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RESUMO 
 

 
Medeiros GC. Preditores clínicos do risco de disfagia após intubação 
orotraqueal prolongada [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo; 2015. 38p. 
 

INTRODUÇÃO: A deglutição é um processo complexo que requer a 
coordenação precisa de mais de 25 músculos, seis pares de nervos cranianos 
e os lobos frontais. O comprometimento neste processo, denominado de 
disfagia, pode aumentar a taxa de morbidade dos pacientes e também o risco 
para a aspiração, retardando a administração de uma nutrição adequada por 
via oral. A intubação orotraqueal prolongada, definida na literatura como 
período superior a 48 horas de intubação, poderá causar alterações na 
deglutição e ocasionar a disfagia após a extubação. OBJETIVO: correlacionar 
a gravidade de pacientes críticos não neurológicos com preditores clínicos do 
risco de broncoaspiração. MÉTODOS: Participaram do estudo adultos, com 
histórico de intubação orotraqueal prolongada (>48 horas), submetidos à 
avaliação da deglutição em beira de leito nas primeiras 48 horas após a 
extubação. A coleta de dados envolveu: avaliação fonoaudiológica clínica do 
risco de aspiração broncopulmonar; determinação do nível funcional da 
deglutição (American Speech-Language-Hearing Association National 
Outcome Measurement System); determinação da gravidade do paciente 
(Sequential Organ Failure Assessment). RESULTADOS: a amostra do estudo 
foi composta por 150 pacientes. Para fins da análise estatística, os pacientes 
foram agrupados da seguinte forma: ASHA 1 (sem possibilidade de 
alimentação por via oral); ASHA 2 (sem possibilidade de alimentação por via 
oral); ASHA 3 (deglutição funcional). As análises estatísticas indicaram os 
seguintes resultados significantes: indivíduos no grupo ASHA 3 eram mais 
jovens (46,4±18,30), permaneceram entubados por menos tempo (4,9±2,7 
dias) e apresentaram menor gravidade de quadro clínico geral (Sequential 
Organ Failure Assessment 2,00-5,00). Os sinais clínicos preditores de 
broncoaspiração que mais diferenciaram os grupos foi a presença de ausculta 
cervical alterada e presença de tosse após a deglutição, sendo que o grupo 
ASHA 3 não apresentou esses sinais. CONCLUSÃO: Pacientes críticos, 
submetidos à IOTP, idade ≥55 anos, com período de intubação ≥6 dias, 
gravidade de quadro clínico geral ≥5 na Sequential Organ Failure 
Assessment, pontuação na Escala de Coma de Glasgow ≤14, e com ausculta 
cervical alterada e tosse após a deglutição, devem ser priorizados para a 
avaliação fonoaudiológica completa. 
 
Descritores: 1.Deglutição  2.Transtornos da Deglutição  3.Intubação 
intratraqueal  4.Pneumonia aspirativa  5.Unidades de terapia intensiva  
6.Fonoaudiologia 

  



 

 

 

SUMARY 
 

 
Medeiros GC. Clinical predictors of dysphagia risk after prolonged orotracheal 
intubation [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São 
Paulo”; 2015. 38p. 
 

INTRODUCTION: Swallowing is a complex process, that require the precise 
timing and coordination of more than 25 muscles, six cranial nerves and frontal 
lobes. Compromise of this process, or dysphagia, can result in profund 
morbidity, increasing the changes of aspiration and delaying the admistration 
of proper oral nutrition. It is know that an orotracheal tube might disturb these 
intricately choreographed events and cause post-extubation dysphagia. 
Prolonged intubation, typically defined as longer than 48 hours in the literature, 
is thought to contribute to swallowing dysfunction. OBJECTIVES: to correlate 
the severity of non-neurologic critical patients with clinical predictors for the 
risk of bronchoaspiration. METHODS: Participants of this study were adults, 
submitted to prolonged orotracheal intubation (>48 hours) and to a swallowing 
bedside evaluation during the first 48 hours after extubation. Data gathering 
involved: clinical assessment of the risk for bronchoaspiration performed by a 
speech-language pathologist; assessment of the funcitional level of swallowing 
(American Speech-Language-Hearing Association National Outcome 
Measurement System); assessment of the patient’s health status (Sequential 
Organ Failure Assessment). RESULTS: the study sampel was composed by 
150 patients. For the analyses purposes, patients were grouped as follows: 
ASHA 1 (individual is not able to swallow safely and alternative feeding is 
required); ASHA 2 (alternative feeding is required, but individual may receive 
some nutrition and hydration by mouth); ASHA 3 (swallowing is functional). 
Statistical analyses indicated that: ASHA 3 patients were younger (46,4±18,30 
years), remained intubated for fewer days (4,9±2,7) and presented a less 
severe overall health status (Sequential Organ Failure Assessment 2,00-5,00). 
The clinical predictor signs for bronchoaspiration that best characterized the 
groups were altered cervical auscultation and presence of cough after 
swallowing. ASHA 3 patients did not present these signs. CONCLUSION: 
Critical patients, submitted do POTI, with ages ≥55 years, intubation period ≥6 
dias, overall health status ≥5 Sequential Organ Failure Assessment score, 
Coma Glasgow Scale ≤14, and presenting altered cervical auscultation and 
cough during swallowing, should be prioritized for a complete swallowing 
assessment. 
 
Descriptors: 1.Deglutition  2.Deglutition Disorders 3.Orotracheal Intubation  
4.Pneumonia/Aspiration  5.Intensive Care Units  6.Speech, language and 
hearing  
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1  APRESENTAÇÃO 
 

 

A temática desta tese segue a proposta, iniciada na dissertação do 

mestrado, da importância de uma fundamentação metodológica para a 

avaliação da deglutição em pacientes submetidos à intubação orotraqueal 

prolongada (IOTP) nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). 

