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RESUMO 

 

Os indivíduos submetidos ao tratamento do câncer de cabeça e pescoço 

podem apresentar uma menor consciência e percepção de sintomas específicos da 

disfagia, sendo necessário distinguir entre sintomas de disfagia e evidência objetiva 

de disfunção da deglutição. Este trabalho tem por objetivo verificar a relação entre 

sintomas e sinais de disfagia orofaríngea em indivíduos após tratamento do câncer 

de cabeça e pescoço. Para isso foi realizado um estudo retrospectivo observacional 

transversal analítico que incluiu 32 pacientes adultos e idosos acometidos pelo 

câncer de cabeça e pescoço. Foram analisados os dados do protocolo Eating 

Assessment Tool (EAT-10), que verifica os sintomas de disfagia orofaríngea, assim 

como dos exames de videofluoroscopia da deglutição. A partir do exame de 

videofluoroscopia foi classificado o grau da disfagia orofaríngea, bem como a 

segurança e eficiência da deglutição por meio da escala DIGEST (Dynamic Imaging 

Grade of Swallowing Toxicity). Os dados encontrados foram submetidos ao teste de 

correlação de Pearson, adotando nível de significância de 5%. Os resultados 

demonstraram que houve correlação significativa entre os escores DIGEST com o 

perfil de eficiência (p= 0,000) e com o perfil de segurança (p=0,011), assim como 

entre a pergunta 2 do EAT-10 (meu problema para engolir não me deixa comer fora 

de casa) (p= 0,026) e o perfil de eficiência da deglutição. Não foi encontrada relação 

significativa entre o escore DIGEST com o escore EAT-10 (p=0,464) e nem mesmo 

entre o escore EAT-10 e a eficiência (p=0,255) ou a segurança (p=0,927). Diante 

desses achados, concluiu-se que não houve relação entre a maioria dos sintomas e 

sinais de disfagia orofaríngea em pacientes após o tratamento do câncer de cabeça 

e pescoço, a médio e longo prazo, demonstrando que a percepção do paciente 

sobre a função de deglutição pode não ser consistente com os achados da avaliação 

instrumental nessa população. 

 

Palavras-chave: Transtornos da deglutição. Neoplasias de cabeça e pescoço. 

Quimioterapia. Radioterapia.  



 

 



 

 

ABSTRACT 
 

Symptoms of oropharyngeal dysphalgia, efficiency and safety of swallowing in 
patients after treatment of head and neck cancer 

 

Individuals undergoing head and neck cancer treatment may have less 

awareness and perception of specific dysphagia symptoms, and it is necessary to 

distinguish between symptoms of dysphagia and objective evidence of swallowing 

dysfunction. This work aims to verify the relationship between symptoms and signs of 

oropharyngeal dysphagia in individuals after treatment of head and neck cancer. For 

this, a retrospective observational cross-sectional analytical study was carried out 

that included 32 adult and elderly patients affected by head and neck cancer. Data 

from the Eating Assessment Tool (EAT-10) protocol, which verifies the symptoms of 

oropharyngeal dysphagia, as well as from the swallowing videofluoroscopy exams, 

were analyzed. From the videofluoroscopy exam, the degree of oropharyngeal 

dysphagia was classified, as well as the safety and efficiency of swallowing using the 

DIGEST scale (Dynamic Imaging Grade of Swallowing Toxicity). The data found 

were submitted to Pearson's correlation test, adopting a significance level of 5%. The 

results showed that there was a significant correlation between the DIGEST scores 

with the efficiency profile (p = 0.000) and with the safety profile (p = 0.011), as well as 

between question 2 of the EAT-10 (my problem with swallowing does not let me eat 

out) (p = 0.026) and the swallowing efficiency profile. No significant relationship was 

found between the DIGEST score and the EAT-10 score (p = 0.464) and not even 

between the EAT-10 score and efficiency (p = 0.255) or safety (p = 0.927). Given 

these findings, it was concluded that there was no relationship between most 

symptoms and signs of oropharyngeal dysphagia in patients after treatment of head 

and neck cancer, in the medium and long term, demonstrating that the patient's 

perception of the swallowing function may not be consistent with the findings of 

instrumental assessment in this population. 

 

Keywords: Swallowing disorders. Head and neck neoplasms. Chemotherapy. 

Radiotherapy. 
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1 INTRODUÇÃO E REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

A deglutição é um importante mecanismo que envolve a passagem dos 

alimentos, dos líquidos, e da saliva a partir da cavidade oral até o estômago, sendo 

caracterizada pelas fases preparatória oral, fase oral, fase faríngea e esofágica 

(MILLER et al., 2013).  

Transtornos de deglutição podem causar uma alimentação ineficiente e/ou 

insegura (PATTERSON et al., 2015), sendo comum em pacientes com câncer de 

cabeça e pescoço (RABER-DURLACHER et al., 2012), tanto durante quanto após o 

tratamento. Todas as opções de tratamento, incluindo cirurgia e quimioradioterapia, 

podem resultar em disfagia (STARMER et al., 2011), sendo que a sua gravidade vai 

depender do tamanho e localização do tumor, das estruturas envolvidas, e a 

modalidade de tratamento utilizado (PAULOSKI, 2008).  

Durante e imediatamente após a quimiorradioterapia são descritos alguns 

sintomas agudos, como mucosite, distúrbios da deglutição, xerostomia, distorção do 

olfato e paladar, podendo ter impacto sobre a ingestão oral, perda de peso e 

desidratação (VAN DEN BERG et al., 2006; VISSINK et al., 2003). Estes efeitos 

colaterais geralmente desaparecem em até 3 meses após o término da radiação 

para a maioria dos pacientes. No entanto, alguns pacientes desenvolvem disfagia 

anos após a finalização do tratamento (ROSENTHAL; LEWIN; EISBRUCH, 

2006). Os efeitos agudos e tardios influenciam na capacidade do paciente para se 

alimentar (GANZER et al., 2015), resultando em sequelas adversas, como aspiração 

laringotraqueal, alimentação por sonda, (MURPHY; GILBERT, 2009), perda de peso 

e deficiências nutricionais (NOURISSAT et al., 2012). 

