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RESUMO 
 
Silva-Munhoz LF. Avaliações clínica fonoaudiológica e videofluoroscópica 
da deglutição em crianças com suspeita de disfagia [Dissertação]. São 
Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2014. 
 
INTRODUÇÃO: São poucos os estudos que descrevem e comparam as 
avaliações clínicas fonoaudiológica e videofluoroscópica da deglutição em 
crianças com suspeita de disfagia. Neste estudo, descrevemos os sinais e 
sintomas clínicos sugestivos de alterações na fase faríngea observados 
na avaliação clínica e os achados videofluoroscópicos das fases oral, 
faríngea e esofágica da deglutição; identificamos os sinais e sintomas 
clínicos associados à presença de alteração na fase faríngea; 
identificamos os fatores clínicos associados aos sinais e sintomas clínicos 
sugestivos de alterações na fase faríngea e aos achados 
videofluoroscópicos das fases oral e faríngea; e verificamos a influência 
da idade na presença dessas alterações. MÉTODOS: Análise 
retrospectiva de dados de avaliações clínicas fonoaudiológicas e 
videofluoroscópicas da deglutição realizadas em 55 crianças de 1 mês a 7 
anos e 11 meses de idade. Na avaliação clínica, utilizou-se o Protocolo 
para Avaliação Clínica da Disfagia Pediátrica. Na videofluoroscopia, 
analisaram-se alterações nas fases oral, faríngea e esofágica da 
deglutição. Para a análise estatística, foram utilizados os Testes de Qui-
quadrado e Exato de Fisher. RESULTADOS: A alteração na ausculta 
cervical, tosse, engasgo e dessaturação de oxigênio foram os sinais 
clínicos mais observados. As alterações de fase oral foram menos 
frequentes com líquido fino e mais frequentes com pastoso homogêneo.  
As alterações na fase faríngea foram mais frequentes com líquido fino e 
menos frequentes com líquido engrossado e pastoso homogêneo. Na 
fase esofágica, aproximadamente metade das crianças apresentou refluxo 
gastroesofágico. O engasgo associou-se à penetração laríngea isolada 
com líquido fino. A prematuridade e os problemas neurológicos 
associaram-se à dessaturação de oxigênio. Houve associação 
significativa entre problemas neurológicos e alteração de fase oral e 
resíduo em valécula e recessos piriformes após a deglutição. O refluxo 
gastroesofágico associou-se ao desconforto respiratório. Na avaliação 
clínica, as crianças de 1-6 meses de idade apresentaram menos alteração 
na ausculta cervical e na qualidade vocal e mais desconforto respiratório; 
as de 7-14 meses mais alteração na ausculta cervical; as maiores do que 
1 ano mais alteração na qualidade vocal. Na videofluoroscopia, as 
crianças de 1-6 meses de idade apresentaram menos alterações na fase 
oral e resíduo faríngeo; as de 7-14 meses mais alterações na fase 
faríngea com líquido fino; as de 15-36 meses mais alterações na fase oral; 
as maiores do que 37 meses mais alterações na fase faríngea com 
pastoso homogêneo; as maiores do que 1 ano mais alterações na fase 
oral e resíduo faríngeo. CONCLUSÕES: Os sinais e sintomas clínicos 
mais observados foram alteração na ausculta cervical, tosse, engasgo e 
dessaturação de oxigênio. As alterações na fase oral e faríngea 
relacionaram-se à diferentes consistências alimentares. O engasgo foi o 



  

único sinal clínico associado à penetração laríngea isolada com líquido 
fino. A dessaturação de oxigênio associou-se à prematuridade e aos 
problemas neurológicos e o desconforto respiratório ao refluxo 
gastroesofágico. As alterações de fase oral e resíduo em valécula e 
recessos piriformes após a deglutição associaram-se aos problemas 
neurológicos. Constataram-se diferenças para os sinais clínicos 
relacionadas à idade. Observaram-se alterações nas fases oral e faríngea 
não esperadas para a idade na população estudada. 
 
Descritores: Avaliação; Transtornos de deglutição; Criança; Lactente; 
Fluoroscopia  

 
  



  

ABSTRACT 
 
Silva-Munhoz LF. Clinical and videofluoroscopic swallowing assessment in 
children with suspected dysphagia [dissertation]. São Paulo: “Faculdade 
de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2014. 
 
INTRODUCTION: Studies which report and compare clinical and 
videofluoroscopic swallowing assessment in children with suspected 
dysphagia are scarce. In the present study, we reported clinical signs and 
symptoms that may suggest alterations in the pharyngeal phase, noticed 
during the clinical assessment and  videofluoroscopic findings of oral, 
pharyngeal and esophageal phases of swallowing; we identified clinical 
signs and symptoms associated with alterations in the pharyngeal phase; 
we identified clinical factors associated with clinical signs and symptoms 
that may suggest alterations in the pharyngeal phase and with 
videofluoroscopic  findings of oral and pharyngeal phases; and we also 
verified the influence of age on such alterations. METHODS: 
Retrospective analysis of data from clinical and videofluoroscopic 
swallowing assessment performed in 55 children with ages between 1 
month and 7 years and 11 months. For the clinical assessment, the 
“Protocol for Clinical Assessment of Pediatric Dysphagia” was used. In the 
videofluoroscopy, alterations in oral, pharyngeal and esophageal phases 
were analyzed. For the statistical analysis, Chi-square Test and Fisher’s 
Exact Test were used.  RESULTS: Cervical auscultation alteration, cough, 
choking and oxygen desaturation were the most common clinical signs 
observed. Alterations in the oral phase were less frequent with thin liquid 
and more frequent with smooth puree consistency. Alterations in the 
pharyngeal phase were more frequent with thin liquid and less frequent 
with thickened liquid and smooth puree consistency. In esophageal phase, 
approximately half sample presented gastroesophageal reflux. Choking 
was associated with isolated laryngeal penetration with thin liquid. 
Prematurity and neurological disorders were associated with oxygen 
desaturation. Significant association between neurological disorders and 
alterations in oral phase and post-swallow residue in valleculae and 
pyriform sinuses were found. Gastroesophageal reflux was associated 
with respiratory distress. In the clinical assessment, children aged between 
1-6 months showed less cervical auscultation and vocal quality alterations 
and more respiratory distress; those between 7-14 months presented 
more cervical auscultation alteration; those older than 1 year showed more 
vocal quality alteration. In the videofluoroscopy, children aged between 1-
6 months showed less alterations in the oral phase and pharyngeal 
residue; those between 7-14 months showed more alterations in the 
pharyngeal phase with thin liquid; those between 15-36 months presented 
more alterations in the oral phase; those older than 37 months showed 
more alterations in the pharyngeal phase with smooth puree consistency; 
those older than 1 year presented more alterations in the oral phase and 
pharyngeal residue. CONCLUSIONS: The most common clinical signs and 
symptoms were cervical auscultation alteration, cough, choking and 
oxygen desaturation. Alterations in the oral and pharyngeal phases were 



  

related to different food consistencies. Choking was the only clinical sign 
associated with isolated laryngeal penetration with thin liquid. Oxygen 
desaturation was associated with prematurity and neurological disorders. 
Respiratory distress was associated with gastroesophageal reflux. 
Alterations in the oral phase and post-swallow residue in valleculae and 
pyriform sinuses were associated with neurological disorders. Differences 
for clinical signs related to age were verified. Alterations in the oral and 
pharyngeal phases which were not expected for age of the population 
studied were noticed.   
 
Descriptors: Evaluation; Deglutition disorders; Child; Infant; Fluoroscopy 
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 Com o aumento das taxas de sobrevida para bebês de alto risco 

devido ao avanço do desenvolvimento tecnológico da Medicina Obstétrica e 

Perinatal e ao estabelecimento de cuidados intensivos neonatais, a 

incidência de alterações na deglutição (AD) na população neonatal e 

pediátrica aumentou nas últimas décadas (Miller, Willging, 2003; Markestad 

et al., 2005; Arvedson, 2008; Lefton-Greif, 2008).  

A prevalência de desordens alimentares na população pediátrica varia 

de 25% a 45% em crianças com desenvolvimento típico e de 33% a 80% em 

crianças com alterações no desenvolvimento, sendo que, aproximadamente 

37% a 42% das crianças avaliadas para AD apresentam histórico de 

prematuridade e muito baixo peso e são de risco para problemas 

respiratórios, cardíacos, neurológicos e do desenvolvimento (Lefton-Greif, 

2008; Arvedson, 2008; Miller, 2009; Pinho, Nunes, 2009; Salinas-

Valdebenito et al., 2010). Além disso, a presença de AD no período neonatal 

pode ser um marco inicial de lesão cerebral (Slattery et al., 2012). 

As AD na infância, geralmente, ocorrem associadas a múltiplas e 

complexas condições médicas, de saúde e do desenvolvimento (Lefton-

Greif, 2008). A literatura relata que bebês e crianças com disfunções 

neuromotoras, atrasos e/ou desordens do desenvolvimento, anomalias 

congênitas, craniofaciais e do aparelho digestivo, síndromes, doenças 

genéticas, neuromusculares, metabólicas e degenerativas, alterações 

neurológicas, meningite, infecção congênita, asfixia perinatal, trauma 

mecânico, prematuridade e muito baixo peso, alterações cardíacas e/ou 

respiratórias, displasia broncopulmonar, laringomalácia, atresia de esôfago, 
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esofagite e doença do refluxo gastroesofágico, podem apresentar AD 

(Darrow, Harley, 1998; Mathisen et al., 1999; Mercado-Deane et al., 2001; 

Morgan et al., 2002; Dusick, 2003; Miller, Willging, 2003; Lefton-Greif, 2008; 

Mello-Filho et al., 2009; Miller, 2009; Hernandez, 2009; Kakodkar, 

Schroeder, 2013). 

As AD também podem estar presentes na fase aguda de infecções 

respiratórias ou ocorrer isoladamente em crianças previamente saudáveis 

(Khoshoo, Edell, 1999; Lefton-Greif et al., 2006; Weir et al., 2007; Lefton-

Greif, 2008; Fussi, Furkim, 2008).  

O uso de drogas pela mãe, os distúrbios metabólicos da gestante, a 

ventilação mecânica por mais de 10 dias e a intubação orotraqueal 

prolongada também são considerados antecedentes de risco para a disfagia 

infantil (Hernandez, 2009). A relação entre desordens orais na alimentação e 

o histórico de ventilação mecânica, procedimentos de aspiração e uso de 

sonda gástrica indica que as intervenções médicas também podem 

influenciar as habilidades de alimentação oral (Kakodkar, Schroeder, 2013). 

A disfagia na infância está comumente associada a dificuldades de 

alimentação, dificuldades respiratórias e/ou ao desenvolvimento de 

comportamentos negativos durante as refeições. Em algumas crianças, o 

déficit no crescimento e o baixo ganho de peso são as primeiras 

manifestações de AD (Fussi, Furkim, 2008). 

Os principais sinais e sintomas que podem indicar AD são: perda de 

peso, desnutrição, recusa alimentar, irritação, dificuldade na sucção, 

disfunção oromotora, refluxo nasal, sialorreia, tosse, engasgo, voz molhada, 
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náusea, regurgitação, desconforto respiratório, estridor, cianose, apneia, 

respiração ruidosa durante a alimentação, dessaturação de oxigênio, 

bradicardia, infecções respiratórias recorrentes, principalmente pneumonia, 

congestão brônquica crônica e bronquiolites (Darrow, Harley, 1998; Morton 

et al., 1999; Vazquez, Buonomo, 1999; Dusick, 2003; Fussi, Furkim, 2008; 

Lefton-Greif, 2008; Pinho, Nunes, 2009; Vilanova et al., 2009). Nesses 

casos, podem estar alteradas as fases preparatória oral, oral, faríngea e/ou 

esofágica da deglutição (Darrow, Harley, 1998; Dusick, 2003; Miller, Willging, 

2003; Mello-Filho et al., 2009; Vilanova et al., 2009). 

As principais alterações descritas na literatura, quanto à fase 

preparatória oral, incluem incoordenação nos movimentos de lábios e língua 

e vedamento labial inadequado resultando em escape extra-oral de alimento, 

alteração na sucção ou na captação do alimento da colher, protrusão da 

mandíbula e da língua na apresentação do alimento, retração da língua 

interferindo na respiração e na deglutição, assim como na formação e ejeção 

do bolo, retração e trancamento de mandíbula e reflexo de mordida 

dificultando a realização de movimentos na sucção e na mastigação, e força 

de sucção diminuída. O aumento de tempo no preparo oral pode estar 

associado à xerostomia, diminuição da percepção sensório-oral, redução da 

sensibilidade oral, mastigação debilitada e pobre reconhecimento do 

estímulo (Darrow, Harley, 1998; Dusick, 2003; Mello-Filho et al., 2009; 

Vilanova et al., 2009). 

Na fase oral, pode-se observar incoordenação entre a sucção, 

deglutição e respiração, apraxia oral, dificuldade na ejeção do bolo, contato 
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incompleto entre a língua e o palato, reflexo de vômito hiperativo, diminuição 

no contato da base de língua com a parede posterior da faringe e perda 

prematura do alimento (Darrow, Harley, 1998; Dusick, 2003; Mello-Filho et 

al., 2009; Vilanova et al., 2009). 

Na fase faríngea, pode-se encontrar resíduo em valécula e recessos 

piriformes, refluxo nasofaríngeo, atraso no início da fase faríngea da 

deglutição, diminuição da peristalse faríngea, dificuldade na elevação e 

anteriorização da laringe, fraqueza da faringe, penetração laríngea e/ou 

aspiração, a qual pode ser seguida de tosse e/ou engasgo ou ser silente 

(Darrow, Harley, 1998; Dusick, 2003; Mello-Filho et al., 2009; Vilanova et al., 

2009). 

Na fase esofágica, pode ocorrer atraso na abertura do esfíncter 

esofágico superior ou músculo cricofaríngeo, assim como alteração na 

passagem do alimento do esôfago ao estômago e refluxo gastroesofágico 

(RGE). Essas alterações podem ser devido a desordens anatômicas, 

funcionais ou inflamatórias, disfunção ou incoordenação cricofaríngea e 

acalasia (Kohda et al.,1994; Miller, Willging, 2003; Goldani, Silveira, 2009; 

Mello-Filho et al., 2009). 

A avaliação fonoaudiológica da deglutição deve ser feita clinicamente 

e, se necessário, acrescentada avaliação objetiva como a videofluoroscopia 

da deglutição para complementar e auxiliar na conduta fonoaudiológica 

(Vilanova et al., 2009). 

A avaliação clínica da deglutição (ACD) tem como objetivos: determinar 

se a disfagia orofaríngea está presente e identificar a etiologia; determinar o 
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tipo e o grau da disfagia; determinar a integridade funcional da deglutição; 

avaliar o risco de aspiração; avaliar a capacidade do paciente em proteger 

as vias aéreas; introduzir modificações terapêuticas; investigar as opções de 

alimentação que são seguras para o paciente; recomendar métodos 

alternativos de alimentação; determinar se é necessária a realização de uma 

avaliação objetiva; avaliar a prontidão ou habilidade do paciente de participar 

de uma avaliação instrumental (Arvedson, Brodsky, 2002; Dusick, 2003; 

Fussi, Furkim, 2008; Goldani, Silveira, 2009; Kakodkar, Schroeder, 2013). 

