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RESUMO 

 

Leite KKA. Indicadores do risco de broncoaspiração em pacientes com 
acidente vascular cerebral isquêmico em fase aguda [dissertação]. São Paulo: 
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2018. 
 
Introdução: O acidente vascular cerebral (AVC) é a principal causa de 
mortalidade no Brasil, sendo considerado um dos maiores problemas de saúde 
pública do país. A alteração da deglutição, conhecida como disfagia, tem alta 
incidência e prevalência e contribui para o aumento dos índices de mortalidade, 
morbidade, custos hospitalares e principalmente, para redução da qualidade de 
vida dos pacientes e cuidadores. Desta forma, o estabelecimento de 
diagnósticos, prognósticos e tratamentos adequados são fundamentais. 
Objetivo: Investigar os indicadores de risco de broncoaspiração em pacientes 
com AVC isquêmico (AVCi) em fase aguda admitidos em pronto-socorro (PS). 
Métodos: Participaram do estudo 134 adultos admitidos no PS de um hospital 
terciário, com diagnóstico de AVCi em fase aguda, submetidos à avaliação 
fonoaudiológica em beira de leito. As etapas de coleta de dados envolveram: 
avaliação fonoaudiológica clínica do risco de broncoaspiração, determinação 
da gravidade do AVCi de acordo com a Escala da National Institute of Health 
Stroke Scale (NIHSS) no momento da avaliação fonoaudiológica, avaliação 
objetiva da deglutição por meio do exame de videofluoroscopia da deglutição 
(VDF), levantamento das variáveis demográficas e indicadores clínicos. 
Resultados: Os 134 pacientes foram divididos em dois grupos de acordo com 
os resultados da avaliação fonoaudiológica: G1 (grupo de risco para disfagia) – 
42 participantes que falharam na avaliação por apresentar pelo menos um 
destes sinais clínidos (ausculta cervical alterada, voz molhada, tosse ou 
engasgo) e G2 (grupo sem risco para disfagia) – 92 participantes que não 
apresentaram falha na avaliação. As análises indicaram os seguintes 
resultados significantes: os participantes de G1 apresentaram média de idade 
superior a 69 anos, maior pontuação na NIHSS, demoraram mais tempo para 
receber alta fonoaudiológica, receberam maior número de indicação de via 
alternativa de alimentação após avaliação fonoaudiológica e apresentaram pior 
desfecho (receberam menos alta fonoaudiológica). O sinal clínico preditor de 
broncoaspiração que mais diferenciou os grupos foi a presença de tosse, com 
o volume de oferta de 50 ml. Conclusão: Pacientes com AVCi agudo que 
apresentarem idade superior a 69 anos, com escore ≥9 na NIHS, e que 
apresentarem tosse após a deglutição no teste com água (50 ml) em beira de 
leito, devem ser priorizados para avaliação fonoaudiológica completa e se 
necessário, encaminhados para a confirmação dos resultados por exame de 
imagem. 

 
 
Descritores: Fonoaudiologia; Deglutição; Transtornos da Deglutição; Acidente 
Vascular Cerebral; Indicadores de Serviço, Reabilitação. 
 



 

 

ABSTRACT 

 
KKA Leite. Indicators of the risk of bronchoaspiration in patients with acute 
ischemic stroke [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo” ; 2018. 
 
Introduction: Stroke is the leading cause of mortality in Brazil and is 
considered one of the country's major public health problems. The swallowing 
disorder, known as dysphagia, has a high incidence and prevalence and 
contributes to an increase rates of mortality, morbidity, hospital costs, and 
mainly to reduce the quality of life of patients and caregivers. In this way, the 
establishment of adequate diagnoses, prognostics and treatments are 
fundamental. Objective: To investigate the risk indicators of bronchoaspiration 
in acute stroke patients admitted to Emergency Room (ER). Methods: 134 
adults admitted to the ER of a tertiary hospital with a diagnosis of acute 
ischemic stroke (AIS), submitted to a bedside speech-therapist assessment, 
participated in the study. Data gathering involved: clinical speech-language 
assessment of the risk of bronchoaspiration, determination of the severity of 
stroke according to the National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS) at the 
time of the speech-language evaluation, objective assessment of swallowing by 
examination of Videofluoroscopy of Swallowing (VFS), and the verification of 
demographic variables and clinical indicators. Results: The 134 patients were 
divided into two groups according to the results of the speech-language 
evaluation. Participants who failed (i.e. presence of indicatives of oropharyngeal 
dysphagia) when there was positive response on at least one of the following 
protocol items: cervical auscultation, wet or gurgly sounding voice after drinking, 
coughing, or choking were grouped as "Risk for Dysphagia" (n=42), and those 
who did not fail were grouped as "No Risk" (n=92). The analysis indicated the 
following significant results: patients with a higher risk of bronchoaspiration 
presented mean age over 69 years, NIHSS score ≤9 points, had more 
indication of alternate feeding after speech-language evaluation and presented 
poorer outcome (fewer individuals discharged from swallowing rehabilitation 
sessions). The predictor of bronchoaspiration that most differentiated the 
groups was the presence of cough, with a supply volume of 50 ml. Conclusion: 
Patients with AIS, admitted to the ER, who present age≥69 years, score on the 
NIHSS≥9, cough after swallowing in water test (50 ml), should be prioritized for 
the complete speech-language evaluation, and sent to support the results by 
image examination. 
 
 
Descriptors: Speech-Language and Hearing Sciences; Swallowing; 
Swallowing Disorders; Stroke; Indicators of Healthy Services; Rehabilitation. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

A temática dessa dissertação foi baseada na necessidade de uma 

fundamentação metodológica para a avaliação da deglutição em pacientes com 

acidente vascular cerebral (AVC) em fase aguda admitidos em Pronto Socorro. 

Na área hospitalar, o fonoaudiólogo é o profissional responsável pelo 

gerenciamento dos distúrbios da deglutição, tendo como um dos seus 

principais objetivos, propiciar ao paciente o retorno seguro da alimentação por 

via oral. A disfagia é um distúrbio da deglutição que apresenta alta incidência e 

prevalência, contribuindo para o aumento dos índices de mortalidade, 

morbidade, custos hospitalares e principalmente, para redução da qualidade de 

vida dos pacientes e cuidadores. Desta forma, é fundamental o 

estabelecimento de diagnósticos, prognósticos e tratamentos adequados para 

a disfagia.  

A literatura atual descreve diferentes instrumentos para triagem e 

avaliação da deglutição, tendo como principal objetivo, identificar os indivíduos 

que apresentam maior risco de aspiração laringotraqueal, entre eles, os 

indivíduos cometidos por AVC em fase aguda. A caracterização eficiente desta 

população é condição essencial para o desenvolvimento de protocolos de 

avaliação e tratamento padronizados, baseados no conceito da Fonoaudiologia 

Baseada em Evidências, visando garantir a qualidade dos serviços oferecidos. 

No ano de 2011, concluí minha graduação no Curso de Fonoaudiologia 

na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Durante a graduação, tive 

a oportunidade de realizar um estágio extracurricular no Ambulatório de 
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Otorrinolaringologia e Fonoaudiologia do Hospital das Clínicas de Campinas, 

sendo este o meu primeiro contato direto com a área da disfagia.  

Em 2012, a fim de aprofundar meus conhecimentos na atuação junto aos 

pacientes disfágicos, fui aprovada no processo seletivo para o Aprimoramento 

Profissional em Fonoaudiologia Hospitalar em Funções Orofaciais do Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(HCFMUSP), coordenado pela Profa. Dra. Claudia Regina Furquim de 

Andrade, recebendo bolsa da Fundação do Desenvolvimento Administrativo 

(FUNDAP).  

Durante o Aprimoramento, realizado entre os anos de 2012 e 2013, pude 

conhecer e atuar profissionalmente nos diversos Serviços coordenados pela 

Divisão de Fonoaudiologia do HCFMUSP, o que me propiciou adquirir e 

aprofundar conhecimentos e desenvolver as habilidades necessárias para a 

prática profissional em ambiente hospitalar.  

No ano de 2013, fui contratada pela Fundação Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo para atuar na área da disfagia no Instituto 

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

São Paulo ICHC-FMUSP. A experiência com o trabalho hospitalar e as 

atividades desenvolvidas junto à Divisão de Fonoaudiologia do HCFMUSP me 

fizeram refletir sobre a prática assistencial baseada em evidências, estimulando 

meu desejo em desenvolver pesquisa nesta área.  

A partir de 2015, comecei a acompanhar semanalmente as visitas 

médicas da equipe de Neurologia Clínica do Pronto Socorro do ICHC-FMUSP. 

Em decorrência destas visitas, iniciei minha prática profissional junto aos 

pacientes com AVC recém-admitidos no Hospital. Neste ano, o contato com 
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pacientes que apresentavam disfagia pós-AVC me motivou a buscar 

embasamento científico quanto aos protocolos de avaliação existentes, tendo 

como objetivo aprimorar a triagem para o risco de broncoaspiração nesta 

população. 

Os anos seguintes foram importantes e determinantes, tanto para o 

fortalecimento do meu trabalho junto à equipe da Divisão de Fonoaudiologia do 

HCFMUSP, quanto para o início da minha experiência com a Pós-Graduação 

da FMUSP. 

Em 2016 ingressei no Mestrado buscando ampliar meus conhecimentos 

teóricos e metodológicos para a atuação junto aos pacientes disfágicos pós-

AVC e assim, poder contribuir com a área da Fonoaudiologia Hospitalar. 

O projeto de pesquisa elaborado para minha dissertação de Mestrado 

teve como objetivo inicial caracterizar a deglutição de pacientes com AVC 

isquêmico (AVCi) em fase aguda, correlacionando os achados da avaliação 

clínica da deglutição, utilizando o Protocolo de Avaliação do Risco para 

Disfagia (PARD), com os achados da avaliação objetiva da deglutição, por 

meio do exame de videofluoroscopia da deglutição (VDF). No entanto, durante 

o Mestrado, este objetivo inicial precisou ser revisto em decorrência das 

dificuldades encontradas na realização da VDF com esta população, como por 

exemplo, as limitações do quadro clínico, dificuldade de deslocamento e 

posicionamento destes pacientes, o alto custo do exame, entre outros. Desta 

forma, a proposta de análise do estudo foi expandida e novas questões foram 

elaboradas, possibilitando a realização desta pesquisa. 

Cabe ressaltar que a escolha deste tema, conhecer os indicadores de 

broncoaspiração na fase aguda do AVC, foi motivada pela alta incidência desta 
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doença no Pronto Socorro do ICHC-FMUSP. A caracterização desta 

população, o conhecimento dos sinais e sintomas da disfagia pós AVCi em 

fase aguda poderão dar suporte à equipe de reabilitação fonoaudiológica para 

a escolha de métodos mais eficiente de avaliação e tratamento, permitindo um 

ganho na qualidade e eficiência das intervenções quanto uma redução nos 

custos hospitalares. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Segundo dados da Organização Mundial de Acidente Vascular Cerebral 

(AVC), um em cada seis indivíduos no mundo terá um AVC ao longo de sua 

vida1. No Brasil, o AVC é a principal causa de mortalidade, além disso, 

caracteriza-se como uma doença extremamente incapacitante, sendo 

considerado um dos maiores problemas de saúde pública do país2. 

Historicamente, o AVC era visto como um risco inerente ao 

envelhecimento e por esse motivo, raramente foi priorizado nas ações dos 

sistemas de saúde3. Contudo, a partir de 2007, houve uma mudança nesse 

cenário, resultando no desenvolvimento de processos que visam a melhora da 

efetividade e eficiência dos procedimentos adotados para pacientes 

acometidos pelo AVC2.  

