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Resumo 

 

Ferrucci JL. Aspectos funcionais da deglutição na população com trauma 
cranioencefálico [dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade 
de São Paulo; 2018. 

Objetivo: Caracterizar os aspectos funcionais de deglutição na população com 
trauma cranioencefálico (TCE) de um hospital de grande porte, considerando as 
características clínicas e a gravidade dos indivíduos no momento da admissão 
hospitalar, utilizando sistemas prognósticos usualmente aplicados no ambiente 
das unidades de terapia intensiva. Métodos: Participaram do estudo 113 
adultos, admitidos em um hospital terciário, com diagnóstico de TCE, submetidos 
à avaliação fonoaudiológica à beira-leito. As etapas de coleta de dados 
envolveram: a avaliação fonoaudiológica clínica do risco de broncoaspiração, 
determinação do nível funcional da deglutição (American Speech-Language-
Hearing Association National Outcome Measurement System), determinação da 
gravidade do indivíduo de acordo com a Escala de Coma de Glasgow no 
momento da avaliação fonoaudiológica, Sequential Organ Failure Assessment 
(SOFA) no momento da admissão na Unidade de Terapia Intensiva e no dia da 
avaliação fonoaudiológica. Foram realizadas duas análises com a mesma 
população: análise 1- de acordo com a gravidade do TCE, análise 2- de acordo 
com a funcionalidade da deglutição. Resultados: Indicaram que as pontuações 
baixas na Escala de Coma de Glasgow têm relação com o aumento do tempo 
de intubação orotraqueal e na piora da funcionalidade da deglutição na avaliação 
fonoaudiológica. Houve associação entre o maior tempo de intubação, maior 
tempo de hospitalização, maior número de atendimentos fonoaudiológicos até a 
reintrodução da dieta via oral e pior funcionalidade da deglutição. A tosse e o 
escape extraoral foram os sinais clínicos preditores de broncoaspiração no TCE. 
Após a intervenção fonoaudiológica, o grupo com pior Glasgow apresentou 
piores resultados na evolução da funcionalidade da deglutição. Em relação ao 
escore SOFA, os sistemas orgânicos respiratório, cardiovascular e neurológico 
foram as principais alterações encontradas na população com TCE. É importante 
entender os mecanismos do TCE nos aspectos neurológico, cognitivo e 
comportamental para poder utilizar as melhores estratégias na identificação dos 
indivíduos com pior funcionalidade da deglutição e com necessidade de terapia 
fonoaudiológica precoce. Conclusão: Ao estabelecer os parâmetros clínicos 
que podem prever os aspectos relacionados à funcionalidade da deglutição 
durante a internação hospitalar, é possível auxiliar no gerenciamento e 
planejamento da reabilitação.  

Descritores: deglutição; transtornos da deglutição; traumatismos 
craniocerebrais; pneumonia aspirativa; unidades de terapia intensiva; 
fonoaudiologia. 
 
  



Summary 

 

Ferrucci JL. Swallowing functional aspects in the severe traumatic brain injury 
population [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de 
São Paulo”; 2018. 

Objective: to characterize the swallowing functional aspects in the severe 
traumatic brain injury (TBI) population in a large hospital considering the clinical 
features and the subjects’ severity at the moment of hospital admission adopting 
prediction models usually applied in the intensive care unit environment. 
Methods: 113 adults participated in the study; they were admitted at a tertiary 
referral hospital with a TBI diagnosis and were submitted to a bedside speech-
language assessment. The data collection steps included: a clinical speech-
language assessment for risk of bronchoaspiration, determination of swallowing 
functional level (American Speech-Language-Hearing Association National 
Outcome Measurement System), determination of individual’s severity according 
to the Glasgow Coma Scale at the moment of the speech-language assessment, 
Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) at the moment of admission at the 
intensive care unit and on the day of the speech-language assessment. Two 
analyses were carried out with the same population: analysis 1 – according to the 
trauma severity, analysis 2 – according to the swallowing functionality. Results: 
The results indicated that low scores in the Glasgow Coma Scale are related to 
higher orotracheal intubation time and worsening of swallowing functionality in 
the speech-language assessment. There was a link between higher intubation 
and hospitalization periods, higher number of speech-language therapies until 
the reintroduction of oral diet and worse swallowing functionality. Cough and 
extraoral escape were found as clinical risk factors for bronchoaspiration in the 
TBI. After the speech-language intervention, the group with worst Glasgow 
presented worst results in the swallowing functionality progress. With regard to 
the SOFA score, the respiratory, cardiovascular and neurological organic 
systems were the main alterations found in the TBI population. It is important to 
understand the TBI mechanisms in the neurological, cognitive and behavioral 
aspects to adopt the best strategies in the identification of the subjects with worst 
swallowing functionality and in need of early speech-language therapy. 
Conclusion: By establishing the clinical parameters that may foresee aspects 
related to the swallowing functionality during hospitalization, it is possible to help 
in the management and planning of rehabilitation. 
 
Drescriptors: deglutition; deglutition disorders; traumatic brain injuries; 
pneumonia, aspiration; intensive care units; speech-language pathology. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Na Divisão de Fonoaudiologia do Instituto Central do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (ICHC-

FMUSP), as pesquisas visam a evidenciar a prática da reabilitação baseada 

em evidências. Seguindo esta linha, a temática desta dissertação tinha como 

proposta inicial o estudo da deglutição na população com trauma 

cranioencefálico (TCE), com o objetivo específico de correlacionar a 

gravidade dos indivíduos com os preditores clínicos do risco de 

broncoaspiração.  

No entanto, durante o levantamento bibliográfico, observou-se a 

escassez de estudos que caracterizassem tal população no âmbito 

fonoaudiológico durante a internação, com foco na deglutição e que 

abordassem os dados clínicos do estado geral dos indivíduos.  

Nesse contexto, optou-se, antes de tudo, por realizar uma 

caracterização dessa população, considerando os dados demográficos, a 

gravidade clínica dos indivíduos e a biomecânica da deglutição no momento 

da avaliação fonoaudiológica para dar um melhor embasamento à pesquisa.  

Em estudo posterior serão abordados os preditores clínicos do risco de 

broncoaspiração correlacionados com a gravidade do indivíduo, de forma 

longitudinal, considerando o período do momento da avaliação 

fonoaudiológica ao desfecho fonoaudiológico (alta hospitalar, alta 

fonoaudiológica, atendimento suspenso, entre outros). 

Na área hospitalar, o fonoaudiólogo, como membro integrante da 

equipe multiprofissional, atua sobretudo no gerenciamento dos distúrbios da 

deglutição, com o objetivo de propiciar o retorno seguro da alimentação por 

via oral. A disfagia tem alta incidência e prevalência e contribui para o 

aumento dos índices de mortalidade, morbidade, econômico-financeiro e, em 

especial, para redução da qualidade de vida dos indivíduos e cuidadores. 
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Desta forma, o estabelecimento de diagnósticos adequados, prognósticos e 

tratamentos são fundamentais. 

Concluí a graduação no Curso de Fonoaudiologia na Universidade 

Estadual de Campinas (UNICAMP) em 2010. Durante a graduação, tive a 

oportunidade de realizar estágio extracurricular e desenvolver meu trabalho 

de conclusão de curso no ambulatório de Otorrinolaringologia e 

Fonoaudiologia do Hospital das Clínicas de Campinas. Este foi meu primeiro 

contato formal com a área da disfagia e com o campo da pesquisa científica.   

Em 2011, a fim de aprofundar meus conhecimentos na atuação com 

indivíduos disfágicos, ingressei no Aprimoramento Profissional em 

Fonoaudiologia Hospitalar em Funções Orofaciais do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, coordenado pela 

Professora Doutora Claudia Regina Furquim de Andrade, com bolsa da 

Fundação do Desenvolvimento Administrativo. 

Durante o aprimoramento, entre 2011 e 2012, pude desenvolver as 

habilidades e conhecimentos necessários para a prática profissional. Os 

estágios foram realizados no ICHC-FMUSP nos vários serviços da Divisão de 

Fonoaudiologia. Durante esse período, meu aprendizado foi de grande 

importância para minha atividade profissional, pois adquiri conhecimento 

teórico e experiência clínica.  

Fui contratada, em 2013, pela Divisão de Fonoaudiologia do ICHC-

FMUSP para atuação na área da disfagia. A experiência com o trabalho 

hospitalar e as atividades desenvolvidas na Divisão de Fonoaudiologia 

fizeram-me refletir sobre a prática assistencial baseada em evidências, 

estimulando meu desejo para desenvolver pesquisa na área. 

Em 2016, ingressei no mestrado visando a ampliar meus 

conhecimentos, contribuindo com a área e buscando o domínio dos 

instrumentos conceituais e metodológicos essenciais para atuação com 

indivíduos disfágicos.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Na literatura, o trauma cranioencefálico (TCE) é definido como qualquer 

agressão ao cérebro de ordem traumática, causada por uma força física externa, 

que acarreta lesão anatômica e/ou comprometimento funcional do couro 

cabeludo, crânio, meninges, encéfalo ou vasos sanguíneos 1. A literatura 

também descreve o TCE como uma alteração da função cerebral ou uma 

evidência de patologia cerebral, causada por uma força externa 2. Estas lesões 

cerebrais podem resultar em morte ou no desenvolvimento de sequelas 

funcionais, cognitivas, comportamentais e psicológicas 3, 4, 5. 

Como principais causas do TCE, podemos citar os acidentes de trânsito 

(colisão e atropelamento), quedas e agressões físicas, sendo que as quedas 

ocorrem em sua maioria na população idosa, e os acidentes de trânsito e 

agressões são mais frequentes em adultos jovens 6. Quando consideramos a 

causa do trauma, um estudo realizado no Brasil indicou maior ocorrência de 

acidentes de transporte (64,74%), seguidos de quedas acidentais (17,27%) e de 

agressões (16,55%) 7. Alguns autores referem que o TCE é uma das principais 

causas de mortalidade e incapacidade mundial 8, 9, 10, 11. Em outro estudo, o TCE 

é citado como a principal causa de incapacidade em crianças e adultos com 

idades abaixo de 35 anos, causando sérias consequências à vida das vítimas e 

suas famílias 12. O TCE classificado como grave, por exemplo, pode ser 

associado a uma taxa de mortalidade entre 30% e 70%9, e a recuperação dos 

sobreviventes é marcada por sequelas neurológicas graves e por uma qualidade 

de vida prejudicada 13. 

Calcula-se que, anualmente, cerca de 1,5 milhões de pessoas morrem e 

centenas de milhões requerem tratamento emergencial 14 em decorrência de 

acidentes de trânsito e agressões, caracterizando-se, portanto, como um 

importante problema de saúde pública mundial 15, 16. Em razão de sua alta 

incidência, grande potencial de deficiência e de seu impacto sobre a população 
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economicamente ativa, o TCE destaca-se como um problema social e 

econômico grave e, atualmente, é considerado uma “epidemia silenciosa” 16.  

