão 

N 

Avaliação inicial Avaliação Final 

Dificuldade 
de 

contenção 

Dificuldade 
de 

transporte 

Dificuldade 
de 

proteção 
de vias 
aéreas 

Dificuldade 
de 

contenção 

Dificuldade 
de 

transporte 

Dificuldade 
de 

proteção 
de vias 
aéreas 

58 0 0 0  0 0  0  

59 0 0 0  0 0  0  

60 0 0 0  0 0  0  

61 0 0 0  0 0  0  

62 0 0 0  0 0  0  

63 0 0 0  0 0  0  

       Legenda: 0- não   1- sim  N/A- não aplicado.      

 



 

Tabela 15 - Achados clínicos com a consistência sólida 

N 

Avaliação inicial Avaliação Final 

Dificuldade de 
contenção 

Dificuldade de 
transporte 

Dificuldade de 
proteção de 
vias aéreas 

Dificuldade de 
Mastigação 

Dificuldade de 
contenção 

Dificuldade de 
transporte 

Dificuldade de 
proteção de 
vias aéreas 

Dificuldade de 
Mastigação 

1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

3 0 1 0 0 N/A N/A N/A N/A 

4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

5 0 0 0 0 0 1 0 0 

6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

7 0 1 0 0 N/A N/A N/A N/A 

8 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 

9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

10 0 1 0 1 N/A N/A N/A N/A 

11 0 1 1 1 N/A N/A N/A N/A 

12 0 1 0 1 N/A N/A N/A N/A 

13 0 1 1 1 0 1 1 1 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 1 1 0 1 N/A N/A N/A N/A 

16 0 1 0 1 N/A N/A N/A N/A 

17 0 0 0 1 N/A N/A N/A N/A 

18 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

19 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 

20 0 0 1 1 N/A N/A N/A N/A 

21 0 1 0 0 N/A N/A N/A N/A 

22 0 0 0 0 0 1 1 1 

23 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

24 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 

 continua



 

continuação 

N 

Avaliação inicial Avaliação Final 

Dificuldade de 
contenção 

Dificuldade de 
transporte 

Dificuldade de 
proteção de 
vias aéreas 

Dificuldade de 
Mastigação 

Dificuldade de 
contenção 

Dificuldade de 
transporte 

Dificuldade de 
proteção de 
vias aéreas 

Dificuldade de 
Mastigação 

25 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

26 0 1 0 1 N/A N/A N/A N/A 

27 0 1 0 1 N/A N/A N/A N/A 

28 0 1 0 1 0 1 0 1 

29 0 1 0 1 N/A N/A N/A N/A 

30 0 1 0 0 N/A N/A N/A N/A 

31 0 1 1 0 N/A N/A N/A N/A 

32 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

33 0 1 1 1 N/A N/A N/A N/A 

34 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

35 0 1 0 1 N/A N/A N/A N/A 

36 0 1 1 1 N/A N/A N/A N/A 

37 0 1 1 1 N/A N/A N/A N/A 

38 0 0 0 1 N/A N/A N/A N/A 

39 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 

40 0 1 0 1 N/A N/A N/A N/A 

41 0 1 0 1 N/A N/A N/A N/A 

42 0 1 0 1 0 1 0 1 

43 0 1 1 1 0 1 1 1 

44 1 1 1 1 1 1 1 1 

45 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

46 1 1 0 1 0 1 0 1 

47 0 0 0 0 0 1 1 1 

                 continua 



 

 

 conclusão 

N 

Avaliação inicial Avaliação Final 

Dificuldade de 
contenção 

Dificuldade de 
transporte 

Dificuldade de 
proteção de 
vias aéreas 

Dificuldade de 
Mastigação 

Dificuldade de 
contenção 

Dificuldade de 
transporte 

Dificuldade de 
proteção de 
vias aéreas 

Dificuldade de 
Mastigação 

48 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

49 0 0 0 0 0 1 0 1 

50 0 1 0 1 0 1 0 1 

51 0 1 0 0 0  1  0  1  

52 0 0 0 0 0  0  0  0  

53 0 0 0 0 0  0  0  0  

54 0 0 1 0 0  0  1  0  

55 0 0 0 0 0  0  0  0  

56 0 1 0 1 0  1  0  1  

57 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

58 0 0 0 0 0 0 0 0 

59 0 0 0 1 0 0 0 0 

60 0 0 0 0 0 0 0 0 

61 0 1 0 0 0 1 0 0 

62 0 0 0 0 0 0 0 0 

63 0 0 0 0 0 0 0 0 

Legenda: 0- não   1- sim  N/A- não aplicado. 