Sabe-se que o AVC está amplamente relacionado aos mecanismos 

etiológicos e aos fatores de risco, que podem aumentar a probabilidade de sua 

ocorrência4,5,6,7. Os principais fatores de risco podem ser divididos em três 

grupos: modificáveis (hipertensão arterial sistêmica, tabagismo, diabetes 

mellitus); não modificáveis (idade, gênero, raça); e risco potencial 

(sedentarismo, obesidade e alcoolismo)6,7. 

O AVC pode ser causado por uma restrição do fluxo sanguíneo dentro 

de um vaso em determinada área cerebral, caracterizando assim, um AVC 

isquêmico (AVCi), tipo mais prevalente e que abrange 87% dos casos. Quando 

o extravasamento de sangue pelo rompimento de um vaso no cérebro é a 

causa do AVC, denomina-se hemorrágico (AVCh). Os sinais e sintomas 
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dependem do local da lesão, podendo ser encontrados vários tipos de 

acometimentos 4,8,9. 

Na literatura encontram-se diversos estudos10,11,12 correlacionando a 

alteração da deglutição, conhecida como disfagia, em pacientes pós-AVC. 

Observa-se que a incidência de disfagia nesta população varia de 45 a 90%, 

dependendo da metodologia aplicada por cada estudo. Além disso, verifica-se 

que a disfagia é encontrada em mais de 50 % dos casos de AVC na fase 

aguda, caracterizada desde o ictus do AVC (momento em que se iniciam os 

sintomas) até sete dias depois13. Dentre as principais complicações clínicas 

decorrentes de disfagia estão a desnutrição, desidratação e complicações 

pulmonares, como a pneumonia aspirativa13. 

A American Heart Association/American Stroke Association14, aponta 

que os pacientes que apresentam falha na triagem de disfagia são até sete 

vezes mais susceptíveis a desenvolver pneumonia do que os que passam na 

triagem e necessitam do dobro de tempo de internação hospitalar. Desse 

modo, é fundamental a realização da triagem fonoaudiológica nas primeiras 

horas de internação hospitalar em todos os pacientes com AVC, precedendo a 

indicação e prescrição da dieta e administração de medicações por via oral. O 

manejo precoce desses pacientes visa minimizar o índice de complicações 

clínicas hospitalares, incluindo o risco de pneumonia aspirativa.  

Na literatura, a relação entre o AVC e a disfagia não possui uma 

incidência homogênea15,16,17, além disso, os estudos atuais não apresentam 

um consenso no que diz respeito ao uso de instrumentos de avaliação da 

deglutição. Uma vez que não há um modelo instrumental global pré-

estabelecido específico para o rastreio da disfagia, os sinais clínicos para 
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identificação de alterações da deglutição e os critérios de passa e falha ainda 

são questionáveis. 

O rastreio da disfagia muitas vezes é feito com o auxílio de exames que 

avaliam a deglutição de forma objetiva, como a videoendoscopia da deglutição 

(VED) e a videofluoroscopia da deglutição (VDF)18. Tradicionalmente, a VDF é 

considerada o exame padrão ouro para a identificação da disfagia18. 

Entretanto, a aplicabilidade clínica deste exame é comprometida para os 

pacientes com AVC, quer pela necessidade de locomoção dos pacientes em 

estado grave para o setor de realização do exame, quer pela necessidade do 

envolvimento de diferentes profissionais para o manejo do paciente desde o 

leito até o exame, ou ainda pela necessidade de equipamentos específicos e 

profissionais capacitados que, muitas vezes, não estão disponíveis nos 

hospitais.  

A preocupação em relação aos cuidados com o AVC está crescendo 

mundialmente. Manuais de boas práticas em AVC vêm sendo publicados em 

grandes centros de saúde em países como Austrália, Canadá, Alemanha, e 

Inglaterra19-22. No Brasil, a linha de cuidados em AVC na rede de atenção às 

urgências e emergências prevê avalição fonoaudiológica em até 72 horas a 

partir da internação e atendimento fonoaudiológico diário dos pacientes na fase 

aguda11. A avaliação clínica fonoaudiológica, realizada em beira leito, tem sido 

o meio mais rápido para verificar a deglutição destes pacientes. O Manual de 

rotinas para atenção ao AVC23, publicado pelo Ministério da Saúde em 2013 e 

revisado em 201814, recomenda que todos os pacientes que consigam manter 

o controle postural e o estado de alerta por 15 minutos devem ser rastreados 

para disfagia e somente após essa avaliação, a alimentação por via oral pode 
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ser liberada. Entretanto, essa não é a realidade de muitos hospitais, já que 

existe uma escassez de profissionais especializados na área.  

Nesse contexto, a Fonoaudiologia tem como objetivos a avaliação, a 

orientação e a reabilitação do paciente do paciente com AVC, tendo um papel 

relevante na identificação e no tratamento da disfagia orofaríngea, 

possibilitando condições satisfatórias e seguras de alimentação, o que 

minimiza os riscos de broncoaspiração24. O fonoaudiólogo avalia a indicação 

de via alternativa de alimentação e a possibilidade de sua retirada, a indicação 

de dieta via oral, tal como o seu modo de oferta e a necessidade de 

modificação da consistência alimentar. 

 O modo de avaliação clínica da deglutição para os pacientes com AVC 

agudo é variável. Um protocolo de triagem de disfagia validado em 2018 no 

Canadá12, avaliou a deglutição de 311 pacientes com oferta de água, sendo 

identificados os seguintes preditores clínicos: mobilidade de língua, disfonia 

prévia, alteração vocal durante/após a deglutição e tosse durante/após a 

deglutição. O estudo apresentou alta sensibilidade geral (91,3%) e 

especificidade de 66.7%. Outro estudo25, que também avaliou os pacientes 

com oferta de alimento, identificou como preditores clínicos os itens: tosse, voz 

molhada e escape extra oral. Já uma pesquisa26 que rastreou a presença de 

disfagia sem oferta via oral, considerou como preditores de risco os itens: nível 

de alerta, presença de assimetria/fraqueza de língua, presença de 

assimetria/fraqueza da musculatura facial, presença de assimetria/fraqueza 

palatina.  

Em relação à identificação de indicadores de broncoaspiração em 

pacientes com AVC, um estudo recente27 observou que a necessidade de 



9 

 

colocação de via alternativa de alimentação em pacientes pós-AVC apresenta 

correlação com um maior índice de mortalidade e um pior desfecho, apesar da 

colocação do tubo de alimentação reduzir o risco de aspiração 

broncopulmonar28. Um outro estudo29 apontou que 50% dos pacientes pós-

AVC permanecem com disfagia após a alta hospitalar e que a disfagia grave é 

um preditor para um desfecho não favorável (maior índice de mortalidade). O 

alto custo hospitalar associado aos cuidados com AVC também é documentado 

na literatura, uma vez que os pacientes com disfagia normalmente necessitam 

de um maior número de procedimentos (ex: exames radiográficos), fazem mais 

uso de antibióticos e permanecem mais tempo hospitalizados30. 

A literatura específica da área da disfagia tem preconizado o 

estabelecimento de indicadores específicos para a priorização de atendimento 

fonoaudiológico dos pacientes31,32. O presente estudo pretende contribuir para 

a compreensão da disfagia na fase aguda do AVC identificando os indicadores 

de risco de broncoaspiraçã dos pacientes disfágicos nas primeiras horas do 

ictus. O estabelecimento desses indicadores não só otimizará as avaliações da 

deglutição em beira de leito, mas também auxiliará na redução dos custos 

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

oral é essencial para recuperação do quadro geral do paciente e para a 

redução do risco de complicações clínicas ou necessidade de nova internação 

em decorrência de pneumonia aspirativa4,31,33.  

Dada a importância do tema e a escassez de dados na literatura 

científica, o objetivo do presente estudo foi investigar os indicadores de risco de 

broncoaspiração em pacientes com AVCi em fase aguda admitidos em pronto-

socorro. Para isso, foram considerados os resultados da avaliação clínica da 
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deglutição, variáveis demográficas e clínicas. Além disso, o presente estudo 

comparou os achados da avaliação objetiva da deglutição, por meio do exame 

de VDF, com os resultados da avaliação clínica da deglutição. 
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2. MÉTODO 

 

 

O presente estudo caracteriza-se como um estudo clínico transversal 

observacional. O projeto foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de 

Projetos de Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (CAPPesq-HCFMUSP 1.735.316 - ANEXO A). Os 

procedimentos de coleta de dados foram iniciados somente após a assinatura 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido por todos os pacientes ou 

seus responsáveis (ANEXO B). 

 

2.1. Participantes 

 Participaram deste estudo pacientes adultos recém-admitidos no Pronto 

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

São Paulo (HCFMUSP), diagnosticados com AVCi, que foram submetidos à 

avaliação da deglutição em beira de leito, por solicitação médica, pela equipe 

da Divisão de Fonoaudiologia do mesmo hospital, no período de setembro de 

2016 a novembro de 2017. 

 Os critérios de inclusão adotados neste estudo foram: idade ≥18 anos; 

estabilidade clínica segundo prontuário médico; confirmação do diagnóstico de 

AVCi segundo avaliação médica neurológica e de exames de tomografia 

computadorizada de crânio (TCC); pacientes em fase aguda da doença (de 2 a 

7 dias após o AVC); escore na Escala de Coma de Glasgow34 (GCS) ≥12; 

escore ≥4 na National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS)35 ausência de 

comprometimento respiratório; ausência de AVC prévio; pacientes em jejum ou 
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em uso de via alternativa de alimentação (VAA) no momento da avalição clínica 

para o risco de broncoaspiração; ausência de histórico de uso prévio de VAA; 

ausência de traqueostomia; ausência de histórico de procedimentos cirúrgicos 

envolvendo a região de cabeça e pescoço; ausência de contra-indicações 

fisiológicas (exposição à radiação e alergia ao Bário) e posturais para 

realização do exame de VFD.  

Um total de 766 indivíduos com AVCi agudo foram admitidos no 

HCFMUSP e receberam atendimento fonoaudiológico no período dos 15 

meses estudados. O fluxograma (Figura 1) ilustra como ocorreu a seleção final 

da amostra de indivíduos incluídos neste estudo. 

 

 

Figura 1 - Fluxograma dos participantes incluídos e excluídos do estudo 

Legenda: PS - Pronto Socorro; UTI - Unidade de Terapia Intensiva; TQT - Traqueostomia  



13 

 

2.2. Procedimento 

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

clínica do risco de broncoaspiração, b) determinação da gravidade do AVCi 

segundo NIHSS35 c) avaliação objetiva da deglutição por meio do exame de 

VDF, com a avaliação da ocorrência de penetração/aspiração segundo a 

Escala de penetração e aspiração de Rosenbek36, d) levantamento das 

variáveis demográficas, e) indicadores clínicos. 

 

2.3. Avaliação fonoaudiológica clínica do risco de broncoaspiração 

O risco de broncoaspiração foi determinado com base no Protocolo 

Fonoaudiológico de Avaliação do Risco da Disfagia (PARD)37, utilizado de 

maneira rotineira pela Divisão de Fonoaudiologia do HCFMUSP para avaliação 

da deglutição.  

O PARD é um protocolo brasileiro indicado para a avaliação precoce em 

beira leito do risco de broncoaspiração. Sua aplicação inclui a oferta de 

volumes controlados de água e de purê. O resultado final indica se o paciente 

pode receber volumes maiores de líquidos/alimentos e diferentes consistências 

alimentares, além da necessidade ou não de monitoramento para a 

alimentação segura. O protocolo é divido em duas seções – teste de deglutição 

de água e teste de deglutição com purê. Sua aplicação inclui a oferta de 

volumes controlados de água e de purê. Os resultados observados durante a 

aplicação são registrados como passa ou falha para cada item do protocolo. 

