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RESUMO 

 

Moraes DP. Indicadores de prognóstico clínico da deglutição funcional em 

pacientes de um hospital público de grande porte [tese]. São Paulo: 

Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2012 

 

INTRODUÇÃO: A presença da disfagia pós-extubação é bem documentada 

na literatura, com alta prevalência na maior parte dos estudos. No entanto, 

há relativamente poucos estudos que apresentam indicadores específicos 

referentes ao acompanhamento destes pacientes até o momento da alta 

hospitalar.  O objetivo desta tese é determinar os indicadores de 

prognósticos da deglutição funcional em paciente submetidos à intubação 

orotraqueal prolongada (IOTp). MÉTODOS: Os fatores prognósticos 

analisados em 148 pacientes submetidos à IOTp incluíram a gravidade da 

disfagia no momento da avaliação fonoaudiológica inicial e no momento da 

resolução da disfagia/alta hospitalar; o tempo para iniciar a alimentação por 

via oral; a quantidade de tratamento individual; o número de intubações 

orotraqueais; o tempo de intubação e o tempo de permanência no hospital. 

Os pacientes foram divididos em dois grupos de acordo com a idade: GI – 18 

a 54 anos e GII ≥ 55 anos. As análises de correlação, regressão linear e 

estatística descritiva foram usadas para verificar estas variáveis. 

RESULTADOS: A variável que obteve valor prognóstico nos dois grupos e 

influenciou os resultados da deglutição funcional no momento da alta 

hospitalar foi a gravidade da disfagia na avaliação inicial. Os resultados do 

estudo indicam também uma tendência à significância para o indicador 

tempo para iniciar a alimentação por via oral, sugerindo que o grupo mais 

jovem inicia a alimentação por via oral mais cedo que o grupo mais velho. 

CONCLUSÃO: Os estudos a respeito de indicadores de prognósticos em 

diferentes populações de pacientes disfágicos podem contribuir para o 

estabelecimento de procedimentos mais efetivos de avaliação, tratamento e 

gerenciamento da disfagia. Além disso, este estudo ressalta a importância 

da avaliação/classificação inicial da deglutição para a população de 

indivíduos submetidos à intubação orotraqueal prolongada.  

 

Descritores: deglutição; distúrbio da deglutição; intubação intratraqueal; 

indicadores; prognóstico. 
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SUMMARY/ABSTRACT  

 

Moraes DP. Clinical prognostic indicators of swallowing functional outcome of 

patients from a large Brazilian hospital. [thesis]. São Paulo: Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo; 2012. 

 

INTRODUCTION: The development of post-extubation swallowing 

dysfunction is well documented in the literature with high prevalence in most 

studies. However, there are relatively few studies with specific outcomes that 

focus on the follow-up of these patients until hospital discharge. This thesis 

aims to determine prognostic indicators of swallowing functional outcomes in 

patients submitted to prolonged orotracheal intubation (OTIp). METHODS: 

The prognostic factors analyzed for 148 patients submitted to OTIp included 

dysphagia severity rate at the initial swallowing assessment and at dysphagia 

resolution/hospital discharge, time to initiate oral feeding, amount of 

individual treatment, number of orotracheal intubation, intubation time and 

length of hospital stay. Patients were divided in two groups according to age: 

GI – 18 to 54 years and GII ≥ 55 years. Correlation analysis, linear 

regression and descriptive statistics were used to analyze these variables. 

RESULTS: The variable that had prognostic value and had an influence on 

the swallowing functional outcome at hospital discharge was the 

classification of dysphagia severity rate at the first swallowing assessment for 

both age groups. The results of the study also indicated a trend to 

significance regarding the time to initiate oral feeding, suggesting that 

younger adults initiated oral feeding earlier. CONCLUSION: Studies of 

prognostic indicators in different populations with dysphagia can contribute to 

the design of more effective procedures when evaluating, treating, and 

monitoring individuals with this type of disorder. Additionally, this study 

stresses the importance of the initial assessment ratings.  

 

Descriptors: deglutition; deglutition disorders; intubation, intratracheal; indicators; 

prognosis.
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APRESENTAÇÃO 

_____________________________________________________________ 

 

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

mestrado, de trilhar e evidenciar uma nova área da Fonoaudiologia: a 

Gestão Hospitalar. Nos últimos anos tenho participado de forma crescente 

dos fóruns de discussão da área, verificando a carência de diretrizes de 

gestão e principalmente de indicadores da atuação Fonoaudiológica 

Hospitalar.  

 

Há um crescente questionamento e preocupação do setor de saúde 

quanto à demonstração de desempenho, eficiência e efetividade dos 

serviços oferecidos. Nos últimos anos tem crescido o foco de atenção dos 

órgãos reguladores para que os programas de reabilitação demonstrem 

efetivamente e eficientemente seus resultados e metas dos processos de 

reabilitação. A prática da reabilitação baseada em evidência envolve a 

demonstração da relação entre as intervenções e os resultados. 

