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RESUMO
Velasco LC. Validade dos testes de triagem realizados à beira do leito para
detecção de aspiração em pacientes internados em hospital público de
reabilitação [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São
Paulo; 2020.
Introdução: a detecção precoce da disfagia e especificamente da aspiração
é essencial para prevenir e reduzir as complicações de pacientes internados
em hospitais de reabilitação. A avaliação inicial dos distúrbios da deglutição
em pacientes internados é geralmente feita por testes de triagem à beira do
leito (bedside screening tests) que tem baixa sensibilidade e especificidade.
Identificar quais testes melhor discriminam pacientes com aspiração
auxiliaria a programar a avalição racional destes pacientes. Objetivo:
determinar a validade de testes de triagem realizados à beira do leito em
detectar aspiração, com a videoendoscopia de deglutição (VED) como teste
de referência. Métodos: um estudo prospectivo observacional foi realizado
em 150 pacientes consecutivos admitidos no setor de reabilitação e
readaptação de um hospital público terciário, submetidos à avaliação de
preditores clínicos, ao questionário Eating Assessment Tool 10 (EAT-10), a
um instrumento para avaliação da força e resistência da língua (Iowa Oral
Performance Instrument [IOPI]), à medição do tempo de fonação máxima
(TFM) e a um teste de deglutição (Volume-Viscosity Swallow Test [V-VST]).
A validade dos testes de triagem em detectar aspiração, confirmada pela
VED, foram calculadas. Resultados: dos 144 pacientes incluídos, 113 (78%)
não tiveram aspiração e 31 (22%) tiveram aspiração. A força máxima da
língua apresentou alta sensibilidade (92,3%) e baixa especificidade (18,6%)
e acurácia (33,1%) para detectar aspiração. O V-VST mostrou sensibilidade,
especificidade e acurácia para aspiração de 83,3%, 72,6% e 74,8%,
respectivamente. A sensibilidade do EAT-10 e TMF para aspiração foi de
82,8% e 88% e especificidade foi de 57,7% e 32,4%, respectivamente.
Conclusão: o resultado do presente estudo sugere que V-VST e o EAT-10
são bons métodos de triagem para detectar aspiração em pacientes
admitidos em centro de reabilitação. O IOPI e TMF, apesar da excelente
sensibilidade, apresentam baixa especificidade com baixo poder
discriminatório entre paciente que não aspiram e aspiram.
Descritores: Deglutição; Aspiração respiratória; Transtornos de deglutição;
Reabilitação; Rastreamento; Endoscopia.

ABSTRACT
Velasco LC. Validity of bedside screening tests performed for aspiration
detection in patients admitted to a public rehabilitation hospital [thesis]. São
Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2020.
Introduction: early detection of dysphagia and specifically aspiration is
essential to prevent and reduce complications of hospitalized patients in
Rehabilitation Centers. Bedside screening tests are commonly used for the
initial evaluation of swallowing in these settings, but they present insufficient
and inconsistent sensitivity and specificity. To identify which tests better
discriminate aspirating patients would allow defining a better diagnostic
approach for these patients. Objective: to determine the validity of various
bedside screening tests in detecting aspiration, with Flexible Endoscopic
Evaluation of Swallowing (FEES) as the reference test. Methods: a
prospective observational study was performed in 150 consecutive patients
of a tertiary rehabilitation hospital, submitted to assessment of clinical
predictors, the Eating Assessment Tool 10 (EAT-10) questionnaire, an
instrument for assessing tongue strength and endurance (Iowa Oral
Performance Instrument [IOPI]), Maximum phonation time (MPT) and a
swallowing test (Volume- Viscosity Swallow Test [V-VST]). The validity of
bedside screening tests in detecting aspiration, as confirmed by FEES, was
calculated. Results: of the 144 patients included, 113 (78%) had no
aspiration and 31 (22%) had aspiration. The maximum tongue strength
presented high sensitivity (92.3%) and low specificity (18.6%) and accuracy
(33.1%) to detect aspiration. The V-VST showed a sensitivity, specificity and
accuracy for aspiration of 83.3%, 72.6% and 74.8%, respectively. The
sensitivity of EAT-10 and TMF for aspiration was 82.8% and 88% and
specificity was 57.7% and 32.4%, respectively. Conclusion: the results of
the present study suggest that V-VST and EAT-10 are good screening
methods for aspiration detection in patients admitted to a rehabilitation
center. The IOPI and MPT, despite the excellent sensitivity, have low
specificity with low discrimination power between patients who do and do not
aspirate.
Descriptors: Deglutition; Respiratory
Rehabilitation; Screening; Endoscopy.
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A alimentação faz parte da saúde e da qualidade de vida das
pessoas. Além de ser essencial para sobrevivência, pertence ao cotidiano e
às atividades sociais do indivíduo1. Estudos mostram que os distúrbios da
deglutição

têm

profundas

implicações

sociais,

emocionais

e

socioeconômicas2. Observa-se que pessoas com disfagia apresentam
aumento de ansiedade, depressão, pânico e constrangimento, sintomas
frequentemente subnotificados pelos próprios pacientes e pouco investigado
pelos médicos3.
Qualquer alteração que ocasione dificuldade ou incapacidade de
preparação e transporte do bolo alimentar seguramente da boca até o
esôfago é definida como disfagia4,5 Várias são as enfermidades que podem
causar impacto significativo na eficácia e/ou na segurança da deglutição.
Entre elas tem-se as doenças neurológicas [acidente vascular cerebral
(AVC), Doença de Parkinson (DPa)], doenças estruturais (divertículo de
Zenker e osteófitos cervicais), doenças psiquiátricas (disfagia psicogênica),
causas iatrogênicas (fibrose após radioterapia, ressecções cirúrgicas) e
neoplasias e outras6.
A prevalência de disfagia no paciente com AVC pode exceder 50%, e
pode chegar a 72% nos pacientes com doença neurodegenerativas e 84%
nos pacientes com DPa7–9.
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Apesar da alta prevalência de disfagia, principalmente nos pacientes
neurológicos, a maioria dos pacientes não é diagnosticada e acaba não
recebendo nenhum tipo de tratamento para essa condição.
A disfagia pode ter impacto significativo na eficácia e segurança da
deglutição. O comprometimento na eficácia da deglutição pode causar
desnutrição e/ou desidratação, enquanto a segurança comprometida
aumenta o risco de pneumonia por aspiração e até morte1,10–12. Além disso,
ocasiona diminuição da qualidade de vida e isolamento social devido
constrangimento e medo de comer um público10,11. E consequentemente, um
aumento de morbidade e da mortalidade, principalmente em pacientes
internados1,6,13–16.
A detecção precoce e precisa da disfagia e, especificamente da
aspiração, é essencial para prevenir e reduzir complicações. Visto que
permitiria redução dos índices de morbidade, número e tempo de
internações, e consequentemente dos custos hospitalares17–23.
A videofluoroscopia (VF) e videoendoscopia (VED) da deglutição são
consideradas os melhores métodos para avaliação objetiva da disfagia
orofaríngea24–26. Ambos apresentam vantagens e desvantagens já bem
discutidas na literatura26,27. No entanto, os estudos têm demostrado que os
dois testes são igualmente eficazes e podem ser considerados padrão-ouro
especialmente na avaliação de penetração, aspiração, escape precoce e
presença de resíduos26,28–30.
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Apesar da enorme vantagem dos testes diagnóstico (VF e VED) na
avaliação da deglutição, estes dois métodos ainda estão longe da realidade
da maioria dos hospitais brasileiros, seja por falta de material adequado ou
mão de obra qualificada. Dessa forma, testes de triagem têm sido
desenvolvidos com objetivo de identificar precocemente os pacientes com
risco de disfagia31,32. O maior desafio é desenvolver um teste de triagem que
seja não invasivo, rápido, fácil realização e reprodutibilidade e com alta
sensibilidade33–35.
O teste mais usado na triagem dos distúrbios da deglutição em
pacientes internados são testes de triagem na beira do leito (bedside
screening tests)36,37. Estes testes têm objetivo de identificar os pacientes com
algum risco de distúrbios de deglutição (eficácia e segurança) e engloba, entre
outros, a avaliação do histórico médico e alimentar, da função motora34,
técnica de ausculta cervical38,39, testes de deglutição ofertando água e
alimentos em várias consistências e o uso do oxímetro de pulso32,39–44.
Entretanto, estudos prévios de testes de triagem demonstram
sensibilidade e especificidade insuficientes e inconsistentes, principalmente
devido à falta de padronização de seu uso18,33,45,46. Outra razão para falta de
confiabilidade destes testes é a alta incidência de aspiração silenciosa não
detectada na maioria dos testes de triagem47.
Até o presente momento, a literatura carece de estudos que
comparem o valor diagnóstico dos diferentes testes de triagem realizados
em pacientes internados em um centro de reabilitação.