Como determinado pelos autores do PARD37, os pacientes são avaliados 

durante a deglutição de volumes de água oferecida na seringa e de purê de 

frutas oferecidos na colher. 
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No presente estudo, foi considerado apenas o resultado do teste de 

água, nos volumes de 3ml, 5ml e 10ml, sendo as ofertas repetidas por três 

vezes para a confirmação dos resultados. Também foi incluída uma oferta de 

50ml de água no copo em goles livres.  

Para garantir a confiabilidade dos dados, todos os fonoaudiólogos 

responsáveis pela avaliação da deglutição em beira de leito receberam um 

treinamento específico para aplicação do PARD. Todos os pacientes do estudo 

receberam tratamento individual para reabilitação da deglutição até a resolução 

da disfagia ou a alta hospitalar. 

Os critérios para interpretação desses dados estão descritos no Quadro 

1: 

Quadro 1 - Definição das variáveis do PARD para o teste de deglutição de água 

Variáveis Julgamento Clínico 

 
Escape extra oral 

 
Água não escapa pelos lábios, gerencia o bolo adequadamente – 
passa 
Dificuldade no gerenciamento do bolo, presença de escorrimento do 
líquido pela boca – falha 
 

Tempo de trânsito oral Deglutição do bolo em até 4 segundos – passa 
Deglutição do bolo em mais de 4 segundos ou ausência de deglutição 
– falha 
 

Refluxo nasal A água não escapa pela cavidade nasal – passa 
A água escapa pela cavidade nasal – falha  
 

Deglutições múltiplas por 
bolo  

Presença de uma única deglutição por bolo – passa  
Presença de mais de uma deglutição por bolo – falha 
 

Elevação laríngea 
(monitorada com o 

posicionamento dos 
dedos indicador e médio 

sobre o hióide e 
cartilagem tireóide) 

 

A laringe atinge, em media, uma elevação de dois dedos do 
examinador – passa 
A laringe atinge uma elevação de menos de dois dedos do examinador 
– falha  
 

Ausculta cervical (o 
estetoscópio deve ser 
posicionado na parte 
lateral da junção da 
laringe e a traquéia, 
anterior à carótida) 

 

Presença de três sons característicos da deglutição, indicando que o 
bolo passou pela faringe – dois cliques seguidos por um som 
expiratório – passa 
Quando não há presença dos sons ou presença de outros sons não 
descritos acima – falha  
 

Saturação de oxigênio Não apresenta mudanças na saturação do oxigênio em mais de 4 
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(Saturação basal de 
oxigênio registrado antes 

da avaliação da 
deglutição, utilizando um 
monitor ou oximetria de 

pulso) 
 

unidades – passa 
Apresenta mudanças na saturação do oxigênio em mais de 4 
unidades– falha  
 

Qualidade vocal Não apresenta alterações no primeiro minuto após a deglutição – 
passa 
A voz apresenta um som borbulhante (“molhada”) no primeiro minuto 
após a deglutição – falha  
 

Tosse  Não há presença de tosse no primeiro minuto após a deglutição – 
passa 
Presença de tosse (voluntária ou não) seguida ou não por pigarro 
durante o primeiro minuto após a deglutição – falha  
 

Engasgo   Não há a presença de engasgo após a deglutição – passa 
Presença de engasgo durante ou após a deglutição – falha 
 

Outros sinais (frequência 
cardíaca e respiratória) 

Não há presença de alterações significativas na frequência cardíaca 
(60-100 batimentos por minuto) e na frequência respiratória (12-20 
respirações por minuto) – passa 
Presença de sinais como cianose, broncoespasmo e alterações 
significativas nos sinais vitais – falha 

 

Uma pesquisa publicada em 2014 investigou os preditores do risco de 

broncoaspiração após a intubação orotraqueal prolongada24, com base nos 

resultados do PARD na avaliação com água. Nesse trabalho, os autores 

concluíram que os preditores do risco de broncoaspriação nessa população 

foram: deglutições múltiplas; ausculta cervical alterada; presença de tosse após 

a deglutição e presença de engasgos. No presente estudo, o paciente foi 

considerado de risco para broncoaspiração (falha no PARD) quando 

apresentasse pelo menos um desses mesmos sinais. O item deglutições 

múltiplas não foi incluído como critério de falha, uma vez que, segundo a 

literatura, este pode ser indicativo de adaptação fisiológica da deglutição31. O 

teste de água foi interrompido assim que o paciente apresentasse algum dos 

sinais clínicos indicativos de broncoaspiração.  
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2.4. Avaliação da disfunção neurológica pela NIHSS 

 A National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS) é uma escala 

padrão, validada, segura, quantitativa da magnitude do déficit neurológico após 

o AVC35. A escala NIHSS é um instrumento de uso sistemático que permite 

uma avaliação quantitativa dos déficits neurológicos relacionados ao AVC38. 

Esta escala foi inicialmente proposta como instrumento de padronização para 

graduar numericamente o estado neurológico inicial dos pacientes na fase 

aguda da doença. Atualmente, a escala é utilizada nesses mesmos pacientes 

como indicador de prognóstico e como guia terapêutico38. Adicionalmente, a 

escala serve para monitorizar o estado do paciente, permitindo uma linguagem 

comum para troca de informações entre os profissionais de saúde. A NIHSS é 

um instrumento simples, válido, que pode ser aplicado em beira de leito, de 

forma consistente por médicos, enfermeiros ou membros da equipe 

multidisciplinar39. 

A escala35 é composta por 11 itens, sendo eles: nível de consciência, 

movimento ocular, campo visual, presença de paralisia facial, função motora de 

braços e pernas, ataxia, sensibilidade, linguagem, fala e extinção (negligência). 

Para cada item da escala é atribuído um escore variando de 0 a 2, 0 a 3 ou de 

0 a 4 pontos nas habilidades avaliadas. Em cada um dos itens, o escore 0 é 

atribuído para indicar função normal, enquanto o escore mais elevado (1, 2, 3 

ou 4) indica maior disfunção neurológica4,39. Os escores de cada habilidade são 

somados ao final, obtendo-se um valor que pode variar a 0 a 42 pontos, sendo: 

0 - sem evidência de déficit neurológico na esfera testada e 42 - paciente em 

coma e não responsivo (ANEXO 3). 
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No presente estudo, a pontuação da NIHSS foi realizada pelo médico 

neurologista responsável pelo pronto-socorro no mesmo dia em que foi 

realizada a avaliação clínica do risco de broncoaspiração. De acordo com a 

pontuação total na NIHSS, o paciente é classificado da seguinte forma: Grau 1: 

Leve (≤8); Grau 2: Moderado (9 a 13); Grau 3: Grave (≥14). 

 

2.5. Indicadores clínicos 

Para a determinação dos fatores clínicos associados ao risco de 

broncoaspiração, foram incluídas as seguintes variáveis demográficas e 

clínicas: idade; gênero; tempo entre a avaliação da deglutição e a alta 

fonoaudiológica (em dias); tempo entre a avaliação fonoaudiológica e a alta 

hospitalar (em dias); número de atendimentos fonoaudiológicos até o retorno 

da via oral de alimentação; indicação de via alternativa de alimentação após a 

avaliação da deglutição; indicação para retirada da via alternativa de 

alimentação durante o atendimento fonoaudiológico; número de atendimentos 

fonoaudiológicos para a retirada da via alternativa de alimentação e desfecho 

do paciente (alta fonoaudiológica, alta hospitalar, suspensão do atendimento 

por agravamento do quadro clínico, transferência hospitalar ou óbito). 

 

2.6. Avaliação Objetiva da Deglutição – Videofluoroscopia 

Após a aplicação do PARD, um a cada nove pacientes foi 

randomicamente selecionado para a avaliação objetiva da deglutição por meio 

do exame de VDF. O intervalo entre a avaliação clínica fonoaudiológica e a 

avaliação objetiva da deglutição foi de ≤ 24 horas. Ao todo, 15 pacientes 

realizaram o exame. 
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As VDFs foram realizadas no Instituto de Radiologia do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (InRad/ 

HCFMUSP) por um radiologista e acompanhadas por um fonoaudiólogo, 

ambos com experiência na área e cegos para a avaliação clínica da deglutição. 

O aparelho de fluoroscopia utilizado nesse estudo foi o GE Medical Systems 

ADVANTX (GE Healthcare, Wakeska, Wisconsin, USA).  

Para a realização do exame, os participantes selecionados 

permaneceram sentados durante todo o exame, em um ângulo de 90º e em 

vista lateral e anteroposterior durante a ingestão do líquido (bário diluído em 

água - 70% água filtrada, 30% contraste bário). Neste estudo foi utilizado 

sulfato de bário Bariogel® (BARIOGEL - Cristália Produtos Químicos e 

Farmacêuticos LTDA., Brasil) na concentração de 100% - 1g/ml. As ofertas 

foram feitas nos volumes de 3ml, 5ml e 10ml, repetindo três vezes cada, e 50ml 

a livre demanda. Os volumes foram mensurados utilizando seringa descartável 

graduada e colocados em copos plásticos também descartáveis para cada 

oferta. 

Foi solicitado aos participantes que deglutissem de forma habitual, com 

o objetivo de reduzir possíveis interferências nas deglutições34. Foram 

solicitadas três deglutições para cada volume. As imagens foram gravadas em 

DVDs e analisadas posteriormente utilizando o software VitualDub v1.8.6, que 

permite a análise das imagens quadro a quadro.  

A presença de penetração e/ou aspiração de alimento na via respiratória 

foi determinada pela escala de Rosenbek36. Esta é uma escala 

multidimensional de oito pontos que avalia o nível de penetração/aspiração do 

bolo alimentar nas vias aéreas e a resposta do indivíduo a essa 
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penetração/aspiração. No presente estudo, o paciente foi considerado como 

disfágico caso apresentasse pontuação maior ou igual a 3. A pontuação é 

atribuída conforme descrito no Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Escala de penetração e de aspiração de Rosenbek36 

Pontuação Descrição 

1 Contraste não entra em vias aéreas 

2 Contraste entra em via aérea, até acima das ppvv, e é expelido sem deixar 
resíduos 

3 Contraste entra em via aérea, acima das ppvv, e não é expelido, com resíduo 
visível 

4 Contraste entra em via aérea, atinge ppvv, e é expelido, sem resíduo visível 

5 Contraste entra em via aérea, atinge ppvv, e não é expelido, com resíduo 
visível 

6 Contraste entra em via aérea, passa a glote, e é expelido, sem resíduo visível 
na laringe ou via aérea 

7 Contraste entra em via aérea, passa a glote, com resíduo visível na traqueia, 
não expelido apesar do esforço 

8 Contraste entra em via aérea, passa a glote, com resíduo visível na sub-
glote,mas o paciente não responde  

Legenda: ppvv - Pregas vocais 

 

Apesar da VDF ser aceita como padrão ouro na avaliação das 

habilidades de deglutição, a confiabilidade entre os especialistas permanece 

baixa40. Assim, foram convidados dois fonoaudiólogos que não estavam 

envolvidos na realização do estudo da deglutição, cada um com mais de cinco 

anos de experiência com disfagia, para revisar cada VDF. A confiabilidade 

interavaliador foi alta, com um coeficiente de correlação intraclasse (CCI) de 

0,92.  
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2.7. Análise dos Dados 

Os dados coletados foram submetidos à análise estatística no software 

SPSS versão 25. Os dados quantitativos receberam análise descritiva (média e 

desvio padrão), e inferencial comparando os grupos (teste t de Student). Os 

dados qualitativos receberam análise descritiva (contagem total e 

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

Pearson). Para as comparações entre dados obtidos na avaliação inicial e 

dados obtidos na alta fonoaudiológica, foi utilizado o teste t pareado. A análise 

inferencial para investigar a presença de correlação entre as variáveis foi 

realizada pelo coeficiente de correlação de Pearson. O nível de significância 

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

 

 

Os 134 participantes deste estudo foram divididos em dois grupos, de 

acordo com o resultado no teste PARD. Participantes que falharam em pelo 

menos um dos preditores clínicos tosse, engasgo, voz molhada e ausculta 

cervical alterada, no teste com água, foram agrupados como G1 - risco para 

disfagia (n=42). Os participantes que não falharam nesses itens foram 

agrupados como G2 -sem risco (n=92).  