Dentre os efeitos colaterais do tratamento do câncer de cabeça e pescoço, 

são comumente encontradas algumas alterações na fisiologia da deglutição como, 

distúrbios de motilidade e pressão faríngea após o tratamento cirúrgico, como 

faringectomia parcial e total, faringolaringectomia e enxerto miocutâneo adicional 

(WALTHER; RODEL; DEROOVER, 1990), prejuízos na retração da base da língua, 

fechamento lento do vestíbulo laríngeo, fraqueza faríngea bilateral, elevação 

hiolaríngea reduzida, abertura cricofaríngea reduzida (LOGEMANN et al., 2008), 
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além de maior porcentagem de resíduos, penetração laríngea e aspiração 

laringotraqueal (ROGUS-PULIA et al., 2014) após o tratamento com 

quimiorradiação, assim como anormalidade na contração faríngea, tempo de trânsito 

faríngeo aumentado após o tratamento com radioterapia (HUGHES, 2000), podendo 

interferir na segurança e eficiência da deglutição. 

Os indivíduos submetidos ao tratamento do câncer de cabeça e pescoço 

podem apresentar uma menor percepção de sintomas específicos da disfagia, pois 

geralmente possuem falta de consciência sobre sua condição (ROGUS-PULIA et al., 

2014), sendo necessário distinguir entre sintomas de disfagia e evidência objetiva de 

disfunção da deglutição. Vários instrumentos foram desenvolvidos para quantificar 

os sintomas de disfagia do paciente, dentre eles o Eating Assessment Tool (EAT-10) 

(CHENEY et al., 2015). 

O EAT-10 é uma ferramenta validada, auto- administrada e específica para os 

sintomas de disfagia, comumente usada na prática clínica (BELAFSKY; MOUADEB; 

REES, 2008). Esta ferramenta foi desenvolvida por uma equipe multidisciplinar de 

especialistas em disfagia e possui excelente consistência interna e alta 

confiabilidade teste-reteste (BELAFSKY; MOUADEB; REES, 2008; BURGOS; 

SARTO; SEGUROLA, 2012; SCHINDLER; MOZZANICA; ANNA MONZANI, 2013).  

Na literatura foram encontrados alguns estudos demonstrando a eficácia da 

aplicação em série do EAT-10 na documentação da gravidade inicial dos sintomas e 

no monitoramento dos resultados do tratamento para reabilitação da disfagia 

(BELAFSKY; MOUADEB; REES, 2008; KASPAR; EKBERG, 2012). 

Em um estudo Arrese et al. (2017) analisaram a relação entre as 

classificações dos pacientes com comprometimento da deglutição utilizando a 

escala Eating Assessment Tool-10 (EAT-10) e as classificações clínicas objetivas da 

fisiologia da deglutição em indivíduos com câncer de cabeça e pescoço (CCP), por 

meio do exame de videofluoroscopia da deglutição. Para isso participaram do estudo 

44 indivíduos, divididos em três grupos (até 1 ano após o tratamento, 1 a 5 anos 

após o tratamento e mais que 5 anos após o tratamento). Escores do EAT-10 foram 

significativamente maiores em pacientes com CCP com problemas na segurança da 

deglutição em comparação àqueles com deglutição segura. Correlações 

significativas foram verificadas entre os escores do EAT-10 e os escores Modified 
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Barium Swallow Impairment Profile (MBSImP) e Penetration-Aspiration Scale (PAS) 

para o grupo até um ano após o tratamento. Não foram observadas associações 

para os grupos com mais de um ano após o tratamento do CCP. Por fim, os autores 

concluíram que não houve conexão entre prejuízos na deglutição percebidos pelos 

indivíduos e medidas objetivas da função da deglutição, destacando a necessidade 

de avaliação instrumental da função de deglutição de rotina para essa população. 

Rofes et al. (2014) avaliaram a precisão do método de rastreio EAT-10 e o 

método clínico de avaliação à beira do leito por volume-viscosidade (V-VST), para 

detectar sinais e sintomas de disfagia orofaríngea. Participaram do estudo 120 

pacientes com dificuldades de deglutição e 14 indivíduos saudáveis. Todos os 

indivíduos foram submetidos ao questionário de triagem EAT-10, avaliação clínica à 

beira do leito (V-VST) e ao exame de videofluoroscopia da deglutição (VFS). Os 

resultados mostraram que a capacidade discriminatória do questionário EAT-10 para 

triagem clínica de disfagia orofaríngea e V-VST para avaliação clínica à beira do leito 

foi muito alta, demonstrando que ambos são métodos úteis para detectar pacientes 

com risco de complicações respiratórias e nutricionais que necessitam de uma 

avaliação mais completa por técnicas instrumentais. Os autores concluíram que 

métodos clínicos de triagem (EAT-10) e avaliação (V-VST) da disfagia orofaríngea 

oferecem excelentes propriedades psicométricas que permitem o manejo adequado 

da disfagia orofaríngea.  

Printza et al. (2018) analisaram a validade e confiabilidade da adaptação 

grega do EAT-10 em pacientes com quadro de disfagia neurogênica e relacionada 

ao câncer de cabeça e pescoço. Os dados foram coletados prospectivamente de 

421 participantes: 144 pacientes saudáveis, 146 pacientes com diagnóstico de 

disfagia decorrente do CCP ou neurogênica e 131 pacientes com doenças 

relacionadas à disfagia, ou seja, doenças com probabilidades de prejudicarem a 

função de deglutição. A validade foi avaliada comparando os escores dos 

participantes saudáveis e disfágicos, comparando os escores antes e após a 

reabilitação da disfagia com um protocolo de tratamento padrão, e correlacionando 

a versão grega do EAT-10 com a avaliação endoscópica da deglutição por fibra 

óptica (FEES). Os pacientes disfágicos tiveram um escore significativamente maior 

em comparação aos participantes saudáveis. A pontuação média do EAT-10 

melhorou significativamente após o tratamento. Os autores concluíram que o EAT-
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10 é uma ferramenta válida e confiável, específica para sintomas, para a avaliação 

da disfagia, facilmente auto administrável e prática para uso clínico. 