 

Na área hospitalar, o fonoaudiólogo, integrando a equipe 

multiprofissional, atua principalmente no gerenciamento dos distúrbios da 

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

disfagia tem alta incidência e prevalência e contribui para aumento dos 

índices de morbidade, mortalidade, econômico-financeiro e principalmente, 
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para redução da qualidade de vida dos pacientes e cuidadores. Desta forma, 

o estabelecimento de diagnósticos adequados, prognósticos e tratamentos 

são fundamentais.  

 

Frente a crescente demanda de serviços fonoaudiológicos em 

ambiente hospitalar, são encontrados diferentes cenários de desafios, 

incluindo, a melhora da eficiência do fluxo de trabalho e a otimização de 

recursos, oferecendo cuidados aos pacientes de alto risco e com doenças 

progressivamente mais complexas e crônicas. Nessa premissa, é importante 

que os profissionais utilizem uma variedade de métodos e técnicas eficientes 

e inovadoras em adição aos cuidados tradicionais ordinários. A inclusão do 

processo de medição de indicadores torna-se essencial para o claro 

entendimento e delineamento da qualidade. A adoção de indicadores 

corrobora ainda, para que a eficácia e eficiência dos programas de 

reabilitação sejam evidenciadas, para comparação dos resultados com 

instituições de excelência, para tomadas de decisões e até mesmo para o 

desenvolvimento de políticas públicas de saúde.  

 

Os indicadores para a Ciência Fonoaudiológica contribuem de forma 

relevante para a perspectiva da Fonoaudiologia Baseada em Evidências. 

Essa perspectiva, que tem feito parte do meu caminho profissional desde 

minha graduação, é a base que impulsionará a Fonoaudiologia tanto na 

pesquisa e assistência, quanto na gestão de serviços. É neste último campo 
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que tenho delineado minha carreira profissional e que pretendo contribuir 

com o desenvolvimento da profissão. Acredito que o crescimento e a 

constituição de uma base sólida da Fonoaudiologia - principalmente em 

instituições dinâmicas e multiprofissionais como a hospitalar - ocorrerá com 

a aquisição do conhecimento em planejamento, projetos/processos, 

monitoramento, melhorias contínua/cultura da qualidade. 

 

No ano de 2004 concluí minha graduação no Curso de 

Fonoaudiologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

Durante a graduação tive a oportunidade de realizar a Iniciação Científica, 

meu primeiro contato formal com o campo da pesquisa científica.  

 

Em 2005, a fim de me desenvolver na atuação em disfagia, entrei 

para a instituição hospitalar cursando a pós-graduação - Aprimoramento 

Profissional em Fonoaudiologia Hospitalar e Funções Orofaciais do 

HCFMUSP. Nesta ocasião pude iniciar meus trabalhos junto a Profa Dra 

Claudia Regina Furquim de Andrade – Titular da Fonoaudiologia FMUSP e 

Coordenadora do Curso de Aprimoramento. Os anos que se seguiram foram 

importantes e determinantes tanto para o fortalecimento do trabalho junto a 

Profa Claudia, a instituição HCFMUSP, quanto para meu início de atuação 

em gestão. 
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Em 2006, concursada pelo HCFMUSP, tive a oportunidade de atuar 

junto a Diretoria Executiva do ICHC FMUSP, dando início aos trabalhos de 

organização da Fonoaudiologia na instituição – coordenados pela Profa 

Claudia Andrade e Dr Waldemir Rezende (diretor na época). Foi neste ano 

que comecei meus estudos formais na área da gestão, cursando a 

Especialização em Administração Hospitalar pela Faculdade de Saúde 

Pública da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Considero 

esta oportunidade um grande marco na minha carreira profissional, visto ter 

me identificado com uma área que até então eu não vislumbrava.  

 

Em 2007 ingressei no mestrado, sob orientação da Profa Claudia 

Andrade, com a intenção de unir as duas áreas do conhecimento: 

Fonoaudiologia e Gestão. O meu projeto de mestrado intitulado 

Estruturação de um Serviço de Fonoaudiologia Hospitalar gerou um 

artigo científico publicado em periódico importante da área, sendo 

atualmente um dos únicos trabalhos da Fonoaudiologia brasileira neste 

tema. Interessante ressaltar que no percurso dessa pós-graduação cursei a 

disciplina “Planejamento Estratégico”, na Faculdade de Economia e 

Administração da USP (FEA USP), que acredito ter sido de grande valia 

tanto para o meu projeto quanto para a minha atuação gerencial no hospital.  

 

Neste mesmo ano, dando continuidade as atividades relacionadas à 

estruturação do Serviço de Fonoaudiologia, assumi o cargo de Diretora 
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Técnica do Serviço de Fonoaudiologia da instituição. Sob as diretrizes da 

Profa Claudia Andrade, iniciamos a constituição de um Serviço de 

Fonoaudiologia sólido e embasado, com grande esforço inicial para o 

crescimento da atuação fonoaudiológica nas Unidades de Terapia Intensiva 

e Enfermaria. A partir de então foi desenvolvido um Programa 

Fonoaudiológico de Reabilitação da Deglutição, com base em evidências 

científicas; com o uso de protocolos específicos; de processos operacionais 

estruturados e de indicadores de gestão. 