Os países emergentes possuem poucos estudos epidemiológicos sobre o 

alcance e impacto do TCE. Estatísticas sobre TCE no Brasil são raras e abordam 

regiões específicas 17. De acordo com estudo recente 6, que avaliou os casos de 

TCE no Brasil, utilizando os dados do Departamento de Tecnologia da 

Informação do Sistema Único de Saúde (DATASUS) entre 2008 e 2012, 

observou-se 125.000 internações hospitalares por ano decorrentes de TCE e 

uma incidência de 65,7 internações por 100.000 habitantes por ano. A 

mortalidade hospitalar foi 5,1/100.000/ ano e a taxa de letalidade foi 7,7%. O 

custo médio anual das despesas hospitalares com esta população foi 

US$70.960.000. No mesmo estudo 6, a faixa etária entre 20 e 29 anos apresentou 

maior número de mortes durante a internação hospitalar. Entretanto, a 

população com idade superior a 80 anos apresentou maior taxa de internação, 

seguida pela faixa etária entre 70 a 79 anos de idade.  

Os índices prognósticos ou de “gravidade” vêm sendo largamente 

utilizados nas Unidades de Terapia Intensiva e têm como objetivo básico 

descrever o grau da disfunção orgânica de forma quantitativa, transformando a 

gravidade da doença do indivíduo em valor numérico, por meio de dados 

clínicos, laboratoriais e, em alguns casos, pelo tipo de intervenções utilizadas. 

Seu valor está em predizer e agregar o impacto da gravidade da doença sobre 

a morbidade e mortalidade dos indivíduos 18, 19, 20. Nesse sentido, a Escala de 

Coma de Glasgow (ECG) é a mais utilizada na avaliação do estado  

neurológico 21. Nesta escala, a pontuação é determinada pela observação de 

três parâmetros: abertura ocular, resposta verbal e resposta motora 22. Devem 

ser consideradas as melhores respostas verbal e motora durante a aplicação da 

escala. O TCE é categorizado como grave quando apresenta pontuação na ECG 

entre 3 e 8 pontos, como moderado com ECG entre 9 e 12 pontos e como leve 

com ECG entre 13 e 15 pontos 8.  

Na literatura atual, observa-se que a ECG é indicada como um dos mais 

importantes preditores de desfecho no TCE 21, porém pode ser limitante, e 
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critérios adicionais podem ser usados para melhorar a definição da gravidade e 

o prognóstico do indivíduo 20. Nessa perspectiva, outras variáveis como idade, 

respostas motoras anormais, achados de tomografia, anormalidades pupilares e 

episódios de hipóxia e hipotensão vêm sendo introduzidas na tentativa de 

determinar, mais especificamente, o prognóstico desses indivíduos 13. Sabe-se 

que a recuperação após o TCE está relacionada à gravidade do dano cerebral 

inicial (lesão primária) e à presença de danos cerebrais secundários 23. 

O TCE pode resultar em alterações motoras, cognitivas, comportamentais 

e emocionais que interferem em vários aspectos da rotina diária do indivíduo por 

toda a vida 24. Os indivíduos vítimas de TCE, com frequência, apresentam como 

umas das sequelas sensório-motoras a disfagia orofaríngea neurogênica 25. A 

literatura relata a ocorrência da disfagia orofaríngea na população de TCE com 

prevalência variando entre 38% e  

65% 26, 27. Em estudos mais recentes, a disfagia foi relatada em 27%-30% dos 

indivíduos com TCE 28.  

A disfagia é caracterizada pela alteração do processo da deglutição, 

podendo causar aspiração laringotraqueal, pneumonia e outros problemas 

respiratórios que podem levar à piora do quadro clínico do indivíduo 29, 30, 31, 

podendo comprometer aspectos clínicos, nutricionais e/ou sociais do sujeito. 

Mesmo com a ausência de aspiração laringotraqueal, a nutrição do indivíduo 

pode ser fragilizada e prejudicar sua recuperação clínica 32. Este quadro pode 

ocorrer quando o trauma atinge áreas como o córtex e tronco cerebral, ou ainda 

os nervos cranianos responsáveis pela deglutição (V, VII, IX e XII pares). Além 

disso, as alterações na dinâmica da deglutição podem estar associadas a déficits 

cognitivos e comportamentais causados pelo trauma 32, 33. 

De acordo com a literatura, as principais alterações de deglutição 

encontradas no indivíduo com TCE são os distúrbios na fase oral e/ou faríngea, 

caracterizados pelo prejuízo no controle do bolo, redução do controle e 

movimento de língua, redução da elevação e fechamento laríngeo, atraso do 

reflexo de deglutição e presença de tosse e/ou voz molhada após a  

deglutição 32, 34. No entanto, há relativamente poucos artigos que abordam os 
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aspectos funcionais de deglutição na população com TCE em âmbito hospitalar. 

Os estudos existentes identificaram variáveis associadas à disfagia orofaríngea 

de longo prazo, incluindo pontuação baixa na ECG, a gravidade da lesão na 

tomografia computadorizada, os escores no momento da admissão, uso 

prolongado da ventilação mecânica 35, 36 e colocação de traqueostomia 37, 38. 

Contudo, ainda são limitados os trabalhos que realizaram análise detalhada das 

relações entre a gravidade clínica do indivíduo, as alterações de deglutição, o 

tipo e resultados dos principais tratamentos no âmbito hospitalar.  

Em estudos sobre os achados da videofluoroscopia de deglutição (VDF) 

em indivíduos com TCE, foram citados como alterações mais frequentes na 

população: presença de aspiração e/ou penetração laringotraqueal, diminuição 

da elevação da laringe e redução da inversão da epiglote. Isto sugere que a 

disfagia nos indivíduos com TCE resultou, sobretudo, em uma disfunção da 

faringe 32, 34, 39. Outro estudo recente 40, comparando o padrão de deglutição do 

indivíduo com TCE e do indivíduo com Acidente Vascular Cerebral (AVC), 

apresenta como achados da VDF dos indivíduos com TCE, presença de 

aspiração ou penetração (73,2%), redução da elevação laríngea (68,3%) e 

redução da inversão da epiglote (61%). 

Uma pesquisa de 2014 17 determinou os fatores preditivos de colocação 

de via alternativa de alimentação após o TCE grave. O estudo revelou que, na 

avaliação inicial do indivíduo com TCE, variáveis como: o aumento da idade, a 

baixa pontuação na ECG, o uso de traqueostomia e a afonia aumentaram 

significativamente a gravidade da deglutição do indivíduo, diminuindo as 

chances de retirada da sonda nasoenteral até a alta hospitalar. 

Além disso, na literatura encontram-se estudos que buscaram verificar a 

associação da disfagia com fatores de risco, como as medidas de gravidade do 

indivíduo. Nesses estudos, os autores incluíram o resultado dos escores que 

determinam a gravidade dos indivíduos no momento da internação – Sequential 

Organ Failure Assessment (SOFA) 18 e Acute Physiology and Chronic Health 

Evaluation II (APACHE II) 41. Mas, não foram encontrados estudos deste perfil 

na população com TCE. 



Introdução 9 

  

 

Dois estudos atuais 18, 42 utilizaram o escore SOFA, obtido na admissão 

dos indivíduos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), para investigar suas 

correlações com a gravidade da disfagia. Em ambos os estudos, constatou-se 

que a gravidade do indivíduo no momento da internação não apresentou relação 

com a gravidade da disfagia (determinada por avaliação à beira-leito). Os 

indivíduos com disfagia leve ou deglutição normal apresentaram valores 

similares no escore SOFA, quando comparados àqueles com disfagia grave. 

Cabe ressaltar que nesses estudos não foi considerado o sistema orgânico 

neurológico, a escala de coma de Glasgow. 

Um estudo recente 43 que teve como objetivo correlacionar a gravidade de 

indivíduos críticos não neurológicos com preditores clínicos do risco de 

broncoaspiração, a partir de uma avaliação fonoaudiológica de deglutição à 

beira-leito, indicou que os indivíduos críticos que apresentaram pior nível 

funcional da deglutição também tinham um pior quadro clínico geral, sendo o 

sistema orgânico neurológico (ECG) o fator com maior impacto nessa diferença. 

Outro estudo 41, cujo objetivo foi avaliar os fatores demográficos (idade, 

gênero e raça) e clínicos associados à disfagia pós-Intubação Orotraqueal 

prolongada (IOTp) em indivíduos com alterações pulmonares, analisou os 

resultados dos índices de prognóstico, SOFA e APACHE II, como possíveis 

fatores relacionados à gravidade da disfagia após a extubação. Na análise de 

regressão linear, foi observado que a variável escore SOFA apresentou 

significância.  

A caracterização da população de TCE permitirá dar suporte à equipe de 

reabilitação para melhor definir a recuperação do indivíduo e também facilitar a 

escolha dos cuidados mais adequados e com melhor custo-benefício aos 

sujeitos com distúrbios de deglutição 44, 45. Dada a importância do tema e a 

escassez de dados na literatura científica, o objetivo do presente estudo foi 

caracterizar os aspectos funcionais de deglutição na população com trauma 

cranioencefálico de um hospital de grande porte, considerando as características 

clínicas e a gravidade dos indivíduos no momento da admissão hospitalar, 
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utilizando sistemas prognósticos usualmente aplicados no ambiente das 

unidades de terapia intensiva. 
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2 MÉTODO  

 

 

Trata-se de um estudo retrospectivo transversal observacional. Esta 

pesquisa foi aprovada pela Comissão de Ética para Análise de Projetos e 

Pesquisas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo (CAPPesq HCFMUSP 1481550 - Anexo A).  

 

2.1 Participantes 

 

A amostra compôs-se de indivíduos diagnosticados com TCE, que foram 

submetidos à avaliação de deglutição à beira de leito, por solicitação médica, pela 

Divisão de Fonoaudiologia do Instituto Central do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (ICHC-FMUSP) no período 

entre janeiro de 2015 e junho de 2016. 

Os critérios de inclusão utilizados basearam-se nos dados registrados em 

prontuário médico, sendo eles: a) estabilidade clínica e respiratória; b) idade 

superior a 18 anos; c) ausência de doenças neurológicas prévias; d) ausência 

de disfagia esofágica; e) ausência de procedimentos cirúrgicos prévios 

envolvendo a região de cabeça e pescoço; f) ausência de comorbidades 

fonoaudiológicas prévias (queixas ou déficits comunicativos, auditivos); g) IOTp 

- acima de 48 horas 46, 47, 48; h) ausência de uso de traqueostomia; i) ter sido 

submetido à avaliação fonoaudiológica à beira-leito; j) ausência de alimentação 

por via oral no momento da avaliação fonoaudiológica. 

Um total de 346 indivíduos com TCE foram admitidos no Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo (HCFMUSP) e receberam 

atendimento fonoaudiológico no período dos 17 meses estudados. O 

organograma (Figura 1) ilustra como ocorreu a seleção final da amostra de 

indivíduos incluídos neste estudo.  
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Legenda: TCE: Trauma Cranioencefálico; IOTp: Intubação Orotraqueal Prolongada; PARD: 
Protocolo de Avaliação do Risco da Disfagia  
 

Figura 1 -  Fluxograma demonstrando a seleção dos indivíduos 

 

As etapas de coleta de dados envolveram: a) avaliação fonoaudiológica 

clínica do risco de broncoaspiração, com a determinação do nível funcional da 

deglutição conforme a American Speech-Language-Hearing Association 

National Outcome Measurement System (ASHA NOMS) 49, 50; b) a 

determinação da gravidade do indivíduo de acordo com ECG no momento da 

avaliação fonoaudiológica 8 e com a SOFA 51. 