Kendall et al. (2016) realizaram um estudo retrospectivo com 139 pacientes 

com diferentes etiologias de disfagia, com o objetivo de utilizar medidas objetivas da 

fisiologia da deglutição (videofluoroscopia) para quantificar os déficits mais 

prevalentes na população estudada, identificar diagnósticos comumente 

associados, descrever os déficits de deglutição mais prevalentes e determinar 

qualquer correlação entre déficits objetivos e escores da ferramenta de avaliação da 

alimentação EAT-10 e do índice de massa corporal (IMC). As anormalidades da 

deglutição mais encontradas foram má constrição faríngea (34,5%) e déficits de 

proteção das vias aéreas (65.5%). Os diagnósticos mais comuns foram disfagia 

relacionada ao refluxo (36%), disfagia faríngea inespecífica (24%), decorrente de 

doença de Parkinson (16%), de anormalidade esofágica (13%) e lesão cerebral 

(10%). Os diagnósticos menos comuns incluíram o câncer de cabeça e pescoço 

(14%). De acordo com os autores, em geral, os sintomas de disfagia encontrados 

pelo EAT-10 não se correlacionaram com as anormalidades da função de 

deglutição, concluindo que os escores dos sintomas do EAT-10 não corresponderam 

à fisiopatologia da deglutição na população investigada. 

Cheney et al. (2015) avaliaram a capacidade do EAT-10 em rastrear o risco 

de aspiração laringotraqueal em pacientes com disfagia. Para isso foi realizado um 

estudo retrospectivo com 360 indivíduos com diagnóstico de refluxo gastroesofágico 

(28%), disfagia pós-irradiação (22%), barra cricofaríngea ou esôfago (12,5%), 

comprometimento neurológico ou doença neurodegenerativa (7,5%), divertículo de 

Zenker (7%) e outras etiologias (9%). Foram coletados dados do EAT-10 e do 

exame de videofluoroscopia da deglutição: classificação da penetração laríngea e 

aspiração laringotraqueal por meio da escala PAS, o tempo total de trânsito faríngeo 

(TTF). Foi encontrada uma correlação linear entre os escores totais do EAT-10 e 

PAS e entre o TTF e o escore total do EAT-10.  Indivíduos com um EAT-10 maior 

que 15 tiveram 2,2 vezes mais chances de aspirar, tendo sido verificado que a 

sensibilidade e especificidade de um EAT-10 maior que 15 na previsão 

da aspiração foram de 71% e 53%, respectivamente. Os autores concluíram que 

sintomas subjetivos de disfagia documentados com o EAT-10 podem predizer maior 

risco de aspiração.  
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Como mencionado acima, alguns estudos realizaram uma análise da 

eficiência do EAT-10 em população com câncer de cabeça e pescoço (CCP) e em 

populações mistas. Em suas análises realizaram comparação entre grupos de 

participantes saudáveis e disfágicos, de acordo com a gravidade da disfagia, assim 

como monitoramento antes e após a reabilitação da deglutição. No que diz respeito 

ao estudo com CCP os grupos foram separados em até um ano após o tratamento 

antineoplásico, com diferentes modalidades (radioterapia, quimiorradiação ou 

cirurgia + terapia adjuvante), um a cinco anos após o tratamento e mais que cinco 

anos após o tratamento. Até o momento a literatura tem demonstrado que o EAT-10 

é uma ferramenta útil para rastrear os sintomas de disfagia orofaríngea em 

diferentes populações. No entanto, ainda há dúvidas quanto à utilidade clínica desta 

ferramenta em indivíduos que realizaram tratamento para o câncer de cabeça e 

pescoço, visto que existe uma falta de percepção desses indivíduos em relação as 

suas dificuldades de deglutição. 

Tendo em vista que a eficácia da deglutição é um dos principais fatores para 

a qualidade de vida dos indivíduos que realizaram tratamento do câncer de cabeça e 

pescoço (HUNTER et al., 2013), é de fundamental importância o diagnóstico 

precoce para tentar minimizar a disfagia e suas sequelas (WILSON et al., 2011), 

sendo necessário compreender mais amplamente a relação entre os sinais e 

sintomas da disfagia orofaríngea nesta população. 

Assim, este trabalho tem como hipótese que na fase tardia após o tratamento 

do CCP os pacientes apresentam poucas queixas relacionadas à deglutição, porém 

podem ser encontrados sinais que interferem na segurança eficiência da deglutição 

desses pacientes. 
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2 PROPOSIÇÃO 

 

 

Este trabalho tem por objetivo verificar a relação entre sintomas e sinais de 

disfagia orofaríngea em indivíduos após tratamento do câncer de cabeça e pescoço. 
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3 CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

 

3.1 CASUÍSTICA 

 

Este trabalho foi conduzido por meio de um estudo retrospectivo 

observacional transversal analítico, realizado no Centro de Pesquisa Clínica da 

Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB-USP) em pacientes que realizaram 

tratamento de câncer de cabeça e pescoço.  

Foram considerados os seguintes critérios de inclusão: ter concluído 

tratamento do câncer de cabeça e pescoço (cirurgia, quimioterapia e/ou radioterapia) 

há no mínimo 3 meses.  

Foi adotado como critério de exclusão: apresentar mucosite no momento da 

avaliação da deglutição, ter realizado tratamento quimioterápico isolado, ter histórico 

de doença neurológica ou psiquiátrica.  

Para seleção da amostra, foram analisados 50 prontuários, sendo 18 

excluídos por terem dados incompletos, como exames com erros de gravação e por 

não se adequarem aos critérios de inclusão estabelecidos. Assim, a casuística deste 

estudo foi constituída de 32 indivíduos, sendo 15 adultos e 17 idosos. 

 

 

3.2 MÉTODOS 

 

3.2.1 Aspectos éticos 

 

O presente estudo foi realizado após aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FOB-USP), 

sob o número CAAE 14962319.9.0000.5417 (anexo). Foi obtido dispensa do termo 

de consentimento livre e esclarecido (TCLE), pois havia um número muito grande de 

pacientes atendidos no Centro de Pesquisa Clínica da referida faculdade que vieram 

a óbito. Além da difícil localização, pois muitos pacientes eram provenientes de 

outras cidades e até mesmo de outros estados. 
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Para execução deste trabalho foram utilizados os dados de pacientes 

atendidos no Centro de Pesquisa Clínica da FOB-USP, por meio da análise de 

prontuários. 

 

3.2.2 Procedimentos 

 

Eating Assessment Tool (EAT-10) 

 

Para avaliação da dificuldade na deglutição e a auto avaliação do risco de 

disfagia foi analisado o questionário EAT-10 - Eating Assessment Tool, na versão 

em português (GONÇALVES; REMAILI; BEHLAU; 2013), traduzido da publicação 

original (BELAFSKY et al., 2008).  