2 OBJETIVOS
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2.1 Primário
Determinar a validade em detectar aspiração de testes de triagem
realizados a beira do leito: questionário Eating Assessment Tool -10 (EAT10)48,49, avaliação de preditores clínicos, um instrumento para avaliar a força
e resistência da língua [Iowa Oral Performance Instrument (IOPI)]50,51 e um
teste de deglutição utilizando diferentes consistências e volumes [VolumeViscosity Swallow Test (V-VST)]42,52 tendo a VED como teste de referência.

2.2 Secundário
1) Determinar se a associação de dois ou mais testes de triagem
aumenta a performance destes em detectar aspiração.
2) Identificação de fatores preditores associado a aspiração.
3) Determinar a prevalência de aspiração em um hospital de
reabilitação.

3 REVISÃO DA LITERATURA
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A disfagia orofaríngea é uma característica comum nos pacientes
internados em hospitais de reabilitação, uma vez que a maioria deles
apresentou alguma doença neurológica associada.

Falsetti et al.53

demonstraram que 26% dos pacientes admitidos para reabilitação
apresentaram aspiração. Mann et al.54 também observaram a alta
prevalência de disfagia (64%) e aspiração (22%) nos pacientes internados
na fase aguda do AVC. Em um outro estudo, Splaingard et al.55 verificaram
que 40% dos pacientes internados para reabilitação apresentaram
aspiração.
Uma parcela importante destes pacientes que aspiram apresenta
aspiração silenciosa. Holas et al.12, avaliaram a frequência de pacientes
encaminhados para uma unidade de reabilitação que aspiravam, e
descobriram que 53,5% aspiravam, e 38,5% aspiravam silenciosamente.
Collins e Bakheit56 detectaram aspiração silenciosa em 14,8% dos pacientes
disfágicos com AVC utilizando VF como teste de referência. Um grupo de
1000 pacientes com doenças neurológicas diversas foram submetido VF e
573 pacientes (57%) aspiraram e destes 296 (52%) apresentaram aspiração
silenciosa.
Diversos estudos têm demonstrado a relação entre disfagia,
desnutrição, tempo maior de internação, pneumonia e aspiração19,20,54,57.
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Pneumonia aspirativa é uma das piores consequências nos pacientes
com disfagia7. Os pacientes com AVC e disfagia têm uma chance maior de
desenvolver pneumonia e um maior risco de mortalidade do que os
pacientes com AVC e função de deglutição preservada7,58.
Contudo, a identificação precoce de aspiração dos pacientes
internados é importante para evitar complicações, diminuir o tempo e o custo
de internação e para iniciar tratamento adequado o mais precoce possível.
Os dois principais exames utilizados para avaliar os pacientes com
risco de aspiração são VF e VED27. Durante muito tempo a VF foi
considerada o padrão-ouro para avaliação de aspiração. Entretanto, nos
últimos anos, estudos têm mostrado que a VED tem papel importante na
avaliação da deglutição apresentando resultado semelhante e por sua vez
superior a VF para identificar aspiração26,29,30,59,60. Além disso, a VED
apresenta algumas vantagens em relação à VF, como por exemplo,
visualização direta do alimento, a não exposição do paciente à radiação,
possibilidade de exames seriados e realização na beira do leito27,30.
Langmore et al.26, Leder et al.24 e Kelly et al.30 mostraram boa concordância
entre a VF e o VED no diagnóstico de aspiração. Giraldo-Cadavid et al.29
concluíram, em um revisão sistemática, que a VED tende a ser mais
sensível do que VF para detecção de penetração, aspiração, e resíduos e
que ambos têm semelhante sensibilidade para escape precoce.
Entretanto, devido à dificuldade de realizar estes exames na maioria
dos hospitais brasileiros, os testes de triagem na beira do leito assumem o
papel fundamental na tentativa de identificar paciente com risco de
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aspiração. Apesar do grande número de trabalhos que utilizam testes de
triagem para este fim, os resultados são variados e grande parte dos
estudos

apresentam

deficiências

notáveis,

incluindo

delineamentos

metodológicos inadequados e valores preditivos inadequados para o risco de
aspiração47,61.
Os testes de triagem não são capazes de observar diretamente a
fisiologia de deglutição, no entanto, podem ajudar na identificação de fatores
de riscos. Esta triagem pode ser realizada por meio da análise de preditores
clínicos, questionários, testes de deglutição e/ou outros testes como
parâmetros acústicos da voz e medida da força da língua41–43,50,62.

3.1 Preditores Clínicos
Vários autores têm estudado variáveis clínicas como indicadores de
disfagia e aspiração58,63,64. Estas variáveis incluem idade, sexo, história de
pneumonia, voz molhada, reflexo de vômito, reflexo de tosse, coordenação e
força de língua, nível de consciência, entre muitas outras.
Mann et al.63 identificaram, utilizando análise multivariada, variáveis
clínicas (severidade do AVC, clearance oral incompleto, tempo trânsito oral
aumentado, resposta faríngea prejudicada) e demográficas (idade > 70 anos
e sexo masculino) que predizem dificuldade de deglutição. Em um outro
estudo, Smithard et al.58 mostraram que presença de um ou ambos
preditores independentes (alteração do nível de consciência e tosse
voluntária fraca) foi capaz de prever aspiração com sensibilidade de 75%,
especificidade de 72%, VPP de 41% e VPN de 91%.
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Mari et al.64 também avaliaram o valor preditivo de uma triagem
clínica

detalhada

dos

sinais

clínicos

de

aspiração

em

pacientes

neurológicos. Eles encontraram que o sintoma de tosse durante a deglutição
foi o mais confiável na predição do risco de aspiração, apresentando alta
sensibilidade (75%), especificidade (74%), valor preditivo positivo (71%) e
valor preditivo negativo (71%).
A presença de tosse voluntária anormal e reflexo de vômito anormal
foi identificada por alguns autores como sinais de aspiração em paciente
com AVC, entretanto essa relação não foi encontrada em outros
trabalhos33,65–67.
Daniels et al.66 reportaram que a presença de dois sinais clínicos
(disfonia, disartria, reflexo vômito anormal, reflexo de tosse anormal, tosse e
voz molhada após deglutição) é altamente preditivo para aspiração quando
comparado com VF.
Leder e Espinosa17 realizaram um estudo semelhante no qual
analisaram os menos seis sinais clínicos (disfonia, disartria, reflexo de
vômito anormal, tosse voluntária anormal, tosse após deglutição e mudança
da voz após deglutição) e compararam com VED. A presença de dois sinais
clínicos demonstrou sensibilidade de 86% e especificidade de 30% para
detectar paciente com risco de aspiração.
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3.2 Questionário Dirigido
Outra forma de triagem é o uso de questionário sobre o estado
funcional de saúde, que quantifica a influência de uma determinada doença
em determinados aspectos funcionais, conforme experimentado pelo
paciente. O EAT-10 (Anexo A) é um questionário que tem como objetivo
identificar os pacientes com risco de disfagia e sua gravidade e consequente
intervenção multidisciplinar48,49. Estudos têm mostrado que EAT-10 possui
uma boa capacidade de identificar paciente que aspiram68,69.
Arslan et al.68 determinaram a capacidade de EAT-10 em detectar
aspiração em pacientes neurológicos utilizando VF como padrão-ouro. Os
pacientes com EAT-10 maior que 15 tiveram 2,4 vezes mais chance de aspirar.
A sensibilidade e especifidade do EAT-10 maior que 15 para predizer aspiração
foi de 81% e 58%, respectivamente. De forma semelhante, Cheney et al.69
demonstraram que paciente disfágico com um EAT-10 maior que 15 teve 2,2
vezes mais chance de aspirar e a sensibilidade na previsão da aspiração foi de
70,6% e a especificidade foi de 52,7%. Rofes et al.70 relataram que uma
população heterogênica com EAT-10 maior do que 2 apresenta sensibilidade
de 83% e especificidade de 25% para detectar aspiração.
Além do EAT-10, outros questionários têm sido desenvolvidos para
identificar e classificar os pacientes com disfagia. Yabomoto et al.71 e Manor
et al.72 utilizaram o Swallowing Disturbance Questionnaire (SDQ) como
ferramenta de triagem para disfagia em pacientes com DPa. No estudo
realizado por Yabomoto et al.71 foi identificado através de uma curva ROC
(ponte de corte de 11) uma sensibilidade de 77,8% e especificidade de
84,6% do SDQ predizer aspiração. No mesmo sentido, Manor et al.72
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também mostrou uma alta sensibilidade (80,5%) e especificidade (81,3%) do
SDQ identificar paciente disfágicos.

3.3 Tempo Máximo de Fonação
Valim et al.73 constataram que o tempo máximo de fonação (TMF) é
um indicativo importante na avaliação da deglutição e está diminuído nos
pacientes pós-AVC que aspiram.
Ko et al.74 identificaram em pacientes com DP que existe um correlação
entre TMF e algumas fases de deglutição (formação do bolo alimentar, tempo
de trânsito oral e elevação laríngea), mas não diretamente com aspiração.