A ACD de crianças com suspeita de AD inclui: levantamento do 

histórico familiar, médico, do desenvolvimento e da alimentação da criança; 

considerações sobre o ambiente de refeição social e físico no qual a criança 

participa; interação cuidador-criança; exame físico (postura e tônus global, 

padrão respiratório, responsividade aos estímulos ambientais, nível de 

alerta); avaliação das estruturas e funções estomatognáticas; observação da 

alimentação da criança com diferentes consistências; avaliação da postura 

da criança e posicionamento, comportamento, função oromotora e eficiência 

durante a alimentação (Dusick, 2003; Miller, Willging, 2003; Arvedson, 2008; 

Fussi, Furkim, 2008; Lefton-Greif, 2008). 

Na ACD podem ser observados sinais e sintomas clínicos (SSC) 

sugestivos de penetração laríngea e/ou aspiração como tosse, engasgo, 

pigarro, cianose, voz molhada e alteração na ausculta cervical. No entanto, 

as fases faríngea e esofágica da deglutição não podem ser avaliadas de 

forma acurada e a presença de aspiração silente pode não ser identificada, 
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sendo necessária a realização de avaliação objetiva complementar 

(DeMatteo et al., 2005; Silva et al., 2006; Weir et al., 2011; Araujo, 2012). 

A videofluoroscopia da deglutição (VFD) é o método padrão ouro de 

avaliação objetiva da deglutição porque permite avaliar tanto as estruturas 

quanto os detalhes das fases da deglutição, assim como a dinâmica entre 

elas, o que não é possível somente com a avaliação clínica. Assim, podem 

ser observadas: a competência velofaríngea, o tempo de trânsito faríngeo, o 

escape prematuro e/ou resíduo de alimento na valécula ou nos recessos 

piriformes, a elevação laríngea e a penetração laríngea e/ou aspiração 

antes, durante ou após a deglutição, inclusive silentes. Além disso, nesse 

método pode ser observado o trânsito do bolo do esôfago ao estômago e 

detectada a presença de RGE, assim como penetração laríngea e/ou 

aspiração de conteúdo gástrico (Darrow, Harley, 1998; Morton et al., 1999; 

Friedman, Frazier, 2000; Dusick, 2003; Miller, Willging, 2003; Hiorns, Ryan, 

2006; Arvedson, 2008; Mello-Filho et al., 2009; Kakodkar, Schroeder, 2013). 

A VFD apresenta vantagens como análise dinâmica, precisa e imediata 

da deglutição antes, durante e após o início da fase faríngea, ter baixo custo, 

ser procedimento não-invasivo, oferecer a possibilidade de análise posterior 

e mensuração objetiva em programas computadorizados. As desvantagens 

seriam a exposição à radiação, a utilização do contraste de bário que, se 

aspirado, não é absorvido pela corrente sanguínea, e o fato de não ser um 

exame adequado à avaliação de anormalidades estruturais e avaliação 

funcional da laringe, quando a indicação de outros exames se torna 

necessária (Mello-Filho et al., 2009). Considerações para a realização da 
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VFD em crianças incluem o uso de protocolos e utensílios apropriados ao 

desenvolvimento e o esforço para minimizar a exposição à radiação (Hiorns, 

Ryan, 2006; Lefton-Greif, 2008; Miller, 2009). 

Com a VFD também podem ser obtidas medidas temporais dos 

eventos relacionados à dinâmica da deglutição, como tempo de trânsito oral, 

início do fechamento laríngeo, tempo de chegada do bolo à valécula, de 

atraso faríngeo, de trânsito faríngeo e de abertura do esfíncter esofágico 

superior. Essas medidas podem ajudar na identificação de AD e na 

elaboração de um planejamento terapêutico adequado. No entanto, são 

escassos os estudos que as avaliam e procuram padronizá-las na população 

pediátrica (Weckmueller et al., 2010).  

AD com aspiração é uma causa comum de dificuldades relacionadas à 

alimentação na infância. Estudos mostram que a VFD é um método que 

detecta a aspiração, silente ou não, identifica de maneira apropriada as AD e 

elucida a sua etiologia, o que permite planejar o programa terapêutico e 

estabelecer os mecanismos compensatórios, como adaptação de utensílios 

e determinação de consistências seguras (Tcheremenska, Gisel, 1994; 

Vazquez, Buonomo, 1999; Mercado-Deane et al., 2001; Fung et al., 2004; 

Hiorns, Ryan, 2006; Silva et al., 2006; Mello-Filho et al., 2009; Kakodkar, 

Schroeder, 2013). 

Em alguns casos, a criança pode não apresentar alteração nas 

primeiras deglutições, mas demonstrar deterioração na função de deglutição 

conforme continua a se alimentar. Logo, a VFD deve avaliar várias 
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deglutições ao longo da alimentação (Newman et al., 2001; Hiorns, Ryan, 

2006). 

A Prática Baseada em Evidências (PBE) é a integração entre as 

melhores evidências das pesquisas com o expertise do terapeuta e os 

valores do paciente. Entre os princípios propostos pela American Speech-

Language-Hearing Association (ASHA) para a tomada de decisões clínicas e 

promoção da qualidade dos serviços clínicos, tem-se a utilização de modelos 

efetivos de prevenção, triagem e diagnósticos (ASHA, 2005; Andrade, 2012). 

Desta forma, evidencia-se a importância da realização de pesquisas com a 

avaliação clínica fonoaudiológica da deglutição (ACFD) e a VFD em crianças 

com SSC que indiquem AD com o propósito de contribuir, com mais 

evidências científicas, para a PBE na disfagia infantil, além de possibilitar, 

com um diagnóstico acurado, o delineamento de planejamento terapêutico 

adequado. Além disso, são poucos os estudos, inclusive brasileiros, que 

descrevem e comparam essas avaliações na população infantil (Furkim et 

al., 2003; DeMatteo et al., 2005; Silva et al., 2006; Blanco et al., 2008; 

Marrara et al., 2008; Weir et al., 2009; Araujo, 2012). 

Assim, o objetivo geral deste estudo foi descrever e comparar a ACFD 

e a VFD em crianças de 1 mês a 7 anos e 11 meses de idade com suspeita 

médica de disfagia. 

Para melhor análise e discussão dos dados, a presente pesquisa foi 

dividida em dois estudos, sendo eles: 

Estudo I – Avaliações clínica fonoaudiológica e videofluoroscópica da 

deglutição em crianças com suspeita de disfagia; 
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Estudo II – Fatores associados à presença de alteração na deglutição 

em crianças com suspeita de disfagia. 

 

Cada estudo compreende as seguintes partes: Introdução, Métodos, 

Resultados, Discussão, Conclusões e Referências. Cabe ressaltar que os 

anexos referentes aos dois estudos estão apresentados no capítulo Anexos 

e, no capítulo Referências, estão citadas as referências bibliográficas da 

Introdução Geral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudo I: Avaliações clínica fonoaudiológica e 

videofluoroscópica da deglutição em crianças 

com suspeita de disfagia 
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1. Introdução 

 

 Crianças com suspeita médica de disfagia são encaminhadas para 

avaliação da deglutição, a qual é realizada clinicamente e, se necessário, 

complementa-se com avaliação objetiva, como a VFD. 

A VFD é o método padrão ouro de avaliação objetiva da deglutição, 

pois, dentre outras vantagens, detecta de forma acurada as alterações da 

fase faríngea (Hiorns, Ryan, 2006), sendo esse o seu principal objetivo na 

avaliação de crianças (Arvedson, 2008). No entanto, esse método apresenta 

algumas desvantagens como a exposição à radiação, tempo limitado de 

exame, o que não simula uma refeição real, e a necessidade de cooperação 

do paciente, a qual também interfere nos resultados (Hiorns, Ryan, 2006; 

Arvedson, 2008; Miller, 2009). 

Em alguns casos, a VFD pode não ser necessária ou não estar 

disponível para os profissionais no serviço que precisam definir suas 

condutas baseados apenas na avaliação clínica (DeMatteo et al., 2005), na 

qual a fase faríngea da deglutição não pode ser avaliada objetivamente e a 

presença de aspiração silente pode não ser identificada. Por outro lado, as 

alterações podem ser inferidas por meio de SSC sugestivos de alteração na 

fase faríngea da deglutição (AFFD) como tosse, engasgo, cianose, voz 

molhada, alteração na ausculta cervical, entre outros (Dusick, 2003; Lefton-

Greif, 2008; Silva et al., 2006; Weir et al., 2011). 

Alguns estudos comparam os SSC sugestivos de AFFD observados na 

avaliação clínica com os achados da VFD em crianças. Furkim et al. (2003), 
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em estudo com 32 crianças com paralisia cerebral (PC) com idade entre 1 

ano e 6 meses a 8 anos e 3 meses, observaram que 93,7% das crianças 

apresentaram SSC sugestivos de AFFD na avaliação clínica. Na VFD, todas 

as crianças apresentaram alteração na fase oral, e, na fase faríngea, 84,4% 

apresentaram aspiração, principalmente com líquido fino, das quais 

aproximadamente 15% não haviam sido constatadas na avaliação clínica.  

Do mesmo modo, Araujo (2012), em estudo com 93 crianças com PC 

com idade entre 2 e 5 anos, realizou avaliação clínica e 7,5% apresentaram 

SSC sugestivos de aspiração com líquido fino e 6,5% com pastoso 

homogêneo, enquanto na VFD foi constatado 43% de aspiração com líquido 

fino e 26,9% com pastoso homogêneo. A autora concluiu que a avaliação 

clínica pode, em alguns momentos, não ser capaz de detectar AFFD nessa 

população devido à baixa acurácia. 

Silva et al. (2006), em estudo com 11 crianças com PC com idade entre 

11 meses e 8 anos, verificaram que, das 10 crianças que  apresentaram 

SSC sugestivos de aspiração laríngea, oito foram confirmadas na VFD. Além 

disso, todas as crianças apresentaram alteração na fase oral. 

Marrara et al. (2008) mostraram correlação significativa entre a 

ausculta cervical e a excursão do hiódeo e laringe e a presença de aspiração 

laríngea com as consistências líquida e pastosa em seu estudo com 24 

crianças com alterações neurológicas com idade entre 8 meses a 6 anos e 

10 meses. As alterações mais frequentes na fase oral foram a inadequada 

propulsão do bolo, escape extra-oral e escape posterior. Na fase faríngea, 
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foram a penetração com líquido fino e o resíduo em recessos faríngeos com 

líquido fino e pastoso. 

Furkim et al. (2009) também mostraram associação significante entre a 

alteração na ausculta cervical e a presença de penetração e aspiração 

laríngea constatada na VFD em crianças com PC com idade entre 1 e 12 

anos. 

DeMatteo et al. (2005), em estudo com 75 crianças com problemas na 

alimentação com idade entre 0 e 15 anos,  verificaram que a avaliação 

clínica pode detectar penetração e aspiração de líquidos, porém não é 

acurada para sólidos, sendo que a tosse foi o principal indicador de 

penetração e aspiração para líquidos. 

Weir et al. (2009), ao comparar os SSC sugestivos de AFFD com os 

achados da VFD em 150 crianças com idade entre 2 semanas a 247 meses, 

mostraram que a voz molhada, respiração ruidosa e tosse foram bons 

indicadores clínicos de aspiração de líquido, no entanto, nenhum sinal clínico 

foi significativamente associado à aspiração, penetração ou resíduo pós-

deglutição com pastoso. 

Uhm et al. (2013), em seu estudo com bebês de termo e pré-termos 

menores do que 1 ano de idade, observaram que a tosse foi o único sinal 

clinico preditivo de aspiração na VFD. 

Com base no exposto acima, evidencia-se a importância da realização 

de mais estudos que descrevam e comparem os SSC sugestivos de AFFD 

observados na ACFD com os achados da VFD em crianças, com o propósito 

de contribuir com mais evidências científicas para a área da disfagia infantil. 



 
Estudo I                                                                                                          

 

 

 

 

15 

 

Assim, os objetivos deste estudo foram: 

1. Descrever os SSC sugestivos de AFFD observados na ACFD e os 

achados videofluoroscópicos das fases oral, faríngea e esofágica 

da deglutição em crianças com suspeita de disfagia. 

2. Identificar os SSC associados à presença de AFFD, 

especificamente de penetração laríngea isolada, aspiração laríngea 

e resíduo em valécula e recessos piriformes após a deglutição. 
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2. Métodos 

 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (CEP-FMUSP) sob 

número 213/11 (Anexos A e B) e pelo Comitê de Ética e Pesquisa do 

Hospital Universitário da Universidade de São Paulo (CEP-HU/USP), sob 

número 1118/11 (Anexo C). Tratou-se de análise retrospectiva de dados de 

ACFD e VFD realizadas no período de janeiro/2011 a dezembro/2013 em 

crianças de 1 mês a 7 anos e 11 meses de idade, procedentes da 

enfermaria de pediatria, da Unidade de Terapia Intensiva pediátrica, do 

berçário e do ambulatório de Fonoaudiologia do HU/USP. 

 

2.1 Participantes 

 

Quanto à seleção dos sujeitos, foram incluídas as crianças de 1 mês a 

7 anos e 11 meses de idade com suspeita médica de AD submetidas à 

ACFD e VFD. Foram adotados os seguintes critérios de exclusão: crianças 

que não possuíam protocolo de ACFD; que não tinham indicação, na ACFD, 

para realização de VFD; que não realizaram a fase oral e/ou faríngea da 

deglutição na VFD; que foram avaliadas na ACFD com consistências 

diferentes da VFD impossibilitando a comparação. 

Foram levantados em prontuários os seguintes dados: data de 

nascimento, idade gestacional ao nascimento, sexo, intercorrências peri e 

pós-natais, e os diagnósticos médicos atuais. 
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2.2 Procedimentos 

 

Para a ACFD, utilizou-se o Protocolo de Avaliação Clínica da Disfagia 

Pediátrica – PAD-PED (Flabiano-Almeida et al., 2014), o qual foi 

desenvolvido com base na literatura referente à avaliação clínica da disfagia, 

considerando-se as particularidades da dinâmica da deglutição infantil. Essa 

avaliação foi realizada pela fonoaudióloga do serviço, que possui 

especialização e experiência na área da disfagia infantil. Neste estudo, 

consideraram-se apenas os itens referentes aos SSC sugestivos de AFFD 

das consistências avaliadas (Anexo D): alteração na ausculta cervical (AAC), 

alteração na qualidade vocal (AQV), alteração nos sinais vitais (alteração na 

frequência cardíaca - AFC, alteração na frequência respiratória - AFR e 

dessaturação de oxigênio – DSpO2), tosse, engasgo, cianose, palidez e 

desconforto respiratório (DR). 