O questionário foi aplicado individualmente por um fonoaudiólogo. Todas as 

questões foram lidas em voz alta pelo profissional e o paciente foi orientado a 

responder cada pergunta classificando entre 0= nenhum problema a 4= problema 

severo. 

Este questionário é composto por 10 itens, com pontuação desde 0 (sem 

problema) a 4 (grande problema), resultando na pontuação máxima de 40 pontos 

(Quadro 1). O escore é calculado pela soma dos resultados de cada item. Um 

resultado maior ou igual a 3 é indicativo de disfagia, sendo que quanto maior a 

pontuação maior a gravidade da sintomatologia relacionada ao distúrbio da 

deglutição.  
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Quadro 1 - EAT-10 – Instrumento de Avaliação da Alimentação 
 
Perguntas  0= Sem problemas 4 = Problema severo 

1. Meu problema para engolir me faz perder peso. 0 1 2 3 4 

2. Meu problema para engolir não me deixa comer fora de casa. 0 1 2 3 4 

3. Preciso fazer força para beber líquidos. 0 1 2 3 4 

4. Preciso fazer força para engolir comida (sólidos). 0 1 2 3 4 

5. Preciso fazer força para engolir remédios. 0 1 2 3 4 

6. Dói para engolir 0 1 2 3 4 

7. Meu problema para engolir me tira o prazer de comer. 0 1 2 3 4 

8. Fico com comida presa/entalada na garganta. 0 1 2 3 4 

9. Eu tusso quando como. 0 1 2 3 4 

10. Engolir me deixa estressado. 0 1 2 3 4 

Pontuação : _____________ pontos 

(Some os pontos escritos nos quadrados. Pontuação máxima de 40 pontos) 

Se o total de pontos é igual ou maior que 3, pode ter problemas de deglutição e segurança.  

Recomenda-se que você divida esses resultados com seu médico ou fonoaudiólogo. 

Fonte: BELAFSKY et al., 2008. 

 

Videofluoroscopia da deglutição 

 

Foram analisados os dados do exame de videofluoroscopia da deglutição, 

estudo fluoroscópico, com deglutição de alimentos modificados com sulfato de bário 

Bariogel (contraste), realizado no Hospital de Reabilitação de Anomalias 

Craniofaciais (HRAC/USP), para avaliar a dinâmica da deglutição. O equipamento 

utilizado para realização do exame é do tipo arcoscópio, composto por um circuito 

fechado de televisão, um aparelho de raio-X com intensificador de imagem e um 

sistema de vídeo-gravação (Arco Cirúrgico BV - Libra da Philips). 

Durante o exame todos os indivíduos permanecem sentados, e a avaliação da 

deglutição foi realizada em vista lateral. Os limites anatômicos para visualização das 

imagens videofluoroscópicas foram: limite superior e inferior que abrangem desde a 

cavidade oral até o esôfago, nos quais são observados os lábios como limite 

anterior, parede da faringe posteriormente, nasofaringe superiormente e esôfago 

cervical inferiormente (MARTIN-HARRIS et al., 2007). 
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Os indivíduos realizaram duas vezes a deglutição dos seguintes alimentos 

com contraste (Bariogel): 5 ml de alimento pudim (pastoso grosso), e 5 ml líquido 

(água) (NATIONAL DYPHAGIA DIET TASK FORCE, 2002). O alimento em 

consistência de pudim foi preparado em um copo plástico com 35 ml de água 

filtrada, 2 g de suco de uva dietético Clight em pó, 25 ml de contraste e 10 ml de 

espessante para alimentos da marca Hormel Thick&EasyTM; o líquido foi preparado 

com 30 ml de água e 30 ml de contraste.  

Todos foram ofertados com uma seringa descartável diretamente na boca do 

paciente. Cada indivíduo foi orientado a segurar o alimento na boca e deglutir após o 

comando do fonoaudiólogo que estava conduzindo o exame. 

 

Classificação do grau da disfagia faríngea, eficiência e segurança da 

deglutição 

 

A partir da análise dos exames de videofluoroscopia foram realizadas as 

análises descritas a seguir, de acordo com a escala Dynamic Imaging Grade of 

Swallowing Toxicity - DIGEST (HUTCHESON et al., 2017) (Quadro 2). 

O resíduo faríngeo (eficiência da deglutição) foi verificado após a tentativa 

inicial de deglutição de cada bolo alimentar. A classificação foi realizada de 0 a 4: 

<10% - mínimo resíduo, 10-49% - menos da metade de resíduo, 50-90% - mais que 

a metade de resíduo e >90% - perto de resíduo completo.  

A penetração laríngea e aspiração laringotraqueal (segurança da deglutição) 

foram classificadas de acordo com a escala Penetration-Aspiration Scale – PAS 

modificada (ROSENBEK et al.,1996). Foram mensurados a quantidade, freqüência 

ou padrão de eventos de penetração e aspiração (evento único, intermitente ou 

crônico). 

Por fim, para classificar o grau da disfagia faríngea foi realizado um escore 

final da combinação da análise do perfil de eficiência e segurança da deglutição 

(grau 1= leve, grau 2= moderado, grau 3= grave e grau 4= disfagia faríngea com 

risco de vida), conforme critérios apresentados no Quadro 3. 
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Quadro 2 – DIGEST - Dynamic Imaging Grade of Swallowing Toxicity  
 

  

Fonte: HUTCHESON et al., 2017. 
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Quadro 3 – Perfis de eficiência e segurança 
 

 
Fonte: HUTCHESON et al., 2017. 
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4 RESULTADOS 

 

 

Uma amostra de 32 pacientes foi incluída na análise deste estudo. As 

informações sobre os pacientes, incluindo localização primária do tumor, tipo de 

tratamento e o tempo entre o término do tratamento oncológico e o exame de 

videofluoroscopia da deglutição estão detalhados no Quadro 4. A amostra foi 

composta por 32 pacientes, dos quais, 16% (n=5) eram do sexo feminino e a maioria 

do sexo masculino 84% (n=27), a média da idade dos indivíduos foi de 59 anos e 

mediana de 60 anos. A localização do tumor incluiu locais variados de câncer de 

cabeça e pescoço que consistiu em 31% (n=10) de orofaringe, 47% (n=15) boca, 9% 

(n=3) nasofaringe, 3% (n= 1) laringe, 6% (n=2) hipofaringe e 3% (n=1) seio maxilar 

(Quadro 4).  
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Quadro 4 – Dados individuais da amostra quanto ao número de participantes, sexo, idade, localização do tumor, 
tratamento e tempo entre o fim do tratamento oncológico e participação na pesquisa.  
 