 

Na área hospitalar, o fonoaudiólogo, integrando a equipe 

multiprofissional, atua principalmente no gerenciamento dos distúrbios da 

deglutição – a fim de propiciar o retorno seguro da alimentação por via oral. A 

disfagia tem alta incidência e prevalência e contribui para o aumento dos 

índices de mortalidade, morbidade, econômico-financeiro e principalmente, 

para redução da qualidade de vida dos pacientes e cuidadores. Desta forma, 

o estabelecimento de diagnósticos adequados, prognósticos e tratamentos 

são fundamentais. 

 

A literatura atual descreve diferentes instrumentos para avaliação da 

deglutição, incluindo os testes de triagem. Estes testes visam identificar 

indivíduos com risco para disfagia, instrumento de grande importância para 

detectar a alteração da deglutição nos pacientes que apresentam maior risco 

de broncoaspiração, entre eles, os pacientes submetidos à IOTP. 

 

 O melhor conhecimento dos protocolos de avaliação visa padronizar 

as ações fonoaudiológicas e garantir a qualidade dos serviços oferecidos, 



  Apresentação  2 

 

 

 

aplicando assim o conceito da Fonoaudiologia Baseada em Evidências. Essa 

perspectiva, que tem feito parte do meu percurso profissional desde a minha 

graduação, é a base que impulsionará a Fonoaudiologia tanto nas pesquisas 

clínicas, quanto na assistência nas diversas áreas da Fonoaudiologia. 

Acredito que o crescimento e a constituição de uma base sólida da 

Fonoaudiologia – principalmente em instituições dinâmicas e 

multiprofissionais como a área hospitalar – ocorrerá com a aquisição do 

conhecimento de técnicas padronizadas e validadas de diagnóstico.  

 

No ano de 2006 concluí minha graduação no Curso de Fonoaudiologia 

do Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora. Nos quatro anos em que 

desenvolvi minhas atividades discentes me interessei pela área de Disfagia, 

por ser um campo de ação de grande importância no ambiente hospitalar.  

 

No fim da graduação o interesse pela disfagia fez com que buscasse 

embasamento científico e prática clínica a fim de ter segurança para exercer 

esta atividade profissional. Após um período de busca por esta especialização 

me inscrevi para o processo de seleção do Aprimoramento Profissional em 

Fonoaudiologia Hospitalar e Funções Orofaciais do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, coordenado pela 

Professora Doutora Claudia Regina Furquim de Andrade. Durante o 

aprimoramento (2006-2007), realizado com bolsa da Fundação do 

Desenvolvimento Administrativo, pude desenvolver as habilidades e 

conhecimentos necessários para a prática profissional. Os estágios foram 
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realizados no Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (ICHC-FMUSP) nos vários serviços 

da Divisão de Fonoaudiologia. Também estagiei nas unidades de internação 

do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo (InCor-FMUSP). Durante esse período, meu 

aprendizado foi de grande importância para minha atividade profissional, pois 

adquiri experiência clínica e grande conhecimento teórico. 

 

Os anos que se seguiram foram importantes e determinantes tanto para 

o fortalecimento do trabalho junto à equipe da Profa. Dra. Claudia Regina 

Furquim de Andrade, quanto para meu início da atuação com os alunos da 

pós-graduação nas diversas UTIs do ICHC-FMUSP. Também foi importante 

para minha inserção junto às equipes e comissões multiprofissionais do 

HCFMUSP.  

 

Após o Aprimoramento Profissional iniciei minhas atividades 

profissionais atuando em atendimentos domiciliares e em hospital particular. 

Também permaneci no ICHC-FMUSP a convite da Profa. Dra. Claudia Regina 

Furquim de Andrade, realizando atividades de monitoria do Aprimoramento 

Profissional em Fonoaudiologia Hospitalar e Funções Orofaciais do Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(HCFMUSP) e estudando temáticas que poderiam gerar um projeto de 

pesquisa para o mestrado.  
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No ano de 2010, fui contratada pela Divisão de Fonoaudiologia do 

ICHC-FMUSP com o cargo de Fonoaudióloga para desempenhar atividades 

assistenciais nas UTIs, Unidades de Internação e Pronto Socorro do ICHC-

FMUSP. Após dois anos de atuação fui nomeada pela Divisão de 

Fonoaudiologia do ICHC-FMUSP para o cargo de Assistente Técnico II. Este 

cargo tem o objetivo de gerenciar as atividades desempenhadas pelos 

fonoaudiólogos junto às UTIs, Unidades de Internação e Pronto Socorro 

ICHC-FMUSP. 

 

Neste período, ingressei no mestrado, sob orientação da Profa. Claudia 

Regina Furquim de Andrade e estudei a caracterização dos aspectos 

funcionais da deglutição de pacientes submetidos à IOTP e investiguei os 

sinais clínicos preditores do risco de broncoaspiração neste grupo.  

 

Este estudo representou a maior amostra de pacientes brasileiros 

submetida à IOTPp, que foi avaliada para possível identificação de sinais de 

broncoaspiração. Até o presente momento, este é um dos poucos estudos 

que investiga possíveis preditores do risco de broncoaspiração, com base nos 

sintomas clínicos, em pacientes de UTI, tendo sido publicado como artigo 

científico em periódico internacional no ano de 2014, no periódico Clinical 

Science, com o título “Clinical dysphagia risk predictors after prolonged 

orotracheal intubation”.  
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Em 2013 ingressei no doutorado, almejando ampliar o conhecimento 

na área. Desta forma, o projeto teve por objetivo contemplar, além da 

avaliação da deglutição, o estado de saúde geral dos pacientes e o grau de 

gravidade do paciente crítico, investigando a relação com as alterações de 

deglutição. 
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2  INTRODUÇÃO 
 

 

A deglutição é um processo complexo que requer a coordenação 

precisa de mais de 25 músculos1,2, envolvendo a contração de múltiplos 

músculos orofacias, faríngeos, laríngeos, respiratórios e esofágicos3,4; seis 

pares de nervos cranianos e os lobos frontais5,6. O comprometimento neste 

processo, denominado de disfagia, pode aumentar a taxa de morbidade dos 

pacientes e também o risco para a aspiração, retardando a administração de 

uma nutrição adequada por via oral1,2. Para prevenir a aspiração, uma série 

de eventos são desencadeados a partir do momento em que o bolo alimentar 

atinge a parte posterior da cavidade oral, estimulando os neuroceptores que 

inibem a ação dos músculos envolvidos na respiração, geralmente durante a 

expiração3,7. Em decorrência desta complexa coordenação dos eventos 

envolvidos na deglutição, é notório que a utilização do tubo orotraqueal possa 

causar alterações nesse processo, levando à disfagia após a extubação3. 