Os grupos foram comparados de acordo com suas variáveis 

demográficas, conforme apresentado na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Comparação intergrupos nas variáveis demográficas 

 
G1 

(n = 42) 
G2 

(n = 92) 
p-

value 

Idade em anos (média±DP) 69,1 (±16,0) 63,0 (±13,3) 0,023* 

Gênero (n total e porcentagem) 
M = 24 (57,1%) 
F = 18 (42,9%) 

M = 62 (67,4%) 
F = 30 (32,6%) 

0,254 

Legenda: G1 – com risco, participantes que falharam no PARD; G2 - sem risco, participantes 
que passaram no PARD; DP - desvio padrão; M - gênero masculino; F - gênero feminino; n - 
número de participantes; *diferença significativa de acordo com o Teste t de Student. 

 

Os resultados indicaram diferenças significativas entre os grupos para a 

variável idade, sendo que G1 apresentou idade superior quando comparado ao 

G2. 

A Tabela 2 apresenta a caracterização da amostra segundo as variáveis 

clínicas avaliadas. 
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Tabela 2 - Caracterização da amostra segundo as variáveis clínicas 

 
G1 

(n = 42) 
G2 

(n = 92) 
p-value 

Tempo entre a avaliação e a alta 
fonoaudiológica, em dias (média±DP) 

6,3 (±5,7) 2,5 (±1,9) <0,001* 

    
Tempo entre a avaliação 

fonoaudiológica e a alta hospitalar, em 
dias (média±DP) 

10,8 (±12,2) 6,5 (±7,5) 0,140 

    
Número de sessões de atendimento 
fonoaudiológico até retorno da VO 

(média±DP) 
1,3 (±1,2) 1,2 (±1,4) 0,507 

    
Número de participantes que tiveram 
indicação de VAA após a avaliação 
fonoaudiológica (número total/%) 

16 (38,1%) 7 (7,6%) <0,001** 

    
Número de participantes que retiraram 

VAA durante o atendimento 
fonoaudiológico (número total/%) 

8 (19,0%) 4 (4,3%) 0,719 

    
Número de sessões de atendimento 

fonoaudiológico para retirada da VAA 
(média±DP) 

3,5 (±2,9) 2,3 (±1,5) 0,630 

Legenda: G1 – com risco, participantes que falharam no PARD; G2 – sem risco, participantes 
que passaram no PARD; n - número de participantes; % - porcentagem de participantes; DP - 
desvio padrão; M - gênero masculino; F - gênero feminino; VO - alimentação por via oral; VAA:- 
- via alternativa de alimentação; *diferença significativa de acordo com o Teste t de Student; ** 
diferença significativa de acordo com o teste Qui–Quadrado de Pearson. 

 

Foram observadas diferenças significantes entre os grupos para: tempo 

entre a avaliação e a alta fonoaudiológica; número de participantes com VAA 

durante a avaliação fonoaudiológica; e número de participantes que tiveram 

indicação de VAA após a avaliação fonoaudiológica. Essas variáveis foram 

significantemente maiores para o G1.  

A Tabela 3 exibe as análises descritivas e inferenciais para a variável 

desfecho. Foram encontradas diferenças significativas entre os grupos para as 

seguintes possibilidades de desfecho: alta fonoaudiológica e alta hospitalar. 

Enquanto o G1 apresentou um número significantemente maior de 

participantes para o desfecho alta hospitalar, o G2 apresentou um número 

significativamente maior de participantes para alta fonoaudiológica. 
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Tabela 3 - Comparação intergrupos para a variável desfecho 

Desfecho 
Número total (porcentagem) 

G1 
(n = 42) 

G2 
(n = 92) 

p-value 

Alta fonoaudiológica 8 (19,0%) 60 (65,2%) <0,001* 
Alta hospitalar 26 (61,9%) 26 (28,3%) <0,001* 
Atendimento suspenso 3 (7,1%) 1 (1,1%) 0,056 
Transferência hospitalar 3 (7,1%) 3 (3,3%) 0,313 
Óbito 2 (4,8%) 2 (2,2%) 0,414 

Legenda: G1 – com risco, participantes que falharam no PARD; G2 – sem risco, participantes 
que passaram no PARD; n - número de participantes; * diferença significativa de acordo com o 
teste Qui–Quadrado de Pearson. 

 

O número de participantes que falhou para os preditores clínicos do 

teste PARD (tosse, engasgo, voz molhada e ausculta cervical alterada), foi 

comparado entre os grupos na Tabela 4. É importante ressaltar que 

participantes que falharam nos volumes 3ml, 5ml, 10ml e 50 ml de líquido não 

foram testados nos volumes subsequentes. 

 

Tabela 4 - Comparação intragrupo G1 do volume de líquido no qual houve falha no PARD 

Volume de líquido no qual houve falha no PARD 
Número total de 

participantes 
(porcentagem) 

p-
value 

Tosse 

3ml 9 (21,4%) 

0,024* 
5 ml 6 (14,3%) 
10 ml 3 (7,1%) 
50 ml 16 (38,1%) 

Não apresentaram tosse 8 (19,0%) 

Engasgo 

3ml 6 (14,3%) 

<0,001* 
5 ml 4 (9,5%) 
10 ml 1 (2,4%) 
50 ml 5 (11,9%) 

Não apresentaram engasgo 26 (61,9%) 

Ausculta cervical 
alterada 

3ml 3 (7,1%) 

<0,001* 

5 ml 1 (2,4%) 
10 ml 2 (4,8%) 
50 ml 1 (2,4%) 

Não apresentaram ausculta 
cervical alterada 

35 (83,3%) 

Voz molhada 

3ml 2 (4,8%) 

<0,001* 
5 ml 0 (0%) 
10 ml 0 (0%) 
50 ml 1 (2,4%) 

Não apresentaram voz molhada 39 (92,9%) 

Legenda: * diferença significativa de acordo com o teste Q de Cochran de Amostras 
Relacionadas. 
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A Tabela 4 apresenta os resultados da comparação intragrupo G1 do 

volume de líquido no qual houve falha no PARD. Para o sinal clínico “tosse”, a 

comparação post hoc de pares com correção de Bonferroni indicou diferença 

significativa apenas na comparação entre o teste realizado com 10ml e com 

50ml – p=0,014. Para os sinais clínicos “engasgo”, “ausculta cervical alterada”, 

e “voz molhada”, a comparação post hoc de pares com correção de Bonferroni 

indicou que houve um número significativamente maior de participantes que 

não apresentou este sinal clínico no PARD, quando comparado ao número de 

participantes que apresentou (p<0,001, para todas as comparações). 

 

Tabela 5 - Comparação intergrupos em relação à disfunção neurológica, de acordo com 
a NIHSS 

Grau do AVC (NIHSS) 
G1 

(n = 42) 
G2 

(n=92) 
p-value 

Pontuação total NIHSS (média±DP) 9,8 (±5,9) 6,5 (±4,7) 0,002* 

Leve 24 (57,1%) 71 (77,2%) 0,018** 

Moderado 8 (19,0%) 11 (12,0%) 0,275 
Grave 10 (23,8%) 10 (10,9%) 0,051 

Legenda: G1 – com risco, participantes que falharam no PARD; G2 – sem risco, participantes 
que passaram no PARD; n - número de participantes; % - porcentagem de participantes; DP - 
desvio padrão; NIHSS - National Institute of Health Stroke Scale; * diferença significativa de 
acordo com o Teste t de Student; ** diferença significativa de acordo com o teste Qui–
Quadrado de Pearson. 

 

A Tabela 5, que comparou os grupos quanto aos resultados da escala 

NIHSS relativos à gravidade do AVC indicou diferenças significativas para o 

grau leve: houve uma maior proporção de participantes com AVC leve no G2 

(p=0,018), de acordo com o teste Qui–Quadrado de Pearson. Contudo, o G1 

apresentou proporção maior de participantes classificados como grau grave. 

Foi realizada uma análise de correlação entre as variáveis idade, tempo 

entre a avaliação fonoaudiológica e a alta hospitalar, número de participantes 

com VAA durante a avaliação fonoaudiológica, número de sessões de 
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atendimento fonoaudiológico até retorno da via oral (VO), número de 

participantes que tiveram indicação de VAA após a avaliação fonoaudiológica, 

número de participantes que retiraram VAA durante o atendimento 

fonoaudiológico, número de sessões de atendimento fonoaudiológico para 

retirada da VAA e desfecho (Tabela 6).  

 

Tabela 6 - Correlação das variáveis demográficas e dados do prontuário médico com o 
resultado do teste PARD 

 

Correlação com o resultado do 
teste PARD 

r p-value 

Idade em anos 0,196 0,023* 

Gênero -0,099 0,254 

Tempo entre a avaliação e a alta fonoaudiológica, em dias 0,446 <0,001* 

Tempo entre a avaliação fonoaudiológica e a alta 
hospitalar, em dias 

0,208 0,140 

Número de sessões de atendimento fonoaudiológico até 
retorno da VO 

0,060 0,507 

Número de participantes que tiveram indicação de VAA 
após a avaliação fonoaudiológica 

0,384 <0,001* 

Número de participantes que retiraram VAA durante o 
atendimento fonoaudiológico 

-0,073 0,719 

Número de sessões de atendimento fonoaudiológico para 
retirada da VAA 

-0,458 0,134 

Desfecho 0,384 <0,001* 

Legenda: PARD - Protocolo Fonoaudiológico de Avaliação do Risco da Disfagia; VAA - via 
alternativa de alimentação; VO - via oral; 0<r<0,25 - baixa ou nenhuma associação;                
0,25<r< 0,5 - grau fraco de associação; 0,5<r< 0,75 - grau moderado ou bom de associação; 
r>0,75 - grau bom ou excelente de associação; * diferença significativa de acordo com o 
coeficiente de correlação de Pearson 

 

Conforme os dados apresentados na Tabela 6, o resultado do teste 

PARD apresentou correlação positiva significativa com as variáveis idade, 

tempo entre a avaliação fonoaudiológica e a alta hospitalar, número de 

participantes com VAA durante a avaliação fonoaudiológica, número de 
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participantes que tiveram indicação de VAA após a avaliação fonoaudiológica, 

e desfecho. Contudo, o grau de associação para cada uma das variáveis 

diferiu. 

Dentre os 134 pacientes avaliados, foi selecionada randomicamente 

para a avaliação objetiva da deglutição uma amostra de 15 pacientes. Dos 15 

pacientes que realizaram a VDF, apenas 6 indivíduos falharam na avaliação 

clínica do PARD apresentando tosse, sendo que desses nenhum falhou na 

avaliação objetiva. A Figura 2 ilustra a diagrama de fluxo para a seleção dos 

pacientes que realizaram a VDF: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Seleção de pacientes para realização da videofluoroscopia da deglutição 

Legenda: n – número de sujeitos; PARD – Protocolo de Avaliação do Risco para Disfagia; VDF 
- videofluoroscopia da deglutição 
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Dos seis indivíduos que falharam no PARD na avaliação clínica, três 

também apresentaram tosse na VDF. Entretanto, esses indivíduos tiveram 

escore menor que 3 na Escala de Rosenbeck36, não sendo assim, 

considerados como falha. 