 

Desde então tenho participado dos eventos científicos da 

Fonoaudiologia convidada para apresentação e discussão da temática 

“Gestão em Fonoaudiologia Hospitalar”. Além disso, cabe mencionar a 

importância das diferentes oportunidades de trabalhos que tenho tido no 

ICHC FMUSP, atuando junto a comissões, grupos de trabalhos/projetos, que 

me permitem transitar e me desenvolver no âmbito da gestão.  

Em 2010 ingressei no doutorado, almejando ampliar o conhecimento 

em indicadores fonoaudiológicos e me consolidar nesta área. Desta forma, o 

projeto inicial teve por objetivo apresentar os indicadores relacionados à 

assistência fonoaudiológica a pacientes internados em hospital de grande 

porte. A partir da coleta dos dados pertinente aos indicadores 

fonoaudiológicos, observamos que os dados obtidos permitem muitas 

possibilidades de análises e poderiam gerar desdobramentos deste estudo e 

a proposição de novas pesquisas. Desta forma, visto a abrangência, as 
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peculiaridades envolvidas na análise dos indicadores versus as doenças de 

base e a diversidade de dados gerados, definimos que seria plausível 

estudar os indicadores em umas das populações – pacientes extubados, 

submetidos à intubação orotraqueal prolongada. Esta revisão, mantendo 

adequado e relevante tamanho da amostra, permitiria maior e mais criteriosa 

análise dos resultados e entendimento dos indicadores.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

A disfagia pós intubação orotraqueal tem alta relevância clínica, é 

frequente e afeta os pacientes com diferentes diagnósticos clínicos e 

cirúrgicos1,2. Para muitos pacientes intubados hospitalizados, condições 

subjacentes podem interagir com a disfagia e ter como consequência a 

aspiração, pneumonia e outros problemas respiratórios. A disfagia mesmo 

sem a aspiração pode interferir na nutrição e atrasar a recuperação clínica2. 

 

 A intubação prolongada, descrita na literatura como uma intubação 

que se mantém por um período superior a 48 horas1,2,3,4,5,6, é conhecida por 

contribuir para distúrbios da deglutição. A presença da disfagia pós-

extubação é bem documentada na literatura, com alta prevalência na maior 

parte dos estudos, variando de 44 a 87%7,8,9,10,11. No entanto, há 

relativamente poucos estudos que apresentam indicadores específicos, com 

foco no acompanhamento destes pacientes até o momento da alta 

hospitalar. Estudos de qualidade são relevantes para avaliar o impacto da 

intubação prolongada na disfagia e determinar quais fatores expõe o 

paciente a um maior risco11. 

 

 O tempo prolongada de intubação tem sido correlacionado a 

pacientes disfágicos7,12,13,14 e apontado como um forte preditor da 
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disfagia15,16. Um dos estudos encontrados na literatura sugere maior risco de 

disfagia pós-extubação em pacientes com pontuação abaixo de 14 na 

Escala de Coma Glasgow8 ou com idades superiores a 55 anos8,16. 

Contrariamente, outro estudo reportou que nem a idade e nem o tempo de 

intubação estão correlacionados ao aumento da disfagia no período pós 

extubação1. A disfagia pós intubação prolongada aumenta o tempo para 

iniciar a avaliação da deglutição, para o retorno da alimentação por via oral e 

consequentemente, atrasa a alta hospitalar14,15,17.  

 

 Ainda é limitado na literatura o número de trabalhos que apresentam 

uma análise detalhada das relações entre o grau e os resultados dos 

distúrbios da deglutição e entre o tipo e resultados dos principais 

tratamentos. Uma clara compreensão dos indicadores de prognósticos tem o 

potencial de dar suporte à equipe de reabilitação para melhor predizer a 

recuperação, assim como facilita a escolha dos cuidados mais adequados e 

com melhor custo-efetividade, quando considerados os indivíduos com 

disfagia18,19.  

 

Alguns estudos têm investigado indicadores gerais de prognósticos da 

deglutição funcional em diferentes doenças. Estes indicadores incluem: 

idade20,21; gravidade da doença de base22,23,24; estado cognitivo18,25; 

gravidade da disfagia no momento da admissão hospitalar e/ou alta 

hospitalar22, 26, 27, 28; presença da sonda de alimentação29; tempo para iniciar 
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a alimentação por via oral14,17,30; tempo para a decanulação da 

traqueostomia14,31; estado ventilatório17,25; quantidade de tratamento14,18,26; 

tempo de permanência hospitalar12,32. 