 

Tabela 16 - Achados clínicos com a consistência líquida 

N 

Avaliação inicial Avaliação Final 

Dificuldade 
de 

contenção 

Dificuldade 
de 

transporte 

Dificuldade 
de 

proteção 
de vias 
aéreas 

Dificuldade 
de 

contenção 

Dificuldade 
de 

transporte 

Dificuldade 
de 

proteção 
de vias 
aéreas 

1 1 1 1 1 1 1 

2 0 0 1 N/A N/A N/A 

3 0 0 1 N/A N/A N/A 

4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

5 0 0 1 0 1 1 

6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

7 0 1 0 N/A N/A N/A 

8 0 0 0 N/A N/A N/A 

9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

10 0 0 0 N/A N/A N/A 

11 0 1 1 N/A N/A N/A 

12 0 1 1 N/A N/A N/A 

13 0 0 0 0 1 1 

14 0 0 0 0 0 0 

15 1 1 1 N/A N/A N/A 

16 1 0 0 N/A N/A N/A 

17 0 0 1 N/A N/A N/A 

18 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

19 0 0 0 N/A N/A N/A 

20 0 0 1 N/A N/A N/A 

21 0 0 0 N/A N/A N/A 

22 0 0 1 0 1 1 

23 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

24 0 0 0 N/A N/A N/A 

25 1 1 1 N/A N/A N/A 

26 1 1 0 N/A N/A N/A 

27 0 0 1 N/A N/A N/A 

28 0 1 1 0 1 1 

29 0 0 0 N/A N/A N/A 

30 0 0 0 N/A N/A N/A 

31 0 1 1 N/A N/A N/A 

32 1 1 1 N/A N/A N/A 

33 1 1 1 N/A N/A N/A 

34 0 1 0 N/A N/A N/A 

35 0 1 1 N/A N/A N/A 

36 0 0 1 N/A N/A N/A 

37 1 1 1 N/A N/A N/A 

38 0 0 1 N/A N/A N/A 

39 0 0 0 N/A N/A N/A 

40 1 1 1 N/A N/A N/A 

41 0 0 1 1 1 0 

42 0 1 0 1 1 0 

continua  



 

conclusão 

N 

Avaliação inicial Avaliação Final 

Dificuldade 
de 

contenção 

Dificuldade 
de 

transporte 

Dificuldade 
de 

proteção 
de vias 
aéreas 

Dificuldade 
de 

contenção 

Dificuldade 
de 

transporte 

Dificuldade 
de 

proteção 
de vias 
aéreas 

43 0 1 1 0 1 1 

44 1 1 1 1 1 1 

45 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

46 1 1 1 1 1 1 

47 0 0 0 0 1 0 

48 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

49 1 1 1 0 1 1 

50 0 1 0 0 1 0 

51 0 0 1 1  1  1  

52 0 0 0 0  0  0  

53 1 1 0 1  1  0  

54 0 0 1 0  0  1  

55 0 0 0 0  0  0  

56 0 1 1 0  1 1  

57 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

58 0 0 0 0 0 0 

59 0 0 0 0 0 0 

60 0 0 0 0 0 0 

61 0 0 0 0 0 0 

62 0 0 0 0 0 0 

63 0 0 0 0 0 0 

Legenda: 0- não   1- sim  N/A- não aplicado. 