 

 

346 indivíduos 
com TCE 

39 sem 
prontuário

307 com 
prontuário

70 com 
diagnóstico neuro 

prévio

237 sem 
diagnóstico 
neuro prévio

32 não foram 
submetidos a IOTp

205 foram 
submetidos a 

IOTp

67 
traqueostomizados

138 não 
traqueostomizados

17 estavam 
com via oral na 

avaliação

121 não 
estavam c/ via 

oral na 
avaliaçao

8 indivíduos não 
realizaram PARD

113 indivíduos 
realizaram 

PARD
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2.2 Avaliação fonoaudiológica clínica do risco de broncoaspiração 

 

Após o pedido médico de interconsulta, a equipe de fonoaudiologia 

realizou a avaliação clínica de deglutição à beira-leito que incluiu a aplicação do 

Protocolo Fonoaudiológico de Avaliação do Risco da Disfagia (PARD) e a 

classificação do nível de deglutição, de acordo com a ASHA NOMS. Os 

indivíduos que não apresentaram deglutição de saliva na avaliação estrutural 

não entraram no estudo, uma vez que não tinham indicação de aplicação do 

PARD.  

O PARD 29, 52, 53 é um protocolo para avaliação do risco para disfagia à 

beira-leito. Este protocolo tem como objetivo auxiliar o fonoaudiólogo a identificar 

e interpretar as alterações na dinâmica de deglutição. Sua aplicação inclui a 

oferta de volumes controlados de água e de pastoso homogêneo. O protocolo 

determina se o indivíduo poderá receber volumes maiores de líquidos e/ou 

alimentos de diferentes consistências e a necessidade de supervisão para 

alimentação segura. O protocolo é dividido em duas partes: teste de deglutição 

de água e teste de deglutição com pastoso. Para o presente estudo, foi 

considerado somente o resultado do teste de água.  

Conforme determinado pelos autores do protocolo, os indivíduos são 

avaliados durante a deglutição de 1 a 5 ml de água, ofertados na seringa, e 3, 5 

e 10 ml de pastoso, ofertados na colher. No teste de Deglutição da Água, são 

analisados 11 itens: escape oral anterior, tempo de trânsito oral, refluxo nasal, 

número de deglutições, elevação laríngea, ausculta cervical, saturação de 

oxigênio, qualidade vocal, tosse, engasgo e outros sinais de alteração clínica 

(cianose, broncoespasmo, alteração dos sinais vitais). Os resultados são 

marcados como passa ou falha para cada item avaliado.   

Uma pesquisa publicada recentemente investigou os preditores de risco 

de disfagia após a intubação orotraqueal prolongada 54, com base nos resultados 

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

que os preditores de disfagia nessa população foram: escape extraoral; 

deglutições múltiplas; ausculta cervical alterada; qualidade vocal após a 
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deglutição; presença de tosse após a deglutição e presença de engasgos. Dessa 

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

com os demais dados da pesquisa. 

Os critérios para interpretação desses dados estão descritos no  

Quadro 1. 

 
Quadro 1 -  Definição das variáveis do Protocolo Fonoaudiológico de Avaliação 

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

 

 Variáveis Julgamento Clínico 

Teste de 

deglutição de 

água (5 ml) 

Escape extraoral 

Passa- Água não escapa pelos lábios, gerencia 
o bolo adequadamente 

Falha - Dificuldade no gerenciamentodo bolo, 
presença de escorrimento do líquido pelos 
lábios 

Deglutições múltiplas 

Passa - Presença de uma única deglutição por 
bolo 

Falha - Presença de mais de uma deglutição por 
bolo 

Ausculta cervical (o 

estetoscópio deve ser 

posicionado na parte 

lateral da junção entre a 

laringe e a traquéia, 

anterior à artéria carótida) 

Passa - Presença de três sons característicos 
da deglutição, indicando que o bolo passou 
pela faringe – dois cliques seguidos por um 
som expiratório 

Falha - Quando não há presença dos sons ou 
presença de outros sons não descritos 
acima  

Voz molhada 

Passa - Não apresenta alterações no primeiro 
minuto após a deglutição  

Falha - A voz apresenta um som borbulhante 
(“molhada”) no primeiro minuto após a 
deglutição  

Tosse 

Passa - Não há presença de tosse no primeiro 
minuto após a deglutição  

Falha- Presença de tosse (voluntária ou não) 
seguida ou não por pigarro durante o 
primeiro minuto após a deglutição  

Engasgo 

Passa - Não há presença de engasgo após a 
deglutição 

Falha - Presença de engasgo durante ou após a 
deglutição 
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2.3 Nível Funcional da Deglutição 

 

A escala de nível funcional de deglutição ASHA NOMS é uma ferramenta 

multidimensional que mede o nível de supervisão necessária para a alimentação 

e o nível da dieta, atribuindo um número único entre 1 e 7 (Quadro 2). Os níveis 

de alimentação e de supervisão serão classificados pela escala ASHA NOMS no 

momento da avaliação inicial (ASHA inicial), com base nos resultados do PARD 

e no momento do encerramento do seguimento fonoaudiológico (ASHA final).  
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Quadro 2 -  Nível funcional de deglutição conforme a American Speech-
Language-Hearing Association National Outcome Measurement 
System (ASHA NOMS)  

 

Nível 1 O indivíduo não é capaz de deglutir nada com segurança por via oral. Toda nutrição 
e hidratação são recebidas pela via alternativa de alimentação (ex.: sonda 
nasogástrica, gastrostomia). 

Nível 2  O indivíduo não é capaz de deglutir com segurança por via oral para nutrição e 
hidratação, mas pode ingerir alguma consistência, somente em terapia, com uso 
máximo e consistente de pistas. Via alternativa de alimentação é necessária. 

Nível 3 Via alternativa de alimentação é necessária, uma vez que o indivíduo ingere menos 
de 50% da nutrição e hidratação por via oral; e/ou a deglutição é segura com o uso 
moderado de pistas para uso de estratégias compensatórias; e/ou necessita de 
restrição máxima da dieta. 

Nível 4 A deglutição é segura, mas frequentemente requer uso moderado de pistas para 
uso de estratégias compensatórias; e/ou o indivíduo tem restrições moderadas da 
dieta; e/ou ainda necessita de via alternativa de alimentação e/ou suplemento oral. 

Nível 5 A deglutição é segura com restrições mínimas da dieta; e/ou ocasionalmente 
requer pistas mínimas para uso de estratégias compensatórias. Ocasionalmente 
pode se automonitorar. Toda nutrição e hidratação são recebidas por via oral 
durante a refeição. 

Nível 6 A deglutição é segura e o indivíduo come e bebe com independência. Raramente 
necessita de pistas mínimas para uso de estratégias compensatórias. Com 
frequência, automonitora-se quando ocorrem dificuldades. Pode ser necessário 
evitar alguns itens específicos de alimentos (ex.: pipoca e amendoim); tempo 
adicional para alimentação pode ser necessário (em razão da disfagia). 

Nível 7 A habilidade do indivíduo em se alimentar com independência não é limitada pela 
função de deglutição. A deglutição é segura e eficiente para todas as 
consistências. Estratégias compensatórias são utilizadas efetivamente quando 
necessárias. 

 

Para garantir a confiabilidade dos dados, todos os fonoaudiólogos 

responsáveis pela avaliação de deglutição à beira-leito receberam um 

treinamento específico para a definição do nível funcional da deglutição. O nível 

funcional de deglutição foi determinado na primeira avaliação clínica e na 

resolução da disfagia ou alta hospitalar. 

Todos os indivíduos do estudo receberam tratamento individual para 

reabilitação de deglutição até a resolução da disfagia ou a alta hospitalar. Os 

indivíduos foram atendidos pelos fonoaudiólogos com experiência na área da 

disfagia e treinados para aplicação do mesmo programa de tratamento. 
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2.4 Gravidade do indivíduo 

 

Atualmente, a ECG é a classificação clínica mais utilizada para indicar a 

gravidade do TCE. Esta escala permite ao examinador classificar as três 

principais respostas do indivíduo nas seguintes tarefas: abertura ocular, resposta 

verbal, resposta motora (Quadro 3). Em cada categoria, a melhor resposta 

recebe um escore, sendo o escore máximo de 15 pontos 22. Uma pontuação 

entre 13 e 15 é classificada como TCE leve, entre 9 e 12 é considerada TCE 

moderado, e <9, TCE grave. A ECG será classificada no momento da avaliação 

fonoaudiológica.  

 

Quadro  3 - Sistema de pontuação da Escala de Coma de Glasgow (ECG) 
 

Abertura Ocular Pontuação 

Espontânea 4 

Ordem Verbal 3 

Dor 2 

Ausente 1 

Melhor Resposta Verbal Pontuação 

Orientado 5 

Confuso 4 

Palavras 3 

Sons 2 

Ausente 1 

Melhor Resposta Motora Pontuação 

Obedece a Comandos 6 

Localiza dor 5 

Flexão Normal (inespecífica) 4 

Flexão Anormal (decorticação) 3 

Extensão a dor (descerebração) 2 

Ausente 1 
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O escore SOFA 38, 55 é um índice prognóstico aplicado diariamente em 

indivíduos críticos durante sua permanência na UTI, com a finalidade de registrar 

as variáveis do processo de disfunção ou falência orgânica ao longo do tempo e 

quantificar o grau desta disfunção em cada um dos órgãos analisados. O escore 

obtido pela SOFA é utilizado não para determinar o desfecho do indivíduo, mas 

para descrever as complicações dos indivíduos críticos. Os dois maiores 

objetivos do escore SOFA são: melhorar a compreensão da disfunção dos 

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

tratamento médico adotado. 