 

Os indicadores de processos selecionados devem ser utilizados na 

avaliação da qualidade dos cuidados de saúde prestados aos pacientes com 

disfagia. A fim de possibilitar a avaliação adequada da prática clínica, os 

indicadores devem refletir as atividades desenvolvidas na prática clínica da 

área, tais como aqueles encontrados em manuais de recomendações 

clínicas19,33. Muitos dos indicadores de processos utilizados em estudos que 

avaliam o gerenciamento da disfagia não estão baseados em altos níveis de 

evidências, se tornando um desafio às pesquisas da área33. Desta forma, a 

proposta deste estudo foi determinar os indicadores de prognóstico 

relacionados aos resultados funcionais da deglutição no momento da 

resolução da disfagia/ alta hospitalar de pacientes submetidos à intubação 

orotraqueal prolongada.  
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MÉTODOS 

 

 

 Trata-se de um estudo transversal, observacional. O projeto foi 

aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da instituição (CAPPesq 

HCFMUSP 0673/11) como estudo retrospectivo, dispensando o termo de 

consentimento livre e esclarecido.  

 

Participantes 

 

Participaram deste estudo 148 pacientes submetidos à avaliação 

fonoaudiológica da deglutição em beira de leito, no período de junho de 2010 

a junho de 2012. Todos os pacientes apresentavam histórico de intubação 

orotraqueal prolongada e foram admitidos em uma das Unidades de Terapia 

Intensiva (UTI) de um hospital brasileiro de grande porte - Instituto Central 

do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo (ICHC-FMUSP). Os pacientes foram divididos em dois grupos de 

acordo com a idade: GI – 18 a 54 anos e GII ≥ 55. A divisão dos grupos pela 

idade foi baseada em trabalhos anteriores que sugerem a idade acima de 55 

anos como um fator para maior risco de disfagia pós-extubação8,16. 

Os critérios de inclusão adotados foram: estabilidade clínica e 

respiratória; pontuação na Escala de Coma Glasgow acima de 14 pontos; 

idade acima de 18 anos; ausência de traqueostomia; ausência de doenças 
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neurológicas; ausência de disfagia esofágica; ausência de procedimentos 

cirúrgicos envolvendo a região de cabeça e pescoço. Todos os pacientes 

incluídos foram avaliados de 24 a 48 horas pós extubação. Além disso, 

foram incluídos os sujeitos que necessitaram de assistência e apresentaram 

nível de deglutição ≤ 4 de acordo com a American Speech-Language-

Hearing Association National Outcome Measurement System (ASHA 

NOMS)26,35. 

 

Os diagnósticos clínicos dos pacientes estão descritos na Figura 1, e 

incluíram: doenças pulmonares, câncer (gastrointestinal e linfoma); doenças 

reumáticas; doenças gastroenterológicas; doenças cardíacas; doenças 

renais; doenças hepáticas; transplantes (rim e fígado); doenças infecciosas; 

politraumas e outros (diagnósticos que não atingiram até 3% 

individualmente, ex: queimaduras, doenças dermatológicas, aneurisma 

abdominal etc) 



12 
 

Figura 1. Diagnósticos clínicos 

 

Medidas – Avaliação Clínica da Deglutição 

 

 A avaliação clínica da deglutição incluiu a aplicação do Protocolo 

Fonoaudiológico de Avaliação do Risco da Disfagia – PARD34, seguido pela 

classificação do nível funcional da deglutição de acordo com a American 

Speech-Language-Hearing Association National Outcome Measurement 

System (ASHA NOMS)26,35. 
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 O PARD34 é um protocolo brasileiro para avaliação precoce do risco 

para disfagia em beira de leito. Sua aplicação inclui a oferta de volumes 

controlados de água e de purê/sólido. O PARD determina se o paciente 

pode receber volumes maiores de líquidos/alimentos e diferentes 

consistências alimentares, além da necessidade de monitoramento para a 

alimentação segura. 

 

 A escala do nível de deglutição ASHA NOMS é uma ferramenta 

multidimensional para medir o nível de supervisão necessária para a 

alimentação e o nível da dieta, atribuindo um único número entre 1 e 7 

(Tabela 1). Para este estudo, o nível de dieta do paciente e o nível de 

supervisão foram estabelecidos conforme a escala de deglutição ASHA 

NOMS. Os níveis de alimentação inicial e de supervisão foram 

documentados na primeira avaliação clínica e no momento da resolução da 

disfagia ou alta hospitalar. O fonoaudiólogo responsável pela determinação 

da pontuação do nível de deglutição - ASHA NOMS - recebeu treinamento 

específico.  
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Quadro 1 - Escala do nível de deglutição ASHA NOMS  

Nível 1 

O individuo não é capaz de deglutir nada com segurança pela boca. 

Toda nutrição e hidratação são recebidas através de recursos não 

orais (ex.: sonda nasogástrica, gastrostomia). 

Nível 2 

O indivíduo não é capaz de deglutir com segurança pela boca para 

nutrição e hidratação, mas pode ingerir alguma consistência, 

somente em terapia, com uso máximo e consistente de pistas. 

Método alternativo de alimentação é necessário. 

Nível 3 

Método alternativo de alimentação é necessário, uma vez que o 

indivíduo ingere menos de 50% da nutrição e hidratação pela boca; 

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 

alimentação por tubo e/ou suplemento oral. 

Nível 5 

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

ocasionalmente requer pistas mínimas para uso de estratégias 

compensatórias. Ocasionalmente pode se auto monitorar. Toda 

nutrição e hidratação são recebidas pela boca durante a refeição. 