Tabela 17 - Achados clínicos com a consistência líquida espessada 

N 

Avaliação inicial Avaliação Final 

Dificuldade 
de 

contenção 

Dificuldade 
de 

transporte 

Dificuldade 
de 

proteção 
de vias 
aéreas 

Dificuldade 
de 

contenção 

Dificuldade 
de 

transporte 

Dificuldade 
de 

proteção 
de vias 
aéreas 

1 0 1 0 0 1 0 

2 0 1 1 0 1 1 

3 0 0 0 0 0 0 

4 0 1 1 N/A N/A N/A 

5 0 0 0 0 1 0 

6 1 1 1 1 1 1 

7 N/A N/A N/A 0 1 1 

8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

9 0 1 0 0 1 0 

10 N/A N/A N/A 0 1 0 

11 0 1 0 0 1 0 

12 0 1 1 N/A N/A N/A 

continua 



 

continua 

N 

Avaliação inicial Avaliação Final 

Dificuldade 
de 

contenção 

Dificuldade 
de 

transporte 

Dificuldade 
de 

proteção 
de vias 
aéreas 

Dificuldade 
de 

contenção 

Dificuldade 
de 

transporte 

Dificuldade 
de 

proteção 
de vias 
aéreas 

13 N/A N/A N/A 0 1 0 

14 N/A N/A N/A 0 0 0 

15 1 1 0 1 1 1 

16 N/A N/A N/A 0 1 0 

17 0 0 0 0 1 0 

18 0 1 1 0 1 1 

19 N/A N/A N/A 1 1 1 

20 0 0 0 1 1 1 

21 N/A N/A N/A 0 1 0 

22 0 0 0 0 1 0 

23 0 1 1 0 1 1 

24 N/A N/A N/A 0 1 0 

25 0 1 0 0 1 1 

26 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

27 0 0 0 0 1 1 

28 0 1 0 0 1 0 

29 N/A N/A N/A 0 1 1 

30 N/A N/A N/A 0 1 0 

31 0 1 0 0 1 0 

32 1 1 1 1 1 1 

33 0 1 1 0 1 1 

34 N/A N/A N/A 0 1 1 

35 0 1 1 0 1 1 

36 0 0 1 0 1 1 

37 0 1 1 0 1 1 

38 0 0 1 1 1 1 

39 N/A N/A N/A 1 1 1 

40 0 1 1 1 1 1 

41 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

42 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

43 0 1 0 0 1 0 

44 0 1 0 0 1 0 

45 0 1 0 0 1 0 

46 0 0 0 0 1 0 

47 0  0 1 N/A N/A N/A 

48 0 1 0 0 1 0 

49 0 0 0 0 1 0 

50 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

51 N/A N/A N/A  0 0  0  

52 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

53 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

54 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

55 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 



 

 

conclusão 

N 

Avaliação inicial Avaliação Final 

Dificuldade 
de 

contenção 

Dificuldade 
de 

transporte 

Dificuldade 
de 

proteção 
de vias 
aéreas 

Dificuldade 
de 

contenção 

Dificuldade 
de 

transporte 

Dificuldad
e de 

proteção 
de vias 
aéreas 

56 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

57 0 1 0  0  1 0  

58 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

59 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

60 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

61 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

62 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

63 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Legenda: 0- não   1- sim  N/A- não aplicado. 

Tabela 18 - Avaliação quantitativa dos órgãos fonoarticulatórios 

N 

Avaliação inicial Avaliação final 

Pressão 
de língua 

(kPa) 

Pressão 
de lábio 

Pressão 
de 

bochecha 

Tempo de 
resistência 
de língua 

(s) 

Pressão 
de 

língua 

Pressão 
de lábio 

Pressão 
de 

bochecha 

Tempo de 
resistência 
de língua 

(kPa) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) (s) 

1 11 16 15 3 11 16 15 3 

2 8 14 12 6 7 19 4 2 

3 8 30 6 0 6 25 6 9 

4 10 6 11 7 7 5 2 2 

5 19 50 18 6 21 19 15 12 

6 4 9 2 0 4 9 2 0 

7 31 16 13 0 15 9 5 0 

8 28 16 6 11 14 19 6 3 

9 4 2 6 2 1 3 2 0 

10 11 9 6 0 3 6 5 0 

11 9 9 2 0 6 5 5 0 

12 11 20 6 2 7 12 4 0 

13 15 16 6 0 8 8 5 0 

14 14 10 18 5 12 12 11 0 

15 12 0 4 0 5 10 0 0 

16 10 18 14 7 8 0 10 0 

17 16 10 6 13 10 12 5 0 

18 2 7 2 0 2 7 2 0 

19 18 14 11 2 10 13 19 2 

20 17 10 11 12 13 5 6 4 

21 18 23 12 0 5 13 8 0 

22 13 20 8 5 5 7 5 2 

23 13 9 0 0 13 9 0 0 

24 29 8 4 8 6 3 2 2 

continua 



 