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

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

respiratório, cardiovascular, hematológico, hepático, neurológico e renal. Cada 

sistema recebe um escore separado e a pontuação final é obtida pela soma de 

todos os escores. A pontuação máxima é 20, sendo esta indicativa de maior 

gravidade. Os critérios para atribuição dos pontos estão descritos no Quadro 4. 
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Quadro 4 -  Sistema de pontuação na Sequential Organ Failure Assessment 
(SOFA) 

 

Escore SOFA 0 1 2 3 4 

Respiração 

PaO2/FIO2 (mmHg) >400 ≤400 ≤300 
≤200 

com suporte 
respiratório 

≤100 

com suporte 
respiratório 

Coagulação 

Plaquetas x 103/mm3 
>150 ≤150 ≤100 ≤50 ≤20 

Fígado 

Bilirrubina (mg/dl) 

(µmol/l) 

 

<1.2 

<20 

 

1,2-1,9 

20-32 

 

2,0-5,9 

33-101 

 

6,0-11,9 

102-204 

 

>12 

>204 

Cardiovascular 

Hipotensão 
sem 

hipotensão MPA<70mmHg 

dopamina≤5 

ou 
dobutamina 
(qualquer 

dose) 

dopamina>5 

epinefrina≤1 

ou 

noraepinefrina≤0,1a 

dopamina>15 

epinefrina>0,1 

ou 

noraepinefrina>0,1a 

SNC 

Escala de Coma de 
Glasgow 

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

Renal  

Creatinina (mg/dl) 

(µmol/l) 

ou saída de urina 

 

<1,2 

<110 

- 

 

1,2-1,9 

110-170 

- 

 

2,0-3,4 

171-299 

- 

 

3,5-4,9 

300-440 

<500ml/dia 

 

>5 

>440 

<200ml/dia 

Legenda: SOFA: Sequential Organ Failure Assessment; PaO2/FIO2: relação entre a pressão parcial de oxigênio no 
sangue arterial e a frações inspiradas de oxigênio; mmHG: milímetros de mercúrio; Plaquetas x 103/mm3: concentração 
de plaquetas em milímetros cúbicos de sangue; mg/dl: miligramas por decilitro; µmol/l: micromol por litro; MPA: média 
da pressão arterial; a: agentes adrenérgicos administrados por pelo menos uma hora (doses administradas em 
micrograma por quilo por minuto); ml: mililitro.l 

 

O índice SOFA foi obtido no momento da admissão na unidade de 

internação (SOFA 1) e no dia da avaliação fonoaudiológica (SOFA 2).  
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2.5 Análise dos dados 

 

Foram realizadas duas análises de dados: uma considerando a gravidade 

do TCE (Glasgow) no momento da avaliação clínica fonoaudiológica de 

deglutição e outra considerando o nível funcional de deglutição (ASHA NOMS). 

Todos os dados coletados foram submetidos à análise estatística no software 

SPSS versão 24. 

Na primeira análise de dados, os indivíduos foram agrupados de acordo 

a gravidade do TCE. Os dados quantitativos receberam análise descritiva (média 

e desvio-padrão), e inferencial comparando os grupos (teste de Mann-Whitney). 

Os dados qualitativos receberam análise descritiva (contagem total e 

porcentagem), e inferencial comparando os grupos (teste Qui–Quadrado de 

Pearson). Para as comparações, pré e pós-intervenção fonoaudiológica, foi 

utilizado o teste de Wilcoxon pareado. A análise inferencial para investigar a 

presença de correlação entre as variáveis foi realizada pelo coeficiente de 

correlação de Spearman. O nível de significância adotado em todas as análises 

foi 5%. 

Na segunda análise de dados, os indivíduos foram divididos de acordo 

com o nível funcional da deglutição. Os dados quantitativos receberam análise 

descritiva (média e desvio-padrão), e inferencial comparando os grupos (teste 

de Kruskal-Wallis para as comparações múltiplas, com análise post hoc de pares 

com correção de Bonferroni, se significativo). Os dados qualitativos receberam 

análise descritiva (contagem total e porcentagem), e inferencial comparando os 

grupos (teste Qui-Quadrado de Pearson, com o teste de Kruskal-Wallis para as 

análises post hoc de pares com correção de Bonferroni, se significativo). Para 

as comparações, pré e pós-intervenção fonoaudiológica, foi utilizado o teste de 

Wilcoxon pareado. A análise inferencial para investigar a presença de correlação 

entre as variáveis foi realizada pelo coeficiente de correlação de Spearman. Para 

o presente estudo, os indivíduos que apresentaram nível funcional de deglutição 

na escala ASHA NOMS de 6 ou 7 no momento da resolução de disfagia ou na 
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alta hospitalar foram considerados como apresentando resultado positivo. O 

nível de significância adotado em todas as análises foi 5%. 
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3 RESULTADOS 

 

 

3.1 Análise 1 – Gravidade do TCE 

 

No primeiro agrupamento os 113 participantes foram divididos em dois 

grupos, considerando a gravidade do TCE, de acordo com a pontuação da ECG. 

Os indivíduos que receberam pontuação entre 13 e 15 foram considerados como 

“TCE leve” (104 participantes) e os participantes que receberam pontuação entre 

9 e 12 foram considerados como “TCE moderado” (9 participantes). Nenhum 

participante recebeu pontuação menor que 9 na ECG (TCE grave). Com relação 

a causa do TCE foi observado maior ocorrência de acidentes de trânsito (64%), 

seguido de quedas (31%), agressão (4%) e esmagamento (1%).  

Os grupos foram comparados de acordo com suas variáveis demográficas 

e dados do prontuário médico, conforme Tabela 1.  
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Tabela 1 - Comparação intergrupos nas variáveis demográficas e dados gerais 
 

 TCE Leve 

(n = 104) 

TCE 
Moderado 

(n = 9) 
p-value 

Idade em anos 

Média (±desvio padrão) 
37,9 (±14,4) 33,8 (±12,1) 0,484 

Gênero 

Número total (porcentagem) 

M = 90 (86,5%) 

F = 14 (13,5%) 

M = 8 (88,9%) 

F = 1 (11,1%) 
0,842 

Número de IOTs 

Média (±desvio padrão) 
1,1 (±0,3) 1,0 (±0,0) 0,283 

Tempo de IOT em horas 

Média (±desvio padrão) 
121,15 (±85,0) 202,7 (±109,4) 0,022* 

Tempo de hospitalização em dias 

Média (±desvio padrão) 
21,4 (±18,9) 34,8 (±24,5) 0,052 

Número de sessões de atendimento 
fonoaudiológico até retorno da VO 

Média (±desvio padrão) 
1,4 (±1,3) 2,4 (±3,0) 0,838 

Número de sessões de atendimento 
fonoaudiológico até a alta 

Média (±desvio padrão) 
1,5 (±2,0) 2,3 (±5,4) 0,365 

Legenda: TCE: Trauma Cranioencefálico; M: gênero masculino; F: gênero feminino; n: número de 
participantes; IOT: intubação orotraqueal; VO: alimentação por via oral; *diferença significativa de acordo 
com o teste de Mann-Whitney. 

 

 

Os resultados indicaram que houve diferença significativa somente para 

a variável tempo de IOT (em horas), sendo que o tempo de IOT foi 

significativamente menor para o grupo com TCE leve quando comparado ao 

grupo com TCE moderado. 
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A Tabela 2 apresenta os resultados para a avaliação clínica do risco de 

broncoaspiração.  

 

Tabela 2 -  Comparação intergrupos de acordo com a avaliação clínica do 
risco de broncoaspiração 

 

Itens avaliados 
TCE Leve 

(n = 104) 

TCE Moderado 

(n = 9) 
p-value 

Escape extraoral 5 (4,8%) 2 (22,2%) 0,096 

Deglutições múltiplas 12 (11,5%) 1 (11,1%) 0,724 

Ausculta cervical ruidosa 8 (7,7%) 2 (22,2%) 0,181 

Voz molhada 2 (1,9%) 0 (0,0%) 0,846 

Tosse 16 (15,4%) 5 (55,6%) 0,011* 

Engasgo 4 (3,8%) 1 (11,1%) 0,345 

Legenda: TCE: Trauma Cranioencefálico; n: número de participantes; *diferença significativa de acordo com 
o teste Qui-quadrado de Pearson 

 

 

Considerando o número de participantes que falhou em cada um dos itens 

da avaliação clínica do risco de broncoaspiração, os resultados das análises 

indicaram que houve diferença estatística somente para o item presença de 

tosse. O grupo com TCE moderado apresentou maior ocorrência de tosse 

quando comparado ao grupo com TCE leve. 
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A Tabela 3 apresenta os níveis de deglutição, de acordo com a escala 

ASHA NOMS após a avaliação fonoaudiológica em beira de leito e no momento 

da resolução de disfagia ou alta hospitalar. 

 

Tabela 3 - Resultados na escala do nível de deglutição ASHA NOMS 
 

Nível funcional de deglutição 
TCE Leve (n = 104) TCE Moderado (n = 9) 

Inicial  Final  Inicial Final 

1  Não é capaz de deglutir nada 
pela boca 

1 1 1 1 

2  Pode ingerir alguma 
consistência com uso máximo 
de pistas 

19 8 4 1 

3  Ingere menos de 50% de 
nutrição pela boca com o uso 
moderado de pistas 

4 4 1 1 

4  A deglutição é segura com o uso 
moderado de pistas 

12 12 0 2 

5  A deglutição é segura com o uso 
mínimo de pistas 

20 11 0 1 

6  A deglutição é segura e 
raramente requer uso de pistas 

19 24 3 1 

7  A deglutição é eficiente, o 
indivíduo é independente 

29 44 0 2 

Legenda: TCE: Trauma Cranioencefálico; n: número de participantes; ASHA NOMS: American Speech-
Language and Hearing Association National Outcome Measurement System. 

 

Em relação aos 104 indivíduos incluídos no grupo TCE Leve pode-se 

observar que 65% dos indivíduos apresentaram resultados positivos após a 

intervenção fonoaudiológica (níveis 6 e 7 na ASHA NOMS). Houve uma redução 

de aproximadamente 50% no número de indivíduos que tiveram a funcionalidade 

da deglutição classificada no nível 2 na ASHA NOMS. Em relação aos indivíduos 

do grupo TCE Moderado (n = 9), não houve modificação no número de indivíduos 

que atingiram os melhores níveis de funcionalidade da deglutição na resolução 

da disfagia. Assim como no grupo TCE Leve houve uma redução no número de 

indivíduos que tiveram a funcionalidade da deglutição classificada no nível 2 na 

ASHA NOMS. De maneira geral, apesar da diferença entre o número de 
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indivíduos em cada grupo, o grupo TCE Moderado não atingiu níveis satisfatórios 

para a funcionalidade da deglutição. 

Os grupos também foram comparados de acordo com gravidade geral do 

quadro clínico no momento da admissão na UTI (Tabela 4). 

 

Tabela 4 - Comparação intergrupos de acordo com a escala SOFA inicial (SOFA 
1) 

 

Pontuação na escala SOFA 

Média (±desvio padrão) 

TCE Leve 

(n = 104) 

TCE Moderado 

(n = 9) 
p-value 

Respiração 1,55 (±1,20) 2,11 (±1,17) 0,157 

Hematológico 0,48 (±0,76) 0,56 (±0,88) 0,890 

Hepático 0,03 (±0,22) 0,0 (±0,0) 0,676 

Renal 0,27 (±0,66) 0,11 (±0,33) 0,525 

Cardiovascular 2,29 (±1,54) 1,78 (±1,48) 0,342 

Neurológico 2,80 (±1,25) 3,44 (±0,73) 0,154 

Total 7,44 (±2,77) 8,00 (±1,73) 0,553 

Legenda: TCE: Trauma Cranioencefálico; SOFA: Sequential Organ Failure Assessment; n: número de 
participantes. 

 

A análise estatística indicou que os grupos não se diferenciaram para 

nenhuma das variáveis testadas.  
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A Tabela 5 apresenta a comparação dos grupos de acordo com a 

gravidade do quadro clínico no momento da avaliação clínica do risco de 

broncoaspiração. 