Para AAC, quando foram observados ruídos respiratórios após a 

deglutição (Leslie et al., 2004), foram considerados os itens: alterada de 

base com piora após a oferta; alterada durante a oferta; e alterada após a 

oferta. 

Do mesmo modo, para AQV, quando houve presença de voz molhada, 

caracterizada por um som borbulhante que indica a presença de secreções 

ou alimentos no vestíbulo laríngeo (Arvedson, Brodsky, 2002), foram 

considerados os itens: alterada após a oferta com clareamento espontâneo; 

e alterada após a oferta sem clareamento espontâneo. 
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Para tosse, foram considerados os itens: tosse eficaz e tosse ineficaz 

ou tardia. 

Para o registro de alteração nos sinais vitais, seguiram-se os seguintes 

parâmetros: 

 AFC: ocorrência de queda ou aumento da frequência cardíaca 

durante a deglutição, tendo como base os valores de 80 a 160 

batimentos por minuto (bpm) para a faixa etária de 0 a 2 anos e 

entre 70 e 120 bpm para a faixa etária de 2 a 7 anos e 11 meses, 

considerados adequados (Souto et al., 2008). 

 AFR: ocorrência de queda ou aumento da frequência respiratória 

durante a deglutição, tendo como base os valores de 30 a 40 

respirações por minuto (rpm) para crianças menores do que 1 ano 

de idade e entre 20 e 30 rpm para a faixa etária de 1 a 7 anos e 11 

meses, considerados adequados (Souto et al., 2008). 

 DSpO2: ocorrência de redução maior do que 5% do índice basal 

após a deglutição (Fouzas et al., 2011; Flabiano-Almeida et al., 

2014). 

A VFD foi realizada com intervalo de, no máximo, 48 horas após a 

ACFD. Os exames foram realizados pelo médico radiologista juntamente 

com a fonoaudióloga do serviço com a utilização do equipamento Phillips 

DuoDiagnostic, campo colimado na área de interesse, com parâmetros de 

exposição definidos automaticamente através de câmara de ionização, onde 

se consegue a melhor imagem fluoroscópica com a menor dose de radiação. 

Para a gravação da VFD, os lactentes foram posicionados em decúbito 
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elevado com faixa compressora, possibilitando a retenção de forma segura e 

as crianças maiores foram posicionadas sentadas, e em visão lateral, 

ficando o mais próximo possível do tampo da mesa e do intensificador, 

evitando-se, desta forma, distorções da imagem fluoroscópica.  

As consistências avaliadas foram misturadas ao contraste de sulfato de 

bário e ofertadas com o utensílio de uso habitual da criança (mamadeira com 

bico comum ou ortodôntico, copo ou colher). O foco da imagem 

fluoroscópica foi delimitado na região anterior pelos lábios, na região 

superior pela cavidade nasal, na região posterior pela coluna cervical e na 

região inferior pela bifurcação da via aérea e esôfago cervical. Para a 

pesquisa de RGE, posicionaram-se as crianças em decúbito dorsal, com 

espera de aproximadamente cinco minutos, usando escopia de forma 

intermitente, visando obter a menor exposição radiológica possível. Os 

exames foram gravados em DVD. Além de serem considerados os laudos do 

serviço, os exames também foram analisados pela pesquisadora. 

Na VFD, com relação à fase oral, consideraram-se as alterações que 

interferem na captação, preparação e ejeção oral do bolo, com consequente 

impacto na ingestão adequada dos alimentos. Para líquido fino e 

engrossado, foram analisados: 

 Alteração no vedamento labial (AVL): presença de vedamento 

labial diminuído ou ausente, podendo resultar em escape extra-oral 

do alimento (Arvedson, Brodsky, 2002; Arvedson, 2008). 
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 Escape extra-oral (EEO): queda do alimento para fora da boca 

devido à alteração no vedamento labial ou na movimentação da 

língua (Arvedson, Brodsky, 2002; Arvedson, 2008). 

 Alteração na movimentação de língua (AML): presença de 

movimentos póstero-anteriores de língua, protrusão exagerada ou 

incoordenação, com interferência na preparação, organização e 

ejeção oral do bolo (Arvedson, Brodsky, 2002; Newman, Petersen, 

2006; Arvedson, 2008). 

Com a consistência pastosa homogênea, além desses, também foram 

considerados: 

 Alteração na captação do alimento (ACA): quando os lábios não 

retiram o alimento da colher adequadamente, ou é utilizada a 

língua para tal, devido à diminuição na força de mandíbula ou 

lábios (Morris, Klein, 2000; Newman, Petersen, 2006). 

 Tempo de trânsito oral aumentado (TTOA): para a consistência 

pastosa homogênea na população infantil, considerou-se 

aumentado o tempo de trânsito oral maior do que seis segundos 

(Flabiano-Almeida et al., 2014). Essa medida indica o tempo que o 

bolo permanece na cavidade oral (Weckmueller et al., 2011). 

 Resíduo na cavidade oral após a deglutição (RCOPD): 

permanência de resíduos de alimentos em vestíbulo anterior, 

lateral, assoalho da boca e/ou superfície da língua, evidenciando 

alteração em força e/ou movimentação de língua ou diminuição na 
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sensibilidade oral (Arvedson, Brodsky, 2002; Newman, Petersen, 

2006; Arvedson, 2008).  

Para a fase faríngea, consideraram-se as principais alterações 

relatadas na literatura infantil e que impactam na segurança da alimentação 

via oral, especificamente: 

 Refluxo para nasofaringe (RNF): retorno do alimento para a 

nasofaringe durante a deglutição devido à elevação ineficiente do 

véu palatino (Arvedson, Brodsky, 2002; Newman, Petersen, 2006; 

Arvedson, 2008; Lefton-Greif, 2008), a qual também pode resultar 

em resíduos na faringe durante a deglutição (Wolf, Glass, 1992). 

 Penetração laríngea isolada (PLI): entrada de alimento no vestíbulo 

laríngeo, mas sem ultrapassar o nível das pregas vocais (Robbins 

et al., 1999), observada na ausência de aspiração em qualquer 

deglutição de uma dada consistência (Weir et al., 2009). Ocorre 

devido o atraso no início da deglutição faríngea, diminuição na 

contração faríngea ou diminuição no fechamento laríngeo 

(Arvedson, Brodsky, 2002; Newman, Petersen, 2006; Arvedson, 

2008) e é considerada fator de risco para aspiração (Wolf, Glass, 

1992; Friedman, Frazier, 2000; Lefton-Greif, 2008; Weir et al., 

2009). 

 Aspiração laríngea (AL): passagem do alimento abaixo do nível das 

pregas vocais atingindo a traqueia (Robbins et al., 1999; Arvedson, 

Brodsky, 2002; Arvedson, 2008) devido a atraso no início da 

deglutição faríngea, diminuição na contração faríngea ou 
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diminuição no fechamento laríngeo, podendo ocorrer antes, 

durante ou após a deglutição (Arvedson, Brodsky, 2002; Newman, 

Petersen, 2006; Arvedson, 2008). 

 Resíduo em valécula e recessos piriformes após a deglutição 

(RVRPD): permanência de resíduo de alimento em valécula e 

recessos piriformes após a deglutição devido à diminuição na 

retração de base de língua, na contração faríngea ou na abertura 

do esfíncter esofágico superior (Arvedson, Brodsky, 2002; 

Newman, Petersen, 2006; Arvedson, 2008) e é considerado fator 

de risco para aspiração após a deglutição (Arvedson, Brodsky, 

2002; Arvedson, 2008; Weir et al., 2009). 

Na fase esofágica, foi observada a presença de RGE. 

A descrição dos SSC observados na ACFD e dos achados da VFD e a 

associação entre os SSC e as AFFD constatadas na VFD foram realizadas 

de acordo com a consistência avaliada: líquida fina, líquida engrossada e 

pastosa homogênea. 

 

2.3 Análise estatística 

 

Para descrever os SSC e os achados videofluoroscópicos nas 

consistências alimentares e verificar a associação entre os SSC e as AFFD 

nas diferentes consistências, foram utilizados o Teste de Qui-quadrado, 

quando o número de sujeitos na amostra foi maior do que 40 e o valor 
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esperado das células foi maior do que cinco, e o Teste Exato de Fisher nas 

demais análises. Neste estudo, adotou-se o nível de significância de 0,05. 
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3. Resultados 

 

No período de 24 meses (janeiro/2011 – dezembro/2013), 85 crianças 

realizaram VFD, das quais 30 foram excluídas, pois não correspondiam aos 

critérios adotados neste estudo, resultando no total de 55 sujeitos (30 sexo 

masculino, 25 sexo feminino). A faixa etária dos sujeitos variou entre 1 e 81 

meses, com média de 14 meses. 

Os diagnósticos médicos foram divididos em problemas neurológicos, 

cardíacos e respiratórios e outros (Tabela 1). 

Nas avaliações, 14 crianças (25%) faziam uso de via alternativa de 

alimentação (duas com gastrostomia, duas com sonda orogástrica, 10 com 

sonda nasogástrica ou nasoenteral). Nenhuma criança fazia uso de 

traqueostomia. As crianças foram avaliadas na ACFD e na VFD com as 

consistências alimentares apropriadas para a faixa etária e de acordo com a 

conduta fonoaudiológica. Assim, das 55 crianças, 45 foram avaliadas com 

líquido fino, 21 com líquido engrossado e 18 com pastoso homogêneo. 

Apenas 2 crianças foram avaliadas com sólido. 
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Tabela 1.  Caracterização dos sujeitos com relação aos diagnósticos médicos 

Tipo de Problema n (%) 

Problema Neurológico 29 (53) 

 
Epilepsia, CNN ou crise convulsiva 10 (18) 

 
Paralisia cerebral ou EHI 10 (18) 

 
Asfixia Neonatal 9 (16) 

 
Hidrocefalia ou HIC 8 (15) 

 
ADNPM 4 (7) 

 
Hemorragia Periventricular 4 (7) 

 
Leucomalácia 4 (7) 

 
Microcefalia 3 (5) 

 
Meningite 2 (4) 

 
Mononeuropatia 1 (2) 

 
Leucodistrofia 1 (2) 

 
Acidente Vascular Cerebral 1 (2) 

 
Hipotonia 1 (2) 

    Problema Cardíaco 12 (22) 

 
PCA, FOP e/ou CIA 11 (20) 

 
Síndrome de Cimitarra 1 (2) 

    Problema Respiratório 51 (93) 

 
Crise de Sibilância 22 (40) 

 
Pneumonia 21 (38) 

 
Bronquiolite 17 (31) 

 
Displasia Broncopulmonar 13 (24) 

 
Síndrome do Desconforto Respiratório 10 (18) 

 
Laringite 5 (9) 

 
Cianose 5 (9) 

 
Insuficiência Respiratória Aguda/SARA 4 (7) 

 
Apneia 4 (7) 

 
Tosse 1 (2) 

 
Broncoespasmo 1 (2) 

    Outros 
  

 
Prematuridade 32 (58) 

  Síndrome de Down 1 (2) 

Legenda: ADNPM – atraso no desenvolvimento neuropsicomotor; CIA – comunicação 
interatrial; CNN – convulsão neonatal; EHI – encefalopatia hipóxico-isquêmica; FOP – 
forame oval pérvio; HIC – hipertensão intracraniana; PCA – persistência do canal arterial; 
SARA – síndrome da angústia respiratória aguda. 

 

No geral, 80% das crianças apresentaram SSC sugestivos de AFFD na 

ACFD, sendo 82% com líquido fino, 62% com líquido engrossado e 67% 

com pastoso homogêneo. Os SSC mais frequentes foram AAC (49%), tosse 

(35%), engasgo (35%), DSpO2 (33%) e DR (27%). A DSpO2 foi 
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significativamente menos frequente com líquido fino (p=0,010), os SSC 

menos frequentes com líquido engrossado (p=0,040), e a DSpO2 (p=0,003), 

engasgo (p=0,002) e DR (p=0,012) menos frequentes com pastoso 

homogêneo (Tabela 2).  

Com relação aos achados da VFD, 45% das crianças apresentaram 

alterações na fase oral e as mais observadas foram AVL (35%), EEO (36%) 

e AML (33%) (Figura 1). As alterações de fase oral foram significativamente 

menos frequentes com líquido fino (p=0,032), com menor frequência de AVL 

(p=0,002), EEO (p=0,026) e AML (p=0,010), e foram significativamente mais 

frequentes com pastoso homogêneo (p<0,001), com maior frequência de 

AVL (p<0,001), EEO (p<0,001), AML (p<0,001), ACA (p<0,001), TTOA 

(p<0,001) e RCOPD (p<0,001). Não houve diferença significativa entre as 

alterações na fase oral e o líquido engrossado (Tabela 3). 

Na fase faríngea, 75% das crianças apresentaram alterações e as mais 

observadas foram AL (38%) e PLI (31%) (Figura 1). Das crianças que 

apresentaram AL, 85,7% foram silentes (80% com líquido fino e 100% com 

líquido engrossado e pastoso homogêneo). Além disso, não foram 

observadas aspirações antes ou após a deglutição na amostra de sujeitos 

estudada. As alterações de fase faríngea foram significativamente mais 

frequentes com líquido fino (p=0,010). Essas alterações foram menos 

frequentes com líquido engrossado (p=0,003) e pastoso homogêneo 

(p=0,045). Observou-se menor frequência de RNF (p=0,004) e RVRPD 

(p<0,001) com líquido fino, PLI com líquido engrossado (p=0,036), e PLI 

(p<0,001) e AL (p<0,001) com pastoso homogêneo. A presença de RVRPD 
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foi significativamente mais frequente com pastoso homogêneo (p=0,003) 

(Tabela 3). Na fase esofágica, 51% das crianças apresentaram RGE (Figura 

1), das quais 93% tinham idade entre 1 e 15 meses. 

Ao verificar a associação entre os SSC e as AFFD, o engasgo foi o 

único SSC associado à PLI com líquido fino (p=0,044) (Tabela 4). Não houve 

associação significativa entre os SSC e AL (Tabela 5) e RVRPD (Tabela 6). 