Paciente Gênero Idade Diagnóstico médico Localização do 
tumor 

Tratamento Tempo entre o fim 
do tratamento 

 e participação na 
pesquisa 

Valor 
total 

EAT-10 

Escore 
DIGEST 

1 M 78 CEC pilar amigdaliano Orofaringe QT+RT 11 anos 4 1 

2 F 56 Tumor em face direita Seio maxilar RT+CR 1 ano 4 meses 5 1 

3 M 79 Carcinoma em assoalho de boca Boca CR+RT 7 anos 3 meses 8 0 

4 M 41 Tumor em orofaringe Orofaringe QT+RT 5 meses 29 1 

5 M 54 Carcinoma em assoalho de boca Boca CR+RT 1 ano 22 2 

6 M 60 Carcinoma em rebordo alveolar Boca CR+RT 3 meses 9 1 

7 F 46 CEC língua com várias recidivas Boca QT+EC+CR+RT 2 anos 17 2 

8 M 49 CEC de pelve lingual Boca CR+EC+RT 3 anos 9 meses 7 2 

9 M 58 CEC borda lateral direita de língua Boca CR+EC 7 meses 22 1 

10 M 74 Neoplasia em nasofaringe Nasofaringe CR+RT+QT 11 meses 0 2 

11 F 46 Carcinoma de lábio superior Boca CR+RT 1 ano 2 meses 24 0 

12 M 44 Carcinoma em nasofaringe Nasofaringe RT+QT 9 meses 0 1 

13 M 41 Carcinoma em orofaringe Orofaringe QT+RT 6 meses 11 2 

14 M 58 Carcinoma de orofaringe Orofaringe QT+RT 8 meses 4 2 

15 M 57 Neoplasia de epiglote esquerda Laringe RT+QT 1 ano 6 meses 21 1 

16 M 67 Neoplasia em orofaringe Orofaringe EC+RT+QT 9 anos 10 meses 0 2 

17 M 30 Adenocarcinoma em palato mole Orofaringe CR+RT+QT 10 meses 0 1 

18 M 61 Neoplasia de base de língua Boca RT+QT 9 meses 5 2 

19 F 48 CEC mucosa jugal esquerda Boca CR+EC+RT 5 meses 21 1 

20 M 63 Neoplasia de assoalho de boca Boca CR+RT+QT 1 ano 1 mês 6 2 

21 M 76 Neoplasia de assoalho de boca Boca RT+QT 2 anos 6 meses 16 2 

22 F 62 CEC orofaringe Orofaringe RT 3 anos 2 meses 2 1 

23 M 59 Carcinoma de língua Boca RT+QT 4 meses 12 2 

24 M 55 Carcinoma de amígdala Orofaringe RT  4 meses 4 0 

25 M 70 Carcinoma em orofaringe Orofaringe CR+RT=QT 5 anos 4 meses 16 1 

26 M 63 CEC palato mole Boca CR+RT+QT 1 ano 8 meses 0 2 

27 M 67 CEC borda lateral de língua Boca CR+RT 10 meses 8 1 

28 M 69 Neoplasia de seio piriforme Hipofaringe RT+QT 3 anos 2 meses 11 2 

29 M 72 Carcinoma de nasofaringe Nasofaringe CR+RT 1 ano 6 meses 9 1 

30 M 61 CEC seio piriforme Hipofaringe RT+QT 5 meses 1 1 

31 M 70 CEC de pilar amigdaliano direito Orofaringe CR+RT+EC 1 ano 4 meses 6 2 

32 M 68 CEC base de língua Boca RT+QT+CR 5 anos 6 meses 9 4 

 
Legenda: M= masculino; F= feminino; CR= cirurgia; RT= radioterapia; QT= quimioterapia; EC= esvaziamento 
cervical;  CEC= carcinoma espinocelular. 
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Ainda no que se refere ao Quadro 4, 22 pacientes pontuaram em ambos os 

instrumentos utilizados para identificação dos sinais e sintomas de disfagia. Por 

outro lado, sete indivíduos foram classificados sem risco para disfagia no 

questionário EAT-10 e apresentaram disfagia de grau leve a moderado de acordo 

com os dados do exame instrumental da deglutição, considerando o escore 

DIGEST. Já outros três participantes, que não foram identificados com disfagia, no 

escore DIGEST, apresentaram pontuação com risco de disfagia no questionário 

EAT-10. 

Os resultados do questionário EAT-10, para os 32 pacientes, estão descritos 

na Tabela 1. Foi observada mediana entre 0 e 1,5 para as questões individuais, 

sendo que, em relação ao valor total do questionário, foi encontrado o resultado da 

mediana de 8 pontos e máximo de 29, sendo que a pontuação total poderia alcançar 

40 pontos. 

 

Tabela 1 – Valores do mínimo, máximo, mediana, primeiro e terceiro quartil para todas as perguntas 
do questionário EAT-10, assim como da média e desvio padrão para o escore total do questionário. 
 
Perguntas do EAT-10 Mín Máx Med 1° q 3°q Média 

 + DP 
1-Meu problema para engolir me faz perder peso 0,00 4,00 0,00 0,00 2,00 - 
2-Meu problema para engolir não me deixa comer fora de 
casa 

0,00 4,00 1,00 1,00 4,00 - 

3-Preciso fazer força para beber líquidos 0,00 3,00 0,00 1,00 0,00 - 
4-Preciso fazer força para engolir comida (sólidos) 0,00 4,00 1,50 0,00 3,00 - 
5-Preciso fazer força para engolir remédios 0,00 4,00 0,00 0,00 1,50 - 
6-Dói para engolir 0,00 3,00 0,00 0,00 0,50 - 
7-Meu problema para engolir me tira o prazer de comer 0,00 4,00 0,00 0,00 2,50 - 
8-Fico com a comida presa/entalada na garganta 0,00 4,00 1,00 0,00 3,00 - 
9-Eu tusso quando como 0,00 4,00 0,00 0,00 2,00 - 
10-Engolir me deixa estressado 0,00 4,00 0,00 0,00 2,00 - 
Total 0,00 29,00 8,00 4,00 16,00 9,66+ 

8,16 
 
Legenda: Min= mínimo, Max = máximo, Med= mediana, 1°q= primeiro quartil, 3°= terceiro quartil, 
DP= desvio padrão 

 

Dentre as 10 perguntas do EAT-10 as perguntas 2 (n=19/59,37%), 4 

(n=18/56,25%) e 8 (n=17/53,12%) tiveram maior ocorrência de respostas, seguidas 

da questão 1 (n=13/40,62%), das questões 7 e 9 (n=12/37,5%), da pergunta 10 

(n=11/34,37%), 5 (n=10/31,25%), 6 (n=8/25%) e, por fim, a pergunta 3 

(n=6/18,75%). 