  

A disfagia pós IOTP - acima de 48 horas5,8-11 - é definida como a 

inabilidade em transferir eficientemente o alimento da boca ao estômago12. 

Esse tipo de disfagia tem uma incidência que varia na literatura entre 44 a 

87%8,10,11,13-16 dos casos pós extubação, podendo elevar a morbidade e 

mortalidade17. Baseado em dados levantados nos hospitais dos Estados 

Unidos da América, o custo anual com pacientes disfágicos ultrapassa 500 

milhões de dólares12.  
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De acordo com a estatística americana, aproximadamente 220 mil 

indivíduos por ano superam quadros críticos associados às insuficiências 

respiratórias agudas e, portanto, fizeram uso de ventilação mecânica. Desses 

pacientes, 44 mil irão evoluir com disfagia12. Recentemente, uma das 

preocupações tem sido o estudo das disfagias e seu impacto no sistema de 

saúde18. 

 

 No Brasil, essas estimativas específicas não existem, mas sabe-se que 

para países em desenvolvimento, os cuidados médicos e multidisciplinares 

intensivos, essenciais para pacientes críticos, pressionam, ainda mais, o 

planejamento orçamentário que, por si só, já é deficitário19. A disfagia pós 

IOTP retarda o início do retorno para a alimentação oral, aumenta o risco para 

doenças pulmonares e atrasa a alta hospitalar20,21,22. 

 

 Com base neste cenário, a identificação precoce de preditores que 

apontem os pacientes com risco de aspiração é extremamente relevante para 

a priorização dos atendimentos, estabelecimento de condutas adequadas e o 

retorno mais breve e seguro para a alimentação oral18. Vários testes estão 

disponíveis para o diagnóstico da disfagia pós IOTP, incluindo a avaliação da 

deglutição em beira de leito, realizada pelo fonoaudiólogo, além dos exames 

de imagem (videofluoroscopia e videoendoscopia)23. Contudo, cabe ressaltar 

que o uso de tais exames não é a realidade da maioria dos centros de 

atendimento, além de haver uma limitação quanto às suas indicações para o 

paciente crítico19.  
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 Estudo recente23 investigou clinicamente os preditores de risco da 

disfagia após IOTP, com base nos resultados da avaliação clínica da 

deglutição em beira leito. Os autores concluem que pacientes que apresentam 

escape extra oral, deglutições múltiplas, ausculta cervical alterada, engasgos, 

qualidade vocal alterada e tosse após a deglutição devem ser avaliados 

prontamente antes de iniciar a reintrodução da alimentação por via oral. 

Outros estudos que utilizaram avaliações de beira de leito apontam os 

seguintes sinais como indicativos de risco para aspiração: qualidade vocal 

após a deglutição24-26 e presença de tosse após a deglutição26,27. 

 

Sabe-se que a gravidade da disfagia após a IOTP está relacionada com 

o tempo de duração de ventilação mecânica (>48 horas); com escores da 

Escala de Coma de Glasgow ≤ 14 ou a idade > 55 anos5,8-11. Porém, há 

estudos que procuraram verificar a associação da disfagia com outros fatores 

de risco, como as medidas de gravidade do estado de saúde do paciente. 

Nesses estudos, os autores incluíram o resultado das escalas que 

determinam a gravidade dos pacientes no momento da internação – ex. 

Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) e Acute Physiology and 

Chronic Health Evaluation II (APACHE II)28-30. 

  

Dois estudos atuais utilizaram os escores da SOFA, obtidos na 

admissão dos pacientes na UTI, para investigar suas correlações com a 

gravidade da disfagia28,29. Foi observado, em ambos os estudos, que a 

gravidade do paciente no momento da internação não apresentou relação 
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com a gravidade da disfagia (determinada por avaliação em beira leito). Os 

pacientes com disfagia leve ou deglutição normal apresentaram valores 

similares na SOFA quando comparados aos pacientes com disfagia grave. 

Cabe ressaltar que, nesses estudos, os autores excluíram o dado referente 

ao sistema nervoso central (Escala de Coma de Glasgow). 

 

Outro estudo30, cujo objetivo foi avaliar os fatores demográficos (idade, 

gênero e raça) e clínicos associados à disfagia pós IOTP em pacientes com 

alterações pulmonares, analisou os resultados das escalas de gravidade do 

paciente, SOFA e APACHE II, como possíveis fatores relacionados à 

gravidade da disfagia após a extubação. Foi observado na análise de 

regressão linear que quatro variáveis apresentaram significância: duração da 

intubação; comorbidades gastrointestinais altas; escore da SOFA (indicativo 

de paciente grave) e valores baixos relacionados com o índice de massa 

corpórea. 

 

 Assim, o objetivo do presente estudo foi correlacionar a gravidade de 

pacientes críticos não neurológicos (SOFA) com preditores clínicos do risco 

de broncoaspiração (avaliação fonoaudiológica de beira de leito da 

deglutição). A identificação das possíveis correlações beneficiará a 

identificação dos pacientes de alto risco para a broncoaspiração, auxiliando 

na priorização dos pacientes que necessitam de avaliação fonoaudiológica 

completa para liberação segura da alimentação por via oral. 
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3  MÉTODOS 
 

 

 

Foi realizado um estudo transversal observacional. O projeto foi 

aprovado pelo Comitê de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo (HCFMUSP CAPPesq Processo 311784 – Anexo 1). 