 
Figura 1. Alterações nas fases oral, faríngea e esofágica na VFD 

 
Legenda: ACA – alteração na captação do alimento; AL – aspiração laríngea; AML – 
alteração na movimentação de língua; AVL – alteração no vedamento labial; EEO – escape 
extra-oral; PLI – penetração laríngea isolada; RCOPD – resíduo na cavidade oral após a 
deglutição; RGE – refluxo gastroesofágico; RNF – refluxo para nasofaringe; RVRPD – 
resíduo em valécula e recessos piriformes após a deglutição; TTOA – tempo de trânsito oral 
aumentado; VFD – videofluoroscopia da deglutição. 
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Tabela 4. Associação entre SSC e presença de penetração laríngea isolada na VFD 

Avaliação Clínica 

VFD - Penetração Laríngea Isolada 

Líquido Fino (n=45) Líquido Engrossado (n=21) 

Sim 
 

Não 
 

p-valor Sim Não 
p-valor 

n % n %   n % n % 

Sinais 
Clínicos 

Geral 
Sim 13 87 24 80 

0,699 
1 33 12 67 

0,531 
Não 2 13 6 20 2 67 6 33 

AAC 
Sim 5 33 15 50 

0,289
a
 

0 0 10 56 
0,214 

Não 10 67 15 50 3 100 8 44 

AQV 
Sim 1 7 3 10 

1,000 
0 0 1 6 

1,000 
Não 14 93 27 90 3 100 17 94 

AFR 
Sim 2 13 1 3 

0,254 
0 0 1 6 

1,000 
Não 13 87 29 97 3 100 17 94 

AFC 
Sim 0 0 1 3 

1,000 
0 0 1 6 

1,000 
Não 15 100 29 97 3 100 17 94 

DSpO2 
Sim 3 20 6 20 

1,000 
1 33 6 33 

1,000 
Não 12 80 24 80 2 67 12 67 

Tosse 
Sim 3 20 11 37 

0,321 
0 0 5 28 

0,549 
Não 12 80 19 63 3 100 13 72 

Engasgo 
Sim 8 53 7 23 

0,044*
a
 

0 0 5 28 
0,549 

Não 7 47 23 77 3 100 13 72 

Cianose 
Sim 1 7 2 7 

1,000 
0 0 1 6 

1,000 
Não 14 93 28 93 3 100 17 94 

DR 
Sim 3 20 9 30 

0,722 
1 33 5 28 

1,000 
Não 12 80 21 70 2 67 13 72 

TOTAL     15 100 30 100   3 100 18 100   

* resultados estatisticamente significantes (p-valor < 0,05) – Teste Exato de Fisher 
a
 Teste de Qui-quadrado 

Legenda: AAC – alteração na ausculta cervical; AFC – alteração na frequência cardiaca; 
AFR – alteração na frequência respiratória; AQV – alteração na qualidade vocal; DR – 
desconforto respiratório; DSpO2 – dessaturação de oxigênio; SSC – sinais e sintomas 
clínicos; VFD – videofluoroscopia da deglutição. 
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Tabela 5. Associação entre SSC e presença de aspiração laríngea na VFD 

Avaliação Clínica 

VFD - Aspiração Laríngea 

Líquido Fino (n=45) Líquido Engrossado (n=21) 

Sim 
 

Não 
 

p-valor Sim Não 
p-valor 

n % n %   n % n % 

Sinais 
Clínicos 

Geral 
Sim 14 93 23 77 

0,236 
4 80 9 56 

0,607 
Não 1 7 7 23 1 20 7 44 

AAC 
Sim 9 60 11 37 

0,138
a
 

3 60 7 44 
0,635 

Não 6 40 19 63 2 40 9 56 

AQV 
Sim 2 13 2 7 

0,591 
0 0 1 6 

1,000 
Não 13 87 28 93 5 100 15 94 

AFR 
Sim 1 7 2 7 

1,000 
0 0 1 6 

1,000 
Não 14 93 28 93 5 100 15 94 

AFC 
Sim 1 7 0 0 

0,333 
0 0 1 6 

1,000 
Não 14 93 30 100 5 100 15 94 

DSpO2 
Sim 5 33 6 20 

0,464 
3 60 4 25 

0,280 
Não 10 67 24 80 2 40 12 75 

Tosse 
Sim 7 47 7 23 

0,172 
2 40 3 19 

0,553 
Não 8 53 23 77 3 60 13 81 

Engasgo 
Sim 4 27 11 37 

0,738 
2 40 3 19 

0,553 
Não 11 73 19 63 3 60 13 81 

Cianose 
Sim 2 13 1 3 

0,254 
0 0 1 6 

1,000 
Não 13 87 29 97 5 100 15 94 

DR 
Sim 4 27 8 27 

1,000 
1 20 5 31 

1,000 
Não 11 73 22 73 4 80 11 69 

TOTAL     15 100 30 100   5 100 16 100   

 Teste Exato de Fisher (p-valor < 0,05) 
a
 Teste de Qui-quadrado 

Legenda: AAC – alteração na ausculta cervical; AFC – alteração na frequência cardiaca; 
AFR – alteração na frequência respiratória; AQV – alteração na qualidade vocal; DR – 
desconforto respiratório; DSpO2 – dessaturação de oxigênio; SSC – sinais e sintomas 
clínicos; VFD – videofluoroscopia da deglutição. 
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Tabela 6. Associação entre SSC e presença de RVRPD na VFD 

Avaliação Clínica 

VFD - RVRPD 

Líquido Engrossado (n=21) Pastoso Homogêneo (n=18) 

Sim 
 

Não 
 

p-valor Sim Não 
p-valor 

n % n %   n % n % 

Sinais 
Clínicos 

Geral 
Sim 3 43 10 71 

0,346 
6 60 6 75 

0,638 
Não 4 57 4 29 4 40 2 25 

AAC 
Sim 3 43 7 50 

1,000 
5 50 5 63 

0,664 
Não 4 57 7 50 5 50 3 38 

AQV 
Sim 0 0 1 7 

1,000 
1 10 2 25 

0,559 
Não 7 100 13 93 9 90 6 75 

AFR 
Sim 0 0 1 7 

1,000 
0 0 0 0 

- x - 
Não 7 100 13 93 10 100 8 100 

AFC 
Sim 0 0 1 7 

1,000 
0 0 0 0 

- x - 
Não 7 100 13 93 10 100 8 100 

DSpO2 
Sim 3 43 4 29 

0,638 
1 10 0 0 

1,000 
Não 4 57 10 71 9 90 8 100 

Tosse 
Sim 1 14 4 29 

0,624 
2 20 2 25 

1,000 
Não 6 86 10 71 8 80 6 75 

Engasgo 
Sim 2 29 3 21 

1,000 
0 0 1 13 

0,444 
Não 5 71 11 79 10 100 7 88 

Cianose 
Sim 0 0 1 7 

1,000 
0 0 0 0 

- x - 
Não 7 100 13 93 10 100 8 100 

DR 
Sim 0 0 6 43 

0,061 
0 0 1 13 

0,444 
Não 7 100 8 57 10 100 7 88 

TOTAL     7 100 14 100   10 100 8 100   

Teste Exato de Fisher (p-valor < 0,05) 
- x - não foi possível realizar a análise estatística 
Legenda: AAC – alteração na ausculta cervical; AFC – alteração na frequência cardiaca; 
AFR – alteração na frequência respiratória; AQV – alteração na qualidade vocal; DR – 
desconforto respiratório; DSpO2 – dessaturação de oxigênio; RVRPD – resíduo em valécula 
e recessos piriformes após a deglutição; SSC – sinais e sintomas clínicos; VFD – 
videofluoroscopia da deglutição. 
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4. Discussão 

 

Evidencia-se a importância da realização de pesquisas que descrevam 

e comparem a ACFD e a VFD com o propósito de contribuir com mais 

evidências científicas para a Fonoaudiologia na área da disfagia infantil, visto 

que são poucos os estudos, tanto nacionais quanto internacionais, que 

comparam essas avaliações na população pediátrica. 

Além disso, a identificação de SSC associados às AFFD é primordial 

para aumentar a acurácia da avaliação clínica na detecção dessas 

alterações, pois em muitos casos, o profissional precisa definir suas 

condutas baseado apenas nessa avaliação e, para o delineamento de 

planejamento terapêutico adequado, é essencial um diagnóstico acurado. 

Para o cumprimento dos objetivos deste estudo, primeiramente serão 

discutidos os achados da ACFD e da VFD observados na população 

estudada e, em seguida, os SSC associados à AFFD identificados. 

É importante salientar que os sujeitos desta pesquisa formaram um 

grupo de crianças heterogêneo, apresentando diferentes problemas de 

saúde concomitantemente, com maior prevalência de problemas 

respiratórios, neurológicos e histórico de prematuridade. A utilização de 

grupos de sujeitos heterogêneos também foi observada em outros estudos 

sobre avaliação clínica e VFD na população pediátrica (DeMatteo et al., 

2005; Blanco et al., 2008; Salinas-Valdebenito et al., 2010). 

A literatura aponta frequência de 58 a 83% de SSC sugestivos de 

AFFD na avaliação clínica em estudos com doenças variadas (Blanco et al., 
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2008; Salinas-Valdebenito et al., 2010), com aumento para 90 a 94% em 

crianças com PC (Furkim et al., 2003; Silva et al., 2006). A frequência de 

80% de SSC observada neste estudo corrobora esses achados, sendo que a 

AAC, tosse, engasgo, DSpO2 e DR foram os mais frequentes. Weir et al. 

(2009), além de tosse e engasgo, observaram maior frequência de 

respiração ruidosa, náusea e voz molhada. 

A presença de SSC nesta pesquisa foi mais frequente com líquido fino 

e ocorreu menos com líquido engrossado, o que pode estar relacionado à 

menor frequência de AFFD observada com essa consistência. Com pastoso 

homogêneo, alguns SSC também foram menos frequentes, o que pode ser 

devido à menor ocorrência de PLI e AL constatada com essa consistência. 

Do mesmo modo, Silva et al. (2006) verificaram maior frequência de SSC 

com líquido fino e menor com pastoso grosso. 

No presente estudo, as alterações de fase oral ocorreram mais com 

pastoso homogêneo e menos com líquido fino, ratificando o descrito na 

literatura, a qual relata que quando há alterações na mobilidade e força das 

estruturas orais, principalmente da língua, a consistência pastosa 

homogênea dificulta o desempenho na realização da fase oral, enquanto o 

líquido fino facilita (Wolf, Glass, 1992; Arvedson, Brodsky, 2002). Nesses 

casos, o líquido engrossado também pode facilitar a formação do bolo, pois 

forma um bolo mais coeso para deglutir, sem ser tão viscoso quanto o 

pastoso homogêneo (Wolf, Glass, 1992). 

Grande parte das crianças deste estudo (75%) apresentou alterações 

na fase faríngea e as mais observadas foram AL (38%) e PLI (31%), sendo 
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que 85,7% das AL foram silentes. A aspiração silente é frequente em bebês 

e crianças com disfagia (Newman et al., 2001; Miller, Willging, 2003; Fussi, 

Furkim, 2008; Lefton-Greif, 2008). Os reflexos laríngeos são a defesa 

primária contra a aspiração ao longo da vida, e a tosse, componente desses 

reflexos, torna-se proeminente com a idade e a maturação. A ausência de 

tosse pode ser devido à imaturidade ou à dessensibilização secundária a 

aspirações recorrentes (Lefton-Greif, 2008), inclusive pela presença de RGE 

(Newman, Petersen, 2006; Lefton-Greif, 2008). 

A presença de PLI em crianças menores do que 2 anos de idade sem 

histórico ou suspeita de disfagia pode refletir uma imaturidade no 

mecanismo de deglutição (Lefton-Greif, 2008). No entanto, em crianças de 

risco para disfagia, a penetração laríngea na porção inferior do vestíbulo 

laríngeo é preditivo de aspiração (Friedman, Frazier, 2000; Lefton-Greif, 

2008). Além disso, o bebê com PLI também tem risco de AL, pois o líquido 

entra na via aérea regularmente. Mudanças na posição da cabeça ou no 

tempo de respiração podem levar esse episódio a se tornar aspiração (Wolf, 

Glass, 1992).  

O RNF é um sinal de incoordenação na deglutição durante a fase 

faríngea causado por uma elevação ineficiente do véu palatino (Lefton-Greif, 

2008). Sua presença pode desencadear apneia e bradicardia em bebês 

(Morris, Klein, 2000) e dificultar o ritmo de sucção-deglutição (Mercado-

Deane et al., 2001) . Além disso, se o fechamento velofaríngeo é diminuído, 

a pressão faríngea pode ser inadequada, resultando em resíduos na faringe 

durante a deglutição (Wolf, Glass, 1992). Neste estudo, 22% dos sujeitos 
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apresentaram RNF, principalmente com líquido engrossado, e foi 

significativamente menos frequente com líquido fino. 

Quando há alteração na elevação e fechamento da laringe com risco 

de penetração e aspiração laríngea, as consistências mais coesas e 

homogêneas, como o líquido engrossado e o pastoso homogêneo, são mais 

seguras para deglutir, pois não se infiltram tão facilmente na via aérea, e se 

movem na faringe mais devagar, havendo mais tempo para uma elevação 

laríngea adequada ocorrer. Nesses casos, o líquido fino não é uma 

consistência segura, principalmente quando há alterações concomitantes na 

fase oral caracterizadas por incoordenação e atraso, pois existe o risco de 

escape posterior do alimento antes do início da fase faríngea. As 

consistências mais grossas fornecem maior informação sensorial e não 

escapam posteriormente tão rápido quanto o líquido fino (Wolf, Glass, 1992; 

Arvedson, Brodsky, 2002). Os achados desta pesquisa corroboram a 

literatura, pois as alterações de fase faríngea ocorreram mais com líquido 

fino e menos com líquido engrossado e pastoso homogêneo, com menor 

frequência de PLI para líquido engrossado, e de PLI e AL para pastoso 

homogêneo. 

Utilizar líquido engrossado é uma estratégia comum no tratamento 

tanto de adultos quanto de crianças com disfagia e tem como objetivo 

promover uma deglutição segura de líquidos sem penetração e/ou aspiração 

(Dusick, 2003; Miller, Willging, 2003). Nas alterações de fase oral, ele 

também pode facilitar a formação do bolo, pois forma um bolo mais coeso 

para deglutir, e diminui o risco de escape posterior (Wolf, Glass, 1992). 
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Neste estudo, não houve diferença significativa para as variáveis analisadas 

na fase oral com essa consistência, contudo, na fase faríngea, ele mostrou-

se ser uma consistência mais segura, principalmente para prevenir PLI. 

A incoordenação na fase faríngea e a mobilidade faríngea diminuída 

frequentemente resultam em RVRPD, mais comumente com consistências 

engrossadas, como o líquido engrossado e o pastoso homogêneo. Nesses 

casos, o líquido fino facilita o desempenho, pois ele é mais fácil para a 

musculatura faríngea impulsionar (Wolf, Glass, 1992; Arvedson, Brodsky, 

2002). Neste estudo, a presença de RVRPD foi mais frequente com pastoso 

homogêneo e ocorreu menos com líquido fino. 

A prevalência de RGE na criança é alta, com relato de até 85%, 

principalmente nos primeiros 18 meses de vida, quando a imaturidade no 

controle das diversas fases da deglutição, no esfíncter esofágico inferior e na 

coordenação das ondas peristáticas é evidente (Fernandes, 1999; Falconer, 

2009; Liu, Wong, 2012; Abu Jawdeh, Martin, 2013; Rosen, 2014). O RGE é 

considerado um processo fisiológico normal, quando não há complicações, 

que se resolve espontaneamente no primeiro ano de vida (Tighe, Beattie, 

2010; Hegar, Vandenplas, 2013; Lightdale, Gremse, 2013; Poets, 2013). A 

idade pico para RGE é 4 meses, com diminuição aos 6 meses e declínio na 

frequência até 15 meses (Rosen, 2014). Aproximadamente metade das 

crianças desta pesquisa apresentou RGE na fase esofágica, das quais 93% 

tinham idade entre 1 e 15 meses. 

