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Resumo 

Objetivo: Analisar o comportamento alimentar, o desempenho funcional da 

deglutição e a qualidade de vida em relação à deglutição de indivíduos com 

distonia cervical, pré e pós aplicação de toxina botulínica. Métodos: 
Participaram 16 pacientes (11 mulheres e cinco homens), com idade média de 

64,19 anos, com diagnóstico de distonia cervical idiopática, no período de 

junho a dezembro de 2019. A avaliação configurou-se em duas etapas: antes e 

após a aplicação de toxina para tratamento da doença. Nos dois momentos de 

avaliação, os pacientes foram submetidos a: protocolo EAT-10 de 

autoavaliação do risco de disfagia e de sintomas, anamnese detalhada, escala 

FOIS para graduação do nível de ingesta por via oral, videofluoroscopia da 

deglutição, escala DOSS para classificação do desempenho funcional da 

deglutição, mensuração da duração das fases oral e faríngea da deglutição, 

considerando-se dois finais distintos para a fase faríngea e questionário SWAL-

QOL de qualidade de vida em deglutição. Resultados: Os pacientes 

pontuaram mais dados relevantes na anamnese pré toxina e os principais 

foram: deglutição lentificada, demora para mastigar, sensação de estase 

faríngea, necessidade de limpar a garganta com pigarro após as refeições, 

dificuldade para deglutir comprimidos, necessidade de líquido para auxiliar a 

deglutição, três ou mais deglutições por bolo, engasgos frequentes, pigarros 

constantes, regurgitação do alimento para a boca, azia/queimação e alteração 

vocal durante ou após a alimentação. Os valores do EAT-10 reduziram e houve 

aumento significativo da escala FOIS após a intervenção com toxina. A 

alteração observada na fase oral nos dois momentos avaliados foi escape 

prematuro do conteúdo para a faringe. As alterações observadas na fase 

faríngea nos dois momentos avaliados foram resíduo, penetração, atraso no 

disparo e aspiração. As alterações observadas na fase esofágica nos dois 

momentos avaliados foram lentidão, refluxo esôfago-esofágico, ondas terciárias 

e resíduo. Na videofluoroscopia pré toxina a classificação de deglutição mais 

frequente foi deglutição normal e não houve diferença na classificação do 

desempenho funcional da deglutição de acordo com a escala DOSS. A fase 

oral da deglutição foi mais rápida pós toxina nas consistências líquido fino e 

pastoso homogêneo. A duração total da deglutição foi menor pós toxina nas 
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consistências líquido fino, líquido espessado e pastoso homogêneo. Não houve 

diferença na análise do Swal-QOL nos momentos pré e pós toxina. 

Conclusões: Após a aplicação de toxina botulínica, as dificuldades para se 

alimentar relatadas na anamnese diminuíram, a percepção individual da 

deglutição melhorou de acordo com o EAT-10 e houve aumento do nível da 

ingestão por via oral pela escala FOIS; não houve diferença significante nas 

alterações encontradas nas três fases da deglutição; a disfagia esteve presente 

em ambos os momentos avaliados, sendo que 66,6% dos dez disfágicos 

apresentaram algum grau de melhora pós toxina; a fase oral foi mais rápida 

nas consistências líquido fino e pastoso homogêneo, a duração total da 

deglutição foi menor nas consistências líquido fino, líquido espessado e 

pastoso homogêneo e a disfagia não mostrou impacto significante na qualidade 

de vida. 
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Abstract 

Objective: To analyze eating behavior, swallowing functional performance and 

quality of life in relation to swallowing in individuals with cervical dystonia, 

before and after botulinum toxin application. Methods: 16 patients participated 

(11 women and 5 men), with a mean age of 64.19 years, diagnosed with 

idiopathic cervical dystonia, from June to December 2019. The evaluation was 

configured in two stages: before and after the application of toxin to treat the 

disease. In both assessment moments, patients underwent: EAT-10 protocol for 

self-assessment of the risk of dysphagia and symptoms, detailed anamnesis, 

FOIS scale for grading the level of oral intake, videofluoroscopy of swallowing, 

DOSS scale for classification of functional performance of swallowing, 

measurement of the duration of the oral and pharyngeal phases of swallowing, 

considering two different endings for the pharyngeal phase and the SWAL-QOL 

questionnaire on quality of life in swallowing. Results: Patients scored more 

relevant data in the pre-toxin anamnesis and the main ones were: slowed 

swallowing, delay in chewing, sensation of pharyngeal stasis, need to clear the 

throat with throat clearing after meals, difficulty swallowing pills, need for liquid 