 

Participaram do estudo pacientes submetidos à avaliação da deglutição 

em beira de leito, por solicitação médica, atendidos pela Divisão de 

Fonoaudiologia do ICHC-FMUSP, entre janeiro de 2013 e janeiro de 2015. 

  

Os critérios de inclusão adotados foram: a). apresentar histórico de 

IOTP (acima de 48 horas)5,8-11; b) apresentar idade acima de 18 anos; c) não 

estar traqueostomizado ou apresentar histórico prévio de traqueostomia; d) 

não apresentar doenças neurológicas ou neurodegenerativas; e) não 

apresentar histórico de disfagia esofágica; f) não apresentar câncer de cabeça 

e pescoço ou histórico de procedimentos cirúrgicos nessas regiões; g) ter sido 

submetido à avaliação da deglutição em beira de leito nas primeiras 48 horas 

após a extubação. 

 

As etapas de coleta de dados envolveram a avaliação fonoaudiológica 

clínica do risco de aspiração broncopulmonar19,23, determinação do nível 

funcional da deglutição segundo a American Speech-Language-Hearing 
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Association National Outcome Measurement System (ASHA NOMS)31,32 e a 

determinação da gravidade do paciente segundo a Sequential Organ Failure 

Assessment (SOFA)33,34. 

 

Avaliação fonoaudiológica clínica do risco de broncoaspiração 

 

O risco de broncoaspiração foi determinado com base no Protocolo 

Fonoaudiológico de Avaliação do Risco da Disfagia19,23. O PARD é um 

protocolo brasileiro indicado para a avaliação precoce do risco para a disfagia 

em beira de leito. Sua aplicação inclui a oferta de volumes controlados de 

água e de purê. O resultado final da avaliação sugere se o paciente pode 

receber volumes maiores de líquidos/alimentos e diferentes consistências 

alimentares, além de apontar se existe a necessidade de monitoramento para 

a alimentação segura. O protocolo é dividido em duas seções – teste de 

deglutição de água e teste de deglutição com purê. Os resultados observados 

durante a aplicação são registrados como passa ou falha para cada item do 

protocolo. Como determinado pelos autores do PARD, os pacientes são 

avaliados durante a deglutição de 1 a 5 ml de água, oferecidos na seringa e 

3, 5 e 10 ml de purê de frutas, oferecidos na colher. 

 

Uma pesquisa publicada recentemente investigou os preditores de 

risco de disfagia após a intubação orotraqueal prolongada23, com base nos 

resultados do PARD na avaliação com água (5ml). Nesse trabalho, os autores 

concluem que os preditores de disfagia nessa população foram: escape extra 
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oral; deglutições múltiplas; ausculta cervical alterada; qualidade vocal após a 

deglutição; presença de tosse após a deglutição e presença de engasgos. 

Dessa forma, estes foram os itens do PARD considerados para análise e 

correlação com os demais dados da pesquisa. 

 

Os critérios para interpretação desses dados estão descritos no Quadro 

1:  

 

Quadro 1. Definição das variáveis do Protocolo Fonoaudiológico de Avaliação do 

Risco da Disfagia (PARD) para o teste de deglutição de água (5mL) 

 Variáveis Julgamento Clínico 

Teste de 

deglutição de 

água (5ml) 

 

Escape extra oral 

 

Passa- Água não escapa pelos lábios, gerencia o bolo 

adequadamente 

Falha - Dificuldade no gerenciamento do bolo, presença 

de escorrimento do líquido pelos lábios 

 

 

Deglutições múltiplas  Passa - Presença de uma única deglutição por bolo 

Falha - Presença de mais de uma deglutição por bolo 

 

 

Ausculta cervical (o 

estetoscópio deve ser 

posicionado na parte lateral 

da junção entre a laringe e 

a traquéia, anterior à artéria 

carótida) 

Passa - Presença de três sons característicos da 

deglutição, indicando que o bolo passou pela faringe – 

dois cliques seguidos por um som expiratório 

Falha - Quando não há presença dos sons ou presença 

de outros sons não descritos acima  

 

 

Voz molhada Passa - Não apresenta alterações no primeiro minuto 

após a deglutição  

Falha - A voz apresenta um som borbulhante (“molhada”) 

no primeiro minuto após a deglutição  

 

 

Tosse  Passa - Não há presença de tosse no primeiro minuto 

após a deglutição  

Falha- Presença de tosse (voluntária ou não) seguida ou 

não por pigarro durante o primeiro minuto após a 

deglutição  

 

 

Engasgo   Passa - Não há a presença de engasgo após a deglutição 

Falha - Prsença de engasgo durante ou após a deglutição 
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Nível funcional da deglutição 

 

 Para determinação do nível funcional da deglutição, foi utilizada a 

escala ASHA NOMS31,32. Essa escala é uma ferramenta multidimensional que 

verifica o nível de supervisão necessária para a alimentação e as 

consistências alimentares indicadas para cada paciente, atribuindo um único 

número entre 1 e 7 (Quadro 2). Para este estudo, o nível da ASHA NOMS foi 

determinado após a aplicação completa do PARD e, quando necessário, 

avaliação clínica da deglutição (oferta de refeições completas, com 

consistências variadas e diferentes volumes, observando os mesmos critérios 

estabelecidos pelo PARD). 
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Quadro 2. Nível funcional da deglutição segundo a American Speech-Language-

Hearing Association National Outcome Measurement System (ASHA NOMS) 

 

Nível 1 

 

O individuo não é capaz de deglutir nada com segurança por via oral. Toda 

nutrição e hidratação são recebidas através de via alternativa de alimentação 

(ex.: sonda nasogástrica, gastrostomia). 

 

Nível 2  O indivíduo não é capaz de deglutir com segurança por via oral para nutrição e 

hidratação, mas pode ingerir alguma consistência, somente em terapia, com 

uso máximo e consistente de pistas. Via alternativa de alimentação é 

necessária. 