Com relação à identificação dos SSC associados à AFFD, o engasgo 

foi o único SSC associado à PLI com líquido fino neste estudo. 
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DeMatteo et al. (2005) mostraram que a tosse foi o principal indicador 

de penetração e aspiração com líquido fino, porém Weir et al. (2009) 

questionaram esse achado, pois os autores não definiram penetração 

laríngea e também ocorreu aspiração com a mesma consistência. Logo, a 

presença de tosse poderia estar relacionada somente à aspiração e não à 

penetração. Nesta pesquisa, considerou-se a definição de PLI de acordo 

com o estudo de Weir et al. (2009) e, desta forma, a associação observada 

não foi relacionada a outras AFFD. 

A literatura relata associação entre tosse, voz molhada e respiração 

molhada e AL (DeMatteo et al., 2005; Weir et al., 2009) e entre tosse e 

RVRPD (Weir et al., 2009), todas com líquido fino. Diferentemente, neste 

estudo, a tosse e a AQV não foram associadas a nenhuma AFFD. Além 

disso, não houve associação entre os SSC e AL, o que pode ser devido à 

alta prevalência de aspiração silente (85,7%), nem entre os SSC e RVRPD. 

Weir et al. (2009) consideraram a tosse pouco específica para 

determinar tipos de alterações, já que se associou tanto a AL quanto a 

RVRPD. Além disso, não observaram associação entre os SSC e a 

consistência pastosa homogênea, o que também ocorreu na presente 

pesquisa. 

Alguns estudos mostram relação significante entre a AAC e a 

penetração e aspiração laríngea em crianças com problemas neurológicos 

(Furkim et al., 2003; Marrara et al., 2008; Furkim et al., 2009). Neste estudo, 

apesar da AAC ter sido o sinal clínico mais frequente, não houve associação 

entre ela e as AFFD constatadas na VFD. O mesmo ocorreu para DSpO2 e 
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DR. Isso pode ser devido à alta prevalência de problemas respiratórios nos 

sujeitos desta pesquisa (93%), o que pode ter influenciado na avaliação 

desses sinais. 

As constatações deste estudo são importantes para a prática clínica 

fonoaudiológica, pois mostram, por meio de métodos estatísticos, quais são 

as consistências alimentares que podem favorecer alterações para o 

paciente, de acordo com o tipo de alteração na deglutição que ele 

apresentar, norteando as condutas terapêuticas. Além disso, destacam a 

importância de observar a presença de engasgo com líquido fino na ACFD, 

pois provavelmente está relacionada à presença de PLI. Contudo, a alta 

prevalência de aspiração silente observada enfatiza a necessidade de 

complementar a ACFD com avaliação objetiva da deglutição, como a VFD, 

em crianças com suspeita de disfagia. 

Apesar de ter estudado os prontuários de 55 crianças, esta pesquisa foi 

realizada conforme a demanda do serviço e não foi possível estabelecer 

grupos homogêneos em relação ao número de sujeitos, o que favoreceria 

análise estatística mais refinada. Além disso, o número de sujeitos em cada 

variável analisada não possibilitou a realização de análise para determinar o 

valor de predição dos SSC para AFFD. 

A despeito de o presente estudo ter sido limitado por tratar-se de 

análise retrospectiva, o uso do PAD-PED (Flabiano-Almeida et al., 2014), 

protocolo com definições e parâmetros definidos a partir da literatura, 

permitiu consistência na coleta dos dados da avaliação clínica. 
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Ressalta-se a importância da produção e validação de protocolos de 

avaliação na área da disfagia infantil, tanto para ACFD quanto para a VFD, 

visto que não há protocolos validados para essas avaliações nessa área. 

Além disso, falta padronização na nomenclatura utilizada para as alterações 

na deglutição, assim como normatização de parâmetros para avaliação, 

como, por exemplo, tempo de trânsito oral com as diferentes consistências 

alimentares na população pediátrica. Também são poucos os estudos 

prospectivos com essas avaliações em crianças, principalmente com a VFD. 

São necessários mais estudos prospectivos, com desenho 

metodológico rigoroso e um maior número de sujeitos que confirmem os 

resultados desta pesquisa, avaliem a acurácia da ACFD na detecção de 

AFFD e identifiquem os SSC preditivos dessas alterações. Desta forma, 

haverá mais evidências científicas tanto para a prática clínica quanto para a 

produção de protocolos de ACFD que permitam padronizar e avaliar a ação 

fonoaudiológica na área da disfagia infantil. 
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5. Conclusões 

 

 A presença de SSC na ACFD foi mais observada com a consistência 

líquida fina. Os SSC mais frequentes foram AAC, tosse, engasgo, DSpO2 e 

DR. 

Na VFD, no geral, as alterações de fase oral ocorreram mais com 

pastoso homogêneo, enquanto as alterações de fase faríngea foram mais 

frequentes com líquido fino, com exceção de RNF e RVRPD, as quais foram 

mais observadas com líquido engrossado e pastoso homogêneo, 

respectivamente. Além disso, constatou-se alta prevalência de aspiração 

silente. Na fase esofágica, aproximadamente metade das crianças 

apresentou RGE. 

O engasgo foi o único SSC associado à PLI com líquido fino. Não 

houve associação entre os SSC e AL e RVRPD. 

O fonoaudiólogo deve estar atento aos tipos de alterações na 

deglutição que o paciente apresentar para definir suas condutas terapêuticas 

e à presença de engasgo na ACFD com líquido fino por causa da provável 

ocorrência de PLI. Evidencia-se a importância de complementar a ACFD 

com avaliação objetiva da deglutição, como a VFD, em crianças com 

suspeita de disfagia, devido à alta prevalência de aspiração silente nessa 

população. 
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1. Introdução 

 

Bebês e crianças com alterações neurológicas, cardíacas e 

respiratórias, refluxo gastroesofágico (RGE) e históricos de prematuridade e 

muito baixo peso podem apresentar alterações na deglutição (AD) (Mercado-

Deane et al., 2001; Dusick, 2003; Miller, Willging, 2003; Lefton-Greif, 2008; 

Miller, 2009). No entanto, são poucos os estudos que verificam a relação 

dessas condições clínicas com os achados das avaliações clínica 

fonoaudiológica (ACFD) e videofluoroscópica da deglutição (VFD). 

Giambra e Meinzen-Derr (2010), ao correlacionar o histórico médico da 

criança com os achados da VFD, verificaram associação entre penetração 

laríngea e histórico de prematuridade, atraso no desenvolvimento e RGE e 

entre aspiração e histórico de hipotonia e traqueostomia. Do mesmo modo, 

Weir et al. (2011) mostraram associação entre aspiração silente e problemas 

neurológicos, atraso no desenvolvimento e doença pulmonar aspirativa. 

Crianças com alterações respiratórias podem apresentar AD, as quais 

podem ser observadas na VFD. Khoshoo e Edell (1999) mostraram que AD 

caracterizadas por aspiração ocorrem na fase aguda de bronquiolite em 

crianças previamente saudáveis, apesar delas não apresentarem sinais e 

sintomas clínicos (SSC) sugestivos de tais alterações. De acordo com 

Mercado-Deane et al. (2001), AD são frequentemente observadas em bebês 

com menos de 1 ano de idade com histórico de bronquite e/ou de 

pneumonias recorrentes. Além disso, essas alterações podem ser a causa 

de sintomas respiratórios nesta população. 
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Sheikh et al. (2001) verificaram que crianças previamente hígidas, com 

chiado e/ou estridor, apresentam AD isoladamente e aspiração silente como 

causa de seus sintomas respiratórios. 

Lefton-Greif et al. (2006), em pesquisa com crianças sem fatores de 

risco aparentes associados à deglutição e com problemas respiratórios sem 

causa, observaram que elas apresentaram AD caracterizadas por atraso no 

início da fase faríngea, a qual sempre precedeu penetração ou aspiração 

laríngea, sendo que 100% das aspirações foram silentes. Dessa forma, a 

disfagia orofaríngea deve ser considerada no diagnóstico diferencial desta 

população. 

Weir et al. (2007), em seu estudo com crianças com pneumonia, 

verificaram correlação entre essa e a presença de resíduo na faringe após a 

deglutição, aspiração de líquidos e doença do refluxo gastroesofágico 

(DRGE). 

A aspiração é frequentemente encontrada em crianças com 

bronquiolite, broncodisplasia pulmonar e com doenças cardíacas congênitas, 

uma vez que a sucção e a respiração devem estar coordenadas. Se a fadiga 

respiratória está presente (taquipneia), o tempo para coordenar a sucção 

com a respiração deve estar diminuído, trazendo prejuízo para o processo 

de alimentação (Fussi, Furkim, 2008). Além disso, possibilidades de 

aspiração secundária ao RGE ou primária à deglutição devem ser 

consideradas no diagnóstico diferencial de muitas crianças que apresentam 

sintomas respiratórios crônicos (Fussi, Furkim, 2008). 



 
Estudo II                                                                                                          

 

 

 

 

 

49 

Estudos mostram que recém-nascidos (RNs) e bebês apresentam 

anormalidades na VFD como refluxo nasofaríngeo, penetração laríngea e 

aspiração, incluindo uma alta incidência de aspiração silente, o que enfatiza 

a importância da avaliação objetiva da deglutição nesta população (Newman 

et al., 2001; Miller, Willging, 2003; Hiorns, Ryan, 2006; Fussi, Furkim, 2008). 

Kohda et al. (1994), em seu estudo com RNs e bebês, verificaram que 

a VFD mostrou dois tipos de aspiração. Uma foi causada não apenas pelos 

músculos laríngeos, mas também pelos músculos linguais, a qual não foi 

associada a nenhuma desordem neurológica e os sintomas foram 

transitórios. A outra foi causada por disfunção cricofaríngea, sendo que a 

maioria dos pacientes tinha doenças neurológicas e sintomas prolongados. 

Em recém-nascidos pré-termo (RNPT), as AD podem ser devidas tanto 

à imaturidade neurológica quanto à presença de alterações cardíacas e/ou 

respiratórias (Bingham, 2009). 

Silva-Munhoz e Bühler (2011), em pesquisa com o objetivo de 

comparar achados fluoroscópicos da deglutição entre RNPT e recém-

nascidos de termo (RNT), verificaram maior frequência de refluxo 

nasofaríngeo em ambos os grupos, além de indicar, com relação aos sinais 

e sintomas clínicos (SSC) sugestivos de AD, que os RNPT apresentaram 

mais dessaturação de oxigênio e os RNT mais vômito. 

Lee et al. (2011) verificaram, em estudo com VFD em RNPT, que a 

aspiração pode ser considerada a causa de dessaturação durante a 

alimentação oral em bebês com idade gestacional ≤ 28 semanas ao 

nascimento, independentemente da idade corrigida. 
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Uhm et al. (2013) verificaram em seu estudo com RNT e RNPT que o 

motivo mais comum para encaminhamento para a VFD foi sucção pobre nos 

RNT e dessaturação nos RNPT. A razão médica associada foi doença 

cardíaca congênita nos RNT e displasia broncopulmonar nos RNPT, e a 

aspiração laríngea foi observada em 39,3% dos bebês, dos quais 81% 

apresentaram aspiração silente. 

Alguns estudos procuram mostrar a relação entre a presença de RGE, 

apneia e bradicardia nos RNPT, porém os resultados são controversos. 

Alguns mostram que existe relação entre eles (Paul et al., 2009; Corvaglia et 

al., 2009), enquanto outros não corroboram esses achados (Slocum et al., 

2009; Wheatley, Kennedy, 2009). Inclusive, Corvaglia et al. (2013) 

verificaram que o uso de fórmula pré-termo engrossada não reduz a 

frequência de apneia da prematuridade ou de apneias relacionadas ao RGE 

em RNPT. Porém, além da intolerância alimentar, apneia, bradicardia e 

dessaturação permanecem como critérios mais comuns para suspeitar de 

RGE nessa população (Abu Jawdeh, Martin, 2013). 

Em crianças com severas desordens neurológicas, inclusive com 

paralisia cerebral (PC), alterações nas fases oral e faríngea da deglutição, 

que resultam em aspiração, são bastante frequentes (Furkim et al., 2003; 

Silva et al., 2006; Calis et al., 2008; Marrara et al., 2008) e são a principal 

causa de infecções do trato respiratório (Morton et al., 1999; Pinho, Nunes, 

2009; Vilanova et al., 2009). 

Estudos mostram que o grau de severidade da disfagia orofaríngea 

está relacionado ao grau de comprometimento motor nas crianças com PC e 
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a disfagia pode estar presente em todos os graus, sendo que as alterações 

de fase oral e faríngea, inclusive aspiração silente, são mais frequentes nas 

crianças com comprometimento motor severo (Calis et al., 2008; Santoro et 

al., 2012; Benfer et al., 2013; Kim et al., 2013). Nesses casos, o tempo de 

trânsito oral, o grau de severidade da disfagia e o grau de comprometimento 

motor também estão diretamente relacionados (Vivone et al., 2007; Lustre et 

al., 2013). 

Nas crianças com PC, as alterações com líquido fino são comuns e 

estão relacionadas a um déficit temporal com atraso no início da fase 

faríngea. Já as alterações com pastoso homogêneo e heterogêneo estão 

relacionadas a resíduo na faringe quando a mobilidade faríngea está 

reduzida, havendo um risco de aspiração após a deglutição do resíduo. 

Geralmente, a eficiência e a segurança da alimentação melhoram com o 

pastoso homogêneo, mas não com sólido (Arvedson, 2013), o qual é 

introduzido em idades tardias nessa população (Wilson, Hustad, 2009). Weir 

et al. (2009) verificaram que as crianças com alteração neurológica 

apresentam mais aspiração com líquido fino e mais resíduo após a 

deglutição com líquido fino e pastoso. 

van den Engel-Hoek et al. (2013), ao verificarem se havia diferentes 

padrões de disfagia em crianças com alterações neurológicas central ou 

periférica, observaram que o problema subjacente na deglutição nas 

desordens neuromusculares é a fraqueza muscular, a qual resulta em 

deglutição fragmentada do bolo para limpar a cavidade oral e resíduo nos 

recessos faríngeos após a deglutição com pastoso homogêneo. Já na PC 
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espástica ou discinética o problema é mais complexo, resultando em várias 

alterações tanto na fase oral quanto na fase faríngea como escape extra-

oral, deglutição fragmentada, escape prematuro do alimento, refluxo 

nasofaríngeo, penetração laríngea e aspiração, inclusive silente, com líquido 

fino e pastoso homogêneo. 

Assim como nos adultos, crianças que sofreram traumatismo 

cranioencefálico também podem apresentar AD na fase aguda. Morgan et al. 