Nível 6 

A deglutição é segura e o indivíduo come e bebe 

independentemente. Raramente necessita de pistas mínimas para 

uso de estratégias compensatórias. Frequentemente se auto 

monitora quando ocorrem dificuldades. Pode ser necessário evitar 

alguns itens específicos de alimentos (ex.: pipoca e amendoim); 

tempo adicional para alimentação pode ser necessário (devido à 

disfagia). 

Nível 7 

A habilidade do indivíduo em se alimentar independentemente não 

é limitada pela função de deglutição. A deglutição é segura e 

eficiente para todas as consistências. Estratégias compensatórias 

são utilizadas efetivamente quando necessárias. 
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Todos os pacientes receberam tratamento individual até o momento 

da resolução da disfagia ou alta hospitalar. Os pacientes deste estudo foram 

acompanhados por uma equipe de fonoaudiólogos com experiência em 

disfagia e treinados para a aplicação do mesmo programa de tratamento. A 

quantidade de tratamento foi registrada em unidade de valor de rendimento 

(UVR)18. De acordo com a literatura, cada UVR representa 15 minutos do 

tempo de terapia. 

 

Indicadores de Prognóstico 

 

Todas as informações a respeito da intubação orotraqueal e do 

tratamento fonoaudiológico para a deglutição foram registradas em 

prontuário. Cabe ressaltar que os indicadores de prognósticos selecionados 

para este estudo são aspectos envolvidos no escopo da prática clínica 

fonoaudiológica e não são reportados por outros membros da equipe de 

reabilitação14,16,17,18,31 (Tabela 2). 
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Quadro 2 - Definição dos Indicadores de Prognósticos 

 Indicadores Definição 

Gerais 

 Índice de Gravidade da 

Disfagia 1 (IGD1) 

Nível de deglutição na escala ASHA NOMS 

na avaliação inicial  

Índice de Gravidade da 

Disfagia 2 (IGD2) 

Nível de deglutição na escala ASHA NOMS 

no momento de resolução da disfagia/alta 

hospitalar. 

Tempo para Retorno da 

Alimentação por via oral 

(TRAVO) 

Tempo para iniciar a alimentação por via oral 

(em dias) 

Quantidade de tratamento 

individual (URV) 

Quantidade de tratamento para deglutição até 

a resolução da disfagia/alta hospitalar (em 

UVR)  

Específico ao 

grupo de 

pacientes 

Número de Intubações 

Orotraqueais (NIO) 

Número total de intubações orotraqueais  

Tempo de Intubação (TI) Duração total do período de intubação 

orotraqueal (em horas)  

Tempo de Permanência 

Hospitalar (TP) 

Tempo desde a admissão até a alta 

hospitalar (em dias)  

 

Análise Estatística 

 

A análise estatística foi realizada utilizando-se o SPSS para Windows, 

versão 13.0. Para o presente estudo, os pacientes que tiveram a deglutição 

classificada nos níveis 6 e 7, conforme a escala de deglutição ASHA NOMS, 

no momento da resolução da disfagia/alta hospitalar, foram considerados 

como apresentando bons resultados do tratamento. Os indicadores de 

prognósticos propostos foram analisados considerando esta meta. A 

intenção desta análise foi identificar quais indicadores de prognósticos foram 
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os preditores mais significativos de bons resultados do tratamento da 

deglutição na população investigada (GI e GII). 

 

 A fim de apresentar os resultados gerais, as variáveis foram descritas 

em tabelas compreendendo frequências absolutas (n) e relativas (%). O 

teste de Shapiro-Wilk indicou que os dados não apresentaram uma 

distribuição normal e homogênea. Por esta razão, o teste Mann-Whitney foi 

usado para comparar as variáveis quantitativas e o teste de correlação de 

Spearman foi usado para analisar as possíveis associações entre as 

variáveis numéricas. Para todos os testes o nível de significância adotado foi 

de 5%. Além disso, a associação entre as variáveis foi avaliada utilizando-se 

razão de verossimilhança.  

 

O modelo de regressão logística foi aplicado para verificar a relação 

entre as variáveis dependentes e independentes. Como descrito 

anteriormente, a variável dependente considerada foi o bom resultado de 

tratamento (ASHA NOMS 6 e 7). As variáveis independentes foram: gênero, 

idade, IGD1, TRAVO, UVR, NIO, TI e TP. Todas as variáveis foram 

analisadas utilizando-se o modelo de regressão univariada a fim de 

determinar a significância (p≤0.05). As variáveis que permanecerem As 

variáveis que permaneceram nesta análise foram consideradas variáveis de 

prognósticos independentes. 
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RESULTADOS 

 

 Dos 148 participantes do estudo, 71 foram incluídos em GI (idade 

média 38.62±11.55 anos; 44 do gênero masculino e 27 do gênero feminino) 

e 77 foram incluídos em GII (idade média de 66.76±8.78 anos; 61 do gênero 

masculino e 39 do gênero feminino). A Tabela 1 mostra a comparação 

intergrupos considerando os indicadores de prognósticos selecionados para 

esse estudo. Não foi observada diferença estatisticamente significante entre 

os grupos para nenhuma das variáveis testadas, indicando, desta forma, que 

os dois grupos apresentaram desempenho similar. 