3.4 Oxímetro de Pulso
O oxímetro de pulso é usado por alguns autores como um bom
método para detecção de aspiração75,76.
A aspiração pode levar a broncoconstricção e/ou obstrução da via
aérea levando à hipoventilação com consequente queda da saturação de
oxigênio. Entretanto, os estudos têm mostrado resultados conflitantes e
questionado a sua utilidade75,77.
Smith et al.41 mostraram que oxímetro de pulso (queda ≥2%)
apresentou uma sensibilidade de 87% e uma especificidade 39% para
identificar os pacientes diagnosticados com AVC que apresentavam
aspiração.
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Britton et al.78 realizaram uma revisão sistemática com objetivo de
avaliar a utilidade do oxímetro de pulso na detecção de aspiração em
indivíduos com disfagia com confirmação de aspiração pela VED ou VF.
Embora, o resultado encontrado se mostra bastante variável, a maioria dos
estudos avaliados evidenciou que o oxímetro de pulso é um método
inadequado e não confiável para detecção de aspiração.

3.5 Teste de Deglutição
Testes de triagem que vêm mostrando resultados positivos são os
testes de deglutição de água. Existem inúmeros trabalhos e protocolos sobre
a eficácia destes testes, entretanto o volume (de 1 mL até 90 mL) e o
número de repetições variam muitos entre eles43,63,79.
Uma revisão sistemática e metanálise foi realizada para determinar a
acurácia diagnóstica dos teste de deglutição com água para detectar
aspiração em paciente pós-AVC80. Foram incluídos nos estudos teste com
água em qualquer quantidade e que utilizaram como desfecho tosse,
engasgos e mudança na voz. Foi encontrado neste estudo uma
sensibilidade e especifidade geral para aspiração de 72% e 72%,
respectivamente80.
Brodsky et al.61 realizaram uma revisão sistemática e metanálise com
objetivo de avaliar utilidade do teste de deglutição com água em identificar
paciente com aspiração. Foram selecionados artigos que apresentavam
como desfecho clínico tosse, engasgos e/ou mudança da voz e que tinham
como teste padrão-ouro VF ou VED. Os trabalhos foram divididos em
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subgrupos conforme a maneira de administração da água: goles simples de
pequeno (1 mL a 5 mL) e grandes volumes (6 mL a 20 mL), goles
consecutivos (90 mL a 100 mL) e aumento progressivo do volume. A
sensibilidade e especificidade encontrada para goles simples foi 71% e 90%
para pequeno volume e de 63% e 90% para grandes volumes,
respectivamente. Os testes utilizando goles consecutivos apresentaram
sensibilidade de 91% e especificidade de 53% e os testes com aumento
progressivo de volume, 86% (sensibilidade) e 65% (especificidade).
Bours et al.47 publicaram um revisão sistemática para determinar a
eficácia dos métodos à beira do leito para detectar disfagia em pacientes com
distúrbios neurológicos. Foram selecionados apenas artigos que tinham como
teste de referência a VF ou VED e como desfecho penetração ou aspiração.
Dos 407 artigos identificados na pesquisa inicial, apenas 11 artigos
apresentaram qualidade suficiente segundo os critérios da Dutch Cochrane
Centre. Os testes de deglutição utilizando água, com diferentes quantidades e
meios de administração, estava presente em cinco artigos58,64,81–83. A
sensibilidade destes testes em detectar aspiração e/ou penetração variou de
27% a 85%, enquanto a especificidade variou de 50% a 88%. Outros quatro
estudos dos 11, utilizaram diferentes consistências como líquido, semissólido
e sólido para avaliação aspiração e/ou penetração33,41,84,85 e a sensibilidade
destes estudos variaram de 41% a 100% e a especificidade de 57% a 82% a
depender do desfecho final. A dessaturação de oxigênio (maior ou igual a 2)
foi avaliada em três estudos mostrando uma sensibilidade variando entre 56%
e 87% e especificidade entre 39% e 97%418283.
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Em 2014, Kertscher et al.86 publicaram uma revisão sistemática
utilizando desenho de estudo e metodologia semelhante a revisão de Bours
et al.47, entretanto, com apenas um diferença, somente os testes com
sensibilidade de 70% ou superior e uma especificidade de pelo menos 60%
foram incluídos. Dos 334 artigos encontrados inicialmente somente quatro
artigos apresentaram qualidade metodológica suficiente para serem
inseridos no revisão42,43,87,88. Embora os estudos de Suiter e Leder43 e
Wakasugi et al.88 tenham passados pelos critérios iniciais de qualidade
metodológica foram excluídos pois apresentaram especifidade (< 60%) e
sensibilidade (< 70%), respectivamente. Os dois estudos que mostraram
sensibilidade (> 70%) e especifidade (60%) foram Clavé et al.42 e Martino et
al.87. A sensibilidade do teste de ingestão de água por Martino et al.87 variou
de 80% a 96% e a especificidade variou de 64% a 68%. A sensibilidade do
teste de deglutição usando saturação de oxigênio e diferentes viscosidades
(V-VST por Clavé et al.42) variou de 69% a 100%, e a especificidade variou
de 29% a 87%.
Em um outro estudo, Guillén Solà et al.52 avaliaram a capacidade do
V-VST detectar aspiração em pacientes com AVC internados em um centro
de reabilitação. A presença de tosse e dessaturação sugeriu aspiração com
sensibilidade de 88,2% e especificidade de 71,4%.
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3.6 Força da Língua
A língua tem um papel fundamental na deglutição principalmente na
fase oral e faríngea89,90. A avaliação da função da língua pode ser avaliada
facilmente visualmente como parte do teste de triagem na beira do leito.
Apesar de sua importância na deglutição e uso comum nos testes de
triagem, a capacidade de prever a aspiração ou identificar o risco de
aspiração ainda é questionável91.
Checklin et al.91 realizaram uma revisão sistemática para avaliar se a
função da língua prejudicada é um preditor de aspiração em adultos com
disfagia orofaríngea. Nesta revisão não houve evidências que indiquem uma
relação preditiva entre os déficits linguais clinicamente avaliados e a
aspiração em adultos com disfagia orofaríngea. Entretanto, o estudo avaliou
a função da língua clinicamente ao invés de avaliação instrumental de modo
que tentasse reproduzir medições mais confiáveis.
Konaka et al.92 investigaram a relação entre a pressão da língua
gerada durante a deglutição e a disfagia em paciente com AVC e
identificaram que a pressão máxima da língua foi significativamente menor
em pacientes com disfagia do que naqueles sem disfagia. Em outro estudo
semelhante, Hirota et al.93 também demonstraram diminuição significativa da
pressão da língua em pacientes com disfagia quando comparados com
pacientes sem disfagia.
Uma ferramenta que tem ganhado bastante destaque nos últimos
anos é IOPI. É um instrumento portátil que utiliza um bulbo preenchido com
ar posicionado no palato duro para aferir objetivamente a força e a
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resistência da língua. Inicialmente desenvolvido para avaliar a relação entre
a força da língua e o controle motor da fala, seu papel tem sido ampliado
para examinar as relações com a deglutição62,90,94.
Lee et al.62 avaliaram a relação entre a força da língua utilizando IOPI
e presença de disfagia em pacientes com AVC. Neste estudo, observaram
diminuição significante da pressão máxima da língua nos pacientes com
formação do bolo alterada, fechamento labial incompleto, mastigação
anormal e tempo de trânsito oral aumentado.
Park et al.94 estudaram a eficiência do treinamento de resistência do
músculo da língua em pacientes com AVC e disfagia utilizando IOPI. Os
autores observaram melhora significativa da força da língua e fases oral e
faríngea da deglutição.

4 MÉTODOS
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Foi realizado um estudo longitudinal prospectivo de teste de triagem,
no Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (CRER),
hospital situado na cidade de Goiânia, Goiás. O CRER é um hospital de
referência regional e oferece atendimento especializado em reabilitação às
pessoas com deficiência física, intelectual, visual e auditiva, com
atendimento exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde. Neste estudo,
foram avaliados 150 pacientes consecutivos admitidos no setor de
reabilitação e readaptação. Este setor é reservado para pacientes com
algum tipo de sequela física motora causada por doenças neurológicas
como

AVC,

Traumatismo

cranioencefálico

(TCE), Esclerose

Lateral

Amiotrófica (ELA) e outras.

- Critérios de inclusão
-

Pacientes internados na unidade de reabilitação num hospital de
referência em reabilitação, idade maior de 18 anos, adequado
estado mental (alerta e responsivo), pacientes que consentirem
com o estudo e assinaram o termo de consentimento livre
informado.
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- Critérios de exclusão
-

Incapacidade de cooperação e incapacidade de ficar sentado.