 

Tabela 5 -  Comparação intergrupos de acordo com a escala SOFA no 
momento da avaliação do risco de broncoaspiração (SOFA 2) 

 

Pontuação na escala SOFA 

Média (±desvio padrão) 

TCE Leve 

(n = 104) 

TCE Moderado 

(n = 9) 

p-value 

Respiração 0,85 (±0,87) 0,78 (±0,97) 0,775 

Hematológico 0,39 (±0,81) 0,11 (±0,33) 0,316 

Hepático 0,02 (±0,14) 0,22 (±0,67) 0,096 

Renal 0,09 (±0,49) 0,0 (±0,0) 0,549 

Cardiovascular 0,23 (±0,70) 0,0 (±0,0) 0,260 

Neurológico 0,62 (±0,54) 1,56 (±0,73) <0,001* 

Total 2,14 (±1,59) 2,67 (±0,71) 0,124 

Legenda: TCE: Trauma Cranioencefálico; SOFA: Sequential Organ Failure Assessment; n: número de 
participantes; *diferença significativa de acordo com o teste de Mann-Whitney. 

 

A análise dos dados indicou que a pontuação no item “neurológico” obtido 

no momento da avaliação do risco de broncoaspiração foi significativamente 

maior no grupo com TCE Moderado quando comparado ao grupo com TCE leve. 
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A Tabela 6 apresenta os resultados comparativos intragrupo entre a 

gravidade do quadro clínico dos indivíduos no momento de admissão na UTI e 

no momento da avaliação do risco de broncoaspiração.  

 

Tabela 6 -  Comparação intragrupo entre a pontuação SOFA 1 e SOFA 2 
 

Pontuação na escala SOFA 
p-value 

TCE Leve (n = 104) TCE Moderado (n = 9) 

Respiração <0,001* 0,028* 

Hematológico 0,180 0,102 

Hepático 0,317 0,317 

Renal 0,002* 0,317 

Cardiovascular <0,001* 0,016* 

Neurológico <0,001* 0,006* 

Total <0,001* 0,007* 

Legenda: TCE: Trauma Cranioencefálico; SOFA: Sequential Organ Failure Assessment; n: número de 
participantes; *diferença significativa de acordo com o teste de Wilcoxon pareado. 

 

Os resultados indicaram que ambos os grupos apresentaram diferenças 

significativas entre os resultados obtidos no score SOFA 2 quando comparados 

aos obtidos no SOFA 1 para as variáveis: “respiração”, “cardiovascular”, 

“neurológico” e “total”. O grupo com TCE Leve apresentou ainda diferença 

significativa entre momentos de avaliação para a variável “renal” do score SOFA. 
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Foram realizadas duas análises de correlação: uma entre as variáveis 

demográficas e clínicas correlacionadas à pontuação na ECG obtida no 

momento da avaliação clínica fonoaudiológica da deglutição (Tabela 7) e outra 

entre os dados funcionais da deglutição inicial e final, os escores na escala SOFA 

e os resultados na avaliação do risco de broncoaspiração correlacionados à 

pontuação na ECG (Tabela 8).  

 

Tabela 7 -  Correlação das variáveis demográficas e dados gerais com a 
pontuação na Escala de Coma de Glasgow 

 

 Correlação com a pontuação na escala 
Glasgow 

R p-value 

Idade em anos -0,066 0,486 

Gênero -0,019 0,844 

Número de IOTs -0,101 0,285 

Tempo de IOT em horas -0,216 0,022* 

Tempo de hospitalização em dias -0,184 0,051 

Número de sessões de atendimento 
fonoaudiológico até retorno da VO 

0,019 0,839 

Número de sessões de atendimento 
fonoaudiológico até a alta 

-0,086 0,367 

Legenda: IOT: intubação orotraqueal; VO: via oral; * diferença significativa de acordo com o coeficiente de 
correlação de Spearman 

 

Conforme os dados apresentados na Tabela 7, a pontuação na escala de 

Glasgow apresentou correlação negativa significativa com o tempo de IOT em 

horas, ou seja, quanto maior a pontuação na ECG (indicando menor gravidade 

do TCE), menor o tempo de IOT em horas. 
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Tabela 8 -  Correlação dos valores da escala ASHA NOMS, score SOFA e 
avaliação do risco de broncoaspiração com a pontuação na Escala 
de Coma de Glasgow 

 

 Correlação com a pontuação na escala 
Glasgow 

R p-value 

ASHA inicial -0,212 0,024* 

ASHA final -0,179 0,058 

    

SOFA 1  

Respiração 0,134 0,158 

Hematológico 0,013 0,890 

Hepático -0,039 0,678 

Renal -0,060 0,528 

Cardiovascular -0,090 0,344 

Neurológico 0,135 0,155 

Total 0,056 0,556 

 

SOFA 2 

Respiração -0,027 0,776 

Hematológico -0,095 0,001* 

Hepático 0,158 0,096 

Renal -0,057 0,551 

Cardiovascular -0,107 0,262 

Neurológico 0,353 <0,001* 

Total 0,145 0,124 

 

Avaliação clínica 
do risco de 
bronocaspiração 

Escape extraoral 0,196 0,038* 

Deglutições múltiplas -0,004 0,970 

Ausculta cervical ruidosa 0,139 0,143 

Voz molhada -0,039 0,678 

Tosse 0,280 0,003* 

Engasgo 0,096 0,314 

Legenda: ASHA inicial: pontuação na American Speech-Language and Hearing Association National 
Outcome Measurement System no momento da avaliação clínica fonoaudiológica; ASHA final: pontuação 
na American Speech-Language and Hearing Association National Outcome Measurement System no 
momento da resolução de disfagia ou na alta hospitalar; SOFA 1: pontuação na Sequential Organ Failure 
Assessment no momento de admissão na UTI; SOFA 2: pontuação na Sequential Organ Failure 
Assessment no momento da avaliação clínica fonoaudiológica; * diferença significativa de acordo com o 
coeficiente de correlação de Spearman 
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Conforme os dados descritos na Tabela 8, a pontuação na ECG 

apresentou correlação positiva significativa com a pontuação no item 

“neurológico” do score SOFA 2 e com o resultado nos itens “escape extraoral” e 

“tosse” da avaliação clínica do risco de broncoaspiração. Os resultados também 

indicaram que quanto pior a pontuação na ECG, pior foi o nível funcional da 

deglutição na avaliação inicial (ASHA inicial).  
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3.2 Análise 2 – Nível funcional da deglutição 

 

Na segunda análise os indivíduos foram agrupados considerando os 

níveis funcionais de deglutição: níveis 1 e 2 – ASHA 1 (n=25); níveis 3, 4 e 5 – 

ASHA 2 (n=37); níveis 6 e 7 – ASHA 3 (n=51).  

Com relação a causa do TCE foi observado maior ocorrência de acidentes 

de trânsito (64%), seguido de quedas (31%), agressão (4%) e esmagamento 

(1%). 

Os grupos foram comparados de acordo com suas variáveis demográficas 

e dados do prontuário médico, conforme Tabela 9.  
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Tabela 9 -  Comparação intergrupos nas variáveis demográficas e dados 
gerais 

 

 ASHA 1 

(n = 25) 

ASHA 2 

(n = 37) 

ASHA 3  

(n = 51) 
p-value 

Idade em anos 

Média (±desvio padrão) 
43,6 (±19,2) 36,8 (±13,2) 35,2 (±11,2) 0,240 

Gênero 

Número total (porcentagem) 

M = 21 (84,0%) 

F = 4 (16,0%) 

M = 35 (94,6%) 

F = 2 (5,4%) 

M = 42 (82,4%) 

F = 9 (17,6%) 
0,223 

Gravidade do TCE de acordo 
com a escala Glasgow 

Média (±desvio padrão) 
13,5 (±1,1) 14,2 (±0,7) 14,2 (±1,0) 0,003* 

Número de IOTs 

Média (±desvio padrão) 
1,1 (±0,3) 1,2 (±0,4) 1,1 (±0,2) 0,293 

Tempo de IOT em horas 

Média (±desvio padrão) 
139,2 (±90,1) 161,5 (±107,0) 97,4 (±62,7) 0,014* 

Tempo de hospitalização 
em dias 

Média (±desvio padrão) 
28,4 (±24,2) 26,6 (±22,8) 16,6 (±11,9) 0,005* 

Número de sessões de 
atendimento 
fonoaudiológico até retorno 
da VO 

Média (±desvio padrão) 

2,7 (±2,6) 1,4 (±1,0) 1,0 (±0,0) 0,003* 

Número de sessões de 
atendimento 
fonoaudiológico até a alta 

Média (±desvio padrão) 

0,6 (±2,2) 1,4 (±2,2) 2,2 (±2,5) <0,001* 

 
Legenda: ASHA 1: níveis 1 e 2 no American Speech-Language and Hearing Association National 
Outcome Measurement System (ASHA NOMS); ASHA 2: níveis 3, 4 e 5 no ASHA NOMS; ASHA 
3: níveis 6 e 7 no ASHA NOMS; TCE: Trauma Cranioencefálico; M: gênero masculino; F: gênero 
feminino; IOT: intubação oro traqueal; VO: alimentação por via oral; n: número de participantes; 
*diferença significativa de acordo com o teste de Kruskal-Wallis. 
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Foram executadas comparações de pares para as variáveis que 

indicaram diferenças intergrupos significativas: 

• Gravidade do TCE de acordo com a ECG: significativamente mais grave no 

grupo ASHA 1 quando comparado aos grupos ASHA 3 – p < 0,004 – e ASHA 

2 – p = 0,016, sem diferenças significativas entre os grupos ASHA 3 e ASHA 

2 – p > 0,999, de acordo com o teste de Kruskal-Wallis, com análise post hoc 

de pares com correção de Bonferroni; 

• Tempo de IOT em horas: significativamente menor no grupo ASHA 3 quando 

comparado ao grupo ASHA 2 – p = 0,002, sem diferenças significativas entre 

os grupos ASHA 3 e ASHA 1 – p = 0,946; nem entre os grupos ASHA 1 e 

ASHA 2 – p = 0,143, de acordo com o teste de Kruskal-Wallis, com análise 

post hoc de pares com correção de Bonferroni; 

• Tempo de hospitalização em dias: significativamente menor no grupo ASHA 

3 quando comparado ao grupo ASHA 1 – p < 0,039, sem diferenças 

significativas entre os grupos ASHA 3 e ASHA 2 – p = 0,051; nem entre os 

grupos ASHA 1 e ASHA 2 – p > 0,999, de acordo com o teste de Kruskal-

Wallis, com análise post hoc de pares com correção de Bonferroni;  

• Número de sessões de atendimento fonoaudiológico até retorno da 

alimentação por via oral: significativamente maior no grupo ASHA 1 quando 

comparado aos grupos ASHA 3 – p < 0,001 – e ASHA 2 – p = 0,001; sem 

diferenças significativas entre os grupos ASHA 3 e ASHA 2 – p = 0,589, de 

acordo com o teste de Kruskal-Wallis, com análise post hoc de pares com 

correção de Bonferroni;  

• Número de sessões de atendimento fonoaudiológico até a alta: 

significativamente maior no grupo ASHA 3 quando comparado ao grupo 

ASHA 1– p = 0,015, sem diferenças significativas entre os grupos ASHA 3 e 

ASHA 2 – p = 0,280; nem entre os grupos ASHA 1 e ASHA 2 – p = 0,606, de 

acordo com o teste de Kruskal-Wallis, com análise post hoc de pares com 

correção de Bonferroni. 
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A Tabela 10 apresenta os resultados comparativos intergrupos para a 

avaliação do risco de broncoaspiração. 