 

Tabela 1 - Comparação intergrupo para os resultados dos indicadores de 

prognósticos 

Variável 

GI (N=71)  GII (N=77)  

mediana Q (25-75%)  mediana Q (25-75%) p valor 

TRAVO 0 (0 – 2,00)  1 (0 – 4,25) 0,064 

UVR 4 (2,67 – 6,67)  5,33 (2,67 – 9,33) 0,214 

NIO 1 (1,00 – 1,00)  1 (1,00 – 1,00) 0,884 

TI 7 (4,00 – 13,00)  6 (4,00 – 8,50) 0,090 

TP 31 (17,00 – 60,00)  36 (24,00 – 58,00) 0,465 

Legenda: Q - Quartil; p valor ≤ 0.05; TRAVO – Tempo para retorno da alimentação por via 
oral; UVR – Unidade de valor de rendimento; NIO – Número de intubações orotraqueais; TI 
– Tempo de Intubação; TP – Tempo de permanência hospitalar.  
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A Tabela 2 apresenta os resultados da escala ASHA NOMS no 

momento da avaliação fonoaudiológica inicial (IGD1) e no momento da 

resolução da disfagia/alta hospitalar (IGD2). Como observado, a maioria dos 

participantes de GI e GII foi classificada no nível 4 da escala de deglutição 

ASHA NOMS no momento da avaliação inicial, ou seja, os indivíduos 

requereram restrição moderada de dieta/alimentação e/ou ainda 

necessitavam de via alternativa de alimentação). A razão de verossimilhança 

indicou que os grupos não diferiram em IGD1 (p=0,223), mas apresentaram 

diferença significativa em IGD2 (p=0,006). Além disso, observando a 

distribuição dos sujeitos nos diferentes níveis da escala ASHA NOMS no 

momento da avaliação inicial e no momento da resolução da disfagia/alta 

hospitalar (IGD1xIGD2), verifica-se que uma maior proporção de pacientes 

do GI apresentaram melhora na habilidade de deglutição quando 

comparados aos pacientes do GII.  
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Tabela 2 - Resultados da escala do nível de deglutição ASHA NOMS 

Nível 

IDG1  IGD2 

GI (N=71) GII (N=77)  GI (N=71) GII (N=77) 

 N % N %  N % N % 

1 2 2,82 8 10,39  1 1,41 6 7,79 

2 22 30,99 26 33,77  4 5,63 7 9,09 

3 13 18,31 14 18,18  5 7,04 7 9,09 

4 34 47,89 29 37,66  11 15,49 4 5,19 

5 0 0 0 0  3 4,23 11 14,29 

6 0 0 0 0  14 19,72 22 28,57 

7 0 0 0 0  33 46,48 20 25,97 

Legenda: N – número de pacientes; IGD1- Índice de gravidade da disfagia 1; IGD2 – Índice 
de gravidade da disfagia 2; % Porcentagem 

 

A Tabela 3 mostra a média de UVR obtida por grupo de acordo com a 

distribuição dos sujeitos dentre os diferentes níveis da escala ASHA NOMS 

na avaliação inicial. Os resultados do teste de correlação de Spearman 

apontaram a existência de uma correlação regular para o grupo mais jovem 

(r=0,337; p=0,001) e correlação fraca para o grupo mais velho. Para GI e 

GII, os resultados indicaram que quanto menor a gravidade do distúrbio da 

deglutição, menor o número de UVR. 
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Tabela 3 - Unidade de Valor de Rendimento (média) de acordo com o índice de 
gravidade da disfagia na avaliação inicial. 

IGD1 – níveis da 

escala ASHA 

NOMS  

GI (N=71)  GII (N=77) 

 
N UVR (média)  N UVR (média) 

1 2 15,3  8 13,3 

2 22 7,6  26 7.4 

3 13 5,4  14 7.5 

4 34 4,6  29 5 

5 - -  - - 

6 - -  - - 

7 - -  - - 

Legenda: N – número de pacientes; IGD1- Índice de gravidade da disfagia 1; IGD2 – Índice 
de gravidade da disfagia 2; UVR – Unidade de valor de rendimento 

 

As tabelas 4 e 5 demonstram os resultados da regressão logística das 

variáveis independentes para os bons resultados de tratamento (i.e níveis 6 

e 7 no momento da resolução da disfagia/alta hospitalar) para GI e GII. Os 

dois grupos apresentaram resultados similares, indicando que o bom 

resultado de tratamento é determinado pelos maiores níveis da escala ASHA 

NOMS na avaliação inicial. Observando os valores de odds ratio 

(IGD1xIGD2), o resultado da análise sugere que o grupo mais jovem (GI) 

apresentou maior chance de obter bons resultados de tratamento no 

momento de resolução da disfagia/alta hospitalar quando comparado ao 

grupo mais velho (GI – OR=2,831; GII – OR=1,934). 
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Tabela 4 - Regressão logística (análise univariada) das variáveis independentes 
para bons resultados de tratamento (IGD2 6/7) para GI 