A Tabela 7 apresenta os resultados descritivos dos sinais clínicos alterados 

apresentados pelo grupo de pacientes que realizou a VDF.  

 

Tabela 7 - Análise descritiva das variáveis clínicas associadas à penetração e/ou 
aspiração laringotraqueal 

Sinal clínico N     % 

 

Ausculta cervical alterada 0 0% 

Qualidade vocal alterada 0 0% 

Tosse 3 20% 
 Engasgo 0 0% 

Legenda: n = número de participantes; % porcentagem de participantes. 

Não foi possível realizar a validação do PARD com os testes de 

especificidade e sensibilidade nessa população, em virtude do número 

suficiente de pacientes que realizaram o exame de VDF. Os resultados, porém, 

mostraram que os pacientes que apresentaram tosse na avaliação clínica 

também apresentam tosse na avaliação objetiva pela VDF.  
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DISCUSSÃO 

 

 

O presente estudo apresentou os indicadores do risco para 

broncoaspiração em pacientes pós-AVCi em fase aguda admitidos no Pronto 

Socorro do HCFMUSP. Até o momento, este é um dos poucos estudos 

brasileiros que avalia possíveis preditores de risco para broncoaspiração com 

base em indicadores clínicos nessa população4. O estabelecimento de 

indicadores de priorização de atendimento fonoaudiológico de pacientes com 

AVCi em fase aguda é primordial para a redução de custos hospitalares, 

otimização das avaliações fonoaudiológicas em beira de leito e retorno precoce 

e seguro da alimentação por via oral.  

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

pacientes com risco de broncoaspiração apresentaram média de idade superior 

a 69 anos, maior comprometimento neurológico de acordo com o escore na 

NIHSS, tiveram maior indicação de via alternativa de alimentação após 

avaliação fonoaudiológica, demoraram mais tempo para receber alta 

fonoaudiológica e apresentaram pior desfecho (receberam menos alta 

fonoaudiológica). O sinal clínico preditor de broncoaspiração que mais 

diferenciou os grupos foi a presença de tosse, com o volume de oferta de 50ml. 

A literatura1,41-43 aponta que a o impacto da idade na ocorrência da 

disfagia pós-AVC é significativamente maior na população idosa, corroborando 

os resultados do presente estudo. Sabe-se que a prevalência da disfagia na 

população idosa chega a ser entre 20 e 40% maior para indivíduos acima de 55 

anos do que na população em geral (entre 6 e 9%)23,31. O processo de 
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envelhecimento normalmente está associado à atrofia cerebral, deterioração da 

função neural e redução da massa muscular32, sendo que essas alterações 

podem ter um impacto no processo da deglutição. Estudos já documentaram a 

redução da amplitude de contração faríngea, encurtamento faríngeo, 

dimininuição da propulsão/força de língua e dimuição da força de veú palatino 

para auxiliar o deslocamento do bolo alimentarem idosos saudáveis44. Os 

efeitos de redução das forças isométricas e na pressão necessária para a 

deglutição parecem progredir com a idade24.  

O atraso no disparo do reflexo da deglutição e a redução na elevação 

laríngea foram associados à aspiração broncopulmonar em pacientes pós-

AVC45. A literatura também aponta a associação entre a idade e a diminuição 

no acionamento dos mecanismos de proteção de via aérea durante a 

deglutição, favorecendo a penetração/aspiração broncopulmonar46. Esses 

fatores poderiam justificar a maior ocorrência de tosse após a deglutição 

observada no presente estudo, principalmente para os pacientes com idade 

acima de 69 anos. 

No presente estudo, os pacientes com risco de broncoaspiração, além 

de apresentarem idade mais avançada, também apresentaram pior grau do 

AVC, segundo a escala do NIHSS. A escala não possui itens que avaliem 

diretamente a deglutição, porém, possui parâmetros que auxiliam na avaliação 

clínica funcional do paciente, como nível de consciência, paralisia facial, 

alterações de linguagem, disartria, déficits motores e sensoriais. Assim, apesar 

de ser uma medida não válida para o rastreio da disfagia47, a NIHSS tem sido 

utilizada em muitos estudos como complemento da avaliação de deglutição, 

demonstrando boa associação com a presença de disfagia e pneumonia48-51. A 
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literatura já identificou que os déficits congnitivos, físicos e sensoriais 

observados em indivíduos pós-AVC normalmente resultam em alterações no 

processo da deglutição que aumentam a morbidade e podem levar a morte 

prematura52. Além disso, o nível rebaixado de consciência tem impacto no 

mecanismo de deglutição, inclusive podendo levar à aspiração53,54. Um estudo 

correlacionou o risco de broncoaspiração e a gravidade do AVC pela NIHSS e 

observou que os pacientes com mais déficits neurológicos eram mais 

propensos a desenvolver pneumonia4. Um outro estudo55, com sensibilidade de 

88% e especificidade de 85%, utilizou a escala do NIHSS como critério de 

seleção de risco para a disfagia na fase aguda do AVC e desenvolveu um 

algoritmo no qual: NIHSS<10 determina a possibilidade de alimentação por via 

oral e NIHSS≥14 indica via alternativa de alimentação. Os resultados do 

presente estudo identificaram NIHSS≥9 como preditor individual de disfagia em 

pacientes com AVCi agudo. 

Estudos anteriores56,57 demonstraram que a necessidade de colocação 

de via alternativa de alimentação pós-AVC apresenta correlação com maior 

índice de mortalidade e pior desfecho, apesar da colocação do tubo de 

alimentação reduzir o risco de aspiração broncopulmonar58. No presente 

estudo, 38% dos pacientes com risco para disfagia tiveram indicação de uso de 

via alternativa de alimentação após a avaliação fonoaudiológica. Os demais, 

apesar de apresentarem risco, não necessitaram de via alternativa de 

alimentação, uma vez que foi possível adaptar a dieta oral de acordo com uma 

consistência alimentar mais segura, sendo na maioria das vezes, necessário 

apenas o uso de espessante nos liquidos.  
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O presente estudo identificou a presença de tosse no teste com água 

como preditor do risco de broncoaspiração. Com relação aos testes de triagem 

de disfagia em pacientes na fase aguda do AVC, a literatura apresenta em sua 

maioria, protocolos que utilizam apenas oferta de água para avaliação da 

deglutição59-63. Os testes com água foram os primeiros descritos na literatura e 

atualmente são os mais utilizados nessa população, entretanto, os estudos se 

diferem no que se refere ao volume ofertado59-63. Um estudo realizou avaliação 

objetiva da deglutição em individuos com AVC agudo e observou que a 

aspiração de líquidos e a aspiração silente são características da disfagia 

nesses pacientes4. Um outro estudo64, demonstrou que a oferta de um volume 

maior de água (90 ml) possibilita a estimulação da tosse reflexa, pondendo 

assim, prevenir a aspiração silente com volumes menores. Neste estudo, 81% 

dos pacientes com risco de broncoaspiração apresentaram tosse na avaliação 

clínica da deglutição, a maioria com volume de 50 ml de água (47%). 

Com relação a avaliação objetiva, 20% dos pacientes que realizaram a 

VDF, apresentou o sinal clínico tosse tanto no exame quanto na avaliação 

clínica (todos apresentaram tosse com 50 ml de água). Apesar de terem 

apresentado tosse, esses pacientes foram considerados como falha no PARD 

mas não foram considerados como falha na VDF, uma vez que nenhum 

apresentou pontuação maior ou igual a 3 na Escala de Rosenbek36, o que 

significa que não houve aspiração do liquido por esses pacientes. Outros 20% 

apresentaram o sinal clínico tosse apenas na avaliação clínica com o PARD e 

não apresentaram nenhum sinal clínico na VDF. Para que a especificidade e a 

sensibilidade do PARD sejam confirmadas nessa população, serão necessários 

estudos futuros com um número maior de participantes. A menor prevalência 
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de pacientes com risco de broncoaspiração na amostra que realizou a VDF 

pode ser justificada pela menor gravidade do AVC e maior estabilidade clínica 

desses pacientes, que foram pré-requisitos para a possibilidade de transporte e 

realização do exame. 

Quanto ao desfecho, os resultados indicaram que os pacientes que 

apresentaram risco de broncoaspiração na avaliação inicial receberam menos 

alta fonoaudiológica quando comparado ao grupo sem risco. Enquanto o grupo 

com risco apresentou maior índice de alta hospitalar (61%), o grupo sem risco 

apresentou maior índice de alta fonoaudiológica (65%). Para a interpretação 

desses resultados, deve ser levado em consideração que os dados foram 

coletados em um hospital terciário e que por esse motivo, nem sempre a 

estabilidade clínica está relacionada à reabilitação completa da deglutição. 

Sendo assim, o paciente pode receber alta hospitalar, com resolução do 

quadro clínico e ainda necessitar de intervenção fonoaudiológica. Nesse 

estudo, apenas 19% dos pacientes com risco de broncoaspiração na avaliação 

inicial receberam alta fonoaudiológica. Os participantes que receberam alta 

hospitalar foram encaminhados para centros de reabilitação para o seguimento 

fonoaudiológico. Esses resultados corroboram dados da literatura que apontam 

que 50% dos pacientes pós-AVC permanecem com disfagia após a alta 

hospitalar e que a disfagia mais grave é um preditor para um desfecho não 

favorável e maior indíce de mortalidade57. 

O presente estudo apresentou algumas limitações. A amostra de 

pacientes utilizada para a composição deste estudo foi oriunda de uma única 

instituição e, portanto, os resultados podem apresentar algum tipo de viés 

decorrente das abordagens terapêuticas adotadas nos protocolos específicos. 
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Além disso, o tipo de avaliação proposta para a identificação dos indicadores 

de broncosapiração foi baseada exclusivamente em um protocolo 

observacional clínico. A verificação real da ocorrência de broncoaspiração, com 

base nos sinais avaliados, não exclui a avaliação fonoaudiológica completa, 

incluindo os exames de imagem. A VDF é considerada “padrão ouro” para 

avaliação da penetração/aspiração broncopulmonar. No presente estudo, a 

realização da VDF foi restrita, devido limitações do quadro clínico, dificuldades 

no deslocamento e posicionamento dos pacientes, alto custo do exame, entre 

outros. Contudo, a coleta de dados continua em nossa instituição, buscando a 

validação do PARD na população com AVCi agudo no PS. 

O objetivo principal proposto neste estudo foi fornecer indicadores de 

priorização dos atendimentos fonoaudiológicos, permitindo identificar os 

pacientes com maior risco de broncoaspiração e encaminhá-los para os 

procedimentos pertinentes, garantindo um retorno mais breve e seguro da 

alimentação por via oral, diminuindo assim a alta incidência de morbidades, 

prevenindo as complicações pulmonares decorrentes de aspiração, 

possibilitando menor tempo de internação. 
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CONCLUSÃO 

 

Os resultados do presente estudo sugerem que pacientes com AVCi 

agudo que apresentarem idade superior a 69 anos, com escore ≥9 na NIHSS e 

que apresentarem tosse após a deglutição no teste com água (50 ml) em beira 

de leito, devem ser priorizados para avaliação fonoaudiológica completa e se 

necessário, encaminhados para a confirmação dos resultados por exame de 

imagem. 
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ANEXO A - Parecer consubstanciado e nº CAPPESQ 
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ANEXO B - Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO 

PAULO-HCFMUSP 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME: .:............................................................................. ........................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    .M □   F  □ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO ................................................................................. Nº ........................... APTO: .................. 

BAIRRO:  ........................................................................ CIDADE  ............................................................. 

CEP:.........................................  TELEFONE: DDD (............) ...................................................................... 

2.RESPONSÁVEL LEGAL .............................................................................................................................. 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) .................................................................................. 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M □   F □   

DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 

ENDEREÇO: ............................................................................................. Nº ................... APTO: .................. 