As informações sobre a classificação dos participantes da pesquisa quanto ao 

grau da disfagia, de acordo com a escala DIGEST, encontra-se descrito na Tabela 2. 
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Dos 32 participantes, a maioria (n=28) apresentou classificação de disfagia leve a 

moderada, sendo que 3 indivíduos foram identificados sem disfagia, e 1 com risco 

de vida. 

 

Tabela 2 – Apresentação do número de participantes de acordo com a classificação obtida a partir da 
aplicação da escala DIGEST para identificar o grau da disfagia.  
 

Classificação DIGEST N° de pacientes (%) 

0: sem disfagia 3 (9,3) 

1: leve 15 (46,9) 

2: moderado 13 (40,7) 

3: grave 0 (0) 

4: risco de vida 1 (3,1) 

 

A análise do perfil de segurança e eficiência da escala DIGEST, encontra-se na 

Tabela 3. Foi observado que, dentre os 15 participantes classificados com disfagia 

leve, a maioria (n=9) apresentou deglutição segura e severamente ineficiente, outros 

5 participantes apresentaram deglutição levemente insegura, eficiente ou levemente 

eficiente e 1 paciente apresentou deglutição segura e eficiência leve a moderada. 

Com relação aos 13 pacientes classificados com disfagia moderada, a maioria 

(n=10) apresentou deglutição segura e eficiência leve a moderada, seguida de (n=3) 

deglutição levemente insegura e ineficiência moderada a grave. Por fim, para um 

participante com risco de vida foi verificado deglutição severamente insegura e 

profundamente ineficiente. 

 

Tabela 3 – Apresentação do número de participantes considerando cada componente de 
classificação do perfil de segurança e eficiência da escala DIGEST. 
 
 S0 S1 S2 S3 S4 S total 

E0 3 1 00 00 00 4 

E1 9 4 00 00 00 13 

E2 1 00 00 00 00 1 

E3 10 3 00 00 00 13 

E4 00 00 00 1 00 1 

E total 23 8 00 1 00  

 
Legenda: E = perfil de eficiência, S= perfil de segurança. 

 

A tabela 4 mostra os resultados da análise estatística referentes à 

comparação entre os escores da escala DIGEST e o questionário EAT-10. Foi 

observada correlação significativa entre os escores DIGEST com o perfil de 

eficiência (p= 0,000) e com o perfil de segurança (p=0,011). Não foi encontrada 
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relação significativa entre o escore DIGEST com o escore EAT-10 (p=0,464) e nem 

mesmo entre o escore EAT-10 e a eficiência (p=0,255) ou a segurança (p=0,927).  

 

Tabela 4- Correlações entre o escore obtidos por meio da aplicação dos instrumentos DIGEST e 
EAT-10. 
 
 Escore 

DIGEST X 
eficiência  

Escore DIGEST  
X segurança 

Escore DIGEST  
X escore EAT-10 

Escore EAT-10 X 
eficiência 

Escore EAT-10 X 
segurança 

Valor de r 0,9250 0,4434 -0,1342 -0,2072 0,0168 

Valor de p 0,000* 0,011* 0,464 0,255 0,927 

 
* indica significância estatística em p < 0,05 
Para as correlações apresentadas foi utilizado o coeficiente de correlação de Pearson.  

 

A tabela 5 apresenta os resultados obtidos por meio do teste de correlação 

considerando cada pergunta do questionário EAT-10 e o perfil de eficiência e 

segurança, assim como o escore DIGEST. 

Foi observada correlação significativa (p= 0,026) entre a pergunta 2 (meu 

problema para engolir não me deixa comer fora de casa) e o perfil de eficiência. Não 

foi encontrada relação significativa para as demais perguntas. 

 

Tabela 5 – Correlação entre cada pergunta do questionário EAT-10 com o perfil de segurança e 
eficiência da deglutição, assim como com o escore DIGEST. 
 

 Valor 

 de r 

Valor 

 de p 

 Valor  

de r 

Valor  

de p 

 Valor  

de r 

Valor  

de p 

P 1 X S 0,06 0,754 P 1 X E 0,07 0,713 P 1 X DIGEST 0,16 0,392 

P 2 X S 0,07 0,728 P 2 X E -0,41 0,026* P 2 X DIGEST -0,33 0,77 

P 3 X S 0,07 0,706 P 3 X E -0,12 0,530 P 3 X DIGEST -0,12 0,521 

P 4 X S 0,09 0,638 P 4 X E  0,10 0,588 P 4 X DIGEST 0,15 0,421 

P 5 X S 0,07 0,717 P 5 X E -0,27 0,146 P 5 X DIGEST -0,26 0,161 

P 6 X S -0,25 0,186 P 6 X E -0,07 0,731 P 6 X DIGEST -0,12 0,525 

P 7 X S -0,19 0,326 P 7 X E -0,17 0,362 P 7 X DIGEST -0,13 0,490 

P 8 X S 0,06 0,764 P 8 X E -0,07 0,725 P 8 X DIGEST 0,03 0,865 

P 9 X S 0,18 0,350 P 9 X E -0,21 0,271 P 9 X DIGEST -0,19 0,327 

P 10 X S 0,00 0,984 P 10 XE -0,10 0,612 P 10 X DIGEST -0,07 0,727 

Total 0,03 0,863 Total -0,20 0,283 Total -0,14 0,452 

 
Legenda: * indica significância estatística em p < 0,05. P= pergunta, E = eficiência, S= segurança. 
Para as correlações apresentadas foi utilizado o coeficiente de correlação de Pearson. 
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5 DISCUSSÃO 

 

 

Pacientes após o tratamento do câncer de cabeça e pescoço geralmente 

relatam dificuldades na deglutição e são diagnosticados com disfagia orofaríngea. 