Todos os participantes e/ou responsáveis receberam uma carta de
informação da pesquisa com o objetivo da pesquisa e todos os
procedimentos a serem realizados. O Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido foi assinado pelos pacientes e/ou responsáveis (Anexo B).
O protocolo do estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
da Universidade de São Paulo CAAE n. 59635716.9.0000.65 e da UniCEUB
CAAE n. 59635716.9.3001.0023 (Anexo C).
Os pacientes inclusos foram submetidos a três etapas de avaliação à
beira do leito. Todas as etapas foram realizadas de forma sequencial e
dentro de 24 horas.

- 1ª Etapa
Foi realizada pela residente de otorrinolaringologia do segundo ano
que coletou dados demográficos e clínicos dos pacientes. Além disso, para
cada paciente foi realizado uma pergunta simples e direta sobre a existência
de algum problema de deglutição (“sim/não”) (Anexo D).
Em seguida, todos os participantes foram submetidos ao questionário
EAT-1048,49 (Anexo A).
O EAT-10 consiste em 10 perguntas sobre a gravidade dos sintomas
da disfagia orofaríngea e seu impacto clínico e social, cada questão
pontuando de 0 (sem problema) a 4 (problema grave).
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Dados normativos de estudos anteriores exploraram o limite superior
do intervalo de referência e sugeriram que um escore final do EAT-10 ≥ 3
era anormal48.
O questionário EAT-10 foi dirigido ao paciente ou ao acompanhante
quando o mesmo se encontrava impossibilitado de responder.
A captação do tempo máximo de fonação foi obtida com paciente
sentado e solicitada uma inspiração profunda e, na sequência, a emissão da
vogal /e/ sustentada pelo maior tempo possível. Os parâmetros acústicos do
TMF da emissão da vogal /e/ aberta sustentada foram divididos em dois
grupos: com valores da emissão menor que 10 segundos (alterada) e igual
ou maior que 10 segundos (normal).
Após, foi realizado a medição da força e da resistência da língua
utilizando IOPI.

- Iowa Oral Performance Instrument
O IOPI é um transdutor de pressão portátil utilizado para medir a força
e a resistência da língua. Um bulbo preenchido com ar é conectado ao
aparelho através de um tubo conector de aproximadamente 11 cm (Figura 1).
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Figura 1 - Iowa Oral Performance Instrument [Fonte: IOPI Medical95]

O aparelho permite medir o pico de pressão que um paciente pode
produzir pressionando o bulbo contra o palato com a língua. O pico de
pressão é uma medida de força, expressa em Kilopascal (Kpa).
Para medir a força da língua foi solicitado para paciente pressionar o
bulbo com a sua língua o mais forte que conseguir por aproximadamente 2
segundos. O teste será repetido três vezes com intervalo de 30 segundos
entre eles. Foi realizado uma média das três medidas (MedIOPI) e
selecionada a maior medida de força das três tentativas (PmaxIOPI).
Para análise dos dados, os valores da pressão da língua foram
considerados alterados quando:
-

Indivíduos jovens entre 20 e 39 anos de idade: < 41Kpa.

-

Indivíduos de meia idade entre 40 e 60 anos: < 43 Kpa.

-

Indivíduos idosos com mais de 60 anos de idade: < 34 Kpa96.
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Figura 2 - Posição do bulbo para medir força e resistência da língua [Fonte: IOPI
Medical97]

A resistência da língua (IOPI R) também é medida com IOPI pela
quantificação da quantidade de tempo (duração) que o paciente pode manter
50% de sua pressão de pico. Este teste foi realizado apenas uma vez em
cada paciente. Para análise dos dados, o tempo de resistência de 10
segundos ou menos foi considerado alterado96.
Os indivíduos com força e resistência indeterminada aos testes de língua
foram considerados positivos (alterados), adotando estratégia do pior caso.
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- 2ª Etapa
Foi realizada por uma fonoaudióloga responsável pelo setor disfagia
do hospital. Foram realizados anamnese e exame físico para identificação
dos fatores preditores para aspiração40,64.
Os marcadores de risco foram classificados em uma escala binária
(presente ou ausente).
Definição dos marcadores de risco para aspiração:
a) História de pneumonia desde o início dos sintomas.
b) A presença de voz molhada (som borbulhante produzido após a
emissão do som /e/ prolongado) foi avaliada antes da deglutição
por meio de uma análise perceptivo-auditiva.
c) Presença de disartria, ou seja, uma alteração de fala (dificuldade de
articulação) resultante de distúrbios no controle muscular afetante
áreas de respiração, articulação, fonação, ressonância ou prosódia.
d) Reflexo de vômito anormal: contração velar ou da parede faríngea,
ausentes ou enfraquecido, de forma unilateral ou bilateral, em
resposta à estimulação tátil da parede posterior da faringe.
e) Tosse voluntária anormal: resposta fraca, resposta verbalizada,
ou nenhuma resposta quando dado o comando para tossir.
Logo em seguida, foi realizado o teste de deglutição na beira do leito,
V-VST.
O V-VST identificou se o paciente apresenta sinais clínicos de
comprometimento da eficácia (V-VST disf) e segurança da deglutição (VVST seg)42.
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A eficácia da deglutição foi avaliada pela identificação dos seguintes
sinais clínicos:
1- Eficácia do vedamento labial: se parte do bolo, uma vez colocado
dentro da boca, escapa através dos lábios.
2- Presença de resíduo oral e faríngeo: resíduo oral foi avaliado
pedindo para paciente abrir a boca depois da deglutição e
observar se parte do bolo permanece dentro da boca, já o resíduo
faríngeo foi detectado perguntando para paciente sente algum tipo
de resíduo ou incomodo na faringe ou necessidade de deglutir
novamente.
3- Deglutição fragmentada: múltiplas deglutições (mais de três
deglutições) por bolo.
A segurança da deglutição foi avaliada da seguinte forma:
1- Mudança da voz: Antes de começar o teste, foi solicitado ao
paciente para pronunciar seu nome ou a responder perguntas
simples para determinar o padrão da voz. Após cada deglutição, o
paciente repetiu seu nome para avaliar se houve mudança da voz.
A presença de voz molhada, baixa intensidade, falta de voz ou
necessidade de limpar a garganta indicava comprometimento da
segurança da deglutição.
2- Tosse: presença de tosse antes da deglutição (indicando ineficácia
do esfíncter glossopalatal), durante a deglutição (indicando atraso
do fechamento do vestibular laríngeo) e após a deglutição
(indicando presença de resíduos e aspiração pós-deglutição).
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3- Saturação de oxigênio: a queda da saturação de oxigênio ≥ 3% foi
considerada com sinal de aspiração. A queda foi determinada
pela diferença entre a linha de base (obtida com medição da
saturação durante 2 minutos antes de iniciar o teste) e a
saturação mínima obtida durante um período de 2 minutos após
cada deglutição.
Os pacientes foram testados para as consistências néctar, líquido fino
e pudim. A viscosidade líquida foi avaliada com água mineral à temperatura
ambiente; a viscosidade do néctar foi obtida pela adição de 4,5 g de
espessante (Resource ThickenUp) a 100 mL de água mineral; e viscosidade
do pudim adicionando 9 g de espessante a 100 mL de água mineral. Para
segurança do paciente, o teste começou com consistência néctar,
aumentado os volumes dos bolos (de 5 mL para 10 mL e 20 mL). Se o
paciente completou a série néctar sem sintomas maiores de aspiração
(tosse e/ou queda na saturação de oxigênio ≥ 3%), foi testado a consistência
líquido fino, iniciando com 5 mL até 20 mL. Finalmente, consistência pudim
foi avaliada da mesma forma.
Caso o paciente tenha apresentado sinais de comprometimento da
segurança da deglutição para néctar, a série foi interrompida e não foi
testado líquido fino, continuando a avaliação com a consistência pudim.
Se o paciente apresentou sinais de comprometimento da segurança
para consistência líquido, a série de líquido foi interrompida e a série pudim
foi avaliada.
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Os

pacientes

que

apresentaram

um

ou

mais

sinais

de

comprometimento da segurança ou da eficácia da deglutição foram
considerados como tendo disfagia orofaríngea70,98.