BAIRRO: ................................................................................ CIDADE: ..................................................... 

CEP: .............................................. TELEFONE: DDD (............)................................................................. 

_______________________________________________________________________________________ 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: CARACTERIZAÇÃO CLÍNICA E 

VIDEOFLUOROSCÓPICA DA DEGLUTIÇÃO EM PACIENTES COM ACIDENTE VASCULAR 

CEREBRAL ISQUÊMICO EM FASE AGUDA 

PESQUISADOR : Karoline Kussik de Almeida Leite 

CARGO/FUNÇÃO: Fonoaudióloga 

INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 2-18377 

UNIDADE DO HCFMUSP: Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia, e Terapia Ocupacional da   

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

2. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO X  RISCO MÉDIO □ 

 RISCO BAIXO □  RISCO MAIOR □ 

3.DURAÇÃO DA PESQUISA : 48 meses 
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

O(a) senhor(a) está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa desenvolvida na 
área de Fonoaudiologia. A seguir explicarei os objetivos e a importância deste estudo.  

Esta pesquisa tem como objetivo apresentar formas de avaliar pessoas que sofrem 
algum tipo de dificuldade para engolir, assim como o(a) senhor(a), visando/buscando 
principalmente a melhora na hora de ser alimentar e evitar possíveis problemas pulmonares 
futuros. Sabe-se que existem seqüelas importantes devido à dificuldade na alimentação. A 
fonoaudiologia pode trabalhar para identificar alterações nas funções como respiração, 
mastigação, engolir e falar, mas existem poucos estudos que mostram como essa avaliação 
pode ser realizada.  

Com a realização deste estudo poderemos melhorar o atendimento oferecido aos 
pacientes que sofrem com a dificuldade para engolir. Esse estudo será realizado em pacientes 
que possuem dificuldades para engolir e foram encaminhados para o exame de 
Videodeglutograma pelo médico. 

As avaliações serão realizadas em uma única sessão, de aproximadamente 30 
minutos, na qual o(a) senhor(a) realizará: 

- Videodeglutograma (VDG): esse exame avaliará o funcionamento da sua boca e 
garganta na hora de engolir. Para isso, o(a) senhor(a) será colocado em uma sala protegida 
para realização de exames radiológicos em frente ao aparelho que capta as imagens do 
exame. Será pedido que o(a) senhor(a) permaneça em pé/sentado de perfil e depois de frente 
para a máquina, de acordo com a solicitação do médico ou da fonoaudióloga, e durante isso 
o(a) senhor(a) será orientado a engolir alimentos líquidos (104ml - 10 ofertas de água), 
pastosos (54ml - nove colheres de mingau de amido de milho) e sólidos (dois pequenos 
pedaços de pão), misturados com bário, que possui um sabor agradável e levemente 
adocicado, que possibilitará a visualização dos alimentos em seu corpo durante o exame, 
depois de ingeridos.  

Se necessário, serão realizadas orientações quanto à forma como o(a) senhor(a) 
mastiga e engole, e qual é a maneira adequada, melhor ou mais fácil para realizar essas 
funções. Caso o (a) senhor (a) não faça seguimento com fonoaudiólogo e apresente disfagia 
(problemas para engolir) constatada na avaliação e/ou exame, o (a) senhor (a) será 
encaminhado para rede pública de atendimento fonoaudiológico, para seguimento e 
reabilitação. 

As atividades programadas tanto na avaliação não trazem nenhum desconforto ao 
indivíduo e nenhum risco.  

Trata-se de um estudo experimental testando a hipótese de que a intervenção 
fonoaudiológica poderá auxiliar a maneira de engolir da forma mais adequada possível.  

Não existem procedimentos alternativos que possam ser vantajosos aos pacientes. 

Em qualquer etapa do estudo o senhor(a) terá acesso aos profissionais responsáveis 
pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. Os investigadores são a Profa. Dra. 
Claudia Regina Furquim de Andrade e a fonoaudióloga Karoline Kussik de Almeida Leite que 
podem ser encontradas na Rua Cipotania, 51 - Campus Cidade Universitária - CEP 05360-160 
- São Paulo, SP, Brazil - Tel: 11 3091-8406. Se você tiver alguma consideração ou dúvida 
sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua 
Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar – tel: 3069-6442 ramais 16, 17, 18 ou 20, FAX: 3069-
6442 ramal 26 – E-mail: cappesq@hcnet.usp.br 

É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de 
participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição; As 

mailto:cappesq@hcnet.usp.br
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informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros pacientes, não sendo divulgada 
a identificação de nenhum paciente. 

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, incluindo 
exames e consultas. Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. 
Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. 

Os dados coletados serão utilizados apenas para esta pesquisa. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram 
lidas para mim, descrevendo o estudo “CARACTERIZAÇÃO CLÍNICA E 
VIDEOFLUOROSCÓPICA DA DEGLUTIÇÃO EM PACIENTES COM ACIDENTE VASCULAR 
CEREBRAL ISQUÊMICO EM FASE AGUDA”.  

Eu discuti com a Profa. Dra. Claudia Regina Furquim de Andrade e/ou Fga. Karoline Kussik de 
Almeida Leite sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim 
quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e 
riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro 
também que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a 
tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo 
e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 
penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu 
atendimento neste Serviço. 

 

 

 

-------------------------------------------------  

Assinatura do paciente/representante legal Data         /       /        

 

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura da testemunha Data         /       /        

para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou portadores de 
deficiência auditiva ou visual. 

(Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste 
paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

 

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        
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ANEXO C - National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS) 

 

Identificação do paciente 

Nome: 

Registro: 

Exame Inicial: Data__/__/__ 

Instrução Definição da escala 

1a. Nível de Consciência 
 
O investigador deve escolher uma resposta mesmo se uma 
avaliação completa é prejudicada por obstáculos como um tubo 
orotraqueal, barreiras de linguagem, trauma ou curativo 
orotraqueal. Um 3 é dado apenas se o paciente não faz nenhum 
movimento (outro além de postura reflexa) em resposta à 
estimulação dolorosa. 

0 = Alerta; reponde com entusiasmo. 
1 = Não alerta, mas ao ser acordado 
por mínimaestimulação obedece, 
responde ou reage. 
2 = Não alerta, requer repetida 
estimulação ou estimulação dolorosa 
para realizar movimentos (não 
estereotipados). 
3 = Responde somente com reflexo 
motor ou reações autonômicas, ou 
totalmente não responsivo, flácido e 
sem reflexo. 

1b. Perguntas de Nível de Consciência 
 
O paciente é questionado sobre o mês e sua idade. A resposta 
deve ser correta – não há nota parcial por chegar perto. 
Pacientes com afasia ou esturpor que não compreendem as 
perguntas irão receber 2. Pacientes incapacitados de falar devido 
a intubação orotraqueal, trauma orotraqueal, disartria grave de 
qualquer causa, barreiras de linguagem ou qualquer outro 
problema não secundário a afasia receberão um 
 
1. É importante que somente a resposta inicial seja 
considerada e que o examinador não “ajude” o paciente com 
dicas verbais ou não verbais. 

0 = Responde ambas as questões 
corretamente. 
1 = Responde uma questão 
corretamente. 
2 = Não responde nenhuma questão 
corretamente. 
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1c. Comandos de Nível de Consciência 
 
O paciente é solicitado a abrir e fechar os olhos e então abrir e 
fechar a mão não parética. Substitua por outro comando de um 
único passo se as mãos não podem ser utilizadas. É dado credito 
se uma tentativa inequívoca é feita, mas não completada devido 
à fraqueza. Se o paciente não responde ao comando, a tarefa 
deve ser demonstrada a ele (pantomima) e o resultado registrado 
(ex: segue um, nenhum ou ambos os comandos). Aos pacientes 
com trauma, amputação ou outro impedimento físico devem ser 
dados comandos únicos compatíveis. Somente a primeira 
tentativa é registrada. 

0 = Realiza ambas as tarefas 
corretamente. 
1 = Realiza uma tarefa corretamente. 
2 = Não realiza nenhuma tarefa 
corretamente. 

2. Melhor olhar conjugado 
 
Somente os movimentos oculares horizontais são testados. 
Movimentos oculares voluntários ou reflexos (óculo-cefálico) 
recebem nota, mas a prova calórica não é usada. 
Se o paciente tem um desvio conjugado do olhar, que pode ser 
sobreposto por atividade voluntária ou reflexa, o escore será 1. 
Se o paciente tem uma paresia de nervo periférica isolada (NC 
III, IV ou VI), marque 1. O olhar é testado em todos os pacientes 
afásicos. Os pacientes com trauma ocular, curativos, cegueira 
preexistente ou outro distúrbio de acuidade ou campo visual 
devem ser testados com movimentos reflexos e a escolha feita 
pelo investigador. Estabelecer contato visual e, então, mover-se 
perto do paciente de um lado para outro, pode esclarecer a 
presença de paralisia do olhar. 

0 = Normal. 
1 = Paralisia parcial do olhar. Este 
escore é dado quando o olhar é 
anormal em um ou ambos os olhos, 
mas não há desvio forçado ou paresia 
total do olhar. 
2 = Desvio forçado ou paralisia total 
do olhar que não podem ser vencidos 
pela manobra óculo-cefálica. 

3. Visual 
 
Os campos visuais (quadrantes superiores e inferiores) são 
testados por confrontação, utilizando contagem de dedos ou 
ameaça visual, conforme apropriado. O paciente deve ser 
encorajado, mas se olha para o lado do movimento dos dedos, 
deve ser considerado como normal. Se houver cegueira unilateral 
ou enucleação, os campos visuais no olho restante são avaliados. 
Marque 1 somente se uma clara assimetria, incluindo 
quadrantanopsia, for encontrada. Se o paciente é cego por 
qualquer causa, marque 3. Estimulação dupla simultânea é 
realizada neste momento. Se houver uma extinção, o paciente 
recebe 1 e os resultados são usados para responder a questão 
11. 

0 = Sem perda visual. 
1 = Hemianopsia parcial. 
2 = Hemianopsia completa. 
3 = Hemianopsia bilateral (cego, 
incluindo cegueira cortical). 
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4. Paralisia Facial 
 
Pergunte ou use pantomima para encorajar o paciente a mostrar 
os dentes ou sorrir e fechar os olhos. Considere a simetria de 
contração facial em resposta a estímulo doloroso em paciente 
pouco responsivo ou incapaz de compreender. Na presença de 
trauma/curativo facial, tubo orotraqueal, esparadrapo ou outra 
barreira física que obscureça a face, estes devem ser removidos, 
tanto quanto possível. 

0 = Movimentos normais simétricos. 
1 = Paralisia facial leve (apagamento 
de prega nasolabial, assimetria no 
sorriso). 
2 = Paralisia facial central evidente 
(paralisia facial total ou quase total 
da região inferior da face). 
3 = Paralisia facial completa 
(ausência de movimentos faciais das 
regiões superior e inferior da face). 

5. Motor para braços 
 
O braço é colocado na posição apropriada: extensão dos braços 
(palmas para baixo) a 90o (se sentado) ou a 45o (se deitado). É 
valorizada queda do braço se esta ocorre antes de 10 segundos. 
O paciente afásico é encorajado através de firmeza na voz e de 
pantomima, mas não com estimulação dolorosa. Cada membro é 
testado isoladamente, iniciando pelo braço não-parético. 
Somente em caso de amputação ou de fusão de articulação no 
ombro, o item deve ser considerado não-testável (NT), e uma 
explicação deve ser escrita para esta escolha. 