(2002) realizaram VFD em 18 crianças na fase aguda pós-traumatismo 

cranioencefálico moderado/grave e  observaram as seguintes alterações: 

controle lingual reduzido, movimento de hesitação da língua, presença de 

aspiração (inclusive silente), atraso no início da fase faríngea da deglutição, 

fechamento e elevação laríngea reduzidos e movimento peristáltico 

diminuído. Além disso, crianças com traumatismo cranioencefálico podem 

apresentar disfagia severa após a realização de cirurgia cerebral (Huang et 

al., 2014). 

Crianças com DRGE também podem apresentar AD e dificuldades na 

alimentação. Mathisen et al. (1999) realizaram VFD em 11 crianças com 

DRGE e observaram que predominaram alterações nas fases preparatória 

oral e oral, principalmente com alimentos sólidos. Observaram, também, 

aspiração silente em 18,2% das crianças e atraso no trânsito esofágico em 

36,4%. Fishbein et al. (2013) verificaram que as AD são mais frequentes em 

crianças com sintomas de RGE e os fatores de risco incluem prematuridade 

extrema e atraso no desenvolvimento. Diferentemente, Duca et al. (2008) 

não constataram alterações significativas nas fases oral e faríngea de 



 
Estudo II                                                                                                          

 

 

 

 

 

53 

crianças com vômitos após a alimentação, mas observaram alta frequência 

de recusa alimentar. 

O RGE associado à aspiração pode aumentar a incidência de 

infecções do trato respiratório. Morton et al. (1999) mostraram que crianças 

com severas desordens neurológicas com RGE e aspiração são mais 

propensas a ter infecções severas do trato respiratório. O RGE sem AD que 

resulte em aspiração tem um risco menor de causar infecções no trato 

respiratório nessa população. 

Alguns estudos mostram que, mesmo após a realização de 

fundoplicatura, algumas crianças com sintomas de RGE e com alto índice de 

risco para disfagia e esvaziamento gástrico lento no pré-operatório podem 

desenvolver disfagia no pós-operatório (Loots et al., 2013). 

São poucos os estudos que avaliam a relação da idade com os SSC 

sugestivos de AD e com os achados videofluoroscópicos. Weir et al. (2009) 

verificaram que as crianças menores do que ou iguais a 1 ano, com relação 

aos sinais clínicos, apresentaram mais estridor, apneia, dessaturação de 

oxigênio e respiração ruidosa, enquanto as crianças maiores do que 1 ano 

apresentaram mais resíduo após a deglutição com líquido fino e pastoso na 

VFD. Em outro estudo, Weir et al. (2011) não observaram diferença 

relacionada à idade para a presença de aspiração laríngea. 

Com base no exposto acima, evidencia-se a importância de conhecer 

os fatores associados à presença de AD na população infantil com suspeita 

de disfagia com o propósito de caracterizar essas alterações 
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adequadamente na presença desses fatores e definir conduta e 

planejamento terapêutico adequados. 

Assim, os objetivos deste estudo foram: 

1. Identificar os fatores clínicos associados aos SSC sugestivos de 

alteração na fase faríngea da deglutição (AFFD) observados na 

ACFD e aos achados videofluoroscópicos das fases oral e faríngea 

da deglutição, especificamente a presença de histórico de 

prematuridade, problema neurológico e RGE. 

2. Verificar a influência da idade na presença de SSC sugestivos de 

AFFD na ACFD e de AD na VFD. 
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2. Métodos 

 

A realização desta pesquisa seguiu os processos éticos e o mesmo 

desenho de estudo já descritos no Estudo I. 

 

2.1 Participantes  

Os participantes do presente estudo foram os mesmos do Estudo I, 

selecionados a partir dos mesmos critérios de inclusão e exclusão descritos. 

Neste estudo, os sujeitos foram divididos em grupos para verificar a 

associação entre os achados da ACFD e da VFD e os seguintes fatores 

clínicos: 

 Histórico de prematuridade: Grupo pré-termo (GPT) e Grupo de termo 

(GT). 

 Presença de problema neurológico: Grupo com problema neurológico 

(GNR) e Grupo sem problema neurológico (GSNR). 

 Presença de RGE: Grupo com RGE (GRGE) e Grupo sem RGE 

(GSRGE). 

Para verificar a influência da idade na presença de SSC sugestivos de 

AFFD na ACFD e de AD na VFD, os sujeitos foram divididos da seguinte 

forma: 

 Idade: 1-6 meses, 7-14 meses, 15-36 meses, maiores do que 37 

meses; e menores do que ou iguais a 1 ano e maiores do que 1 ano. 
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Essas faixas etárias foram definidas com base no desenvolvimento 

normal das habilidades orais para a alimentação descrito na literatura 

(Morris, Klein, 2000; Hall, 2001; Arvedson, Brodsky, 2002): 

o 1-6 meses: A criança alimenta-se predominantemente com 

consistências líquidas; inicialmente as funções orais são reflexas; e 

por volta dos 4 a 6 meses, inicia-se a introdução de novos alimentos e 

da consistência pastosa homogênea. 

o 7-14 meses: A criança alimenta-se com pastoso homogêneo 

inicialmente e são introduzidos o pastoso heterogêneo aos 9 meses e 

o sólido macio aos 12 meses; os movimentos de lábios são 

adequados para realizar a captação do alimento na colher; apresenta 

movimentos verticais de mandíbula na mastigação; e a língua 

transfere os alimentos para os lados. 

o 15-36 meses: A criança alimenta-se com todas as consistências 

alimentares; apresenta vedamento labial adequado na realização de 

todas as funções orais; apresenta movimentos rotatórios de 

mandíbula na mastigação, inicialmente diagonais, depois circulares; e 

a língua transfere os alimentos de lado a lado. 

o 37 meses a 7 anos e 11 meses: As funções orais apresentam padrão 

adulto e melhoram em precisão e eficiência até o final dessa faixa 

etária. 

As faixas etárias menores do que ou iguais a 1 ano e maiores do que 1 

ano foram escolhidas para possibilitar a comparação com outros estudos 

que também as utilizaram (Weir et al., 2009; Weir et al., 2011). Esses 
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autores escolheram a idade de 1 ano baseados em dois fatores: o padrão de 

deglutição-respiração muda na primeira semana de vida e entre 6 e 12 

meses de idade (Barlow, 2009); e as mudanças anatômicas que ocorrem 

aproximadamente aos 12 meses, as quais tem impacto na habilidade da 

criança se alimentar mais eficientemente e incluem a fusão da mandíbula, a 

redução das bolsas de gordura nas bochechas e a verticalização da traqueia 

(Hall, 2001). Além disso, a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP, 2008) 

preconiza que a partir de 12 meses a alimentação da criança seja igual à do 

adulto, com as mesmas consistências consumidas pela família, o que 

também justifica a escolha dessa faixa etária. 

  

2.2 Procedimentos 

 

Os procedimentos para a realização das avaliações clínica 

fonoaudiológica e videofluoroscópica da deglutição foram os mesmos 

descritos no Estudo I. 

Para a ACFD, utilizou-se o Protocolo de Avaliação Clínica da Disfagia 

Pediátrica – PAD-PED (Flabiano-Almeida et al., 2014), do qual 

consideraram-se apenas os itens referentes aos SSC sugestivos de AFFD 

das consistências avaliadas (Anexo D): alteração na ausculta cervical (AAC), 

alteração na qualidade vocal (AQV), alteração nos sinais vitais (alteração na 

frequência cardíaca - AFC, alteração na frequência respiratória - AFR e 

dessaturação de oxigênio – DSpO2), tosse, engasgo, cianose, palidez e 

desconforto respiratório (DR). 
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Para AAC, quando foram observados ruídos respiratórios após a 

deglutição (Leslie et al., 2004), foram considerados os itens: alterada de 

base com piora após a oferta; alterada durante a oferta; e alterada após a 

oferta. 

Do mesmo modo, para AQV, quando houve presença de voz molhada, 

caracterizada por um som borbulhante que indica a presença de secreções 

ou alimentos no vestíbulo laríngeo (Arvedson, Brodsky, 2002), foram 

considerados os itens: alterada após a oferta com clareamento espontâneo; 

e alterada após a oferta sem clareamento espontâneo. 

Para tosse, foram considerados os itens: tosse eficaz e tosse ineficaz 

ou tardia. 

Para o registro de alteração nos sinais vitais, seguiram-se os seguintes 

parâmetros: 

 AFC: ocorrência de queda ou aumento da frequência cardíaca 

durante a deglutição, tendo como base os valores de 80 a 160 

batimentos por minuto (bpm) para a faixa etária de 0 a 2 anos e 

entre 70 e 120 bpm para a faixa etária de 2 a 7 anos e 11 meses, 

considerados adequados (Souto et al., 2008). 

 AFR: ocorrência de queda ou aumento da frequência respiratória 

durante a deglutição, tendo como base os valores de 30 a 40 

respirações por minuto (rpm) para crianças menores do que 1 ano 

de idade e entre 20 e 30 rpm para a faixa etária de 1 a 7 anos e 11 

meses, considerados adequados (Souto et al., 2008). 
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 DSpO2: ocorrência de redução maior do que 5% do índice basal 

após a deglutição (Fouzas et al., 2011; Flabiano-Almeida et al., 

2014). 

Na VFD, com relação à fase oral, consideraram-se as alterações que 

interferem na captação, preparação e ejeção oral do bolo, com consequente 

impacto na ingestão adequada dos alimentos. Para líquido fino e 

engrossado, foram analisados: 

 Alteração no vedamento labial (AVL): presença de vedamento 

labial diminuído ou ausente, podendo resultar em escape extra-oral 

do alimento (Arvedson, Brodsky, 2002; Arvedson, 2008). 

 Escape extra-oral (EEO): queda do alimento para fora da boca 

devido à alteração no vedamento labial ou na movimentação da 

língua (Arvedson, Brodsky, 2002; Arvedson, 2008). 

 Alteração na movimentação de língua (AML): presença de 

movimentos póstero-anteriores de língua, protrusão exagerada ou 

incoordenação, com interferência na preparação, organização e 

ejeção oral do bolo (Arvedson, Brodsky, 2002; Newman, Petersen, 

2006; Arvedson, 2008). 

Com a consistência pastosa homogênea, além desses, também foram 

considerados: 

 Alteração na captação do alimento (ACA): quando os lábios não 

retiram o alimento da colher adequadamente, ou é utilizada a 
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língua para tal, devido à diminuição na força de mandíbula ou 

lábios (Morris, Klein, 2000; Newman, Petersen, 2006). 

 Tempo de trânsito oral aumentado (TTOA): para a consistência 

pastosa homogênea na população infantil, considerou-se 

aumentado o tempo de trânsito oral maior do que seis segundos 

(Flabiano-Almeida et al., 2014). Essa medida indica o tempo que o 

bolo permanece na cavidade oral (Weckmueller et al., 2011). 

 Resíduo na cavidade oral após a deglutição (RCOPD): 

permanência de resíduos de alimentos em vestíbulo anterior, 

lateral, assoalho da boca e/ou superfície da língua, evidenciando 

alteração em força e/ou movimentação de língua ou diminuição na 

sensibilidade oral (Arvedson, Brodsky, 2002; Newman, Petersen, 

2006; Arvedson, 2008).  

Para a fase faríngea, consideraram-se as principais alterações 

relatadas na literatura infantil e que impactam na segurança da alimentação 

via oral, especificamente: 

 Refluxo para nasofaringe (RNF): retorno do alimento para a 

nasofaringe durante a deglutição devido à elevação ineficiente do 

véu palatino (Arvedson, Brodsky, 2002; Newman, Petersen, 2006; 

Arvedson, 2008; Lefton-Greif, 2008), a qual também pode resultar 

em resíduos na faringe durante a deglutição (Wolf, Glass, 1992). 

 Penetração laríngea isolada (PLI): entrada de alimento no vestíbulo 

laríngeo, mas sem ultrapassar o nível das pregas vocais (Robbins 

et al., 1999), observada na ausência de aspiração em qualquer 
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deglutição de uma dada consistência (Weir et al., 2009). Ocorre 

devido o atraso no início da deglutição faríngea, diminuição na 

contração faríngea ou diminuição no fechamento laríngeo 

(Arvedson, Brodsky, 2002; Newman, Petersen, 2006; Arvedson, 

2008) e é considerada fator de risco para aspiração (Wolf, Glass, 

1992; Friedman, Frazier, 2000; Lefton-Greif, 2008; Weir et al., 

2009). 

 Aspiração laríngea (AL): passagem do alimento abaixo do nível das 

pregas vocais atingindo a traqueia (Robbins et al., 1999; Arvedson, 

Brodsky, 2002; Arvedson, 2008) devido a atraso no início da 

deglutição faríngea, diminuição na contração faríngea ou 

diminuição no fechamento laríngeo, podendo ocorrer antes, 

durante ou após a deglutição (Arvedson, Brodsky, 2002; Newman, 

Petersen, 2006; Arvedson, 2008). 

 Resíduo em valécula e recessos piriformes após a deglutição 

(RVRPD): permanência de resíduo de alimento em valécula e 

recessos piriformes após a deglutição devido à diminuição na 

retração de base de língua, na contração faríngea ou na abertura 

do esfíncter esofágico superior (Arvedson, Brodsky, 2002; 

Newman, Petersen, 2006; Arvedson, 2008) e é considerado fator 

de risco para aspiração após a deglutição (Arvedson, Brodsky, 

2002; Arvedson, 2008; Weir et al., 2009). 

Como os sujeitos deste estudo eram um grupo de crianças 

heterogêneo, apresentando diferentes problemas de saúde 
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concomitantemente, verificou-se nos diferentes grupos se havia outros 

problemas de saúde associados, especificamente prematuridade, problemas 

neurológicos e RGE, o que poderia influenciar nos resultados observados. 

A associação entre os SSC observados na ACFD, os achados da VFD 

e os fatores selecionados foi realizada tanto no geral, com todos os sujeitos 

e com os dados observados em todas as consistências alimentares, quanto 

de acordo com a consistência avaliada: líquida fina, líquida engrossada e 

pastosa homogênea. 

 

2.3 Análise estatística 

 

Para verificar a associação entre os diferentes grupos de sujeitos e a 

presença de outros problemas de saúde e entre os SSC observados na 

ACFD, os achados da VFD e a presença de histórico de prematuridade, 

problemas neurológicos e RGE, além da influência da idade na presença 

das alterações observadas na ACFD e na VFD, tanto no geral quanto por 

consistência alimentar, foram utilizados o Teste de Qui-quadrado, quando o 

número de sujeitos na amostra foi maior do que 40 e o valor esperado das 

células foi maior do que cinco, e o Teste Exato de Fisher nas demais 

análises. Neste estudo, adotou-se o nível de significância de 0,05. 
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3. Resultados 

 

No período de 24 meses (janeiro/2011 – dezembro/2013), 85 crianças 

realizaram VFD, das quais 30 foram excluídas, pois não correspondiam aos 

critérios adotados neste estudo, resultando num total de 55 sujeitos, dos 

quais 93% apresentaram problemas respiratórios, 53% problemas 

neurológicos, 22% problemas cardíacos, 58% prematuridade e 51%, na 

VFD, refluxo gastroesofágico (RGE). 