 

Nível 3 Via alternativa de alimentação é necessária, uma vez que o indivíduo ingere 

menos de 50% da nutrição e hidratação por via oral; e/ou a deglutição é segura 

com o uso moderado de pistas para uso de estratégias compensatórias; e/ou 

necessita de restrição máxima da dieta. 

 

Nível 4 A deglutição é segura, mas frequentemente requer uso moderado de pistas para 

uso de estratégias compensatórias; e/ou o indivíduo tem restrições moderadas 

da dieta; e/ou ainda necessita de via alternativa de alimentação e/ou 

suplemento oral. 

 

Nível 5 A deglutição é segura com restrições mínimas da dieta; e/ou ocasionalmente 

requer pistas mínimas para uso de estratégias compensatórias. 

Ocasionalmente pode se auto monitorar. Toda nutrição e hidratação são 

recebidas por via oral durante a refeição. 

 

Nível 6 A deglutição é segura e o indivíduo come e bebe independentemente. 

Raramente necessita de pistas mínimas para uso de estratégias 

compensatórias. Frequentemente se auto monitora quando ocorrem 

dificuldades. Pode ser necessário evitar alguns itens específicos de alimentos 

(ex.: pipoca e amendoim); tempo adicional para alimentação pode ser 

necessário (devido à disfagia). 

 

Nível 7 A habilidade do indivíduo em se alimentar independentemente não é limitada 

pela função de deglutição. A deglutição é segura e eficiente para todas as 

consistências. Estratégias compensatórias são utilizadas efetivamente quando 

necessárias. 
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Gravidade do paciente 

 

 Para a determinação da gravidade do paciente no momento da 

avaliação clínica fonoaudiológica foi utilizada a Sequential Organ Failure 

Assessment (SOFA)33,34, registrada em prontuário médico com base em 

exames laboratoriais e clínicos.  

 A SOFA33,34 é um instrumento aplicado diariamente em pacientes 

críticos durante sua permanência na UTI, para determinar, quantitativa e 

objetivamente, os níveis de disfunção/falência dos órgãos. O escore obtido 

pela SOFA é utilizado não para determinar o desfecho do paciente, e sim, 

para descrever as complicações dos pacientes críticos. Os dois maiores 

objetivos da SOFA são: melhorar a compreensão da disfunção dos órgãos e 

a relação entre os prejuízos dos vários órgãos, e avaliar os efeitos do 

tratamento médico adotado. 

 

 Para determinar a gravidade do paciente, são atribuídos escores de 0 

(normal) a 4 (maior grau de comprometimento) para os diferentes sistemas: 

respiratório, cardiovascular, hematológico, hepático, sistema nervoso central 

e renal. Cada sistema recebe um escore separado e a pontuação final é obtida 

pela soma de todos os escores. A pontuação máxima é 20, sendo essa 

indicativa de maior gravidade. Os critérios para atribuição dos pontos estão 

descritos no Quadro 3. 
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Quadro 3. Sistema de pontuação na Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) 

Escore SOFA 0 1 2 3 4 

Respiração 

PaO2/FIO2 
(mmHg) 

>400 ≤400 ≤300 

≤200 

com suporte 
respiratório 

≤100 

com suporte 
respiratório 

Coagulação 

Plaquetas x 
103/mm3 

>150 ≤150 ≤100 ≤50 ≤20 

Fígado 

Bilirrubina (mg/dl) 

(µmol/l) 

 

<1.2 

<20 

 

1,2-1,9 

20-32 

 

2,0-5,9 

33-101 

 

6,0-11,9 

102-204 

 

>12 

>204 

Cardiovascular 

Hipotensão 

sem 
hipotensão 

MPA<70mmHg 

dopamina≤5 

ou 
dobutamina 
(qualquer 

dose) 

dopamina>5 

epinefrina≤1 

ou 

noraepinefrina≤0,1a 

dopamina>15 

epinefrina>0,1 

ou 

noraepinefrina>0,1a 

SNC 

Escala de 
Coma de 
Glasgow 

15 13-14 10-12 6-9 <6 

Renal  

Creatinina 
(mg/dl) 

(µmol/l) 

ou saída de urina 

 

<1,2 

<110 

- 

 

1,2-1,9 

110-170 

- 

 

2,0-3,4 

171-299 

- 

 

3,5-4,9 

300-440 

<500ml/dia 

 

>5 

>440 

<200ml/dia 

Legenda: SOFA = Sequential Organ Failure Assessment; PaO2/FIO2 = relação entre a pressão parcial de oxigênio 

no sangue arterial e a frações inspiradas de oxigênio; mmHG = milímetros de mercúrio; Plaquetas x 103/mm3 = 

concentração de plaquetas em milímetros cúbicos de sangue; mg/dl = miligrams por decilitro; µmol/l = micromol por 

litro; MPA = média da pressão arterial; a = agentes adrenérgicos administrados por pelo menos uma hora (doses 

administradas em micrograma por quilo por minuto); ml = mililitro.l 

 

 

Análise dos dados 

 

Os dados quantitativos com distribuição normal foram apresentados 

com médias acompanhadas dos respectivos desvios padrão (DP). Os dados 

quantitativos sem distribuição normal foram expressos através das medianas 
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acompanhadas dos respectivos intervalos interquantil IQ (25-75%). As 

variáveis categóricas foram expressas através de suas frequências.  

Os pressupostos da distribuição normal em cada grupo e a 

homogeneidade das variâncias entre os grupos foram avaliados, 

respectivamente, com o teste de Shapiro-Wilk e com o teste de Levene. 