 OR p valor IC (95%) 

IGD1 X IGD2 
2,831 0,001* 1,558 – 5,147 

Gênero x IGD2 1,799 0,274 0,628 – 5,157 

Idade x IGD2 1,027 0,225 0,984 – 1,072 

TRAVO X IGD2 0,957 0,056 0,915 – 1,001 

UVR X IGD2 0,934 0,160 0,849 – 1,027 

NIO X IGD2 0,477 0,389 0,089 – 2,568 

TI X IGD2 1,021 0,692 0,922 – 1,130 

TP X IGD2 0,995 0,425 0,981 – 1,008 

Legenda: TRAVO – Tempo para retorno da alimentação por via oral; UVR – Quantidade de 
tratamento individual; NIO – Número de intubações orotraqueais; TI – Tempo de intubação; 
TP – Tempo de permanência hospitalar; OR – Odds Ratio; IC – Intervalo de confiança; IGD1 
– Índice de gravidade da disfagia 1; IGD2 – Índice de gravidade da disfagia 2; * - Resultados 
significantes. 
 

Tabela 5 - A regressão logística (análise univariada) das variáveis independentes 
para bons resultados de tratamento (IGD2 6/7) para GII 

 
OR p value CI (95%) 

IGD1 X IGD2 1,934 0,006* 1,212 - 3,087 

Gênero x IGD2 1,437 0,443 0,568 - 3,635 

Idade x IGD2 0,964 0,168 0,914 - 1,016 

TRAVO X IGD2 0,963 0,215 0,908 - 1,022 

UVR X IGD2 0,965 0,349 0,895 - 1,040 

NIO X IGD2 1,737 0,539 0,299 - 10,098 

TI X IGD2 0,994 0,899 0,913 - 1,083 

TP X IGD2 1,002 0,789 0,985 - 1,021 

Legenda: TRAVO – Tempo para retorno da alimentação por via oral; UVR – Quantidade de 
tratamento individual; NIO – Número de intubações orotraqueais; TI – Tempo de intubação; 
TP – Tempo de permanência hospitalar; OR – Odds Ratio; IC – Intervalo de confiança; IGD2 
– Índice de gravidade da disfagia 1; IGD2 – Índice de gravidade da disfagia 2; * - Resultados 
significantes. 
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DISCUSSÃO 

 

Recentemente verifica-se um crescimento da regulação para que os 

programas de reabilitação demonstrem seus resultados e estabeleçam as 

metas do processo de reabilitação efetivamente e eficientemente. Neste 

cenário, torna-se fundamental a introdução de indicadores de prognóstico e 

de qualidade a fim de promover o claro entendimento e gerenciamento da 

qualidade dos cuidados em saúde. O uso de indicadores de 

prognóstico/qualidade em hospitais contribui para a melhora da análise do 

desempenho ao longo do tempo e frente a introdução de novos 

procedimentos e/ou tecnologias19. Este estudo representa a maior amostra 

de pacientes brasileiros submetida à intubação orotraqueal prolongada que 

foi avaliada para a identificação de possíveis indicadores de prognósticos 

relacionados aos resultados da deglutição funcional no momento da 

resolução da disfagia/alta hospitalar. 

 

Com base nos resultados deste estudo, a variável com valor 

prognóstico e que influencia os melhores resultados de deglutição funcional 

no momento da alta é a classificação do nível de deglutição da escala ASHA 

NOMS no momento da avaliação fonoaudiológica inicial. Este achado valida 

a importância da avaliação inicial, determinando os resultados de um 

paciente disfágico após intubação orotraqueal prolongada18. 
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Concordando com os resultados deste estudo, pesquisas anteriores 

também não encontraram que os fatores idade e tempo de intubação afetam 

de modo significante a ingestão oral1,18,25,36. A literatura indica a variável 

idade com implicação na presença e resolução do distúrbio da 

deglutição8,21,16. O presente estudo sugere que a variável idade parece não 

interferir significantemente no tempo para iniciar a alimentação por via oral, 

na quantidade de tratamento individual, no número de intubação orotraqueal, 

no tempo de intubação e no tempo de permanência hospitalar. No entanto, 

os resultados sugerem que a idade esteve relacionada ao fato de haver uma 

menor proporção de indivíduos em GII que obteve bons resultados de 

tratamento. Por essa razão, acreditamos que a idade esteja implicada no 

atraso na resolução da disfagia, considerando que os dois grupos tiveram 

similares tempos de permanência hospitalar.  