A distribuição dos sujeitos nos grupos encontra-se na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Distribuição dos sujeitos nos grupos de acordo com os fatores associados 

Fatores Grupos n % 
idade 

(meses) 
idade 
média 

Histórico de 
Prematuridade 

GPT 32 58 1 - 76 15 

GT 23 42 1 - 81 12 

Problema 
Neurológico 

GNR 29 53 1 - 81 21 

GSNR 26 47 1 - 22 6 

Presença de 
RGE 

GRGE 28 51 1 - 39 7 

GSRGE 27 49 1 - 81 20 

Idade 

1-6 meses 29 53 1 - 6  3 

7-14 meses 12 22 8 - 14 10 

15-36 
meses 8 15 15 - 35 25 

> 37 meses 6 11 39 - 81 57 

     < 1 ano 40 73 1 - 12 5 

> 1 ano 15 27 14 - 81 37 

Legenda: GNR – grupo com problema neurológico; GPT – grupo pré-termo; GRGE – grupo 
com RGE; GSNR – grupo sem problema neurológico; GSRGE – grupo sem RGE; GT – 
grupo de termo; RGE – refluxo gastroesofágico. 

 

Com relação à presença de outros problemas de saúde nos diferentes 

grupos, o GRGE apresentou significativamente menos histórico de 

prematuridade (p=0,019) e problemas neurológicos (p=0,042); as crianças 
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de 1 a 6 meses de idade menos problemas neurológicos (p=0,004) e mais 

RGE (p=0,022); as crianças maiores do que 37 meses mais problemas 

neurológicos (p=0,024); as crianças menores do que ou iguais a 1 ano mais 

RGE (p=0,028); e as crianças maiores do que 1 ano mais problemas 

neurológicos (p=0,013) (Tabelas 2-4). 

 

Tabela 2. Associação entre os grupos e a presença de histórico de prematuridade 

Grupos 

Prematuridade 

p-valor Sim Não 

n % n % 

GNR 20 63 9 39 
0,087 

GSNR 12 38 14 61 

GRGE 12 38 16 70 
0,019* 

GSRGE 20 63 7 30 

<1 ano 21 66 19 83 
0,163 

>1 ano 11 34 4 17 

1-6 
meses 

Sim 15 47 14 61 
0,305 

Não 17 53 9 39 

7-14 
meses 

Sim 7 22 5 22 
0,990 

Não 25 78 18 78 

15-36 
meses

a
 

Sim 6 19 2 9 
0,446 

Não 26 81 21 91 

>37 
meses

a
 

Sim 4 13 2 9 
1,000 

Não 28 88 21 91 

TOTAL 32 100 23 100   

* resultados estatisticamente significantes (p-valor < 0,05) – Teste de Qui-quadrado 
a
 Teste Exato de Fisher 

Legenda: GNR – grupo com problema neurológico; GRGE – grupo com RGE; GSNR – 
grupo sem problema neurológico; GSRGE – grupo sem RGE. 
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Tabela 3. Associação entre os grupos e a presença de problemas neurológicos 

Grupos 

Problema Neurológico 

p-valor Sim Não 

n % n % 

GPT 20 69 12 46 
0,087 

GT 9 31 14 54 

GRGE 11 38 17 65 
0,042* 

GSRGE 18 62 9 35 

<1 ano 17 59 23 88 
0,013* 

>1 ano 12 41 3 12 

1-6 
meses 

Sim 10 34 19 73 
0,004* 

Não 19 66 7 27 

7-14 
meses 

Sim 7 24 5 19 
0,660 

Não 22 76 21 81 

15-36 
meses

a
 

Sim 6 21 2 8 
0,257 

Não 23 79 24 92 

>37 
meses

a
 

Sim 6 21 0 0 
0,024* 

Não 23 79 26 100 

TOTAL 29 100 26 100   

* resultados estatisticamente significantes (p-valor < 0,05) – Teste de Qui-quadrado 
a
 Teste Exato de Fisher 

Legenda: GPT – grupo pré-termo; GRGE – grupo com RGE; GSRGE – grupo sem RGE; 
GT – grupo de termo. 
 

Tabela 4. Associação entre os grupos e a presença de RGE 

Grupos 

RGE 

p-valor Sim Não 

n % n % 

GPT 12 43 20 74 
0,019* 

GT 16 57 7 26 

GNR 11 39 18 67 
0,042* 

GSNR 17 61 9 33 

<1 ano 24 86 16 59 
0,028* 

>1 ano 4 14 11 41 

1-6 
meses 

Sim 19 68 10 37 
0,022* 

Não 9 32 17 63 

7-14 
meses 

Sim 6 21 6 22 
0,943 

Não 22 79 21 78 

15-36 
meses

a
 

Sim 2 7 6 22 
0,143 

Não 26 93 21 78 

>37 
meses

a
 

Sim 1 4 5 19 
0,101 

Não 27 96 22 81 

TOTAL 28 100 27 100   

* resultados estatisticamente significantes (p-valor < 0,05) – Teste de Qui-quadrado 
a
 Teste Exato de Fisher 

Legenda: GNR – grupo com problema neurológico; GPT – grupo pré-termo; GSNR – grupo 
sem problema neurológico; GT – grupo de termo; RGE – refluxo gastroesofágico. 
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Ao verificar a associação entre os SSC observados na ACFD e os 

fatores clínicos, para o histórico de prematuridade, houve associação 

significativa entre o GPT e DSpO2, no geral (p=0,008) e com líquido fino 

(0,014); e entre o GPT e DR com líquido engrossado (p=0,046) (Tabela 5). 

Não houve associação significativa entre os achados da VFD e o GPT no 

geral e com as diferentes consistências alimentares (Tabela 6). 

 Com relação à presença de problemas neurológicos, para os SSC, 

houve associação significativa entre GNR e DSpO2, no geral (p=0,010) e 

com líquido fino (p=0,033) (Tabela 7). Na VFD, na fase oral, houve 

associação significativa entre o GNR e alteração de fase oral (p=0,009), AVL 

(p<0,001), EEO (p=0,012), AML (p=0,002), ACA (<0,001), TTOA (<0,001) e 

RCOPD (0,005) no geral, e entre GNR e AVL (p=0,033) e AML (p=0,033) 

com líquido fino. Na fase faríngea, no geral, o GNR apresentou 

significativamente menor frequência de PLI (p=0,021) e houve associação 

significativa entre GNR e RVRPD (p=0,007); além disso, 48% do GNR 

apresentou AL, das quais 86% foram silentes (Tabela 8). 

 Para a presença de RGE, na ACFD, houve associação significativa 

entre o GRGE e DR, no geral (p=0,042) e com líquido fino (p=0,024) (Tabela 

9). Na VFD, no geral, ACA (p=0,014) e RCOPD (p=0,025) foram 

significativamente menos frequentes no GRGE na fase oral, assim como AL 

(p=0,041) e RVRPD (p=0,014) foram menos frequentes na fase faríngea. 

Observou-se frequência de 25% de AL no GRGE, das quais 100% foram 

silentes. Não houve associação entre os achados da VFD e o GRGE com as 

diferentes consistências alimentares (Tabela 10). 
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 Ao verificar a influência da idade na presença dos SSC observados na 

ACFD, as crianças de 1 a 6 meses apresentaram significativamente menos 

AAC (p=0,022) e AQV (p=0,008) e mais DR (p=0,013); as crianças de 7 a 14 

meses mais AAC (p=0,042); e as crianças maiores do que 1 ano mais AQV 

(p=0,041) (Tabela 11). 

Com relação à influência da idade na presença de AD na VFD, as 

crianças de 1 a 6 meses, no geral, para a fase oral, apresentaram 

significativamente menos AVL (p=0,004), EEO (p=0,047), AML (p=0,010), 

ACA (p<0,001), TTOA (p<0,001) e RCOPD (p=0,001) e na fase faríngea 

menos RVRPD (p=0,001) (Tabela 12). As crianças de 7 a 14 meses 

apresentaram mais alteração na fase faríngea com líquido fino (p=0,040), 

sendo AL a alteração mais observada (56%) (Tabela 13). As crianças de 15 

a 36 meses, no geral, apresentaram mais alteração de fase oral (p=0,018), 

com mais AVL (p=0,016), EEO (p=0,021), AML (p=0,011), ACA (p=0,005), 

TTOA (p=0,042) e RCOPD (p=0,011) (Tabela 12); mais alteração de fase 

oral (p=0,016) e AVL (p=0,040) com líquido fino (Tabela 13); e mais 

alteração de fase oral (p=0,006), AVL (p=0,006) e EEO (p=0,001) com 

líquido engrossado (Tabela 14). As crianças maiores do que 37 meses 

apresentaram mais alteração de fase faríngea (p=0,036) com pastoso 

homogêneo (Tabela 15) e mais RVRPD no geral (p=0,006) (Tabela 12) e 

com pastoso homogêneo (p=0,036) (Tabela 15). As crianças maiores do que 

1 ano, para a fase oral, no geral, apresentaram mais AVL (p=0,015), EEO 

(p=0,026), AML (p=0,008), ACA (p=0,002), TTOA (p=0,006) e RCOPD 

(p=0,015) (Tabela 12) e com líquido engrossado, mais alteração de fase oral 
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(p=0,046), AVL (p=0,046) e EEO (p=0,006) (Tabela 14); na fase faríngea, 

mais RVRPD (p=0,002) no geral (Tabela 12). 
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4. Discussão 

 

Evidencia-se a importância de conhecer os fatores clínicos associados 

à presença de AD em crianças com suspeita de disfagia com o propósito de 

caracterizar as AD adequadamente na presença desses fatores, além de 

determinar as evidências de risco para essas alterações nessa população, 

contribuindo para a Prática Baseada em Evidências na área da disfagia 

infantil. 

Durante os primeiros anos de vida, a criança desenvolve as funções 

estomatognáticas e as habilidades orais para a alimentação. Saber como 

esse desenvolvimento influencia a presença de AD na infância é primordial, 

tanto para o diagnóstico quanto para definir conduta e planejamento 

terapêutico adequados. Contudo, o conhecimento relacionado ao 

desenvolvimento normal das habilidades orais para a alimentação em bebês 

e crianças ainda é pouco (Lau et al., 2012). Além disso, são escassos os 

estudos que verificam a influência da idade na presença de SSC na ACFD e 

de AD na VFD, o que ressalta a importância da realização de estudos com 

esse objetivo.  

Para o cumprimento dos objetivos deste estudo, primeiramente serão 

discutidos os fatores clínicos associados aos achados da ACFD e da VFD, 

especificamente o histórico de prematuridade, a presença de problemas 

neurológicos e RGE, nesta ordem, e, em seguida, a influência da idade na 

presença de SSC e de AD na população estudada. 
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Como os sujeitos deste estudo eram um grupo de crianças 

heterogêneo, com diferentes problemas de saúde concomitantes, verificou-

se nos diferentes grupos se havia outros problemas de saúde associados, os 

quais poderiam influenciar nos resultados observados. Tais associações 

serão discutidas juntamente com os resultados que influenciaram. 

Estudos mostram frequência significativa de DSpO2 durante a 

alimentação em RNPT (Lee et al., 2011; Silva-Munhoz, Bühler, 2011; Uhm et 

al., 2013). Nesta pesquisa, além da DSpO2, a presença de DR na ACFD 

com líquido engrossado também foi associada ao histórico de 

prematuridade. A maior frequência de DSpO2 e DR observada pode ter sido 

devido à presença de problemas respiratórios e à incoordenação entre a 

deglutição e a respiração relacionada à prematuridade (Bingham, 2009; 

Barlow, 2009). 

A literatura também mostra associação entre as AD, RNF e penetração 

e o histórico de prematuridade (Newman et al, 2001; Giambra, Meinzen-

Derr, 2010; Salinas-Valdebenito et al., 2010), inclusive em crianças com 

sintomas de RGE (Fishbein et al., 2013). Diferentemente, na presente 

pesquisa, não houve associação entre as AD e o histórico de prematuridade. 

Além disso, as crianças com histórico de prematuridade apresentaram 

significativamente menos RGE, o que pode ser devido à idade desse grupo 

(média de 15 meses). Sabe-se que os bebês prematuros são de risco para 

apresentar RGE (Lightdale, Gremse, 2013), mas esse tende a se resolver 

espontaneamente no primeiro ano de vida com declínio na frequência até 15 
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meses (Hegar, Vandenplas, 2013; Lightdale, Gremse, 2013; Poets, 2013; 

Rosen, 2014). 

A DSpO2 também foi associada à presença de problemas neurológicos 

neste estudo, o que pode ter sido devido à alta prevalência de problemas 

respiratórios nos sujeitos estudados. Não foram encontrados estudos acerca 

de dessaturação em crianças com problemas neurológicos. 

As alterações na fase oral foram associadas à presença de problemas 

neurológicos, inclusive com líquido fino, o que corrobora outros estudos que 

mostram alta frequência de alteração na fase oral em crianças com 

problemas neurológicos, inclusive com PC, independentemente da 

consistência alimentar (Furkim et al., 2003; Silva et al., 2006; Vivone et al., 

2007; Calis et al., 2008; Marrara et al., 2008; Wilson, Hustad, 2009; Santoro 

et al., 2012; Arvedson, 2013; Benfer et al., 2013; van den Engel-Hoek et al., 

2013; Kim et al., 2013; Lustre et al., 2013). 

Para as alterações de fase faríngea, as crianças com alterações 

neurológicas apresentaram significativamente menor frequência de PLI. A 

literatura relata alta frequência de penetração e AL, inclusive silente, nessas 

crianças e, geralmente, ambas ocorrem com a mesma consistência 

alimentar (Furkim et al., 2003; Silva et al., 2006; Marrara et al., 2008; 

Santoro et al., 2012; Arvedson, 2013; Benfer et al., 2013; van den Engel-

Hoek et al., 2013; Kim et al., 2013). Neste estudo, analisamos apenas a PLI, 

sem ocorrência de AL na mesma consistência, o que poderia explicar a 

frequência observada. 
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Observou-se alta frequência de aspiração silente nas crianças com 

alterações neurológicas (86%). Weir et al. (2011) mostraram associação 

entre aspiração silente e problemas neurológicos. A falta de associação 

entre AL e problemas neurológicos neste estudo, pode ter sido devido à alta 

prevalência de problemas respiratórios em todos os sujeitos desta pesquisa. 

Estudos mostram que alterações na fase faríngea da deglutição, 

principalmente aspiração, inclusive silente, são associadas a problemas 

respiratórios (Khoshoo, Edell, 1999; Morton et al., 1999; Mercado-Deane et 

al., 2001; Sheikh et al., 2001; Lefton-Greif et al., 2006; Weir et al., 2007, Weir 

et al., 2011).  