to help swallowing, three or more swallows per bolus, frequent choking, 

constant throat clearing, regurgitation of food into the mouth, heartburn/burning 

and vocal alterations during or after feeding. The EAT-10 values decreased and 

there was a significant increase in the FOIS scale after the toxin intervention. 

The alteration observed in the oral phase in the two evaluated moments was 

premature escape of the contents into the pharynx. The alterations observed in 

the pharyngeal phase at the two evaluated moments were residue, penetration, 

delay in triggering and aspiration. The alterations observed in the esophageal 

phase at the two evaluated moments were slowness, esophageal-esophageal 

reflux, tertiary waves and residue. In pre-toxin VFD, the most frequent 

swallowing classification was normal swallowing and there was no difference in 

the classification of swallowing functional performance according to the DOSS 

scale. The oral phase of swallowing was faster after the toxin in the 

consistencies of thin liquid and homogeneous pasty. The total duration of 
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swallowing was shorter after toxin in the consistencies of thin liquid, thickened 

liquid and homogeneous pasty. There was no difference in the analysis of the 

Swal-QOL in the pre and post toxin moments. Conclusions: After the 

application of botulinum toxin, the feeding difficulties reported in the anamnesis 

decreased, the individual perception of swallowing improved according to the 

EAT-10 and there was an increase in the level of oral intake according to the 

FOIS scale; there was no significant difference in the alterations found in the 

three phases of swallowing; dysphagia was present in both evaluated moments, 

and 66.6% of the ten dysphagia patients showed some degree of post-toxin 

improvement; the oral phase was faster in the thin liquid and homogeneous 

pasty consistencies, the total duration of swallowing was shorter in the thin 

liquid, thickened liquid and homogeneous pasty consistencies, and dysphagia 

showed no significant impact on quality of life. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Considerada um transtorno do movimento altamente incapacitante 

(Chapman et al., 2007; Defazio et al., 2013; Castelão et al., 2017), a distonia 

cervical (DC), também chamada de torcicolo espasmódico, é a forma mais 

frequente de distonia focal (Tiderington et al., 2013). Caracteriza-se por 

contrações involuntárias, simultâneas, sustentadas ou intermitentes dos 

músculos agonistas e antagonistas da região cervical (Dashtipour, Lew, 2012; 

Albanese et al., 2013; Jinnah et al., 2013) e manifesta-se como posturas 

anormais de cabeça e pescoço ou tremor distônico (Tintner e Jankovic, 2001; 

Benecke et al., 2009; Defazio et al., 2013; Albanese et al., 2013; Charles et al., 

2014; Castelão et al., 2017). A depender dos músculos envolvidos, das 

posições repetidas da cabeça ou da combinação de posições da cabeça, 

abrange torcicolo (rotação), laterocolis (inclinação), anterocolis (flexão) e 

retrocolis (extensão), podendo ser acompanhada por tração ou rigidez, 

sintomas sensoriais e principalmente bastante dor na área afetada (Tintner e 

Jankovic, 2001; Mordin et al., 2014). Os componentes de giro e torção da 

distonia também podem estar associados à elevação do ombro e posturas 

compensatórias na coluna (Tintner e Jankovic, 2001). Seu diagnóstico é 

baseado nos sinais clínicos e sintomas (Mordin et al., 2014), com estimativa de 

incidência  mínima de oito a 12 casos por milhão de pessoas-ano (Defazio et 

al., 2013). 

A etiologia da maioria das formas de DC não é totalmente 

compreendida, podendo ser genética, secundária a uma lesão cerebral 

adquirida ou psicogênica. A maioria dos casos é classificada como idiopática 

(Albanese, 2013). O curso natural da DC ainda não está claro e, para a maioria 

dos indivíduos, é um distúrbio crônico (Jahnanshani, 1990; Defazio et al., 

2013). Até o momento, nenhum tratamento curativo ou modificador da doença 

está disponível. 