 

Em nosso hospital, quando o paciente atinge uma condição de clínica 

estável, este recebe alta hospitalar. Estes pacientes não necessariamente 

atingiram a deglutição funcional. De acordo com o sistema de saúde 

brasileiro, estes pacientes receberão o seguimento fonoaudiológico (pós alta 

hospitalar) em centros de saúde especializados. Por esta razão, 59 

pacientes (cerca de 40% dos indivíduos em cada um dos grupos) receberam 

alta hospitalar, apesar de não terem atingido bons resultados no tratamento 

da disfagia. Nós acreditamos que os resultados provavelmente indicariam 

diferenças significativas entre os grupos, se esses pacientes fossem 

acompanhados até a resolução da disfagia.  
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É importante ressaltar que os resultados relacionados ao tempo para 

iniciar a alimentação por via oral apresentaram uma tendência a significância 

para o grupo mais jovem (tanto na comparação intergrupo – p=0,06 quanto 

na regressão logística – p=0,056). Estes achados sugerem que o grupo mais 

jovem iniciou a alimentação por via oral antes do que o grupo mais velho e, 

além disso, quanto menor o tempo para iniciar a alimentação por via oral, 

maior a chance para atingir bons resultados para a deglutição. A ampliação 

do tamanho da amostra provavelmente revelaria diferenças significantes. 

 

Foram observados ainda resultados positivos, para os dois grupos de 

pacientes, quanto a reabilitação do distúrbio da deglutição até a resolução 

da disfagia/alta hospitalar. A maioria dos pacientes apresentou uma 

progressão favorável da alimentação por via oral. Este padrão de melhoria 

da habilidade de deglutição durante o período de internação é similar aos 

resultados positivos reportados na literatura17,18,25. Adicionalmente, similar ao 

estudo de McMicken e Muzzy (2011)18, em termos de ganhos obtidos na 

funcionalidade da deglutição, o grupo mais jovem de paciente apresentou 

melhores níveis de deglutição no momento da resolução da disfagia/alta 

hospitalar.  

 

 A menor funcionalidade da deglutição na avaliação inicial é um 

indicador de gerenciamento da deglutição mais prolongado, independente da 
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variável idade. Os resultados desta pesquisa corroboram outros estudos que 

também apontam o estado funcional inicial da deglutição como um fator 

prognóstico altamente relevante da quantidade de tratamento, ou seja, a 

UVR14, 18, 37.  

 

Estudos anteriores sugerem que a falta de acurácia na avaliação 

inicial poderia impactar tanto no nível da dieta prescrito ao paciente quanto 

na quantidade e tipo de tratamento oferecido18. O uso de escalas funcionais 

para classificação da deglutição na avaliação dos pacientes disfágicos tem 

emergido nos últimos anos27,38-40. Vários métodos de rastreio/screening para 

a disfagia têm sido validados41,42,43. Neste estudo, foi utilizado um protocolo 

clínico de beira de leito validado e confiável.  

 

Para finalizar, é importante ressaltar algumas limitações do estudo. 

Primeiramente, os resultados foram obtidos a partir de uma amostra referida 

de pacientes hospitalares após intubação orotraqueal prolongada e, 

portanto, pode refletir algum viés específico dessa população. A ampliação 

do estudo com pacientes de diferentes instituições certamente contribuirá 

para a consolidação dos indicadores de prognóstico. Em segundo lugar, a 

avaliação clínica dos distúrbios da deglutição apresenta evidentes 

limitações, sendo a videofluroscopia (VDF) o “padrão ouro” para a 

identificação da disfagia. Contudo, a avaliação clínica, acrescida da ausculta 

cervical e monitorização da oximetria, como realizada no protocolo adotado 
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neste estudo, aumentam a sensibilidade, e assim, a probabilidade de 

identificar pacientes com aspiração silente42. Além disso, deve-se considerar 

que, embora a VDF seja o exame padrão para averiguar os mecanismos 

orais e faríngeos da disfagia e da aspiração44,45, é inviável realizar este 

exame em todos os pacientes com disfagia por questões de idade, 

condições clínicas médicas, custos etc. 

 

Disfagia é um dos principais efeitos colaterais da intubação 

orotraqueal prolongada. Dados prognósticos podem ser benéficos aos 

fonoaudiólogos, às instituições de reabilitação, às companhias seguradoras 

e aos pacientes e seus familiares. Considerando os países em 

desenvolvimento, a necessidade de cuidados médicos intensivos e de 

enfermagem por tempo prolongado, requeridos por muitos pacientes, 

demanda recursos adicionais de um orçamento da saúde que, normalmente, 

já é restrito46. Conhecer os fatores estatisticamente significantes que 

contribuem para a evolução dos pacientes, conforme os determinados por 

esse estudo, reitera a urgência para precisão e consistência durante a 

avaliação inicial nas instituições de saúde. Estudos futuros sobre estas 

variáveis são necessários e justificados. 
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CONCLUSÃO 

 

Há duas principais contribuições do presente estudo. A primeira está 

relacionada ao nível funcional da deglutição na admissão como um indicador 

significante do prognóstico de bons resultados da deglutição, isto é, nível 6/7 

na escala ASHA NOMS). A segunda contribuição está relacionada a idade, 

indicando que adultos mais jovens tem maior chance de atingir bons 

resultados para a deglutição na alta hospitalar.  
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ANEXO I 
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