No entanto, ainda é preciso esclarecer se a percepção do paciente em relação à 

disfagia relaciona-se com as alterações fisiológicas notadas na deglutição (ROGUS 

PULIA et al., 2014). São escassos os trabalhos na literatura que investigaram essa 

questão. Neste sentido, o presente estudo representa a primeira pesquisa que teve 

como proposta compreender a relação do auto relato do paciente, por meio do 

questionário EAT-10, e a avaliação objetiva da função da deglutição utilizando a 

escala DIGEST. 

No que se refere à casuística deste estudo, a maior parte dos pacientes era 

do sexo masculino, a localização do tumor incluiu locais variados (orofaringe, boca, 

nasofaringe, laringe, hipofaringe e seio maxilar), tendo a maioria apresentado câncer 

de boca, o que também foi encontrado no trabalho de Arrese, Carrau, Plowman 

(2017). Concordando com os dados encontrados neste estudo, a literatura também 

aponta maior incidência do câncer de cabeça em pescoço em homens do que em 

mulheres (ARGIRIS et al, 2008; RIES et al, 2003), sendo de maior prevalência o 

câncer de boca (KOWALSKI; OLSZEWSKI; ZIELIŃSKA-BLIŹNIEWSKA. 2019), 

podendo estar relacionado com o uso de tabaco e consumo de álcool (STINGONE 

et al., 2013; HASHIBE et al., 2009), sendo que na presente pesquisa não foram 

considerados os possíveis fatores etiológicos relacionados ao CCP.  

No que diz respeito à avaliação instrumental da deglutição, analisada por 

meio da escala DIGEST, dos 32 participantes, a maioria (n=28) apresentou 

classificação de disfagia leve a moderada. Diante desses achados, concordando 

com o presente estudo, Kirsh et al. (2018), também encontraram disfagia leve a 

moderada na amostra de pacientes do seu estudo, o que demonstra o impacto do 

tratamento antineoplásico na função de deglutição. Em contrapartida a classificação 

do grau da disfagia obtida para a maioria dos indivíduos deste estudo, poderia ser 

explicada pela possível melhora espontânea da deglutição ao longo do período após 

o tratamento antineoplásico. A literatura aponta melhora da função de deglutição no 

decorrer do pós-tratamento (NEWMAN et al., 1998; LOGEMANN et al., 2008). 
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Quanto ao questionário EAT-10, dentre os 32 indivíduos deste estudo, 25 

pontuaram sinais e sintomas de disfagia. Porém, nem todos foram diagnosticados 

com disfagia pela avaliação objetiva da deglutição, sendo que sete pacientes não 

caracterizaram sinais e sintomas de disfagia, mas foram classificados com disfagia. 

Ao analisar a literatura, Arrese, Carrau, Plowman (2017) encontraram que menos da 

metade dos pacientes diagnosticados com disfagia pontuaram sinais e sintomas de 

disfagia no questionário EAT-10. Era esperado que os indivíduos diagnosticados 

com disfagia também pontuassem sinais e sintomas de disfagia no questionário 

EAT-10, porém foi observado que grande parte dos pacientes deste estudo não 

percebeu de maneira consistente as dificuldades relacionadas à deglutição.  

Ainda no que se refere ao questionário EAT-10, neste trabalho foi verificada 

correlação significativa entre a pergunta 2 (meu problema para engolir não me deixa 

comer fora de casa) e o perfil de eficiência. Quando comparado com a literatura, no 

grupo em até um ano após o tratamento do câncer de cabeça e pescoço, também foi 

observada correlação positiva entre a questão número 2 e os achados fisiológicos 

da deglutição, porém utilizando os escores gerais MBSImP™ © (oral e faríngeo), 

que verifica o perfil de comprometimento da deglutição de bário modificado 

(ARRESE; CARRAU; PLOWMAN, 2017). Esses achados indicam que quanto menor 

a eficiência da deglutição, mais os indivíduos sentem dificuldade e evitam comer fora 

de casa, o que pode afetar sua qualidade de vida.  

Também foi observado que dentre todas as questões do questionário EAT-10, 

as perguntas 2 (meu problema para engolir não me deixa comer fora de casa), 4 

(preciso fazer força para engolir comida - sólidos) e 8 (fico com a comida 

presa/entalada na garganta) tiveram maior frequência de respostas. O que reflete 

maior ocorrência de sintomas relacionados com a eficiência da deglutição nos 

pacientes deste estudo. Isso é reafirmado quando verificamos que todos os 

indivíduos apresentaram eficiência da deglutição comprometida na escala DIGEST. 

Para melhor compreensão desses achados, a literatura aponta que o resíduo 

faríngeo em indivíduos após o tratamento do câncer de cabeça e pescoço pode 

piorar conforme o tempo, o que pode ser explicado pela alteração da contração 

faríngea que geralmente ocorre após o tratamento com a radioterapia (KIRSH et al., 

2019), além da retração da base da língua prejudicada, interferindo na eficiência do 

bolo alimentar (LOGEMANN et al., 2008).  
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Além disso, foi verificada correlação significativa entre os escores DIGEST 

com o perfil de eficiência e segurança da deglutição, sugerindo que quanto pior o 

perfil de segurança e eficiência, pior será a classificação do grau da disfagia 

orofaríngea, o que é esperado e coerente com a literatura para esta população, pois 

podem ocorrer importantes alterações na fisiologia da deglutição após o tratamento 

do câncer de cabeça e pescoço (KIRSH et al., 2019), dificultando uma deglutição 

eficiente e segura (MEYER et al., 2017). 

 Já entre o escore DIGEST e o escore total do EAT-10 não foi encontrada 

relação significativa, e nem mesmo entre o escore total EAT-10 com a classificação 

da eficiência e da segurança da deglutição, separadamente. Tais achados 

corroboram com os estudos de Kirsh et al. (2019) e Arrese, Carrau, Plowman. 