 

Tabela 10 -  Comparação intergrupos de acordo com a avaliação clínica do 
risco de broncoaspiração 

 

Itens avaliados 
ASHA 1 

(n = 25) 

ASHA 2 

(n = 37) 

ASHA 3  

(n = 51) 

p-value 

Escape extraoral 5 (20,0%) 1 (2,7%) 1 (2,0%) 0,005* 

Deglutições múltiplas 6 (24,0%) 6 (16,2%) 1 (2,0%) 0,010* 

Ausculta cervical ruidosa 9 (36,0%) 1 (2,7%) 0 (0,0%) <0,001* 

Voz molhada 1 (4,0%) 1 (2,7%) 0 (0,0%) 0,403 

Tosse 13 (52,0%) 4 (10,8%) 4 (7,8%) <0,001* 

Engasgo 3 (12,0%) 0 (0,0%) 2 (3,9%) 0,077 

Legenda: ASHA 1: níveis 1 e 2 no American Speech-Language and Hearing Association National Outcome 
Measurement System (ASHA NOMS); ASHA 2: níveis 3, 4 e 5 no ASHA NOMS; ASHA 3: níveis 6 e 7 no 
ASHA NOMS; n: número de participantes; *diferença significativa de acordo com o teste Qui-quadrado de 
Pearson 

 

Foram executadas comparações de pares para as variáveis que 

indicaram diferenças intergrupos significativas: 

• Escape extraoral: o número de participantes que falhou foi significativamente 

maior no grupo ASHA 1 quando comparado aos grupos ASHA 3 – p = 0,007 

– e ASHA 2 – p = 0,017, sem diferenças significativas entre os grupos ASHA  

e ASHA 2 – p > 0,999, de acordo com análise post hoc Kruskal-Wallis de 

pares com correção de Bonferroni; 

• Deglutições múltiplas: o número de participantes que falhou foi 

significativamente maior no grupo ASHA 1 quando comparado ao grupo 

ASHA 3 – p < 0,015, sem diferenças significativas entre os grupos ASHA 3 e 

ASHA 2  – p = 118; nem entre os grupos ASHA 2 e ASHA 1 – p > 0,999, de 

acordo com análise post hoc Kruskal-Wallis de pares com correção de 

Bonferroni; 

• Ausculta cervical ruidosa: o número de participantes que falhou foi 

significativamente maior no grupo ASHA 1 quando comparado aos grupos 

ASHA 3 – p < 0,001 – e ASHA 2 – p < 0,001, sem diferenças significativas 
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entre os grupos ASHA 1 e ASHA 2 – p > 0,999, de acordo com análise post 

hoc Kruskal-Wallis de pares com correção de Bonferroni; 

• Tosse: significativamente maior no grupo ASHA 1 quando comparado aos 

grupos ASHA 2 – p < 0,001 – e ASHA 3 – p < 0,001; sem diferenças 

significativas entre os grupos ASHA 2 e ASHA 3 – p > 0,999, de acordo com 

análise post hoc Kruskal-Wallis de pares com correção de Bonferroni. 
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A Tabela 11 apresenta os níveis de deglutição, de acordo com a escala 

ASHA NOMS após a avaliação fonoaudiológica em beira de leito (inicial) e no 

momento da resolução de disfagia ou na alta hospitalar (final).  

 

Tabela 11 -  Resultados na escala do nível de deglutição ASHA NOMS 
 

Nível funcional de 
deglutição 

ASHA 1 (n = 25) ASHA 2 (n = 37) ASHA 3 (n = 51) 

Inicial  Final  Inicial Final Inicial  Final 

1  Não é capaz de deglutir 
nada pela boca 

2 2 0 0 0 0 

2  Pode ingerir alguma 
consistência com uso 
máximo de pistas 

23 9 0 0 0 0 

3  Ingere menos de 50% 
de nutrição pela boca 
com o uso moderado 
de pistas 

0 3 5 2 0 0 

4  A deglutição é segura 
com o uso moderado 
de pistas 

0 7 12 7 0 0 

5  A deglutição é segura 
com o uso mínimo de 
pistas 

0 3 20 10 0 0 

6  A deglutição é segura e 
raramente requer uso 
de pistas 

0 0 0 9 22 15 

7  A deglutição é eficiente, 
o indivíduo é 
independente 

0 1 0 9 29 36 

Legenda: n: número de participantes; ASHA 1: níveis 1 e 2 no American Speech-Language and Hearing 
Association National Outcome Measurement System (ASHA NOMS); ASHA 2: níveis 3, 4 e 5 no ASHA 
NOMS; ASHA 3: níveis 6 e 7 no ASHA NOMS.  

 

Em relação aos 25 indivíduos incluídos no grupo ASHA 1 foi possível 

observar que apenas um (n=1) indivíduo apresentou resultado positivo após a 

intervenção fonoaudiológica. Contudo, de maneira geral, mais de 80% da 

amostra apresentou melhora no quadro funcional da deglutição. Em relação aos 

indivíduos do grupo ASHA 2, 48% dos indivíduos apresentaram resultados 

positivos após a intervenção fonoaudiológica. Os indivíduos incluídos no ASHA 

3 já apresentavam uma deglutição segura na avaliação fonoaudiológica em beira 

de leito. No entanto, é possível observar que houve um aumento de 14% no 
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número de indivíduos que atingiram o nível máximo da funcionalidade da 

deglutição no desfecho.  

 

Tabela 12 -  Comparação intergrupos de acordo com a escala SOFA inicial 
(SOFA 1) 

 

Pontuação na escala 
SOFA 

Média (±desvio padrão) 

ASHA 1 

(n = 25) 

ASHA 2 

(n = 37) 

ASHA 3        
(n = 51) 

p-
value 

Respiração 1,8 (±1,1) 1,6 (±1,2) 1,5 (±1,2) 0,714 

Hematológico 0,5 (±1,0) 0,5 (±0,8) 0,4 (±0,6) 0,889 

Hepático 0,1 (±0,4) 0,0 (±0,0) 0,02 (±0,1) 0,496 

Renal 0,1 (±0,3) 0,3 (±0,8) 0,3 (±0,6) 0,451 

Cardiovascular 2,4 (±1,7) 2,1 (±1,5) 2,2 (±1,4) 0,589 

Neurológico 3,4 (±1,0) 2,7 (±1,3) 2,7 (±1,2) 0,018* 

Total 8,2 (±2,4) 7,3 (±2,5) 7,2 (±3,0) 0,348 

Legenda: n: número de participantes; ASHA 1: níveis 1 e 2 no American Speech-Language and Hearing 
Association National Outcome Measurement System (ASHA NOMS); ASHA 2: níveis 3, 4 e 5 no ASHA 
NOMS; ASHA 3: níveis 6 e 7 no ASHA NOMS; SOFA: Sequential Organ Failure Assessment; * diferença 
significativa de acordo com o teste de Kruskal-Wallis. 

 

A comparação intergrupos para a pontuação no SOFA 1 indicou 

diferenças significativas entre os grupos apenas para a variável “neurológico” 

(pontuação significativamente maior no grupo ASHA 1 quando comparado ao 

grupo ASHA 3 – p = 0,02; sem diferenças significativas entre os grupos ASHA 3 

e ASHA 2 – p > 0,999; nem entre os grupos ASHA 2 e ASHA 1 – p = 0,058, de 

acordo com análise post hoc Kruskal-Wallis de pares com correção de 

Bonferroni). 
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A Tabela 13 apresenta a comparação dos grupos de acordo com a 

gravidade do quadro clínico no momento da avaliação clínica do risco de 

broncoaspiração. 

 

Tabela 13 -  Comparação intergrupos de acordo com a escala SOFA no  
momento da avaliação do risco de broncoaspiração (SOFA 2) 

 

Pontuação na escala SOFA 

Média (±desvio padrão) 

ASHA 1  
(n = 25) 

ASHA 2        
(n = 37) 

ASHA 3      
(n = 51) 

p-
value 

Respiração 0,85 (±0,87) 0,78 (±0,97) 0,78 (±0,97) 0,384 

Hematológico 0,39 (±0,81) 0,11 (±0,33) 0,11 (±0,33) 0,229 

Hepático 0,02 (±0,14) 0,22 (±0,67) 0,22 (±0,67) 0,147 

Renal 0,09 (±0,49) 0,0 (±0,0) 0,0 (±0,0) 0,185 

Cardiovascular 0,23 (±0,70) 0,0 (±0,0) 0,0 (±0,0) 0,468 

Neurológico 0,62 (±0,54) 1,56 (±0,73) 1,56 (±0,73) 0,024* 

Total 2,14 (±1,59) 2,67 (±0,71) 2,67 (±0,71) 0,462 

Legenda: n: número de participantes; ASHA 1: níveis 1 e 2 no American Speech-Language and Hearing 
Association National Outcome Measurement System (ASHA NOMS); ASHA 2: níveis 3, 4 e 5 no ASHA 
NOMS; ASHA 3: níveis 6 e 7 no ASHA NOMS; SOFA: Sequential Organ Failure Assessment; *diferença 
significativa de acordo com o teste de Mann-Whitney. 

 

A comparação intergrupos no score SOFA 2 indicou diferenças 

significativas entre os grupos apenas para a variável “neurológico” (pontuação 

significativamente maior no grupo ASHA 1 quando comparado ao grupo ASHA 

3 – p = 0,022; sem diferenças significativas entre os grupos ASHA 3 e ASHA 2 

– p > 0,999; nem entre os grupos entre os grupos ASHA 2 e ASHA 1 – p = 0,110, 

de acordo com análise post hoc Kruskal-Wallis de pares com correção de 

Bonferroni). 
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A Tabela 14 apresenta os resultados comparativos intragrupo entre a 

gravidade do quadro clínico dos indivíduos no momento de admissão na UTI e 

no momento da avaliação do risco de broncoaspiração. 

 

Tabela 14 -  Comparação intragrupo entre a pontuação SOFA 1 e SOFA 2 
 

Pontuação na escala SOFA 

p-value 

ASHA 1 

(n = 25) 

ASHA 2 

(n = 37) 

ASHA 3 

(n = 51) 

Respiração 0,04* 0,017* <0,001* 

Hematológico 0,589 0,018* 0,888 

Hepático 0,655 >0,999 >0,999 

Renal 0,083 0,194 0,005* 

Cardiovascular <0,001* <0,001* <0,001* 

Neurológico <0,001* <0,001* <0,001* 

Total <0,001* <0,001* <0,001* 

Legenda: n: número de participantes; ASHA 1: níveis 1 e 2 no American Speech-Language and Hearing 
Association National Outcome Measurement System (ASHA NOMS); ASHA 2: níveis 3, 4 e 5 no ASHA 
NOMS; ASHA 3: níveis 6 e 7 no ASHA NOMS; SOFA: Sequential Organ Failure Assessment; *diferença 
significativa de acordo com o teste de Wilcoxon pareado. 