 

conclusão 

N 

Avaliação inicial Avaliação final 

Pressão 
de língua 

(kPa) 

Pressão 
de lábio 

Pressão 
de 

bochecha 

Tempo de 
resistência 
de língua 

(s) 

Pressão 
de 

língua 

Pressão 
de lábio 

Pressão 
de 

bochecha 

Tempo de 
resistência 
de língua 

(kPa) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) (s) 

25 4 13 3 0 3 5 3 0 

26 16 13 6 0 15 8 0 0 

27 27 23 19 3 4 4 5 0 

28 4 13 3 0 4 13 3 0 

29 17 12 6 24 9 5 2 0 

30 24 23 9 5 26 22 16 8 

31 20 13 12 4 9 5 10 0 

32 6 4 11 0 1 2 0 0 

33 9 6 6 0 1 4 3 0 

34 16 8 2 3 10 9 5 5 

35 14 28 11 2 12 5 5 0 

36 12 8 11 2 7 11 7 0 

37 12 27 14 4 8 32 7 2 

38 24 10 14 4 16 6 12 2 

39 20 27 8 0 5 0 0 0 

40 7 13 3 6 6 3 1 0 

41 6 14 13 2 4 2 14 0 

42 14 7 6 2 9 8 7 0 

43 21 5 6 0 21 5 6 0 

44 10 7 4 0 10 7 4 0 

45 8 8 7 20 8 8 7 20 

46 8 4 3 2 8 4 3 2 

47 28 27 10 5 14 23 11 3 

48 12 5 7 4 12 5 7 4 

49 17 18 3 2 13 8 2 0 

50 29 27 11 12 20 20 21 12 

51 46 41 16 6 31 33 21 3 

52 27 26 12 6 18 3 9 8 

53 40 20 7 2 10 15 9 2 

54 24 13 9 8 15 7 13 8 

55 53 28 8 3 53 28 8 3 

56 11 18 4 23 11 18 4 23 

57 18 12 11 4 18 12 11 4 

58 20 44 9 5 18 31 11 15 

59 14 20 5 0 45 13 8 6 

60 60 32 21 8 53 18 23 9 

61 11 16 9 0 9 7 2 0 

62 38 21 13 9 38 21 13 9 

63 51 39 30 6 51 16 26 13 

 



 