0 = Sem queda; mantém o braço 90o 
(ou 45o) 
por 10 segundos completos. 
1 = Queda; mantém o braço a 90o (ou 
45o), porém este apresenta queda 
antes dos 10 
segundos completos; não toca a cama 
ou outro suporte. 
2 = Algum esforço contra a gravidade; 
o braço não atinge ou não mantém 
90o (ou 45o), cai na cama, mas tem 
alguma força contra a gravidade. 
3 = Nenhum esforço contra a 
gravidade; braço despenca. 
4 = Nenhum movimento. 
NT = Amputação ou fusão articular, 
explique: 5a. Braço esquerdo; 5b. 
Braço direito. 
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6. Motor para pernas 
 
A perna é colocada na posição apropriada: extensão a 30o 
(sempre na posição supina). É valorizada queda do braço se esta 
ocorre antes de 5 segundos. O paciente afásico é encorajado 
através de firmeza na voz e de pantomima, mas não com 
estimulação dolorosa. Cada membro é testado isoladamente, 
iniciando pela perna não-parética. Somente em caso de 
amputação ou de fusão de articulação no quadril, o item deve 
ser considerado não-testável (NT) e uma explicação deve ser 
escrita para esta escolha. 

0 = Sem queda; mantém a perna a 
30o por 5 segundos completos. 
1 = Queda; mantém a perna a 30o, 
porém esta apresenta queda antes 
dos 5 segundos 
completos; não toca a cama ou outro 
suporte. 
2 = Algum esforço contra a gravidade; 
a perna não atinge ou não mantém 
30o, cai na cama, mas tem alguma 
força contra a gravidade. 
3 = Nenhum esforço contra a 
gravidade; perna despenca. 
4 = Nenhum movimento. 
NT = Amputação ou fusão articular, 
explique: 6a. Perna esquerda; 6b. 
Perna direita. 

7. Ataxia de membros 
 
Este item é avalia se existe evidência de uma lesão cerebelar 
unilateral. Teste com os olhos abertos. Em caso de defeito 
visual, assegure-se que o teste é feito no campo visual intacto. 
Os testes índex-nariz e calcanhar-joelho são realizados em ambos 
os lados e a ataxia é valorizada, somente, se for desproporcional 
á fraqueza. A ataxia é considerada ausente no paciente que não 
pode entender ou está hemiplégico. Somente em caso de 
amputação ou de fusão de articulações, o item deve ser 
considerado não-testável (NT), e uma explicação deve ser escrita 
para esta escolha. Em caso de cegueira, teste tocando o nariz, a 
partir de uma posição com os braços estendidos. 

0 = Ausente. 
1 = Presente em 1 membro. 
2 = Presente em dois membros. 
NT = Amputação ou fusão articular, 
explique: 7a. amputação à esquerda; 
7b. amputação à direita.  
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8. Sensibilidade 
 
Avalie sensibilidade ou mímica facial ao beliscar ou retirada do 
estímulo doloroso em paciente torporoso ou afásico. Somente a   
perda de sensibilidade atribuída ao AVC é registrada como 
anormal e o examinador deve testar tantas áreas do corpo 
(braços [exceto mãos], pernas, tronco e face) quantas forem 
necessárias para checar acuradamente uma perda hemisensitiva. 
Um escore de 2, “grave ou total” deve ser dado somente quando 
uma perda grave ou total da sensibilidade pode ser claramente 
demonstrada. Portanto, pacientes em esturpor e afásicos irão 
receber provavelmente 1 ou 0. O paciente com AVC de tronco 
que tem perda de sensibilidade bilateral recebe 2. Se o paciente 
não responde e está quadriplégico, marque 2. Pacientes em 
coma (item 1a=3) recebem arbitrariamente 2 neste item. 

0 = Normal; nenhuma perda. 
1 = Perda sensitiva leve a moderada; 
a sensibilidade ao beliscar é menos 
aguda ou diminuída do lado afetado, 
ou há uma perda da dor superficial ao 
beliscar, mas o paciente está ciente 
de que está sendo tocado. 
2 = Perda da sensibilidade grave ou 
total; o paciente não sente que estás 
sendo tocado. 

9. Melhor linguagem 
 
Uma grande quantidade de informações acerca da compreensão 
pode obtida durante a aplicação dos itens precedentes do 
exame. O paciente é solicitado a descrever o que está 
acontecendo no quadro em anexo, a nomear os itens na lista de 
identificação anexa e a ler da lista de sentença anexa. A 
compreensão é julgada a partir destas respostas assim como das 
de todos os comandos no exame neurológico geral precedente. 
Se a perda visual interfere com os testes, peça ao paciente que 
identifique objetos colocados em sua mão, repita e produza 
falas. O paciente intubado deve ser incentivado a escrever. O 
paciente em coma (Item 1A=3) receberá automaticamente 3 
neste item. O examinador deve escolher um escore para 
pacientes em estupor ou pouco cooperativos, mas a pontuação 3 
deve ser reservada ao paciente que está mudo e que não segue 
nenhum comando simples. 

0 = Sem afasia; normal. 
1 = Afasia leve a moderada; alguma 
perda óbvia da fluência ou 
dificuldade de compreensão, sem 
limitação significativa das idéias 
expressão ou forma de expressão. A 
redução do discurso e/ou 
compreensão, 
entretanto, dificultam ou 
impossibilitam a conversação sobre o 
material fornecido. Por exemplo, na 
conversa sobre o material fornecido, 
o examinador pode identi-ficar 
figuras ou item da lista de nomeação 
a partir da resposta do paciente. 
2 = Afasia grave; toda a comunicação 
é feita através de expressões 
fragmentadas; grande necessidade de 
interferência, 
questionamento e adivinhação por 
parte do ouvinte. A quantidade de 
informação que pode ser trocada é 
limitada; o ouvinte carrega o fardo da 
comunicação. O examinador não 
consegue identificar itens do material 
fornecido a partir da resposta do 
paciente. 
3 = Mudo, afasia global; nenhuma fala 
útil ou compreensão auditiva. 
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10. Disartria 
 
Se acredita que o paciente é normal, uma avaliação mais 
adequada é obtida, pedindo-se ao paciente que leia ou repita 
palavras da lista anexa. Se o paciente tem afasia grave, a clareza  
da articulação da  fala espontânea pode ser graduada. Somente 
se o paciente estiver intubado ou tiver outras barreiras físicas a 
produção da fala, este item deverá ser considerado não testável 
(NT). Não diga ao paciente por que ele está sendo testado. 

0 = Normal. 
1 = Disartria leve a moderada; 
paciente arrasta 
pelo menos algumas palavras, e na 
pior das hipóteses, pode ser 
entendido, com alguma dificuldade. 
2 = Disartria grave; fala do paciente é 
tão empastada que chega a ser 
ininteligível, na ausência de disfasia 
ou com disfasia desproporcional, ou é 
mudo/anártrico. 
NT = Intubado ou outra barreira 
física; explique. 

11. Extinção ou Desatenção (antiga negligência) 
 
Informação suficiente para a identificação de negligência pode 
ter sido obtida durante os testes anteriores. Se o paciente tem 
perda visual grave, que impede o teste da estimulação visual 
dupla simultânea, e os estímulos cutâneos são normais, o escore  
é normal. Se o paciente tem afasia, mas parece atentar para 
ambos os lados, o escore é normal. A presença de negligência   
espacial visual ou anosagnosia pode também ser considerada  
como evidência de negligência. Como a anormalidade só é 
pontuada se presente, o item nunca é considerado não testável. 

0 = Nenhuma anormalidade. 
1 = Desatenção visual, tátil, auditiva, 
espacial ou pessoal, ou extinção à 
estimulação simultânea em uma das 
modalidades sensoriais. 
2 = Profunda hemi-desatenção ou 
hemi- desatenção para mais de uma 
modalidade; não reconhece a própria 
mão e se orienta somente para um 
lado do espaço. 
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Você sabe como fazer.  

De volta pra casa.  

Eu cheguei em casa do trabalho.  

Próximo da mesa, na sala de jantar.  

Eles ouviram o Pelé falar no rádio.  

 

 

                             Sentenças para leitura no item 9. Melhor linguagem 

                 

 

 

 

 

Mamãe 

Tic-Tac 

Paralelo 

Obrigado 

Estrada de ferro 

Jogador de futebol 

 

                                                                                        Lista para item 10. Disatria 
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Figura para o item 9. Melhor linguagem 

Figura para nomeação no item 9. Melhor linguagem 



50 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

1. World Health Organization. Stroke, cerebrovascular accident [Internet]. [cited 
2017 september 23]. Avaliable from: http://www.whoint/topics/cerovasular 
_accident/en/.  

2. Go AS, Mozaffarian D, Roger VL, Benjamin EJ, Berry JD, Blaha MJ et al. 
Heart disease and stroke statistics – 2014 update: a report from the American 
Heart Association. Circulation. 2014;129(3):e28-e292. 

3. McHugh G, Swain ID. A comparison between reported therapy staffing levels 
and the department of health therapy staffing guidelines for stroke rehabilitation: 
a national survey. BMC Health Serv Res. 2014;14:216. doi: 10.1186/1472-
6963-14-216. 

4. Bahia, MM. Screening de deglutição na fase aguda do acidente vascular 
cerebral: Uma análise dos preditores clínicos da disfagia [Dissertação]. 
Campinas: Universidade Estadual de Campinas; 2014. 

5. Testai FD, Aiyagari V. Acute hemorrhagic stroke pathophysiology and 
medical interventions: blood pressure control, management of anticoagulant –
associated brain hemorrhage and general management principles. Neurol Clin. 
2008;26(4):963-85. 

6. Nadruz Junior W. Diagnóstico e tratamento dos fatores de risco. Rev 
ComCiência. 2009; n109. 

7. Joundi RA, Martino R, Saposnik G, Giannakeas V, Fang J, Kapral MK. 
Predictors and outcomes of dysphagia screening after acute ischemic stroke. 
Stroke. 2017;48(4):900–6.  

8. National Collaborating Centre for Chronic Conditions. Stroke: national clinical 
guideline for diagnosis and initial management of acute stroke and transient 
ischaemic attack (TIA). London: Royal College of Physicians (UK). 2008. 

9. American Stroke Association. Types of stroke. American Stroke Association; 
2009. [cited 2018 April 06]. Avaliable in: www.strokeassociation.org 

10. Titsworth WL, Abram J, Fullerton A, Hester J, Guin P, Waters MF, et al. 
Prospective quality initiative to maximize dysphagia screening reduces hospital-
acquired pneumonia prevalence in patients with stroke. Stroke. 
2013;44(11):3154-60. 

11. SUS–CONITEC, Incorporação de Tecnologias. Linha de cuidados em AVC 
na rede de atenção às urgências e emergências; 2013. [citado 03 junho 2017]. 
Disponível em: http://conitec.gov.br/images/Protocolos/pcdt-cuidados-AVC.pdf. 

http://www.whoint/topics/cerovasular%20_accident/en/
http://www.whoint/topics/cerovasular%20_accident/en/
http://www.strokeassociation.org/


51 

 

12. Martino R, Silver F, Teasell R, et al. The Toronto Bedside Swallowing 
Screening Test (TOR-BSST): development and validation of a dysphagia 
screening tool for patients stroke. Stroke. 2009;40(2):555–61. 

13. Ann Yang S Choi KH Son YR. The effect of stroke on pharyngeal laterality 
during swallowing. Ann Rehabil Med. 2015; 39(4):509-16. 

14. Powers WJ, Rabinstein AA, Ackerson T, et al. 2018 Guidelines for the early 
management of patients with acute ischemic stroke: a guideline for healthcare 
professionals from the American Heart Association/American Stroke 
Association. Stroke. 2018;49(3):e46-e110. 

15. Nishiwaki K, Tsuji T, Liu M, Hase K, Tanaka N, Fujiwara T. Identification of 
a simple screening tool for dysphagia in patients with stroke using analysis of 
multiple dysphagia variables. J Rehabil Med. 2005;37(4):247-51. 