(2017), nos quais também não verificaram correlação entre a percepção do paciente 

sobre os resultados relacionados à deglutição e as medidas fisiológicas da função 

da deglutição em pacientes após o tratamento do câncer de cabeça e pescoço, 

porém ao invés do EAT-10 utilizaram o inventário MDADI, que avalia o impacto da 

disfagia na qualidade de vida de pacientes com câncer de cabeça e pescoço e no 

lugar da escala DIGEST utilizaram escores gerais MBSImP, consecutivamente. 

Ainda foi observado que dentre todos os participantes da presente pesquisa, 

sete indivíduos foram classificados sem risco para disfagia no questionário EAT-10 e 

apresentaram disfagia de grau leve a moderada, de acordo com o escore DIGEST. 

Já outros três participantes, que não foram identificados com disfagia, no escore 

DIGEST, apresentaram pontuação com risco de disfagia no questionário EAT-10. 

Resultados semelhantes também foram encontrados nos pacientes do estudo de 

Kirsh et al. (2019). Isso sugere uma redução na conscientização do paciente sobre a 

disfunção da deglutição, ressaltando a necessidade de considerar a percepção do 

paciente sobre a qualidade de vida e a função fisiológica da deglutição como dois 

resultados separados (KIRSH et al., 2019). 

Essa diferença entre a percepção do paciente e os achados fisiológicos da 

deglutição pode ser justificada pelo resultado de toxicidade tardia da radiação que 

diminui a sensibilidade laríngea e faríngea (RUSSI et al., 2012; HUTCHESON et al., 

2012; HUTCHESON et al., 2008; HUGHES et al., 2000). Tais efeitos tardios levam à 

disfunção neuromuscular e à impedância da fisiologia da deglutição, interferindo na 

força, amplitude de movimento e coordenação das estruturas-chave da deglutição, 
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como o complexo hiolaríngeo, a base da língua, a faringe e o segmento esofágico 

superior (CHRISTIANEN et al., 2012). A disfagia pode até persistir, no entanto 

muitos pacientes se adaptam e tentam seguir uma alimentação normal (KIRSH et 

al., 2019).  

Entretanto, muitos pacientes podem apresentar perda involuntária de peso, o 

que pode afetar a composição e função do corpo (LANGIUS et al., 2013). Esses 

desafios nutricionais geralmente continuam além da fase de tratamento, podendo 

persistir ou ocorrer anos após a conclusão do tratamento e tornar-se crônico 

(CROWDER et al., 2018). Por outro lado, outro estudo encontrou pacientes após 12 

meses de tratamento acima do peso ideal, sugerindo que estes indivíduos se 

adaptaram as suas novas condições, porém sem orientações quanto suas escolhas 

alimentares (CARVALHO, 2018).  

A tolerância para diferentes alimentos é altamente individual nesses pacientes 

(LARSSON; HEDELIN; ATHLIN, 2007), sendo que muitas vezes a ansiedade ou o 

medo de engasgar (WOPKEN; BIJL; LANGENDIJK, 2018; NUND et al., 2014; 

MOLASSIOTIS; ROGERS, 2012) podem impedir o indivíduo de experimentar novos 

sabores e texturas de alimentos. Além disso, os experimentos malsucedidos levam a 

sentimentos de derrota (MCQUESTION; FITCH; HOWELL, 2011) e podem 

desencorajar o paciente a expandir o seu repertório alimentar. 

Além da falta de adesão a modificação da dieta, também foi observado que 

durante o tratamento, efeitos colaterais como dor, fadiga, secreções espessas e 

outras toxicidades relacionadas ao tratamento afetam a capacidade dos pacientes 

de concluir a proposta de reabilitação da deglutição. E geralmente, a adesão aos 

exercícios fonoaudiológicos diminui gradualmente ao longo do tratamento, assim 

como após a sua conclusão (KRISTENSEN, 2020).  

Também não podemos descartar o fator emocional. De acordo com Kendall, 

Kosek, Tanner. (2014) alguns pacientes não estão conscientes de sua dificuldade de 

deglutição e acham que isso não tem muito impacto na qualidade de vida, apesar do 

importante comprometimento funcional.  Ainda não se sabe até que ponto a 

qualidade de vida reflete na fisiologia da deglutição, e não a resposta emocional ao 

tratamento.  
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Os achados do presente estudo demonstram a necessidade de investigar, 

além das condições de deglutição, os fatores nutricionais, emocionais e psicológicos 

em pacientes após o tratamento do câncer de cabeça e pescoço, corroborando com 

a literatura (NUND et al., 2014; McQUESTION; FITCH; HOWELL, 2011).  

Como limitações do presente estudo é importante destacar a casuística 

heterogênea, considerando a diferença quanto à localização do tumor, cirurgia, 

protocolo exato de tratamento por quimiorradiação, a variação do tempo desde a 

conclusão do tratamento até a avaliação, impossibilidade de avaliar o alimento na 

consistência sólida, pois muitos pacientes apresentavam restrição da referida 

consistência ou até mesmo por falta de reabilitação oral protética, considerar se o 

paciente apresentava informações suficientes quanto ao seu diagnóstico médico e 

possíveis sequelas do tratamento, assim como investigar se o indivíduo estava na 

fase de estratégias de enfrentamento em relação à doença ou com alterações 

emocionais, como depressão, ansiedade, apatia, raiva, irritabilidade e pensamentos 

pessimistas sobre a patologia e se isso teve influência nas respostas dos pacientes 

quanto à percepção da dificuldade na deglutição. 

 Os resultados deste estudo sugerem que as escalas existentes para verificar 

a percepção do paciente em relação às dificuldades na deglutição apresentam 

limitações para predizer as alterações fisiológicas apresentadas por indivíduos após 

o tratamento do câncer de cabeça e pescoço.  

Assim, novos estudos, com maior número de participantes, avaliação objetiva 

da deglutição nas diferentes fases do tratamento antineoplásico, assim como 

informações a respeito do estado nutricional e emocional, são necessários para 

esclarecer a falta de conscientização do paciente sobre a dificuldade de deglutição.  
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6 CONCLUSÃO 

 

 

O presente estudo verificou que não houve relação entre a maioria dos 

sintomas e sinais de disfagia orofaríngea em pacientes após o tratamento do câncer 

de cabeça e pescoço, a médio e longo prazo, demonstrando que a percepção do 

paciente sobre a função de deglutição pode não ser consistente com os achados da 

avaliação instrumental nessa população. 
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