 

Os resultados indicaram que os grupos apresentaram diferenças 

significativas entre os resultados obtidos no score SOFA 2 quando comparados 

ao SOFA 1 para as variáveis: “respiração”, “cardiovascular”, “neurológico” e 

“total”. O grupo ASHA 3 apresentou ainda diferença significativa para a variável 

“renal” do score SOFA; e o grupo ASHA 2 apresentou diferença significativa para 

a variável “hematológico” do SOFA. 
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Foram realizadas duas análises de correlação: uma entre as variáveis 

demográficas e clínicas correlacionadas ao nível inicial da funcionalidade da 

deglutição (Tabela 15) e outra entre os dados finais da funcionalidade da 

deglutição, os escores na escala SOFA e os resultados na avaliação do risco de 

broncoaspiração correlacionados ao nível inicial da funcionalidade da deglutição 

(Tabela 16).  

 

Tabela 15 -  Correlação das variáveis demográficas e dados gerais com os 
valores da escala ASHA NOMS inicial 

 

 Correlação com ASHA NOMS inicial 

R p-value 

Idade em anos -0,010 0,920 

Gênero -0,093 0,325 

Gravidade do TCE (escala Glasgow) -0,054 0,569 

Número de IOTs -0,011 0,910 

Tempo de IOT em horas -0,015 0,876 

Tempo de hospitalização em dias -0,069 0,466 

Número de sessões de atendimento 
fonoaudiológico até retorno da VO 

-0,148 0,118 

Número de sessões de atendimento 
fonoaudiológico até a alta 

0,112 0,239 

Legenda: TCE: Trauma Cranioencefálico; IOT: intubação orotraqueal; VO: via oral; ASHA 1: níveis 1 e 2 no 
American Speech-Language and Hearing Association National Outcome Measurement System (ASHA 
NOMS); ASHA 2: níveis 3, 4 e 5 no ASHA NOMS; ASHA 3: níveis 6 e 7 no ASHA NOMS; ASHA inicial: 
pontuação na American Speech-Language and Hearing Association National Outcome Measurement 
System no momento da avaliação clínica fonoaudiológica; * diferença significativa de acordo com o 
coeficiente de correlação de Spearman. 

 

 

As análises realizadas indicaram que não houve correlação significativa 

entre as variáveis demográficas e os dados do prontuário médico com o nível 

inicial da funcionalidade da deglutição. 
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Tabela 16 -  Correlação dos valores da escala ASHA NOMS final, score SOFA 
e avaliação do risco de broncoaspiração com os valores os valores 
da escala ASHA NOMS inicial 

 

 Correlação com a pontuação no teste 
ASHA inicial 

R p-value 

         ASHA final 0,115 0,224 

    

SOFA 1 

Respiração -0,020 0,830 

Hematológico -0,099 0,298 

Hepático -0,001 0,996 

Renal -0,045 0,635 

Cardiovascular -0,088 0,352 

Neurológico -0,136 0,149 

Total -0,151 0,112 

 

SOFA 2 

Respiração -0,033 0,729 

Hematológico -0,149 0,117 

Hepático -0,079 0,408 

Renal 0,022 0,818 

Cardiovascular 0,044 0,646 

Neurológico -0,020 0,835 

Total -0,045 0,639 

 

Avaliação do risco 
de broncoaspiração 

Escape extraoral 0,154 0,104 

Deglutições múltiplas -0,085 0,373 

Ausculta cervical 
ruidosa 

0,052 0,587 

Voz molhada -0,056 0,558 

Tosse -0,220 0,019* 

Engasgo -0,104 0,271 

Legenda: ASHA 1: níveis 1 e 2 no American Speech-Language and Hearing Association National Outcome 
Measurement System (ASHA NOMS); ASHA 2: níveis 3, 4 e 5 no ASHA NOMS; ASHA 3: níveis 6 e 7 no 
ASHA NOMS; ASHA inicial: pontuação na American Speech-Language and Hearing Association National 
Outcome Measurement System no momento da avaliação clínica fonoaudiológica; ASHA final: pontuação 
na American Speech-Language and Hearing Association National Outcome Measurement System no 
momento da resolução de disfagia ou na alta hospitalar; SOFA 1: pontuação na Sequential Organ Failure 
Assessment no momento de admissão na UTI; SOFA 2: pontuação na Sequential Organ Failure 
Assessment no momento da avaliação clínica fonoaudiológica; SOFA: Sequential Organ Failure 
Assessment; * diferença significativa de acordo com o coeficiente de correlação de Spearman 
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Conforme dados apresentados na Tabela 16, a pontuação inicial na 

escala ASHA NOMS apresentou correlação negativa significativa apenas com a 

pontuação na avaliação clínica do risco de broncoaspiração para o item “tosse” 

(r = -0,220 e p = 0,019), ou seja, quanto pior a funcionalidade da deglutição maior 

chance de apresentar tosse durante a avaliação clínica da deglutição. 
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4 DISCUSSÃO 

 

 

O presente estudo realizou a caracterização dos aspectos funcionais de 

deglutição na população com trauma cranioencefálico, considerando as 

características clínicas e a gravidade dos indivíduos. Auxiliará na criação e 

gerenciamento de indicadores que darão suporte à equipe de reabilitação para 

definir melhor a recuperação do indivíduo e também facilitar a escolha dos 

cuidados mais adequados, e com melhor custo-benefício aos indivíduos com 

distúrbios de deglutição. O estabelecimento de indicadores e critérios de 

priorização de atendimento fonoaudiológico para pacientes que sofreram trauma 

cranioencefálico é primordial, não só para a otimização das avaliações 

fonoaudiológicas à beira-leito, assim como para a redução dos custos 

hospitalares, uma vez que o retorno precoce e seguro da alimentação por via 

oral garante melhor recuperação do paciente e reduz o risco da reinternação por 

pneumonia aspirativa.  

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

pontuações baixas na ECG têm relação com o aumento do tempo de IOT e na 

piora da funcionalidade da deglutição na avaliação fonoaudiológica inicial. Outra 

análise indicou associação entre maior tempo de intubação, maior tempo de 

hospitalização, maior número de atendimentos fonoaudiológicos até a 

reintrodução da dieta via oral e pior funcionalidade da deglutição. Podemos citar 

a tosse e o escape extraoral como os sinais clínicos preditores de 

broncoaspiração que foram mais significativos na população estudada. Após a 

intervenção fonoaudiológica, o grupo com pior Glasgow apresentou piores 

resultados na evolução da funcionalidade da deglutição. Mas, ambos os grupos 

apresentaram melhora da funcionalidade da deglutição após a intervenção 

fonoaudiólogica com maior prevalência para o grupo com TCE Leve. Em relação 

ao escore SOFA, os sistemas orgânicos respiratório, cardiovascular e 

neurológico foram as principais alterações encontradas na população com TCE, 
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sendo necessário ressaltar que houve melhora no escore entre a admissão na 

UTI e no momento da avaliação fonoaudiológica.  

Como causa do TCE, foi observada maior ocorrência de acidentes de 

trânsito (64%), seguida de quedas (31%), agressão (4%) e esmagamento (1%). 

A literatura refere que, mesmo nos países menos desenvolvidos, os veículos 

automotivos são a maior causa de mortes e incapacidades, sobretudo na 

população jovem 56, seguidos pelas quedas, que ocorrem em sua maioria na 

população com idade superior a 65 anos 22.   

Em revisões epidemiológicas mais recentes, observou-se uma mudança 

no quadro epidemiológico, as quedas têm sido o maior fator que causa o TCE, 

sobretudo na população idosa 16, 57. 

A população de trauma cranioencefálico estudada foi caracterizada em 

sua maioria por homens (86,72%), confirmando a epidemiologia desta população 

apresentada em outros estudos 6, 57, 58, ainda mais quando a causa do TCE 

estava relacionada à ingestão de álcool 59. 

A literatura refere que a idade média da população com TCE apresenta 

grande variação 57; no presente estudo, a idade média foi 37,58 anos. Somente 

um estudo encontrou a mesma faixa etária; este relacionou a ingestão de álcool 

com a incidência do TCE 59. Mandaville et al.17, em 2014, correlacionaram a 

idade como um fator prognóstico de recuperação funcional do dano neurológico, 

justificando que indivíduos mais velhos têm maior tendência de apresentar 

doenças crônicas de base, e que esse fato pode aumentar o tempo de 

internação. Além disso, estudos mostram que eles possuem maior tendência em 

apresentar disfagia orofaríngea de longo  

prazo 17. 

De acordo com a divisão da gravidade do TCE pela ECG no momento da 

avaliação fonoaudiológica, a maioria dos indivíduos deste estudo foi classificada 

como TCE leve, o que deve ter ocorrido, pois para a avaliação fonoaudiológica 

ser realizada é necessário que a pessoa tenha um nível de responsividade 

mínimo, para que consiga realizar os comandos solicitados e a proteção de vias 

aéreas superiores de forma eficaz, além de manipular secreções.  
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A literatura aponta também relação entre o tempo de intubação 

orotraqueal e a gravidade da disfagia 42, 43, 46, 60-62; este estudo concordou com 

os achados da literatura, nos quais os indivíduos que ficaram menos tempo 

intubados apresentaram melhor funcionalidade da deglutição. Esta relação pode 

ser explicada pelo impacto da permanência do tubo orotraqueal na cavidade oral, 

faringe e laringe, levando ao desuso da musculatura, lesões na mucosa e perda 

de propriocepção relacionada a alterações dos quimiorreceptores e/ou 

mecanorreceptores 43, 48. Portanto, quanto maior a permanência do indivíduo 

intubado maiores serão as chances de agravamento da funcionalidade da 

deglutição. Tais achados confirmam outro estudo 43 que correlacionou a 

gravidade de indivíduos críticos, não neurológicos, com preditores clínicos do 

risco de broncoaspiração, em 150 indivíduos após IOTp, divididos de acordo com 

a funcionalidade da deglutição. O resultado do estudo indicou que o grupo com 

melhor funcionalidade da deglutição apresentou o menor tempo de IOTp. 

Estudo realizado por Mackay et al.34, relatou que 61% dos indivíduos com 

TCE, em um centro de trauma, apresentaram disfagia na admissão, o que afetou 

a ingestão por via oral; neste caso, a gravidade do comprometimento da 

deglutição foi associada a menores escores no Glasgow e maior tempo de 

intubação orotraqueal, o que também foi observado no presente estudo. Outros 

estudos 39, 63 também encontraram a pontuação neurológica e o tempo de 

ventilação como preditores significativos independentes das alterações de 

deglutição. Nesse estudo, também foi observada a relação entre a escala de 

Glasgow e a funcionalidade da deglutição. No presente estudo, quando foi 

realizada a comparação do sistema prognóstico SOFA com a escala ASHA, 

considerando os diferentes sistemas orgânicos, o item “neurológico” foi que 

apresentou maior diferença entre os grupos. 