A toxina botulínica (TB) atualmente é considerada a terapia de primeira 

linha para essa condição (Andrade et al., 1997; Charles et al., 2012; Castelão 

et al., 2017), com base em ensaios clínicos randomizados positivos usando 

abo-, ona-, ou inco-toxina botulínica A (BoNT-A) ou toxina botulínica B (BoNT-
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B) (Poewe et al., 2016). A medicação é aplicada diretamente nos músculos 

responsáveis pela distonia, objetivando reduzir a maior parte dos sintomas da 

doença, principalmente gravidade, incapacidade e dor.  Quando injetada no 

músculo, a neurotoxina se liga ao terminal do nervo motor, é internalizada, e 

em seguida, faz uma ligação com o receptor proteico N-ethylmalemide do 

complexo SNARE associado ao mecanismo de ancoragem da vesícula 

sináptica à membrana plasmática. Esse processo acaba por impedir a 

liberação de acetilcolina na fenda sináptica, resultando em uma diminuição da 

contração muscular. Evidências adicionais sugerem que a toxina também pode 

interferir na liberação de neurotransmissores da dor por meio de um 

mecanismo semelhante. Após o tratamento, os pacientes normalmente 

experimentam melhora na posição da cabeça, menos espasmos no pescoço e 

redução notável da dor (Charles et al., 2012). 

Considerando o tratamento com TB, Castelão et al. (2017) evidenciaram 

risco moderado de desenvolvimento de eventos adversos, principalmente 

alteração na deglutição durante o efeito da substância. 

A deglutição é um processo contínuo, cuja função é a de transportar 

material da cavidade oral ao estômago, sem entrada de nenhuma substância 

na via aérea. Apesar disso, é didaticamente dividida em três fases, oral, 

faríngea e esofágica, ou em quatro, adicionando a fase preparatória oral, 

baseando-se em características anatômicas e funcionais, para ser mais bem 

compreendida, já que cada uma delas é caracterizada por padrões fisiológicos 

específicos. A passagem do bolo é o resultado da interação complexa entre 

diversos músculos e nervos, pois envolve coordenação neuromotora fina do 

trato aerodigestivo superior e controle cortical e do tronco cerebral. Distúrbios 

anatômicos e/ou fisiológicos da deglutição, também conhecidos como disfagia, 

podem ocorrer em uma ou mais de suas fases (Logemann, 1984). 

Pouco se sabe sobre a causa da disfagia e seu impacto na DC. Alguns 

autores acreditam que seja mecânica, decorrente das assimetrias anatômicas 

pela posição anormal do pescoço ou, ainda, de causa neurogênica, resultando 

em fraqueza ou incoordenação da musculatura orofaríngea. (Riski et al., 1990; 

Horner et al., 1993; Whurr et al., 1999; Münchau et al., 2001; Ertekin et al., 

2002). Entretanto, estudos que investigaram a efetividade do tratamento da DC 
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com diferentes tipos de TB e placebos, pontuaram-na como um dos principais 

eventos adversos, baseando-se nas queixas dos pacientes, sem detalhamento 

do fator causal e seus sinais (Camargo et al., 2008; Comella et al., 2011; 

Charles et al., 2012; Poewe et al., 2016).  

Dentre as técnicas de imagem atualmente utilizadas, a videofluoroscopia 

da deglutição (VFD) é considerada o método instrumental de referência para 

avaliação anatômica e fisiológica da deglutição e detecção e monitoramento 

das disfagias. Com sua alta sensibilidade e especificidade, este exame 

radiológico possibilita análise precisa, imediata e/ou posterior de todas as fases 

da deglutição, bem como mensuração objetiva em programa computadorizado 

(Logemann, 1984; Gonçalves, Leonard, 1998). 