- 3ª Etapa
Todos os pacientes foram submetidos a VED, que foi realizada por
um único médico otorrinolaringologista, seguindo protocolo padrão99.
Os exames foram acompanhados por uma outra fonoaudióloga
especializada em disfagia e ambos os examinadores não tiveram
participação ou conhecimento dos resultados da avaliação das primeira e
segunda etapas.
Para a realização do VED foi utilizado um fibroscópio flexível 3,5 mm
(Storz), fonte de luz (LED, 80 W, Everlux Pro, Ecleris), câmera (Iphone 7,
Apple) e adaptador de smartphone para endoscopia (Clearscope, modelo
2015). Todos os exames foram realizados com o paciente a beira do leito na
posição sentada.
O endoscópio foi introduzido pela narina sem administração de
vasoconstrictor e anestésico na mucosa nasal e na orofaringe, de modo a
não interferir na sensibilidade faringolaríngea.
Durante a VED foi avaliado presença ou ausência de estase salivar,
penetração ou aspiração de saliva também foram descritas.
Para avaliação da deglutição foram utilizadas amostras coradas com
azul de anilina nas consistências de líquido (5 mL, 10 mL e 20 mL), líquido
espessada (5 mL, 10 mL e 20 mL), pastoso (5 mL, 10 mL e 20 mL) e sólido
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¼ ou ½ biscoito de “água e sal”). Semelhantes viscosidades e volumes de
bolos foram usados para V-VST e FEES. O endoscópio ficou posicionado
logo acima da epiglote. Após a deglutição a ponta do endoscópio foi
aproximada das pregas vocais para avaliar a presença de resíduos,
penetração e aspiração.
Penetração é definida como entrada de material no vestíbulo laríngeo,
porém, permanecendo acima das pregas vocais.
Aspiração é definida como entrada de material dentro da via aérea,
abaixo do nível das pregas vocais.
Aspiração silenciosa é definida como presença de aspiração na
ausência de sintomas agudos, como reflexo de tosse ou outros sinais de
dificuldade.
Presença e gravidade da disfagia orofaríngea foi determinada
revisando as imagens gravadas em vídeo, usando a escala de penetraçãoaspiração (PAS)100 (Anexo E). PAS maior ou igual a 6 define aspiração à
VED (PASasp). O PASasp foi subdividido em dois grupos: aspiração
evidente (PAS 6 e 7) e aspiração silenciosa (PAS 8). A pior pontuação do
PAS entre todos os bolus e todas as consistências foi considerada para
análise.
Uma amostra aleatória de 30% dos exames de VED foi avaliada
quanto ao risco de aspiração por outro médico, cego aos resultados da
avaliação prévia, para determinar a concordância inter-observador.
Todos os pacientes diagnosticados com disfagia e qualquer outra
alteração da deglutição receberam o tratamento adequado, que inclui
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modificação ou restrições de alimentos e líquidos, alteração da postura,
algumas técnicas de reabilitação e outras.
Todos os pacientes foram acompanhados durante uma semana após
o exame para verificar complicações como pneumonia.

4.1 Análise Estatística
Os valores de média e desvio padrão foram apresentados para a
variável idade, considerada como paramétrica. Frequências e porcentagens
foram calculadas para a variável gênero.
A associação de aspiração com idade e gênero foi avaliada pelo teste
t de Student e pelo teste do qui quadrado de Pearson, respectivamente.
Os

métodos de

triagem

foram

avaliados pela

sensibilidade,

especificidade, valor preditivo positivo e negativo, acurácia, e no caso de
variáveis numéricas foi possível calcular a curva ROC com áreas embaixo
da curva e intervalos de confiança de 95%. Adicionalmente as razões de
verossimilhança positiva e negativa foram calculadas para cada ponto de
corte (cut-off). O nível de significância adotado foi de 5%.
A análise de regressão logística foi utilizada para avaliar os preditores
de aspiração. As variáveis com p < 0,1 nas análises univariadas foram
incluídas no modelo de análise de regressão logística multivariada e os
respectivos odds ratios (OR) com intervalos de confiança de 95% (IC) foram
calculados. A confiabilidade inter-observadores para VED no diagnóstico de
aspiração foi estimada usando o coeficiente Kappa de Cohen.
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As análises foram realizadas nos softwares estatísticos SPSS v.18 for
Windows e Stata v.11.

5 RESULTADOS
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Os dados analisados correspondem à pesquisa sobre métodos de triagem
para avaliar aspiração usando como padrão-ouro a VED.
Do total de 150 pacientes, seis foram excluídos pois apresentaram
desconforto com a presença do aparelho de nasofibroscópio na narina,
impossibilitando a realização da VED. Dos 144 pacientes incluídos, 113 (78,5%) não
apresentaram aspiração e 31 deles (21,5%) apresentaram aspiração. As
características dos pacientes são apresentadas na Tabela 1. Não houve associação
entre o gênero e a aspiração na amostra selecionada (p = 0,531). Por outro lado, a
idade média dos pacientes que apresentaram aspiração foi maior que a idade média
daqueles pacientes que não apresentaram aspiração (p = 0,001) (Tabela 2).

Tabela 1 - Dados demográficos e clínicos dos pacientes
Dados demográficos
Idade (anos)
Média (desvio-padrão)
Sexo
Feminino
Masculino
Aspectos clínicos
Doenças neurológicas
Acidente vascular encefálico
Esclerose lateral amiotrófica
Traumatismo craniano encefálico
Lesão da medula espinhal
Síndrome de Guillain-Barré
Neoplasia cerebral
Polirradiculoneuropatia
Mielite transversa
Síndrome de Arnold-Chiari
Sem doença neurológica de base

18 - 101
54,02 (17,09)
58 (40,3%)
86 (59,7%)

(60,42%)
(15,97%)
(12,50%)
(3,47%)
(3,47%)
(0,69%)
(0,69%)
(0,69%)
(0,69%)
(1,39%)
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Tabela 2 - Presença de aspiração de acordo com gênero e idade

Variável
Gênero

Feminino
Masculino

Aspiração (PAS)
Ausente
Presente
n = 113
n = 31
n (%)
n (%)
44 (38,9)
14 (45,2)
69 (61,1)
17 (54,8)

Total
58 (40,3)
86 (59,7)

Valor
de p1
0,5311

Idade (anos) Média (DP) 51,59 (16,41) 62,87 (16,88) 54,02 (17,10) 0,0012
DP: Desvio padrão; 1 Teste qui-quadrado de Pearson; 2 Teste t de Student.

A Tabela 3 mostra os resultados das avaliações do VED para todos os
indivíduos (n = 144) agrupados por etiologia e resultados do PAS, ou seja, ausência
de aspiração, aspiração evidente ou aspiração silenciosa. Pode-se observar que 63
dos 87 (72,4%) com diagnóstico de AVC não apresentavam evidência de aspiração,
10 dos 144 (11,4%) apresentaram aspiração evidente e 14 dos 87 (16,1%) eram
aspiradores silenciosos. Considerando a amostra completa, entre os pacientes que
aspiraram, um pouco mais da metade apresentou aspiração silenciosa (51,6%).

Tabela 3 - Resultados das avaliações do VED (n = 114)

N

Doenças neurológicas
Acidente vascular encefálico
87
Esclerose lateral amiotrófica
23
Traumatismo craniano encefálico 18
Lesão da medula espinhal
5
Síndrome de Guillain-Barré
5
Neoplasia cerebral
1
Polirradiculoneuropatia
1
Mielite transversa
1
Síndrome de Arnold-Chiari
1
Sem doença neurológica de base
2
Total
144

Aspiração
evidente

Aspiração
silenciosa

% de
aspiradores
que aspiram
silenciosamente

63 (72,4%) 10 (11,5%)
21 (91,3%)
2 (8,7%)
16 (88,9%)
1 (5,6%)
4 (80,0%)
1 (20%)
4 (80,0%)
1 (20%)
1 (100%)
0 (0%)
1 (100%)
0 (0%)
1 (100%)
0 (0%)
1 (100%)
0 (0%)
1 (50%)
0 (0%)
113 (78,5%) 15 (10,4%)

14 (16,1%)
0 (0%)
1 (5,6%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (50%)
16 (11,1%)

58,3%
0%
50%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
51,6%

Ausência
de
aspiração
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Dos 31 pacientes com aspiração, 6 (19,3%) responderam “não” à pergunta
simples e direta sobre a presença de algum distúrbio da deglutição. Entre os 16
aspiradores silenciosos, 2 (12,5%) também responderam ‘‘não’’ a mesma pergunta.
Entretanto, 81,2% dos aspiradores silenciosos apresentaram risco de disfagia ao
responderem ao questionário EAT-10 (≥ 3). O V-VST seg mostrou-se alterado em
13 (81,2%) dos pacientes com aspiração silenciosa, e a PmaxIOPI e IOPI R
estavam alteradas em 100% dos pacientes (Tabela 4). A VED demostrou que dos
31 pacientes que apresentaram aspiração, 17 (54,8%) aspiraram para consistência
líquida. Destes, 12 (70,6%) não aspiraram para consistência néctar e 13 (76,5%)
não aspiraram para consistência pudim.