Tabela 19 - Parâmetros para indicação de GEP 

N 
Avaliação inicial Avaliação final Motivo de 

indicação 

de GEP 

Tempo 
até 

indicação 

de  GEP 

(meses) IMC ASHA  ALSFRS  IMC ASHA  ALSFRS 

1 baixo 
3 18 

baixo 3 18 
Perda de 

peso 0 

2 adequado 4 29 adequado 3 26 disfagia 3 

3 baixo 
5 35 

baixo 3 17 
dif 

respiração 6 

4 adequado 4 28 baixo 3 28 disfagia 3 

5 adequado 
6 18 

adequado 
3 15 dif 

respiração 
9 

6 baixo 
3 9 

baixo 
3 9 Perda de 

peso 
0 

7 adequado 
6 22 

baixo 
3 14 dif 

respiração 3 

8 adequado 7 24 adequado 3 12 disfagia 12 

9 baixo 
5 22 

baixo 
3 12 Perda de 

peso 
6 

10 adequado 5 33 adequado 3 32 disfagia 3 

11 adequado 5 20 adequado 3 20 disfagia 3 

12 adequado 
5 28 

adequado 
1 18 dif 

respiração 
6 

13 adequado 6 32 adequado 3 23 disfagia 9 

14 adequado 
5 16 

adequado 
3 10 Perda de 

peso 3 

15 adequado 5 22 adequado 2 22 disfagia 6 

16 adequado 
6 19 

baixo 3 10 
Perda de 

peso 
9 

17 baixo 
6 30 

baixo 3 14 
Perda de 

peso 9 

18 adequado 3 13 adequado 3 13 disfagia 0 

19 acima 
6 20 

adequado 3 10 
dif 

respiração 
3 

20 adequado 6 27 adequado 3 19 disfagia 6 

21 acima 7 30 adequado 3 10 disfagia 9 

22 adequado 
5 29 

adequado 3 16 
Perda de 

peso 6 

23 adequado 
3 13 

adequado 
3 13 Perda de 

peso 0 

24 adequado 
7 40 

baixo 3 19 
Perda de 

peso 
24 

25 adequado 
3 7 

baixo 
3 7 Perda de 

peso 
3 

26 acima 5 13 adequado 1 8 disfagia 3 

27 acima 6 30 adequado 3 21 disfagia 6 

continua 



 

 

continuação 

N 
Avaliação inicial Avaliação final Motivo de 

indicação 

de GEP 

Tempo 
até 

indicação 

de  GEP 

(meses) IMC ASHA  ALSFRS  IMC ASHA  ALSFRS 

28 baixo 3 19 baixo 3 19 disfagia 0 

29 adequado 7 33 baixo 2 9 disfagia 12 

30 adequado 7 30 adequado 3 16 disfagia 12 

31 adequado 6 26 adequado 3 6 disfagia 12 

32 adequado 4 26 adequado 2 17 disfagia 3 

33 adequado 4 15 adequado 2 10 disfagia 0 

34 adequado 
4 8 

adequado 3 5 
dif 

respiração 
3 

35 adequado 
5 23 

adequado 
3 18 dif 

respiração 3 

36 adequado 
6 27 

adequado 2 16 
dif 

respiração 
6 

37 adequado 4 32 adequado 3 22 disfagia 3 

38 adequado 
5 30 

adequado 
2 20 dif 

respiração 
3 

39 adequado 6 15 adequado 2 6 disfagia 9 

40 adequado 5 11 adequado 3 6 disfagia 6 

41 adequado 7 36 adequado 3 14 
Perda de 

peso 15 

42 adequado 6 28 adequado 3 17 
dif 

respiração 6 

43 adequado 3 12 adequado 3 12 
dif 

respiração 0 

44 baixo 3 24 baixo 3 24 
Perda de 

peso 0 

45 adequado 3 27 adequado 3 27 disfagia 0 

46 adequado 3 17 adequado 3 17 disfagia 0 

47 acima 7 31 adequado 3 21 
Perda de 

peso 9 

48 adequado 3 5 adequado 3 5 disfagia 0 

49 adequado 6 33 adequado 3 20 disfagia 12 

50 adequado 6 33 adequado 3 18 
dif 

respiração 9 

51 acima 6 21 NA  NA  NA  NA  NA  

52 adequado 7 30 NA  NA  NA  NA  NA  

53 adequado 7 33 NA  NA  NA  NA  NA  

54 adequado 6 31 NA  NA  NA  NA  NA  

55 adequado 7 29 NA  NA  NA  NA  NA  

56 adequado 5 27 NA  NA  NA  NA  NA  

57 adequado 4 12 NA  NA  NA  NA  NA  

58 adequado 7 33 NA  NA  NA  NA  NA  

59 adequado 7 37 NA  NA  NA  NA  NA  

60 adequado 7 38 NA  NA  NA  NA  NA  

continua 



 

 

conclusão 

N 
Avaliação inicial Avaliação final Motivo de 

indicação 

de GEP 

Tempo 
até 

indicação 

de  GEP 

(meses) IMC ASHA  ALSFRS  IMC ASHA  ALSFRS 

61 acima 7 32 NA  NA  NA  NA  NA  

62 adequado 7 33 NA  NA  NA  NA  NA  

63 adequado 7 35 NA  NA  NA  NA  NA  

Legenda: GEP - gastrostomia, IMC - índice de massa corpórea, ASHA- escala de 
funcionalidade da degluticao, ALSFRS - escala de funcionalidade global do paciente com 
esclerose lateral amiotrófica. 