 

Para comparação dos valores da SOFA entre os diferentes níveis 

funcionais da deglutição foi utilizado o teste de Kruskal Wallis e quando foi 

necessário realizar comparações múltiplas, foi utilizado o teste de Dunn. As 

variáveis categóricas foram analisadas com os testes de Qui Quadrado e 

Exato de Fisher. Neste estudo, o valor de significância estatística adotado foi 

5% (p≤0,05). A modelagem estatística e os testes foram realizados com o 

software SPSS versão 21.0. 
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4  RESULTADOS 

 

 

Após a aplicação dos critérios de inclusão, a amostra do estudo foi 

composta por 150 pacientes, 82 homens e 68 mulheres, com média de idade 

de 53,9 anos (±18,55). Dentre os indivíduos selecionados, as doenças de 

base registradas em prontuário médico foram: doenças pulmonares, câncer 

(gastrointestinal e linfoma), politraumas, hepatopatias, doenças renais, 

transplantes (renal e hepático), doenças cardíacas, doenças reumatológicas, 

doenças gastroenterológicas e moléstias infecciosas. Os pacientes 

apresentaram média de tempo de intubação de 6,1 dias (±3,48). 

 

 A Tabela 1 apresenta os níveis de deglutição, de acordo com a escala 

ASHA NOMS, após a avaliação fonoaudiológica em beira de leito. Para fins 

da análise estatística, os pacientes foram agrupados e renomeados da 

seguinte forma: níveis 1 e 2 – ASHA 1; níveis 3, 4 e 5 – ASHA 2; níveis 6 e 7 

– ASHA 3. 

 

A caracterização dos pacientes quanto a idade e tempo de intubação 

está descrita na Tabela 2. 
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Tabela 1. Resultados na escala do nível de deglutição ASHA NOMS 

Nível n % 

1 3 2 

2 35 23 

3 22 15 

4 27 18 

5 12 8 

6 10 7 

7 41 27 

Legenda: n – número de pacientes; % de pacientes. 

 

 

Tabela 2. Idade e tempo de intubação orotraqueal dos pacientes 

 ASHA1 ASHA2 ASHA3 p-valor 

Idade (±DP) em 
anos 

62,0±17,4 55,3±17,48 46,4±18,30 <0,001* 

Tempo de 
intubação (±DP) 

em dias 
7,6±3,97 6,2±3,38 4,9±2,7 <0,001* 

Legenda: DP = desvio padrão; ASHA 1 = níveis 1 e 2 no American Speech-Language-Hearing 

Association National Outcome Measurement System; ASHA 2 = níveis 3, 4 e 5 no American Speech-

Language-Hearing Association National Outcome Measurement System; ASHA 3 = níveis 6 e 7 no 

American Speech-Language-Hearing Association National Outcome Measurement System; * = 

resultado significante; teste ANOVA 

 

  

A análise estatística pelo teste de Kruskal Wallis indicou que houve 

diferença significante para a idade entre o ASHA 1 e o ASHA 3 (p<0,001*) e 

o ASHA 2 e o ASHA 3 (p=0,026*), sendo o ASHA3 composto por indivíduos 

mais jovens. Considerando a média de tempo de IOTP (em dias) para os 

diferentes grupos, o grupo ASHA 3 foi o que apresentou menor tempo de 

intubação (diferença significante entre o ASHA1 e o ASHA3; p=0,001*). 
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A Tabela 3 apresenta a comparação entre os diferentes níveis de 

deglutição e os preditores clínicos do risco para aspiração broncopulmonar. 

 

Tabela 3. Comparação entre os níveis de deglutição e os preditores do risco de 

aspiração broncopulmonar 

Sinais Clínicos  ASHA 1 (n) ASHA 2 (n) ASHA 3 (n) p-valor 

Escape extra oral 

Passa 35 57 50 

0,402 

Falha 3 4 1 

Deglutições múltiplas 

Passa 24 42 44 

0,030* 

Falha 14 19 7 

Ausculta cervical 

Passa 21 52 51 

<0.001* 

Falha 17 9 0 

Voz molhada 

Passa 31 55 51 

0.009* 

Falha 7 6 0 

Tosse 

Passa 16 37 50 

<0.001* 

Falha 22 24 1 

Engasgo 

Passa 31 52 51 

0,008* 

Falha 7 9 0 

Legenda: n = número de pacientes; ASHA 1 = níveis 1 e 2 no American Speech-Language-Hearing 

Association National Outcome Measurement System; ASHA 2 = níveis 3, 4 e 5 no American Speech-

Language-Hearing Association National Outcome Measurement System; ASHA 3 = níveis 6 e 7 no 

American Speech-Language-Hearing Association National Outcome Measurement System; * = 

resultado significante; teste Qui-Quadrado. 

 

 

 Os resultados indicaram que o preditor de risco “escape extra oral” não 

diferenciou os grupos quanto à funcionalidade da deglutição. Os preditores de 

risco “alteração na ausculta cervical” e a “presença de tosse” após a 

deglutição são os melhores indicadores de diferenciação dos grupos. Com o 

objetivo de verificar para quais grupos os preditores de risco de aspiração são 
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mais evidentes, foi aplicado o teste Exato de Fisher. Nessa análise foi 

observado o seguinte resultado: deglutições múltiplas – ASHA 1 versus ASHA 

2 (p=0,559); ASHA 1 versus ASHA 3 (p=0,011*); ASHA 2 versus ASHA 3 

(p=0,030*); ausculta cervical - ASHA 1 versus ASHA 2 (p=0,001*); ASHA 1 

versus ASHA 3 (p<0,001*); ASHA 2 versus ASHA 3 (p=0,004*); voz molhada 

- ASHA 1 versus ASHA 2 (p=0,236); ASHA 1 versus ASHA 3 (p=0,002*); 

ASHA 2 versus ASHA 3 (p=0,031*); tosse após a deglutição - ASHA 1 versus 

ASHA 2 (p=0,072); ASHA 1 versus ASHA 3 (p<0,001*); ASHA 2 versus ASHA 

3 (p<0,001*); engasgo - ASHA 1 versus ASHA 2 (p=0,630); ASHA 1 versus 

ASHA 3 (p=0,002*); ASHA 2 versus ASHA 3 (p=0,004*). 

  

 O gráfico 1 e a Tabela 4 apresentam os resultados na comparação 

entre os níveis funcionais da deglutição e a gravidade do paciente (SOFA), no 

momento da avaliação fonoaudiológica. 