Tabela 4 - Características dos pacientes com aspiração silenciosa (PAS = 8)

Sem queixas de disfagia
Via alternativa de alimentação
Traqueostomia
EAT-10 (>3)
V-VST seg (alterado)
PmaxIOPI (alterada)
IOPI R (alterada)

Aspiração
Silenciosa (N = 16)
2 (12,5%)
11 (68,7%)
6 (37,5%)
13 (81,2%)
13 (81,2%)
16 (100%)
16 (100%)

EAT-10: Eating Assessment Tool - 10; V-VST seg: Segurança da
deglutição comprometida segundo o V-VST; PmaxIOPI: Pressão máxima
da língua medida pelo IOPI; IOPI R: Resistência da língua medida pelo
IOPI

A Tabela 5 mostra a performance dos métodos MedIOPI, PMaxIPOI e V-VST
seg (segurança comprometida) em identificar aspiração. Os métodos MedIOPI e
PMaxIPOI apresentam uma alta sensibilidade, 100% e 92,3%, respectivamente,
entretanto apresentam uma baixa especificidade, 9,6% e 18,3%. A sensibilidade do
IOPI R (80,8%) e do V-VST seg (83,3%) apresentaram uma diminuição em relação
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os outros dois métodos, contudo houve um aumento da especificidade, 52,9% e
72,6%, respectivamente.

Tabela 5 - Sensibilidade, especificidade, VPP, VPN e acurácia do MedIOPI,
PmaxIPOI, IOPI R, V-VST seg, EAT-10 e TMF em relação ao padrão
ouro (PAS asp)
Método
MedIOPI
PmaxIOPI
IOPI R
V-VST seg
EAT-10
TMF

Sensibilidade

Especificidade

VPP

VPN

Acurácia

100%
92,3%
80,8%
83,3%
82,8%
88,0%

9,6%
18,3%
52,9%
72,6%
57,7%
32,4%

21,7%
22,0%
30,0%
44,6%
33,8%
23,7%

100%
90,5%
91,7%
94,3%
92,8%
91,9%

27,7%
33,1%
58,5%
74,8%
62,8%
43,1%

VPP: valor preditivo positivo; VPN: valor preditivo negative; MedIOPI: média da pressão da língua
medida pelo IOPI; PmaxIOPI: pressão máxima da língua medida pelo IOPI; IOPI R:
resistência
da língua medida pelo IOPI; V-VST seg: segurança da deglutição comprometida segundo o V-VST;
EAT-10: Eating Assessment Tool - 10; TMF: tempo máximo de fonação.

Valores de acurácia para o EAT-10 e o TMF também são apresentados na
Tabela 5. Ambos os métodos apresentaram sensibilidade alta com uma
especificidade de 57,7% para EAT-10 e de 32,4% para TMF.
Foi avaliado o poder de discriminação do EAT-10 como variável contínua por
meio da análise da curva ROC. Os valores de cut-off e de acurácia foram
apresentados para cada um dos pontos (Tabela 6). De acordo com a curva ROC
(Gráfico 1), o ponto de corte ótimo para detectar aspiração foi ≥ 4 com sensibilidade,
especificidade e acurácia de 82,76%, 61,26% e 65,71%, respectivamente. A área
sob a curva ROC foi de 0,76.
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Tabela 6 - Sensibilidade, especificidade, acurácia, razão de verossimilhança
positiva e razão de verossimilhança negativa do EAT-10 escore em
relação ao padrão ouro (PASasp)
Ponto de
corte
EAT-10

Área sob
a curva

Sensibilidade

Especificidade

Acurácia

RV+

≥0
≥1
≥2
≥3
≥4
≥5
≥6
≥8
≥9
≥ 10
≥ 11
≥ 12
≥ 13
≥ 14
≥ 15
≥ 16
≥ 17
≥ 18
≥ 19
≥ 20
≥ 21
≥ 22
≥ 23
≥ 24
≥ 25
≥ 26
≥ 28
≥ 30
≥ 31
≥ 40
> 40

100%
86,21%
86,21%
82,76%
82,76%
79,31%
75,86%
75,86%
75,86%
72,41%
68,97%
68,97%
65,52%
65,52%
58,62%
51,72%
44,83%
41,38%
41,38%
41,38%
37,93%
31,03%
27,59%
20,69%
20,69%
17,24%
17,24%
10,34%
6,90%
3,45%
0%

0%
54,95%
55,86%
58,56%
61,26%
63,96%
64,86%
65,77%
67,57%
69,37%
71,17%
73,87%
76,58%
77,48%
81,08%
83,78%
85,59%
86,49%
87,39%
89,19%
89,19%
90,09%
93,69%
93,69%
96,40%
97,30%
99,10%
100%
100%
100%
100%

21,71%
61,43%
62,14%
63,57%
65,71%
67,14%
67,14%
67,86%
69,29%
70,00%
70,71%
72,86%
74,29%
75,00%
76,43%
77,14%
77,14%
77,14%
77,86%
79,29%
78,57%
77,86%
80,00%
78,57%
80,71%
80,71%
82,14%
81,43%
80,71%
80,00%
79,29%

1
1,9138
1,9529
1,9970
2,1363
2,2009
2,1592
2,2160
2,3391
2,3641
2,3922
2,6397
2,7971
2,9090
3,0985
3,1897
3,1099
3,0621
3,2808
3,8276
3,5086
3,1317
4,3744
3,2808
5,7414
6,3793
19,1379

0,7692

IC95%

0,6738-0,8646

RV0,2510
0,2469
0,2944
0,2814
0,3235
0,3721
0,3670
0,3572
0,3977
0,4361
0,4201
0,4503
0,4451
0,5103
0,5762
0,6446
0,6778
0,6708
0,6573
0,6959
0,7655
0,7729
0,8465
0,8228
0,8506
0,8351
0,8966
0,9310
0,9655
1

RV+: razão de verossimilhança positiva; RV-: razão de verossimilhança negativa; EAT-10: Eating
Assessment Tool - 10; IC95%: intervalo de confiança de 95%.
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Gráfico 1 - Curva ROC para a variável EAT-10 escore e o padrão ouro
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5.1 Análise dos Fatores Associados com Aspiração

A análise de regressão logística univariada foi realizada para identificar as
variáveis que apresentaram associações significativas com aspiração (Tabela 7). VVST seg (OR 13,2, IC 95% 4,65-37,6, p < 0,001), EAT-10 categórico (OR 6,5, IC
95% 2,3-18,4, p < 0,001), EAT-10 contínuo (OR 1,1; IC 95% 1,1-1,2; p < 0,001) e
Pmax IOPI (OR 0,95, IC 95% 0,92-0,98; p = 0,002) tiveram associação significativa
com aspiração. A associação entre os fatores clínicos (pneumonia, voz molhada,
disartria, reflexo de vômito anormal e reflexo de tosse anormal) também foi avaliado
pela regressão logística e somente o reflexo de vômito anormal não apresentou
significância estatística.
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Tabela 7 - Fatores associado com aspiração (PAS asp)
Variável
V-VST seg
EAT-10 categórico

Não aspiração
Aspiração
(segurança alterada)
Normal (< 3)
Alterada (≥ 3)

EAT-10 contínuo
Pmax IOPI
TMF categórico
Pneumonia
Voz molhada
Disartria
Reflexo de vômito anormal
Reflexo de tosse anormal

Normal (≥ 10 seg)
Alterada (< 10 seg)
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim

OR (IC95%)
1

Valor de p*

13,2 (4,65-37,6)

<0,001

1
6,5 (2,3-18,4)
1,1 (1,1-1,2)
0,95 (0,92-0,98)
1
3,5 (1,0-12,6)
1
5,7 (2,4-13,7)
1
6,7 (2,2-20,0)
1
3,6 (1,4-9,4)
1
7,7 (0,7-88,2)
1
3,6 (1,5-8,5)

<0,001
<0,001
0,002
0,053
<0,001
0,001
0,007
0,100
0,003

V-VST seg: segurança da deglutição comprometida segundo o V-VST; EAT-10: Eating
Assessment Tool - 10; PmaxIOPI: pressão máxima da língua medida pelo IOPI; TMF:
tempo máximo de fonação. OR: odds ratio; IC: Intervalo de confiança. * p < 0,05.

Foi construído um modelo de análise multivariada (Tabela 8), incluindo as
variáveis significativas extraídas da etapa anterior e, após a eliminação de
preditores que não aumentaram a precisão da previsão do modelo, o modelo final
continha duas variáveis: idade e V-VST seg. O fator com maior associação à
aspiração foi V-VST seg (OR 12,47; IC 95%: 3,72-41,74; p = 0,001), seguido pela
idade (OR 1,04; IC 95%: 1,01-1,09; p = 0,015). Utilizando uma análise da curva
ROC baseada no escore do modelo final, um ponto de corte para prever a aspiração
foi definido como o valor ≥ 0,4. A sensibilidade da equação foi de 66,67%, enquanto
a especificidade foi de 88,50% para prever a possibilidade de aspiração [área sob a
curva 0,77, IC 95%: 0,66 e 0,88]. A sensibilidade desses dois fatores combinados
não foi melhor do que a do V-VST seg isolado.
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Tabela 8 - Fatores associados com aspiração (PAS) (modelo de regressão
logística ajustada)
Variável
V-VST seg
Idade

OR (IC95%)
Valor de p*
Não aspiração
1
Aspiração (segurança alterada) 12,47 (3,72-41,74)
< 0,001
1,04 (1,01-1,09)
0,016

OR: odds ratio; IC: Intervalo de confiança. * p < 0,05.