 
Tabela 20 - Resultados das CVF e VED no momento da indicação de GEP 

N  
CLASSIFICAÇÃO DISFAGIA 

CVF  (%) L LE P S 

1 40 3 1 1 3 

2 - 3 3 3 3 

3 57 - - - - 

4 58 3 3 3 3 

5 41 0 0 0 0 

6 - 2 2 2 3 

7 - - - - - 

8 - - - - - 

9 N/C 3 1 1 3 

10 69 3 2 2 3 

11 67 3 1 1 3 

12 N/C 3 2 2 3 

13 79 3 1 1 1 

14 74 3 3 3 3 

15 - 2 1 2 3 

16 - - - - - 

17 58 0 0 1 1 

18 N/C 3 3 3 3 

19 49 - - - - 

20 95 3 3 3 3 

21 N/C 3 3 3 3 

22 N/C 2 2 2 2 

23 35 - - - - 

24 84 3 2 2 3 

25 70 3 2 2 3 

26 N/C 3 3 3 3 

27 77 2 1 1 2 

28 - 3 2 2 3 

29 N/C 2 2 2 3 

30 50 2 2 2 3 

continua 



 

 

conclusão 

N  
CLASSIFICAÇÃO DISFAGIA 

CVF  (%) L LE P S 

31 52 1 1 1 1 

32 74 3 3 2 3 

33 N/C 3 3 3 3 

34 N/C 3 2 2 3 

35 40 3 0 0 0 

36 79 1 1 1 3 

37 39 - - - - 

38 99 3 3 3 3 

39 62 1 1 1 1 

40 47 - - - - 

41 N/C 1 1 1 1 

42 73 2 2 2 2 

43 - 2 2 2 3 

44 - - - - - 

45 63 - - - - 

46 - 2 1 1 2 

47 - 2 1 1 2 

48 - - - - - 

49 N/C - - - - 

50 - - - - - 

51 N/A N/A N/A N/A N/A 

52 N/A N/A N/A N/A N/A 

53 N/A N/A N/A N/A N/A 

54 N/A N/A N/A N/A N/A 

55 N/A N/A N/A N/A N/A 

56 N/A N/A N/A N/A N/A 

57 N/A N/A N/A N/A N/A 

58 N/A N/A N/A N/A N/A 

59 N/A N/A N/A N/A N/A 

60 N/A N/A N/A N/A N/A 

61 N/A N/A N/A N/A N/A 

62 N/A N/A N/A N/A N/A 

63 N/A N/A N/A N/A N/A 

Legenda: CVF - capacidade vital forcada, L- líquido, LE- líquido espessado, P- pastoso, S- 
sólido, N/C - não conseguiu realizar o exame, N/A- não aplicado, - não compareceu ao 
exame. 

 

 

 



 

11.4 APÊNDICE D – Gráficos complementares 

 

 

Gráfico 38 - Curva de Kaplan-Meier por categoria de pressão de lábio no 
momento de indicação da GEP 

 
Legenda: Sobrevivência empírica: Probabilidade de indicação de GEP por categoria de 
pressão de lábio no momento da indicação de GEP. 

 

Gráfico 39 - Curva de Kaplan-Meier por categoria de ALSFRS no momento 
da indicação de GEP 

 
Legenda: Sobrevivência empírica: Probabilidade de indicação de GEP por categoria de 
ALSFRS no momento da indicação de GEP. 

 
 



 

Gráfico 40 - Curva de Kaplan-Meier por categoria de atrofia de língua 

 
Legenda: Sobrevivência empírica: Probabilidade de indicação de GEP por categoria de 
atrofia de língua. 

 

Gráfico 41 - Curva de Kaplan-Meier por categoria de fasciculação de língua 

 
Legenda: Sobrevivência empírica: Probabilidade de indicação de GEP por categoria de 
fasciculação de língua. 

 
 



 

Gráfico 42 - Curva de Kaplan-Meier por categoria de Capacidade Vital 
Forçada (%) no momento da indicação de GEP 

 
Legenda: Sobrevivência empírica: Probabilidade de indicação de GEP por categoria de CVF 
(%) no momento da indicação de GEP. 

 

Gráfico 43 - Curva de Kaplan-Meier por categoria de classificação da 
disfagia com líquido no momento de indicação da GEP 

 
Legenda: Sobrevivência empírica: Probabilidade de indicação de GEP por categoria da 
disfagia com o liquido no momento da indicação de GEP. 