  



  Resultados  22 

 

 

 

Gráfico 1. Comparação entre os níveis de deglutição e a gravidade do paciente

 

Legenda: ASHA 1 = níveis 1 e 2 no American Speech-Language-Hearing Association National Outcome 

Measurement System; ASHA 2 = níveis 3, 4 e 5 no American Speech-Language-Hearing Association 

National Outcome Measurement System; ASHA 3 = níveis 6 e 7 no American Speech-Language-Hearing 

Association National Outcome Measurement System. 

 

 
 

Tabela 4. Múltiplas comparações entre os níveis de deglutição e a gravidade do 

paciente 

Comparação p-valor 

ASHA 1 versus ASHA 2 >0.999 

ASHA 1 versus ASHA 3 0,003* 

ASHA 2 versus ASHA 3 0,005* 

Legenda: ASHA 1 = níveis 1 e 2 no American Speech-Language-Hearing Association National Outcome 

Measurement System; ASHA 2 = níveis 3, 4 e 5 no American Speech-Language-Hearing Association National 

Outcome Measurement System; ASHA 3 = níveis 6 e 7 no American Speech-Language-Hearing Association National 

Outcome Measurement System; * = resultado significante; teste de Dunn. 
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 Os resultados das duas análises indicam que quando menos funcional 

a deglutição, maior a gravidade do paciente. Observa-se ainda que o grupo 

ASHA 1 (sem possibilidade de alimentação por via oral) e o grupo ASHA 2 

(com restrição máxima a moderada de consistência de dieta) não se 

diferenciaram quanto a gravidade dos pacientes na SOFA. 

 

 A fim de verificar quais os possíveis indicadores de gravidade do 

paciente que poderiam ter impacto na deglutição, foi realizada a correlação 

entre os indicadores de funcionamento dos sistemas respiratório, 

cardiovascular e de sistema nervoso central da escala SOFA com o nível de 

funcionalidade da deglutição do paciente no momento da avaliação 

fonoaudiológica (Tabela 6). 
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Tabela 5. Comparação entre gravidade do sistema respiratório, cardiovascular e 

sistema nervoso central e os níveis de deglutição 

Escala SOFA ASHA 1 (n) ASHA 2 (n) ASHA 3 (n) p-valor 

Respiração 

0 8 13 14 

0,436 

1 14 13 15 

2 9 18 7 

3 7 14 13 

4 0 3 2 

Cardiovascular 

0 28 49 47 

0,507 

1 2 3 1 

2 1 1 1 

3 5 7 1 

4 2 1 1 

SNC (Glasgow) 

0 15 40 43 

0,001* 

1 18 18 8 

3 4 2 0 

4 3 1 0 

Legenda: n = número de pacientes; ASHA 1 = níveis 1 e 2 no American Speech-Language-Hearing Association 

National Outcome Measurement System; ASHA 2 = níveis 3, 4 e 5 no American Speech-Language-Hearing 

Association National Outcome Measurement System; ASHA 3 = níveis 6 e 7 no American Speech-Language-Hearing 

Association National Outcome Measurement System; SNC = sistema nervoso central; * = resultado significante; teste 

Qui-Quadrado. 

 

 

 Os resultados indicaram que somente a alteração do sistema nervoso 

central correlacionou-se com a alteração da funcionalidade da deglutição, 

indicando que quanto pior a funcionalidade da deglutição, pior a condição do 

sistema nervoso central. Analisando somente o indicador referente ao sistema 
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nervoso central, o teste de Dunn indicou que o grupo com pior funcionalidade 

da deglutição se diferenciou dos demais: ASHA 1 versus ASHA 2 (p=0,018*); 

ASHA 1 versus ASHA 3 (p<0,001*); ASHA 2 versus ASHA 3 (p=0,101). 
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5  DISCUSSÃO 

 

 

O presente estudo apresenta as características do risco para 

broncoaspiração do maior grupo de pacientes pós IOTP no Brasil. Até o 

momento, este é um dos poucos estudos que avalia possíveis preditores de 

risco para a broncoaspiração em pacientes críticos com base em indicadores 

clínicos. O estabelecimento de indicadores de priorização de atendimento 

fonoaudiológico de pacientes pós extubação é primordial para a redução de 

custos hospitalares, otimização das avaliações fonoaudiológicas em beira de 

leito e retorno precoce e seguro para a alimentação por via oral. 

  

 De maneira geral, os resultados do presente estudo indicaram que o 

grupo ASHA 3 (pacientes que apresentam deglutição segura e eficiente, 

podendo utilizar estratégias compensatórias com eficiência quando 

necessário) apresentou idade inferior aos demais (abaixo de 55 anos), 

apresentou menor tempo de intubação (um terço a menos do que o grupo 

mais grave), apresentou menor gravidade do quadro clínico geral (mediana 

equivalente a 3 na SOFA) e nível de consciência normal (Escala de Coma de 

Glasgow 15). Os sinais clínicos preditores de broncoaspiração que mais 

diferenciaram os grupos foi a presença de ausculta cervical alterada e 

presença de tosse após a deglutição, sendo que o grupo ASHA 3 não 

apresentou esses sinais.  

 A literatura aponta que o impacto da idade na ocorrência da disfagia 

pós IOTP é similar em adultos jovens e idosos35-38, os grupos parecem se 
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diferenciar apenas quanto a resolução da disfagia, sendo que idosos tendem 

a retornar para a alimentação por via oral mais tardiamente9,27,39. Ao contrário 

da literatura, o presente estudo encontrou que indivíduos com idade superior 

a 55 anos apresentam maior frequência de sinais preditores de 

broncoaspiração. 