O VED mostrou uma concordância quase perfeita entre os observadores para
a detecção de aspiração com um coeficiente Kappa de 0,876 (IC 95% = 0,78-0,93).

6 DISCUSSÃO
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O presente estudo mostrou que, nessa amostra, mais de 50% dos
pacientes que aspiram, o fazem de modo silencioso. Além disto, 12,5% dos
pacientes com aspiração silenciosa responderam que não apresentavam
alteração de deglutição. Este fato torna de vital importância manter o nível
de suspeição de aspiração elevado, buscando meios de fazer um
diagnóstico precoce, que permita instituição de tratamento adequado.
O objetivo primário deste estudo foi determinar a validade dos testes
de triagem realizados à beira do leito em identificar os pacientes que
aspiravam. O V-VST seg foi o teste que apresentou o melhor resultado em
discriminar os pacientes que aspiravam dos que não aspiravam.
O V-VST é um método de triagem realizado em pacientes com
suspeita

de

disfagia

e

tem

como

objetivo

identificar

sinais

de

comprometimento da eficácia e da segurança da deglutição42. Neste estudo,
mostrou-se que a presença de sinais de alteração da segurança (V-VST
seg) teve uma sensibilidade de 83,3% e uma especificidade de 72,6% para
identificar aspiração. Resultado semelhante ao estudo de Guille-Sola et al.52
que mostrou uma sensibilidade 88,2% e especificidade 71,4%.
Claves et al.42 também mostraram que o VVS-T tem uma alta
sensibilidade, entretanto, uma baixa especificidade para detectar aspiração. É
importante observar que esta diferença no resultado pode ser explicada por
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dois fatores. O primeiro pode estar relacionado à diferença populacional,
diferentemente dos estudos mencionados acima, no presente estudo quase
100% dos pacientes apresentavam doença neurológica subjacente. O segundo
fator é que Claves et al.42 incluíram apenas pacientes com V-VST alterado.
Assim como o V-VST, os testes de deglutição de água têm mostrado
uma boa sensibilidade e especificidade para detectar aspiração43,47,86. No
entanto, os testes com água apresentaram duas importantes desvantagens.
Primeira, nestes testes geralmente são ofertados grandes volumes de água,
podendo aumentar o risco de aspiração principalmente em pacientes
debilitados. A segunda desvantagens é que os testes com água avaliam
somente a consistência líquida, impossibilitando a avaliação de disfagia para
as outras consistências como acontece no V-VST. Esta limitação foi
constatada no estudo de Suiter et al.43, no qual foi evidenciado que 71% dos
pacientes que falharam no teste de deglutição de água (90 ml), foram
considerados aptos para ingestão de outras consistências quando
submetidos a VED. O presente estudo também mostrou que a aspiração de
líquido não inviabiliza a oferta de outras consistências. Dos 17 pacientes que
apresentaram aspiração para líquido no exame VED, 70,6% e 76,5% não
apresentaram

aspiração

para

as

consistências

néctar

e

pudim,

respectivamente.
Uma notável deficiência dos testes de triagem realizados à beira do
leito, incluindo os testes de deglutição com água e outras consistências, é a
dificuldade em detectar aspiração silenciosa. E este pode ser o principal
diferencial do V-VST, que além de testar diversas consistências, ainda utiliza
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como recurso um oxímetro de pulso, ajudando na identificação dos
pacientes com aspiração silenciosa. Neste presente estudo, identificou-se
que 81,2% dos pacientes com aspiração silenciosa apresentaram V-VST seg
alterado.
O EAT-10 também apresentou bons resultados como teste de triagem
para aspiração. Para verificar a capacidade de EAT-10 em diferenciar os
pacientes que aspiram dos que não aspiram, foi calculada a curva ROC que
revelou que o questionário tem um poder discriminativo de 0,76 ou 76%. Os
resultados do presente estudo coincidem com os achados de Rofes et al.70,
que demonstrou uma curva ROC com acurácia de 82%, sensibilidade de
87% e especificidade de 68% para um ponto de corte ideal de 3. Entretanto,
no presente estudo, descobriu-se que o ponto de corte ideal foi 4, em
comparação com um ponto de corte 3, não alterou a sensibilidade (82,76%),
mas aumentou a especificidade de 58,56% para 61,26% para aspiração.
Aumentar o ponto de corte de 3 para 4, numa ferramenta tão utilizada como
o EAT-10 teria impacto econômico para o sistema de saúde, por limitar a
indicação de exames objetivos de disfagia que seriam desnecessários.
Contudo, tal mudança precisa ser confirmada estudos futuros em outras
populações.
Em um outro estudo, Cheney et al.69 calcularam a sensibilidade e
especificidade do EAT-10 utilizando tabela de contingência 2 x 2.
Encontraram que o EAT-10 maiores que 15 tem uma sensibilidade e
especificidade de 70,6% e 52,7% para predizer aspiração, respectivamente.
Também foi a avaliada a sensibilidade e especificidade do EAT-10 com esse
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método, todavia, foi utilizado o ponto de corte do EAT-10 maior ou igual a 3.
Foi encontrada uma boa sensibilidade (82,8%) e um bom VPN (92,8%)
porém uma especificidade de 57,7% para detectar aspiração. Se um ponto
de corte de 15 tivesse sido adotado, a sensibilidade cairia drasticamente
para apenas 58,62%. Essa diferença entre os estudos pode ser explicada
pela diferença da amostra. No presente estudo, a maioria dos pacientes
apresentou disfagia de causa neurológica enquanto que no estudo de
Cheney et al.69 menos de 10% das causas da disfagia era de origem
neurológica.
Foi avaliada, também, a capacidade do IOPI como método de triagem
para detecção de aspiração. Este aparelho é atualmente uma das principais
técnicas utilizadas para medir objetivamente a força e a resistência da língua
com uma excelente confiabilidade90,101. A maioria dos estudos avaliou os
efeitos do uso IOPI como um dispositivo de treinamento de exercício da
língua, mas nenhum estudou a sua utilidade como uma ferramenta de
triagem para aspiração94,102.
Neste estudo encontrou-se que a força da língua apresentou uma alta
sensibilidade e alto VPN, ambos acima de 90%, e uma baixa especificidade.
A alta sensibilidade destes testes mostra que o exame possui uma boa
capacidade de excluir doença quando o teste é negativo (baixa taxa de falso
negativo). Porém estes métodos possuem uma alta taxa de falso positivo, ou
seja, identificam em excesso pacientes que falsamente aspiram. Os
impactos dos resultados dos testes de falso positivo e falso negativo variam
de importância a depender do contexto do teste. Em pacientes com risco de
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disfagia, as consequências de um diagnóstico falso-negativo de um paciente
com aspiração são altos e podem ter papel importante na morbidade e
mortalidade1,6,13-16. Apesar de não podermos ignorar os resultados falsopositivos, as suas consequências para o paciente seriam menores quando
comparada aos resultados falso-negativos. Um dos impactos seria aumentar
o custo do serviço de saúde, ao indicar exames complementares
desnecessários. Além disso, o VPN alto reforça a ideia de que com um
resultado do teste negativo, a probabilidade do paciente aspirar é baixa, não
havendo necessidade de exames complementares. Por outro lado,
recomenda-se uma avaliação mais aprofundada quando o resultado do IOPI
é positivo, devendo ser encaminhados para um estudo complementar (VFS
ou VED) para avaliar a gravidade, a fisiopatologia e o potencial tratamento
do distúrbio da deglutição.
Já o estudo da resistência da língua (IOPI R), apesar de uma queda
na sensibilidade, apresentou uma melhora importante na especificidade
mostrando uma melhor capacidade de discriminação em relação a força da
língua.
Acredita-se que a performance do IOPI poderia ser significativamente
melhor se a presente amostra tivesse sido limitada para pacientes disfágicos
com comprometimento específico de fase oral. Estudos neste sentido estão
sendo planejados.
Tentou-se encontrar uma relação entre os parâmetros acústicos da
voz e a deglutição. Dentre os vários parâmetros acústicos, foi escolhido o
TMF por ser um exame não invasivo, de fácil realização e sem custos.
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Ko et al.74 conseguiram demonstrar relação significativa entre TMF e
alguns parâmetros de disfagia (formação de bolus, tempo de trânsito oral,
disparo da fase faríngea e elevação laríngea), entretando, não demonstrou
relação com aspiração. A associação entre TMF e aspiração foi descrita por
Yamaguchi