 

 



 

Gráfico 44 - Curva de Kaplan-Meier por categoria de classificação da 
disfagia com líquido espessado no momento de indicação da GEP 

 
Legenda: Sobrevivência empírica: Probabilidade de indicação de GEP por categoria da 
disfagia com o liquido espessado no momento da indicação de GEP. 

 

Gráfico 45 - Curva de Kaplan-Meier por categoria de classificação da 
disfagia com alimento pastoso no momento de indicação da GEP 

 
Legenda: Sobrevivência empírica: Probabilidade de indicação de GEP por categoria da 
disfagia com o pastoso no momento da indicação de GEP. 

 

 



 

Gráfico 46 - Curva de Kaplan-Meier por categoria de classificação da 
disfagia com alimento sólido no momento de indicação da GEP 

 
Legenda: Sobrevivência empírica: Probabilidade de indicação de GEP por categoria da 
disfagia com o sólido no momento da indicação de GEP. 

 

Gráfico 47 - Curva de Kaplan-Meier por categoria de gênero. 

 
Legenda: Sobrevivência empírica: Probabilidade de indicação de GEP por categoria de 
gênero. 

 

 



 

Gráfico 48 - Curva de Kaplan-Meier por categoria de IMC no momento de 
indicação da GEP 

 
Legenda: Sobrevivência empírica: Probabilidade de indicação de GEP por categoria de IMC 
no momento da indicação de GEP. 



 

11.5 APÊNDICE E – Tongue forces and handgrip strength in normal 
individuals: association with swallowing 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 



 

11.6 APÊNDICE F – Normas para submissão no periódico Clinics 
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CLINICS publishes peer-reviewed articles of interest to clinicians and researchers in the medical 
sciences. CLINICS is registered with PubMed Centraland SciELOand complies with the policies 
of funding agencies, such as the Wellcome Trust, the Research Councils UK (RCUK), 
the National Institutes of Health (NIH), and the German Research Foundation (DFG), which 
request or require deposition of the published articles that they fund into publicly available 
databases. CLINICS supports the position of the International Committee of Medical Journal 
Editors (http://www.icmje.org/) on trial registration. All trials initiated after January 1, 2012 must be 
prospectively registered (before patient recruitment begins) in a publicly accessible registry. Trials 
initiated before January 1, 2012 must be registered before submission to our journals. See 
the ICMJE FAQ regarding trial registration for further details. Visit 
http://www.who.int/ictrp/network/list_registers/en/index.html for the WHO's list of approved 
registries. CLINICS suggests: http://www.clinicaltrials.gov/as a user friendly site. 

  

Publication Fees 

CLINICS uses a business model in which expenses are recovered in part by charging a 
publication fee to the authors or research sponsors for each published article. Our 2014 prices 
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* The exchange rate for payments in Brazil-Real is the commercial exchange rate of the day the 
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Manuscripts involving human subjects or the use of laboratory animals must clearly state 
adherence to appropriate guidelines and approval of protocols by their institutional review boards. 
Photographs that may identify patients or other human participants of studies shall be acceptable 
only when a legally valid consent form is signed by the participating patient, other human 
participant, or his/her legally constituted representative. 

  

Manuscripts should be digitalized using a Word *.doc-compatible software program and submitted 
online in English. 

Authors are strongly advised to submit the manuscript in its final form to a spell check for English 
(US). Submissions with excessive spelling or syntax mistakes as well as articles in which the 
meaning is not sufficiently clear shall be returned to authors for correction. 

Authors are also strongly advised to use abbreviations sparingly whenever possible to avoid 
jargon and improve the readability of the manuscript. All abbreviations must be defined the first 
time that they are used. Only terms or expressions that are used at least 5 times throughout the 
text should be abbreviated. Never use abbreviations that spell common English words, such as 
FUN, PIN, SCORE, and SUN. 
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to do so will cause the submission to be returned to you during the preliminary examination by the 
Editorial Office. 
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·       Materials and Methods: This section should briefly give clear and sufficient information to 
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Previously published methods may be briefly described following the reference. 

·       Ethics: When reporting experiments on human subjects, indicate whether the 
procedures were in accordance with the ethical standards of the responsible committee on 
human experimentation (institutional or regional) and with the Helsinki Declaration of 1975, which 
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