Neste estudo, ao se comparar o SOFA inicial e o SOFA final, houve 

diferença significativa intragrupo, com prejuízo inicial nos sistemas orgânicos 

respiratório, cardiovascular e neurológico, para ambos os grupos. No TCE Leve, 

observou-se ainda prejuízo no sistema renal. A literatura estudada 64 refere o 

mesmo desempenho observado neste estudo, com maior estabilidade clínica na 

avaliação fonoaudiológica, pois na admissão da UTI o indivíduo está 
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hemodinamicamente instável, em uso de drogas vasoativas, dependente de 

ventilação mecânica e com necessidade de sedação, podendo piorar a sua 

avaliação neurológica e o desempenho nas escalas de prognóstico. 

Ainda, foi encontrado o resultado que o grupo com menor pontuação nas 

escalas Glasgow e SOFA apresentou pior funcionalidade da deglutição. Para 

melhor compreensão e delineamento terapêutico, estudos tentam identificar 

preditores que se relacionam com o risco de aspiração, permitindo dessa forma 

a priorização dos atendimentos e a definição de condutas para o retorno mais 

breve e seguro da via oral 65 e para a retirada de via alternativa de alimentação 

52. Na literatura, encontramos artigos 17, 27, 35, 46 que citam preditores para disfagia 

como: o tempo prolongado de intubação e a idade, considerando que quanto 

maior pior será a deglutição, e a idade, que quanto menor melhor será a 

deglutição. Além disso, alguns achados da avaliação fonoaudiológica também 

podem ser preditores da disfagia.  

Medeiros et al.54 verificaram que indivíduos não neurológicos submetidos 

à intubação orotraqueal prolongada apresentaram alteração em ausculta 

cervical e presença de tosse após teste de deglutição de água. O maior tempo 

de intubação (sobretudo acima de 72 horas) em indivíduos com TCE relacionou-

se com a falha na avaliação de deglutição à beira-leito 35, 46. A presença de 

traqueostomia e ventilação mecânica por período maior que 2 semanas, em 

indivíduos com TCE, está relacionada com pior desempenho de deglutição. 

Estes dois fatores podem indicar maior gravidade do trauma e pior desempenho 

na deglutição 34.  

Para uma população com AVC, foi observado que fatores como disfonia, 

disartria, tosse após deglutição, e mudança da qualidade vocal após a deglutição 

foram relacionados com disfagia orofaríngea grave 66; já para indivíduos com 

TCE grave, estes fatores não foram relacionados com a retirada da via 

alternativa de alimentação 17. Os fatores preditores observados em indivíduos 

com TCE foram tosse, alteração na qualidade vocal após deglutição e alteração 

do reflexo de GAG 32. De acordo com a literatura 32, 34, as principais alterações 

de deglutição encontradas no indivíduo com TCE são os distúrbios na fase oral 
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e/ou faríngea, caracterizados pelo prejuízo no controle do bolo, redução do 

controle e movimento de língua, redução da elevação e fechamento laríngeo, 

atraso do reflexo de deglutição e presença de tosse e/ou voz molhada após a 

deglutição. Em estudo com videofluoroscopia, Lee et al.40, em 2016, observaram 

que os sinais de alterações de deglutição mais frequentes foram a aspiração ou 

penetração laringotraqueal, a elevação laríngea reduzida e a redução do 

movimento de eversão da epiglote.  

No presente estudo, o escape extraoral, a presença de alteração em 

ausculta cervical e a presença de tosse após a deglutição em teste de água 

apareceram como preditores de disfagia, e a tosse foi o item com maior 

correlação com a funcionalidade da deglutição. Estes indivíduos podem 

apresentar alterações de deglutição como resultado de uma série de disfunções 

neurológicas, cognitivas e comportamentais que envolvem a cavidade oral, 

língua e garganta 32, 33, 67-69. 

Pesquisas anteriores 32, 34 também corroboram que a tosse e o prejuízo 

no controle do bolo alimentar são as principais alterações de deglutição 

encontradas no indivíduo com TCE e disfagia.  

A tosse e a deglutição são comportamentos de proteção das vias aéreas, 

a fase faríngea de deglutição, por sua vez, previne a aspiração de saliva e 

alimento. A coordenação desses comportamentos é vital para proteger as vias 

aéreas de eventos que promovam a aspiração 26,34,70.  

Quanto mais grave o TCE maiores foram as alterações cognitivas e 

comportamentais encontradas nos indivíduos deste estudo, podendo justificar as 

alterações da fase oral que foram encontradas com maior frequência no grupo 

de TCE moderado.  

Com relação à funcionalidade da deglutição, a reabilitação 

fonoaudiológica mostrou-se benéfica aos indivíduos que apresentaram melhor 

nível de deglutição no encerramento do seguimento fonoaudiológico. Este 

padrão de progressão favorável da funcionalidade da deglutição durante a 

internação é similar aos resultados encontrados na literatura 34, 38, 63, 71, 72. Schurr 
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et al.73, em 1999, relataram evolução favorável, com 75% a 94% dos indivíduos 

que recuperaram a habilidade de ingesta por via oral. 

No hospital em que foi realizada a coleta de dados deste estudo, por se 

tratar de um serviço terciário, nem sempre a estabilidade clínica está relacionada 

à reabilitação completa de deglutição, portanto, o índivíduo pode receber alta 

hospitalar, com resolução do quadro clínico, e ainda necessitar de intervenção 

fonoaudiológica. Neste estudo, apenas 46% dos indivíduos receberam alta 

fonoaudiológica, os demais foram encaminhados a centros de reabilitação para 

o seguimento fonoaudiológico. Em outro estudo 71 realizado em hospital terciário, 

esta relação também foi observada. 

Neste estudo, foi encontrada a relação que quanto pior a funcionalidade 

da deglutição maior o número de atendimentos fonoaudiológicos necessários até 

a reintrodução de alimentação por via oral, aumentando o tempo de internação 

e os custos hospitalares. Observou-se que o grupo com pior funcionalidade da 

deglutição recebeu menos sessões de atendimento fonoaudiológico, o que, 

provavelmente, ocorreu pelo fato desses indivíduos serem mais graves 

neurologicamente.  

O tempo de hospitalização dos indivíduos deste estudo foi 16,6 a 28,4 

dias, sendo significantemente menor no grupo com melhor funcionalidade da 

deglutição (ASHA 3). Com relação ao número de sessões fonoaudiólogicas até 

o retorno da dieta por via oral, foram necessárias mais sessões (2,7 dias em 

média) para os indivíduos com pior funcionalidade da deglutição em comparação 

com aqueles com melhor funcionalidade. Na literatura, não foram encontradas 

referências que abordem o tempo necessário para reintrodução de dieta por via 

oral. Hansen et al.33, em 2008, verificaram que em, no máximo, 126 dias todos 

os indivíduos com TCE retornaram com via oral sem restrições; e após 56 dias 

mais de 50% dos indivíduos já estavam com dieta por via oral sem restrições. Já 

para Bremare et al.74, 2016, 63,6% dos indivíduos retomaram a alimentação oral 

em uma média de 44 dias e apenas um (9,1%) recuperou a alimentação oral 

total em uma média de 62 dias. Em outro  

estudo 63, 75% dos indivíduos já tinham via oral introduzida em 17 dias de 
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acompanhamento. Para todos os estudos 33, 63, 74, a evolução relacionou-se com 

a gravidade do TCE, aspectos cognitivos, com ECG e com resultado inicial em 

escala funcional de deglutição 33, 63, 74.  

De acordo com a literatura 33, os fatores preditivos positivos para a 

realimentação oral são um curto período de permanência média na UTI (80% de 

probabilidade de recuperação da alimentação oral por um período de 

permanência <7 dias e 56% por <24 dias. Ward et al.63 evidenciaram a 

importância da avaliação fonoaudiológica precoce do indivíduo internado. 

Considerando os dados apresentados neste estudo e a literatura 

específica, é importante entender melhor os mecanismos do TCE nos aspectos 

neurológico, cognitivo e comportamental para poder utilizar as melhores 

estratégias na identificação dos indivíduos com pior funcionalidade da 

deglutição, visando à necessidade de terapia fonoaudiológica precoce. Na 

avaliação, o fonoaudiólogo deve estar ciente do tempo de ventilação, presença 

de traqueostomia e ter conhecimento das escalas de gravidade da admissão, 

pois indivíduos com estas alterações devem ser priorizados 34.  

Ao estabelecer os parâmetros clínicos que podem prever aspectos 

relacionados à melhora de deglutição, durante a internação hospitalar, é possível 

auxiliar no gerenciamento e planejamento da reabilitação 63, assim como no 

delineamento de estudos que mostrem a eficácia da terapia fonoaudiológica 33. 

Para finalizar, é importante ressaltar algumas limitações do presente 

estudo: foram excluídos os indivíduos que não apresentaram deglutição de 

saliva na avaliação preliminar fonoaudiológica e aqueles em uso de 

traqueostomia, pois foi considerado que estes diferiram dos outros, não 

traqueostomizados, da amostra, em relação aos procedimentos de avaliação e 

gravidade clínica. A inclusão controlada desses indivíduos em estudos futuros 

poderá auxiliar no melhor delineamento da reabilitação fonoaudiológica na 

população de trauma cranioencefálico.  

Para este estudo, foi considerado o Glasgow do momento da avaliação 

fonoaudiológica, sendo interessante expandir o estudo e verificar se há relação 
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entre o Glasgow da admissão ou do local do acidente com o prognóstico da 

funcionalidade da deglutição.  

Outra consideração é que seria importante a associação da avaliação 

objetiva de deglutição dos índivíduos, com a aplicação das escalas de 

funcionalidade da deglutição, com o objetivo de respaldar e dar fidedignidade à 

aplicação da escala. O videodeglutograma, por exemplo, é considerado o 

“padrão ouro” para a avaliação dos quadros de disfagia, e vem sendo usado nos 

estudos com esse intuito. No presente estudo, foi inviável realizá-lo com os 

indivíduos, em razão das limitações do quadro clínico, deslocamento, 

posicionamento, alto custo, entre outros. Contudo, a avaliação clínica à beira-

leito associada com a ausculta cervical e monitorização da oximetria aumentam 

a sensibilidade do protocolo 71. A definição de um protocolo eficiente é que ele 

seja bem estruturado, com boa sensibilidade para um diagnóstico fidedigno 75. 
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5 CONCLUSÃO  

 

 

O presente estudo realizou a caracterização dos aspectos funcionais de 

deglutição na população com trauma cranioencefálico. O escore SOFA na 

admissão, a escala Glasgow e o tempo de IOT foram indicadores do prognóstico 

da funcionalidade da deglutição. No SOFA, os sistemas orgânicos respiratório, 

cardiovascular e neurológico foram caracterizadores na população com TCE. Em 

relação aos indicadores de deglutição, a tosse e o escape extraoral foram 

preditores clínicos de disfagia nesta população. Foi notado que a intervenção 

fonoaudiológica impactou positivamente na funcionalidade da deglutição nos 

indivíduos deste estudo. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo A - Parecer consubstanciado e nº CAPPESQ 
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