et

al.103,

este

estudo

mostrou

que

TMF

médio

foi

significativamente menor nos pacientes que aspiravam, sugerindo os
mesmos tinham um risco de aspiração.
No presente estudo foi observado que TFM, assim como o teste da
força da língua, apresentou alta sensibilidade e baixa especificidade.
Seguindo os mesmos princípios, o TFM seria um bom teste para excluir
aspiração quando o teste for negativo.
Foi avaliado, também, um conjunto de indicadores clínicos que
poderiam estar associados a aspiração. Apesar da enorme relevância
clínica, fornecendo informações importantes que auxiliam na identificação de
pacientes com maior risco de aspiração, as evidências na literatura mundial
são bastante heterogêneas.
Na população do presente estudo, de todos fatores clínicos estudados
(pneumonia, voz molhada, disartria, reflexo de tosse anormal, reflexo de
vômito anormal) somente reflexo de vômito anormal não apresentou
associação com aspiração. Daniels et al.66 identificaram que disfonia, reflexo
de tosse anormal e disartria estão associados a aspiração em pacientes com
AVC. Logemann et al.33 mostraram que disartria e tosse durante deglutição
estão associados a aspiração. Já Leder et al.67 e Linden et al.104 não
encontraram associação significativa entre reflexo de tosse e reflexo de
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vômitos com aspiração. Idade e sexo (masculino) também está associada a
aspiração segundo Mann et al.63 e Smith et al.105.
Uma análise de regressão logística multivariada foi realizada para
avaliar se a combinação de dois ou mais testes de triagem melhora a
capacidade de discriminar entre pacientes aspirantes e não aspirantes. No
entanto, o presente estudo não encontrou um modelo que apresentasse
melhores resultados do que o V-VST seg isolado para identificar aspiração.
Entretanto, cabe ressaltar que o estudo apresentou algumas
limitações que precisam ser destacadas. Primeiramente, devido ao tamanho
relativamente pequeno da amostra do presente estudo, houve uma limitação
na identificação de uma modelo multivariado que pudesse melhorar a
acurácia em detectar aspiração. A segunda limitação é que para realização
de testes como IOPI e TFM é necessário ter nível cognitivo e coordenação
preservado. Muitos pacientes com distúrbios de deglutição apresentavam
transtorno como afasia e dificuldade de coordenação e colaboração, que
impossibilitou a realização destes exames, o que pode ter limitado a validade
externa dos resultados. E a última limitação foi a falta de um questionário ou
protocolo para avaliar a função cognitiva dos pacientes. A presença ou
ausência de aspiração pode ser influenciada pelo nível cognitivo desses
pacientes.

7 CONCLUSÕES
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Os resultados do presente estudo sugerem que VVS-T e EAT-10 são
bons métodos de triagem para detecção de aspiração em pacientes
internados em centro de reabilitação. O IOPI e TMF, apesar da excelente
sensibilidade, apresentam baixa especificidade com baixo poder de
discriminação entre pacientes que não aspiram e aspiram.
A combinação de um ou mais testes de triagem não produziu
melhores resultados na predição de aspiração quando comparada ao V-VST
isolado.
Pneumonia, voz molhada, disartria e reflexo de tosse anormal foram
significativamente associados à aspiração.
Além disso, uma alta prevalência de aspiração e aspiração silenciosa
foi observada em pacientes internados em um hospital de reabilitação.
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Anexo A - Instrumento de autoavaliação da alimentação (EAT-10)
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Anexo B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE UNIVERSIDADE DE SÃO PAULOHCFMUSP
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

DADOS DA PESQUISA
Titulo da pesquisa - Acurácia dos testes de triagem realizados a beira do leito para detecção de disfagia orofaríngea
em pacientes internados num hospital público de reabilitação e readaptação.
Pesquisador principal – Rui Imamura
Departamento/Instituto – Departamento de Oftalmologia e Otorrinolaringologia, Disciplina de Otorrinolaringologia.
O senhor (a) está sendo convidado (a) para participar do estudo científico “ Acurácia dos testes de triagem realizados
a beira do leito para detecção de disfagia orofaríngea em pacientes internados num hospital público de reabilitação e
readaptação”, na qual o senhor (a) responderá a algumas perguntas e realizará alguns exames para que possamos
saber como está engolindo os alimentos.
O objetivo do estudo é avaliar se o paciente apresenta alguma dificuldade de engolir.
Primeiro o senhor responderá algumas perguntas sobre a sua alimentação, em seguida realizaremos um exame
simples, no qual mediremos a força e a resistência de sua língua. Neste exame será colocado um pequeno balão sobre
a língua e o senhor apenas fará força para manter o bolão no céu da boca durante alguns segundos. Este exame é
fácil e indolor.
Após este exame, iniciaremos a segunda etapa na qual uma fonoaudiologia irá oferecer ao senhor (a) diferentes
consistências de alimentos (liquido, pastoso e sólidos), para verificar se o senhor tem alguma dificuldade para deglutir.
Durante este exame, colocaremos em seu dedo um aparelho chamado oxímetro que serve para medir a quantidade
de oxigênio no sangue, sem causar nenhum tipo de desconforto.
Na terceira etapa, o médico responsável pela pesquisa irá avaliar como o senhor (a) está engolindo os alimentos e
para isso será utilizado um aparelho fino e flexível (nasofibroscópio flexível) que registrará todo o processa da sua
deglutição. O aparelho, apesar de ser fino e flexível, pode causar um leve desconforto e/ou náuseas. Durante o exame
iremos ofertar novamente diferentes consistências de alimentos, que estarão corados com uma substância azul
comestível, que facilita a observação de resquícios de alimentos durante o exame.
Durante a oferta de alimentos o senhor (a) poderá apresentar engasgos caso o alimento não siga o seu caminho
normal. Mas fique tranquilo, caso ocorra, o senhor (a) terá toda equipe ao seu lado para ajudar.
Os benefícios desta pesquisa para o senhor (a) é que saberemos como você está comendo e quais os cuidados devem
ser tomados para melhor o qualidade de sua alimentação. E caso, apresente alguma alteração, o pesquisador
encaminhará o senhor (a) para receber os devidos cuidados. Além disso, sua participação é importante para o aumento
do conhecimento dos processos de deglutição, podendo beneficiar outras pessoas.
É garantida a liberdade de retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo sem
penalização alguma, de sigilo e privacidade.
Garanto que as informações obtidas serão analisadas em conjunto com outras pessoas, não sendo divulgada a
identificação dos nenhum participantes.
O Sr (a) tem direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas e, caso seja solicitado, darei
todas as informações que solicitar.
Não existirão despesas ou compensações pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, incluindo exames
e consultas. Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa
adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa.
Garanto que o todo o participante receberá um via do termo de consentimento.
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Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de
dúvidas. O principal investigador é o Dr Leandro Castro Velasco, que pode ser encontrado no endereço Avenida Vereador
José Monteiro, 1655, Setor negrão de Lima, Goiânia, Goiás, Telefone(s) 3232- 3519, e-mail lcvelasco@hotmail.com. Se
você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa
(CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar – tel: (11) 2661- 6442 ramais 16, 17, 18, ou (11) 2661-7585; e-mail:
cappesq.adm@hc.fm.usp.br

Fui suficientemente informado a respeito do estudo “Acurácia dos testes de triagem realizados a beira do leito para
detecção de disfagia orofaríngea em pacientes internados num hospital público de reabilitação e readaptação”.
Eu discuti as informações acima com o Pesquisador Responsável ( Dr. Rui Imamura) ou pessoa (s) por ele delegada (s)
(Dr. Leandro Castro Velasco) sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim os objetivos, os
procedimentos, os potenciais desconfortos e riscos e as garantias. Concordo voluntariamente em participar deste estudo,
assino este termo de consentimento e recebo um via rubricada pelo pesquisador.

Assinatura do participante /representante
Data

/

/

legal
------------------------------------------------------------------------Assinatura do responsável pelo estudo

Data

/

/

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO (OU ETIQUETA INSTITUCIONAL DE IDENTIFICAÇÃO) DO PARTICIPANTE DA
PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL
1. NOME: .:............................................................................. ...........................................................
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :

.M □ F □

DATA NASCIMENTO: ......../......../......
ENDEREÇO ................................................................................. Nº ........................... APTO: ..................
BAIRRO: ........................................................................ CIDADE .............................................................
CEP:......................................... TELEFONE: DDD (............) ......................................................................
2.RESPONSÁVEL LEGAL ..............................................................................................................................
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ..................................................................................
DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO: M □ F □
DATA NASCIMENTO.: ....../......./......
ENDEREÇO: ............................................................................................. Nº ................... APTO: .............................
BAIRRO: ................................................................................ CIDADE: ......................................................................
CEP: .............................................. TELEFONE: DDD (............)..................................................................................
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Anexo C - Aprovação do CEP
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Anexo D - Dados demográficos e clínicos dos pacientes
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Anexo E - Escala de penetração-aspiração
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