  

Estudos anteriores, descreveram o impacto do envelhecimento da 

função da deglutição, indicando que idosos saudáveis apresentam resíduo em 

valécula (retenção laríngea) e que normalmente, estes indivíduos, não tem 

consciência dos alimentos que permanecem retidos na faringe40. Um  desses 

estudos41 descreve que, apesar da limpeza faríngea ser praticamente 

completa em indivíduos jovens assintomáticos, o mesmo não é observado em 

idosos saudáveis. Os mecanismos responsáveis pelo desenvolvimento da 

retenção faríngea do alimento ainda não são bem conhecidos. De acordo com 

a literatura42-44, mudanças fisiológicas podem estar envolvidas no 

envelhecimento do processo da deglutição – amplitude da contração faríngea 

reduzida, encurtamento faríngeo, diminuição da propulsão/força de língua e 

diminuição da força de véu palatino para auxiliar o deslocamento do bolo 

alimentar. Esses fatores também poderiam justificar a maior frequência da 

ocorrência de tosse e alteração da ausculta após a deglutição, observada no 

presente estudo, nos pacientes críticos com idade acima de 55 anos.  

A associação entre o tempo da intubação orotraqueal e a gravidade da 

disfagia é bem respaldada pela literatura5,21,28,45,46. Essa associação pode ser 

explicada pelo impacto da permanência do tubo na cavidade oral, faringe e 
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laringe. Sabe-se que os quimiorreceptores e/ou mecanoceptores, localizados 

nas mucosas da faringe e laringe e envolvidos no reflexo de deglutição, podem 

sofrer alterações devido a presença do tubo orotraqueal11. A inibição das 

habilidades sensoriais da laringe, identificada pela ausência de tosse ou 

qualquer outro sinal clínico sugestivo de aspiração, já foi observada em 

pacientes, durante a ingestão de líquido, tanto no período imediatamente após 

a extubação quanto no período de até quatro horas pós-extubação47. 

  

A maioria das lesões de mucosas causadas pelo tubo orotraqueal 

apresentam melhora espontânea em até três dias após sua remoção48. 

Entretanto, as alterações de deglutição podem persistir após a retirada do 

tubo orotraqueal e mesmo após o período de melhora espontânea. 

A persistência das alterações da deglutição após a extubação pode ser 

decorrente de uma combinação entre o desuso da musculatura enquanto o 

tubo permanece na laringe e a perda de propriocepção devido a lesões na 

mucosa9. No presente estudo, os resultados sugerem que indivíduos que 

permaneceram intubados por mais de seis dias apresentaram maior 

frequência de sinais preditores do risco de aspiração. 

  

 O presente estudo identificou a ausculta cervical alterada como 

possível preditor do risco da broncospiração. A ausculta cervical é um método 

não invasivo que tem sido utilizado para complementar a avaliação da 

deglutição desde os anos 6049. Os sons associados à deglutição saudável e 

patológica já foram identificados com o auxílio de acelerômetros e microfones, 
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a fim de analisar as características acústicas50 e determinar os sons 

característicos da deglutição50-52. Os resultados sobre a precisão do método 

variam consideravelmente quanto à confiabilidade e validade quando 

comparados aos exames de imagem53,54. Em contrapartida, deve se 

considerar que a própria interpretação das imagens e resultados da 

videofluoroscopia também apresentam variações de confiabilidade e 

reprodutibilidade55,56. Independentemente do método adotado para avaliar a 

deglutição, é consenso que o treinamento específico para aplicação dos 

mesmos é indispensável. 

  

 A análise dos dados indicou que no presente estudo, pacientes críticos 

submetidos à IOTP, que apresentaram pior nível funcional da deglutição, 

apresentam pior quadro clínico geral, sendo a alteração do sistema nervoso 

central o fator com maior impacto nessa diferença. Conforme apresentado na 

introdução, os resultados dos estudos que correlacionaram a gravidade do 

quadro clínico do paciente pela SOFA com a gravidade da disfagia não 

encontraram significância28,29. Contudo, o item referente ao comprometimento 

do sistema neurológico não foi incluído na análise desses mesmos estudos. 

A literatura já identificou que o nível rebaixado de consciência tem impacto no 

mecanismo da deglutição, inclusive podendo levar à aspiração9,13,46. 

 

 Finalmente, cabe discutir as limitações do estudo aqui apresentado. Em 

primeiro lugar, a amostra de pacientes utilizada para a composição deste 

estudo foi oriunda de uma única instituição e, portanto, os resultados podem 
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apresentar algum tipo de viés decorrente das abordagens terapêuticas 

adotadas nos protocolos específicos. Além disso, por se tratar de um hospital 

terciário, os casos referidos para esta unidade são de alta complexidade e 

gravidade. Em segundo lugar, o tipo de avaliação proposta para a 

identificação dos preditores de risco de broncoaspiração foi baseada 

exclusivamente em protocolo observacional clínico. A verificação real da 

ocorrência da broncoaspiração, com base nos sinais avaliados, não foi 

verificada objetivamente com os exames de imagem. Cabe ressaltar que o 

presente estudo não exclui a avaliação fonoaudiológica completa, incluindo 

os exames de imagem. 

  

O objetivo principal proposto e atingido neste estudo foi fornecer 

indicadores de priorização dos atendimentos fonoaudiológicos, permitindo 

identificar os pacientes de maior risco para a aspiração e encaminhá-los para 

os procedimentos pertinentes, garantindo um retorno mais breve e seguro da 

alimentação por via oral, a retirada precoce da via alternativa de alimentação, 

prevenindo assim, a ocorrência de pneumonia aspirativa. 
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6  CONCLUSÃO 

 

  

Os resultados do presente estudo sugerem que pacientes críticos, 

submetidos à intubação orotraqueal prolongada, com idade superior a 55 

anos, que permaneceram intubados por mais de seis dias, com gravidade de 

quadro clínico geral igual ou superior a 5 na SOFA, pontuação na Escala de 

Coma de Glasgow igual ou menor a 14 e que apresentam ausculta cervical 

alterada e tosse após a deglutição no teste de água (5mL) em beira de leito, 

devem ser priorizados para a avaliação fonoaudiológica completa e se 

necessário, encaminhados para a confirmação dos resultados por exame de 

imagem. 
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7  ANEXO  
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