16. Falsetti P, Acciai C, Palilla R, Bosi M, Carpinteri F, Zingarelli A, et al. 
Oropharyngeal dysphagia after stroke: incidence, diagnosis, and clinical 
predictors in patients admitted to a neurorehabilitation unit. J Stroke 
Cerebrovasc Dis. 2009;18(5):329-35. 

17. Daniels SK, Huckabee ML. Dysphagia following stroke. San Diego: Plural 
Publishing, 2008. 

18. Corbin-Lewis K, Liss JM, Sciortino KL. Anatomia clínica e fisiologia do 
mecanismo de deglutição. São Paulo: Cengage Learning, 2009. 

19. Lindsay P, Bayley M, Hellings C, Hill M, Woodbury E, Phillips S. Canadian 
best practice recommendations for stroke care (updated 2008). Can Med Assoc 
J. 2008;179:S1-S5. 

20. Duncan PW, Zorowitz R, Bates B, Choi JY, Glasberg JJ, Graham GD, Katz 
RC, Lamberty K, Reker D. Management of adult stroke rehabilitation care: a 
clinical practice guideline. Stroke. 2005;36(9):e100-43. 

21. National Collaborating Centre for Chronic Conditions. Stroke: national 
clinical guideline for diagnosis and initial management of acute stroke and 
transient ischemic attack (TIA). London: Royal College of Physicians, 2008. 

22. Hill K. Australian clinical guidelines for acute stroke management. Int J 
Stroke. 2007;3:120-29. 

23. Ministério da Saúde. Manual de rotinas para atenção ao AVC. Editora 
MS:Brasília, 2013. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_rotinas_para_atencao_avc.
pdf. Acesso em 10 de fev. 2018. 

24. Medeiros GC, Sassi FC, Mangilli LD, Zilberstein B, Andrade CRF. Clinical 
dysphagia risk predictors after prolonged orotracheal intubation. Clinics (São 
Paulo). 2014;69:8-14. 

http://medicine./
http://medicine./
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Choi%20KH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26361586
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Choi%20KH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26361586
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Son%20YR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26361586
http://medicine./
https://www.uptodate.com/contents/neuroimaging-of-acute-ischemic-stroke/abstract/119
https://www.uptodate.com/contents/neuroimaging-of-acute-ischemic-stroke/abstract/119
https://www.uptodate.com/contents/neuroimaging-of-acute-ischemic-stroke/abstract/119
https://www.uptodate.com/contents/neuroimaging-of-acute-ischemic-stroke/abstract/119
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_rotinas_para_atencao_avc.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_rotinas_para_atencao_avc.pdf


52 

 

25. Trapl M, Enderle P, Nowotny M, Teuschl Y, Matz K, Dachenhausen A, et al. 
Dysphagia bedside screening for acute-stroke patients: the Gugging Swallowing 
Screen. Stroke. 2007;38:2948–52. doi: 10.1161/STROKEAHA.107.483933. 

26. Edmiaston J, Connor LT, Loehr L, Nassief A. Validation of a dysphagia 
screening tool in acute stroke patients. Am J Crit Care. 2010;19:357–64. doi: 
10.4037/ajcc2009961. 

27. Paciaroni M, Mazzotta G, Corea F, Caso V, Venti M, Milia P, Silvestrelli G, 
Parlmerini F, Paretti L, Gallai V. Dysphagia following stroke. Eur Neurol. 
2004;51:162-67. 

28. Langdon PC, Lee AH, Binns CW. High incidence of respiratory infections in 
“nil by mouth” tube-fed acute ischemic stroke patients. Neuroepidemiology. 
2009;32:107-13. 

29. Arnold M, Liesirova K, Broeg-Morvay A, Meisterernst J, Schlager M, Mono 
ML, El-Koussy M, Kägi G, Jung S, Sarikaya H. Dysphagia in acute stroke: 
incidence, burden and impact on clinical outcome. PLoS One. 
2016;11(2):e0148424. 

30. Bonilha HS, Simpson AN, Ellis C, Mauldin P, Martin-Harris B, Simpson K. 
The one-year attributable cost of post-stroke dysphagia. Dysphagia. 
2014;29:545-52. 

31. Medeiros GC, Sassi FC, Zambom LS, Andrade CRF. Correlação entre a 
gravidade de pacientes crítico e preditores clínicos de risco para a 
broncoaspiração. J Bras Pneumol. 2016;42:114-20. 

32. Moraes, DP, Sassi FC, Mangilli LD, Zilberstein B, Andrade CRF. Clinical 
prognostic indicators of dysphagia following prolonged orotracheal intubation in 
ICU patients. Crit Care. 2013;17:R243. 

33. Martino R, Foley N, Bhogal S, Diamant N, Speechley M, Teasell R. 
Dysphagia after stroke: incidence, diagnosis, and pulmonary complications. 
Stroke. 2005;36:2756-63. 

34. Majdan M, Steyerberg EW, Nieboer D, Mauritz W, Rusnak M, Lingsma HF. 
Glasgow coma scale motor score and pupillary reaction to predict six-month 
mortality in patients with traumatic brain injury: comparison of field and 
admission assessment. J Neurotrauma. 2015;32(2):101-8.  

35. NIH Stroke Scale (NIHSS), 2014. Disponível em: 
<http://www.nihstrokescale.org>. Acesso em: 03 de dez. 2014. 

36. Rosenbek JC, Robbins JA, Roecker EB, Coyle JL, Wood JL. A 
penetrationaspiration scale. Dysphagia. 1996;11:93-8. 

37. Padovani AR, Moraes DP, Mangili LD, Andrade CRF. Protocolo 
fonoaudiológico de avaliação do risco para disfagia (PARD). Rev Soc Bras 
Fonoaudiol. 2007;12(3):199-205. 

http://www.nihstrokescale.org/


53 

 

38. Fischer U, Arnold M, Nedeltchev K, Brekenfeld C, Ballinari P, Remonda L et 
al. NIHSS score and arteriographic findings in acute ischemic stroke. Stroke. 
2005;36:2121–25. 

39. Pinto, FCG. Manual de inciação em Neurocirurgia. 2. ed., São Paulo: 
Santos Editora, 2012. 

40. Stoeckli SJ, Huisman TA, Seifert B, Martin-Harris BJ. Interrater reliability of 
videofluoroscopic swallow evaluation. Dysphagia. 2003;18(1):53–7.  

41. Nadruz Junior W. Diagnóstico e tratamento dos fatores de risco. Rev Com 
Ciência. 2009;109. 

42. Feigin VL, Lawes CMM, Bennett DA, Anderson CS. Stroke epidemiology: a 
review of population-based studies of incidence, prevalence, and case-fatality in 
the late 20th century. Lancet Neurol. 2003;2:43-53. 

43. Cabral NL, Gonçalves ARR, Longo AL, Moro CHC, Cost G, Amaral CH et 
al. Trends in stroke incidence, mortality and case fatality rates in Joinville, 
Brazil: 1995-2006. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2009;80:749-54. 

44. American Speech-Language Hearing Association National Outcome 
Measurement System (NOMS): Adult speech-language pathology training 
manual. Rockville, Md: American Speech-Language Hearing Association; 1998. 

45. Shune SE, Moon JB, Goodman SS. The effects of age and preoral 
sensorimotor cues on anticipatory mouth movement during swallowing. J 
Speech Lang Hear Res. 2016;59:195-205. 

46. Tatu L, Moulin T, Bogousslavsky J, Duvernoy H. Arterial territories of the 
human brain: cerebral hemispheres. Neurology. 1998;50:1699-1708 

47. The Joint Commission. Stroke performance measure implementation guide. 
2nd Edition. 2008. Oakbrook Terrace, IL:Joint Commission. 204p. 

48. Walter U, Knoblich R, Steinhagen V, Donat M, Benecke R, Kloth A. 
predictors of pneumonia in acute stroke patients admitted to a neurological 
intensive care unit. J Neurol. 2007;254:1323-9. 

49. Paciaroni M, Mazzotta G, Corea F, Caso V, Venti M, Milia P et al. 
Dysphagia following stroke. Eur Neurol. 2004;51:162-7. 

50. Okubo PCMI, Fábio SRC, Domenis DR, Takayanagui OM. Using the 
National Institute of Health Stroke Scale to predict dysphagia in acute ischemic 
stroke. Cerebrovasc Dis. 2012;33:501-7. 

51. Crary MA, Carnaby-Mann G, Miller L, Antonios N, Silliman S. Dysphagia 
and nutritional status at the time of hospital admission for ischemic stroke. J 
Stroke Cerebrovasc Dis. 2006;15:164-71.  



54 

 

52. Cook IJ, Kahrilas PJ. AGA technical review on management of 
oropharyngeal dysphagia. Gastroenterology. 1999;116:455-478. 

53. Skoretz SA, Flowers HL, Martino R. The incidence of dysphagia following 
endotracheal intubation a systematic review (2010). Chest, 137(3):665-73. 

54. Kwok AM, Davis JW, Cagle KM, Sue LP, Kaups KL. Post-extubation 
dysphagia in trauma patients: it's hard to swallow. Am J Surg. 2013;206(6):924-
7; discussion 927-8. doi: 10.1016/j.amjsurg.2013.08.010. Epub 2013 Oct 9. 

55. Ifejika-Jones NL, Harun N, Peng H, Elizabeth A, Grotta JC, Francisco GE. 
The interaction of aspiration pneumonia with demographic and cerebrovascular 
disease risk factors is predictive of discharge level of care in acute stroke 
patient. Am J Phys Med Rehabil. 2012;91(2):141-7. doi. 
10.1097/PHM.0b013e31823caa8d  

56. Masoro EJ. Biology of aging. Current state of knowledge. Arc Internal Med. 
1987;147:166-69. 

57. Robbins J, Hamilton JW, Lof GL, Kempster GB. Oropharyngeal swallowing 
in normal adults of different ages. Gastroenterology. 1992;103:823-29. 

58. Shaw D, Cook I, Gabb M, Holloway RH, Simula ME, Panagopoulos V, Dent 
J. Influence of normal aging on oral-pharyngeal and upper esophageal 
sphincter function during swallowing. American J Physiol. 1995;268:G389-G96. 

59. DePippo KL, Holas MA, Reding MJ. Validation of the 3-oz water swallow 
test for aspiration following stroke. Arch Neurol. 1992;49:1259–61.  

60. Smithard DG, O’Neill PA, Park C, Morris J, Wyatt R, England R, Martin DE. 
Complications and outcomes after acute stroke: does dysphagia matter? 
Stroke. 1996;27:1200-4. 

61. Hinds NP, Wiles CM. Assessment of swallowing and referral to speech and 
language therapists in acute stroke. Q J Med. 1998;91:829-35. 

62. Nilsson H, Ekberg O, Olsson R, Hindfelt B. Dysphagia in stroke: a 
prospective study of quantitative aspects of swallowing in dysphagic patients. 
Dysphagia. 1998;13:32-8. 

63. Massey R, Jedlicka D. The Massey Bedside Swallowing. Screen.J Neurosci 
Nurs. 2002;34(5):2523, 257–60. 

64. Leder SB, Suiter DM, Green BG. Silent aspiration risk is volume-dependent. 
Dysphagia. 2011;26(3):304-9.  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kwok%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24119720
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Davis%20JW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24119720
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cagle%20KM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24119720
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sue%20LP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24119720
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kaups%20KL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24119720
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24119720
http://dx.doi.org/10.1097/PHM.0b013e31823caa8d
http://dx.doi.org/10.1097/PHM.0b013e31823caa8d
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Leder%20SB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21063732
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Suiter%20DM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21063732
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Green%20BG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21063732
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21063732