Já a presença de RVRPD foi associada aos problemas neurológicos, 

o que confirma outros estudos que também mostram presença significativa 

de RVRPD nessas crianças (Furkim et al., 2003; Silva et al., 2006; Marrara 

et al., 2008; Arvedson, 2013; van den Engel-Hoek et al.,2013). 

 No presente estudo, a presença de DR na ACFD foi associada ao 

RGE. No estudo de Duca et al. (2008), o DR também foi uma das queixas 

mais frequentes em crianças com vômito após a alimentação. A literatura 

aponta que sintomas respiratórios podem ser sinais de RGE, principalmente 

em bebês e crianças menores do que 1 ano de idade (Lightdale, Gremse, 

2013; Hegar, Vandenplas, 2013), porém a maioria dos estudos não mostra 

associação entre eles (Rosen, 2014), principalmente em bebês prematuros 

(Slocum et al., 2009; Wheatley, Kennedy, 2009; Corvaglia et al., 2013). 

As crianças com RGE apresentaram significativamente menos 

alterações de fase oral, AL e RVRPD na VFD, e também menos problemas 
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neurológicos e histórico de prematuridade. A maioria das crianças com RGE 

foi avaliada com a consistência líquida fina, na qual foram menos frequentes 

as alterações de fase oral e RVRPD (Estudo I). Além disso, apresentaram 

menos problemas neurológicos, fator que mostrou associação significativa 

com essas alterações neste estudo. 

Apenas um estudo relata alteração de fase oral com sólidos em 

crianças com RGE (Mathisen et al., 1999). A literatura relata mais alterações 

de fase faríngea nessa população e frequência de 18 a 60% de aspiração 

silente (Mathisen et al., 1999; Fishbein et al., 2013), além de associação 

entre penetração laríngea e RGE (Giambra, Meinzen-Derr, 2010).  

O RGE pode diminuir os reflexos de proteção do trato aerodigestivo 

(Hegar, Vandenplas, 2013), o que explica a presença de aspiração silente 

nessas crianças. Neste estudo, todas as ocorrências de AL observadas nos 

sujeitos com RGE foram silentes. 

Duca et al. (2008) não constataram alterações significativas nas fases 

oral e faríngea em crianças com vômito após a alimentação, o qual é um 

sintoma de RGE, ao compará-las com crianças saudáveis. Neste estudo, o 

grupo sem RGE, apresentou maior frequência de problemas neurológicos, o 

que poderia explicar o motivo das alterações de fase oral e faríngea terem 

sido significativamente menos frequentes nas crianças com RGE. 

Para o fonoaudiólogo, saber quais as consistências alimentares que 

podem oferecer dificuldades para o paciente é fundamental para a prática 

clínica. Contudo, na presente pesquisa, observaram-se poucas diferenças 

relacionadas às diferentes consistências na associação entre os fatores 



 
Estudo II                                                                                                          

 

 

 

 

 

85 

clínicos e os achados da ACFD e da VFD, principalmente com líquido 

engrossado e pastoso homogêneo, o que pode ter sido devido ao número 

variado de sujeitos nos diferentes grupos avaliados com essas 

consistências.  

Ao verificar a influência da idade na presença dos SSC observados na 

ACFD, observaram-se diferenças significativas para AAC, AQV e DR 

relacionadas á idade. 

O tamanho pequeno do pescoço e o tônus diminuído da musculatura 

desse segmento corporal dificultam, mas não impedem a possibilidade de 

ausculta cervical com o estetoscópio em bebês (Hernandez, 2001). A AQV e 

a respiração ruidosa podem indicar presença de alimento e/ou secreção na 

via aérea, sendo sinais clínicos sugestivos de AL (Arvedson, Brodsky, 2002). 

Alguns estudos mostram que a AQV é observada tanto em crianças 

menores do que 1 ano de idade quanto nas maiores, mas a respiração 

ruidosa é mais frequente nas crianças menores do que 1 ano (Weir et al., 

2009). Nesta pesquisa, a AAC foi significativamente mais frequente nas 

crianças de 7 a 14 meses e menos frequente nas crianças menores do que 6 

meses e apenas as crianças maiores do que 1 ano apresentaram mais AQV, 

o que pode ser devido à dificuldade de avaliar clinicamente esses sinais em 

bebês e crianças menores. 

O DR foi significativamente mais observado nas crianças de 1 a 6 

meses, o que pode ser devido à incoordenação entre as funções de sucção-

deglutição-respiração atribuída à imaturidade e à presença de problemas 

respiratórios (Barlow, 2009). 
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Neste estudo, as crianças de 1 a 6 meses, no geral, apresentaram 

menos alterações de fase oral e menos RVRPD na fase faríngea na VFD. 

Crianças nessa faixa etária alimentam-se predominantemente de 

consistências líquidas, as quais facilitam o desempenho na fase oral, e o 

utensílio predominantemente utilizado é a mamadeira, quando não estão em 

aleitamento materno exclusivo. Nessa fase, para uma alimentação eficiente 

e segura, elas precisam realizar e coordenar as funções de sucção, 

deglutição e respiração adequadamente (Morris, Klein, 2000). 

Entre os 4 e 6 meses de idade, as habilidades motoras orais e o 

sistema digestório permitem a introdução de novos alimentos e se inicia a 

alimentação complementar com pastoso homogêneo (Morris, Klein, 2000). 

Nesta pesquisa, uma das duas crianças de 6 meses foi avaliada com 

pastoso homogêneo, o que está de acordo com a Sociedade Brasileira de 

Pediatria, a qual preconiza que a alimentação complementar seja iniciada a 

partir dos 6 meses de idade (SBP, 2008).  

A menor ocorrência de RVRPD observada nas crianças de 1 a 6 meses 

pode ter sido devido à alimentação predominante com consistências 

líquidas, que são mais fáceis para a musculatura faríngea impulsionar, 

diminuindo a presença de resíduos. 

Além disso, as alterações de fase oral e faríngea observadas nesta 

pesquisa foram associadas à presença de problemas neurológicos e as 

crianças nessa faixa etária não apresentaram significativamente a presença 

desses problemas. No entanto, houve presença significativa de RGE, o que 
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era esperado, pois, de acordo com a literatura, a idade pico para RGE é 4 

meses (Rosen, 2014). 

As crianças de 7 a 14 meses apresentaram significativamente mais 

alteração na fase faríngea com líquido fino, com predomínio de AL. As 

primeiras mudanças anatômicas que afetam a deglutição na infância são o 

alongamento e o alargamento da faringe, laringe e da cavidade oral com o 

crescimento da mandíbula e da face. As mudanças no alongamento faríngeo 

são associadas ao alargamento diferencial das cartilagens cricoidea e 

tireoidea. As idades exatas não são documentadas (Newman, Petersen, 

2006). 

Newman e Petersen (2006) relatam um estudo que compara a posição 

da laringe no recém-nascido e no bebê aos 8 meses de idade. Enquanto a 

ponta da epiglote permanece no nível C2 da coluna cervical, a parte inferior 

da laringe encontra-se em C5-C6 no bebê de 8 meses e em C3-C4 no 

recém-nascido. 

Rommel et al. (2003), ao estudar o desenvolvimento da oro e 

hipofaringe em bebês e crianças de 3 meses aos 4 anos de idade, 

mostraram que entre 3 meses e 1 ano já há um certo crescimento no 

segmento entre a base da língua e a entrada da laringe, de uma média de 

5,93 milímetros (mm) aos 3 meses para 6,64 mm aos 12 meses quando 

considerada a idade, e de 5,95 mm para 7,22 mm quando considerado o 

peso nas mesmas idades. 

Essas mudanças anatômicas, principalmente na laringe, que necessita 

de elevação e fechamento adequados para proteger a via aérea, juntamente 
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com a presença de problemas respiratórios podem ter sido a causa da maior 

frequência de alteração na fase faríngea nessa faixa etária. 

As crianças de 15 a 36 meses apresentaram significativamente mais 

alterações na fase oral, em todos os aspectos analisados, principalmente 

com líquido fino e líquido engrossado. Apesar de não ter dado diferença 

estatisticamente significante, provavelmente devido ao número reduzido de 

sujeitos, observou-se prevalência de 75% de problemas neurológicos nessa 

faixa etária. 

No desenvolvimento normal, nessa faixa etária, a criança apresenta 

vedamento labial adequado na realização de todas as funções 

estomatognáticas, a língua transfere o alimento de lado a lado 

adequadamente, a elevação da ponta da língua para deglutir torna-se 

padrão, os movimentos de mandíbula são circulares rotatórios e a 

mastigação eficiente. A criança se alimenta com todas as consistências 

alimentares (Morris, Klein, 2000; Hall, 2001; Arvedson, Brodsky, 2002). 

O esperado é, aos 10 meses, a criança apresentar movimento de 

lábios adequados para realizar a captação do alimento na colher e aos 12 

meses não apresentar mais escape extra-oral de alimentos. A partir dos 24 

meses, os padrões básicos das habilidades orais para a ingestão de 

diferentes consistências estão estabelecidos (Morris, Klein, 2000). 

Padrões orais imaturos podem não permitir que a criança faça a 

ingestão de alimentos com consistências apropriadas para a idade 

(Tcheremenska, Gisel, 1994). A alimentação predominante das crianças 

deste estudo foi com consistências líquidas e pastoso homogêneo. Com 
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base nisso, as crianças dessa faixa etária nesta pesquisa apresentaram uma 

importante alteração nas habilidades orais para a alimentação, 

provavelmente devido à presença de problemas neurológicos, fator 

significativamente associado às alterações observadas. 

As crianças maiores do que 37 meses apresentaram mais alteração na 

fase faríngea, caracterizada por presença de RVRPD, com pastoso 

homogêneo. Além disso, a presença de problemas neurológicos nessa faixa 

etária foi significativa. 

A partir dos 3 anos de idade, as funções estomatognáticas apresentam 

padrão adulto e melhoram em precisão e eficiência até os 8 anos (Morris, 

Klein, 2000; Le Révérend et al., 2014). Apesar das alterações na fase oral 

não terem dado significância estatística, provavelmente devido ao número 

reduzido de sujeitos nessa faixa etária, 60% das crianças apresentaram 

essas alterações, o que não é mais esperado no desenvolvimento normal. 

Além disso, essas crianças ainda alimentavam-se predominantemente de 

pastoso homogêneo. 

As alterações na fase faríngea observadas evidenciam também uma 

alteração na mobilidade da musculatura faríngea, a qual resulta em RVRPD, 

principalmente com pastoso homogêneo (Arvedson, Brodsky, 2002). Além 

disso, as alterações observadas nessa faixa etária nesta pesquisa foram 

provavelmente devido à presença significativa de problemas neurológicos a 

qual foi associada à essas alterações. 

As crianças maiores do que 1 ano de idade apresentaram 

significativamente mais alterações de fase oral em todos os aspectos 
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analisados e mais RVRPD na fase faríngea. Além disso, a presença de 

problemas neurológicos nessa faixa etária também foi significativa. 

A partir de 1 ano de idade, a criança alimenta-se de consistências 

sólidas, inicialmente macias, apresenta vedamento labial para deglutir, a 

língua transfere o alimento para ambos os lados e se iniciam os movimentos 

diagonais rotatórios de mandíbula (Morris, Klein, 2000; Hall, 2001; Le 

Révérend et al., 2014). As crianças deste estudo apresentaram 

significativamente mais problemas neurológicos, o que provavelmente foi a 

causa das alterações nas fases oral e faríngea observadas, as quais não 

eram esperadas para a idade, evidenciando também uma importante 

alteração no desenvolvimento das habilidades orais para a alimentação. 

No estudo de Weir et al. (2009), as crianças maiores do que 1 ano 

também apresentaram mais RVRPD com líquido fino e pastoso homogêneo 

na VFD, e, em outro estudo (Weir et al., 2011), também não observaram 

diferença para a presença de AL.  

As constatações deste estudo são primordiais para a prática clínica 

fonoaudiológica, pois ressaltam a presença de problemas neurológicos como 

uma evidência de risco para AD. Além disso, na ACFD, o profissional deve 

estar atento aos SSC sugestivos de AFFD observados, os quais são 

influenciados pela idade do paciente, pois as crianças menores do que 6 

meses apresentam mais DR, enquanto AAC e AQV são mais observadas 

em crianças maiores. 

Apesar de ter estudado os prontuários de 55 crianças, esta pesquisa foi 

realizada conforme a demanda do serviço e não foi possível estabelecer 
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grupos homogêneos em relação ao número de sujeitos, o que favoreceria 

análise estatística mais refinada. Além disso, a presença de problemas de 

saúde concomitantes em todos os sujeitos do estudo deve ter influenciado 

os resultados observados. 

A despeito de o presente estudo tratar-se de análise retrospectiva, o 

uso do PAD-PED (Flabiano-Almeida et al., 2014), protocolo com definições e 

parâmetros definidos a partir da literatura, permitiu a consistência na coleta 

dos dados da ACFD. 

Ainda são escassos os estudos prospectivos com as ACFD e a VFD 

que identifiquem fatores de risco associados à AD na população infantil e 

que verifiquem a influência da idade na presença dessas alterações, tanto 

na literatura nacional quanto na internacional. Logo, são necessários mais 

estudos prospectivos, com desenho metodológico rigoroso, com um maior 

número de sujeitos e grupos controle de crianças saudáveis, para confirmar 

os resultados desta pesquisa, identificar mais evidências de risco para AD e 

verificar a influência da idade na presença dessas alterações na população 

infantil. 
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5. Conclusões 

 

 Na ACFD, a DSpO2 foi associada ao histórico de prematuridade e à 

presença de problemas neurológicos e o DR foi associado à presença de 

RGE. 

Na VFD, as alterações de fase oral e RVRPD foram associadas à 

presença de problemas neurológicos. Houve menor frequência de PLI nas 

crianças com problemas neurológicos e menor frequência de alterações de 

fase oral e faríngea nas crianças com RGE. Não houve associação entre os 

achados da VFD e o histórico de prematuridade. 

Observaram-se diferenças significativas para AAC, AQV e DR 

relacionadas à idade, sendo mais observado o DR nas crianças menores do 

que 6 meses, a AAC nas crianças de 7 a 14 meses e a AQV nas crianças 

maiores do que 1 ano. 

Os achados da VFD relacionados à idade foram influenciados pela 

presença de problemas neurológicos. As alterações de fase oral foram 

predominantes nas crianças de 15 a 36 meses e maiores do que 1 ano de 

idade, enquanto as alterações de fase faríngea foram mais observadas nas 

crianças de 7 a 14 meses e maiores do que 37 meses e o RVRPD nas 

crianças maiores do que 1 ano de idade. Tais constatações evidenciaram 

uma alteração importante no desenvolvimento das habilidades orais para a 

alimentação na população estudada. 
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O fonoaudiólogo deve estar atento à presença de problemas 

neurológicos em seus pacientes, a qual é um fator clínico associado à AD, e 

à idade dos mesmos, pois essa influencia nos SSC observados na ACFD. 
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