Além dos sintomas físicos, os indivíduos com DC enfrentam problemas 

sociais que acarretam em grande impacto na sua qualidade de vida, atribuíveis 

à depressão, fobia social e ansiedade (Slawek et al., 2007; Zoons et al., 2012; 

Mordin et al., 2014; Castelão et al., 2017). Ben-Shlomo et al. (2002) e Cano et 

al. (2004) reforçam a necessidade de medidas que quantifiquem o impacto da 

DC sobre a vida psíquica e social dos indivíduos.  

Problemas sociais também podem ser agravados pela dificuldade de 

deglutição, já que a alimentação representa um ato associado ao prazer, à 

satisfação e à celebração em nossa sociedade. Sabemos que a disfagia pode 

afetar o dia a dia de quem tem este sintoma, já que exige atenção ao ato de 

deglutir constantemente. Além disso, aspectos como desnutrição, desidratação 

e infecções pulmonares resultantes dela podem expor os indivíduos a 

complicações clínicas.  

Assim, faz-se necessário entender qual é a demanda dessa população a 

respeito de sua alimentação, incluindo a dinâmica da deglutição e sua 

funcionalidade, em momentos distintos do percurso da doença (antes e após o 

tratamento com TB), para, então, ser possível intervir nas suas implicações 

clínicas e sociais. 
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2. OBJETIVOS 
 

Geral: 

Analisar o comportamento alimentar, o desempenho funcional da 

deglutição e a qualidade de vida em deglutição de indivíduos com DC, pré e 

pós aplicação de TB.  

 

Específicos: 

1. Verificar a ocorrência de queixas quanto à deglutição; 

2. Compreender a condição alimentar;  

3. Analisar a autopercepção quanto à deglutição; 

4. Verificar a ocorrência de disfagia; 

5. Avaliar e caracterizar o desempenho funcional da 

deglutição em todas as suas fases; 

6. Mensurar a duração da fase oral e da fase faríngea (esta 

considerando-se dois momentos de término) em diferentes 

consistências de alimento; 

7. Mensurar a duração da deglutição, considerando-se as 

fases oral e faríngea, em diferentes consistências de 

alimento; 

8. Verificar o impacto da dificuldade de deglutição na 

qualidade de vida; 

9. Verificar se há influência do número de aplicações de TB 

prévias nos achados. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 
  

Riski et al. (1990), relataram as queixas subjetivas e avaliaram a deglutição 

orofaríngea em 43 pacientes com DC (11 homens e 32 mulheres, com idade 

média de 49,3 anos e tempo médio de doença de 5,9 anos), por meio de 

exame objetivo, videofluoroscopia da deglutição (VFD). Cada deglutição foi 

avaliada em relação a 6 áreas específicas da função: preparação oral do bolo 

alimentar, iniciação do reflexo, peristaltismo faríngeo, simetria do trânsito do 

bolo alimentar pela faringe, aspiração e relaxamento cricofaríngeo. Os autores 

consideraram disfagia mecânica qualquer manifestação de dismotilidade do 

bolo alimentar interpretada como resultado de postura anormal da cabeça e 

pescoço, e disfagia neurogênica resultante de tônus, movimento ou 

coordenação anormais. Verificaram alterações na deglutição em vinte e dois 

casos (51,2%), enquanto 15 (34,9%) relataram queixas de desconforto ao 

deglutir. Dentre os achados, o atraso para iniciar a fase faríngea e o resíduo 

valecular foram os mais frequentes. Os autores classificaram a disfagia em 

neurogênica, mecânica ou mista (mecânica-neurogênica) e concluíram que 

alterações na deglutição são comuns na DC, com características de disfagia 

neurogênica na maioria dos casos.  

Borodic et al. (1990) sugeriram que durante o tratamento com TB, a disfagia 

estava relacionada à quantidade de toxina injetada no músculo 

esternocleidomastóideo (ECM) (mediana de 150 UI – sete injeções) diante de 

análise retrospectiva da dose e do local de injeção (grupos 

esternocleidomastóideos versus músculos cervicais posteriores) em 26 

pacientes com DC (49 injeções). Seguindo com estudo prospectivo (31 

injeções para 24 pacientes), os autores limitaram a dose administrada ao ECM 

a 100 UI e observaram redução substancial da incidência de disfagia (zero de 

31). Diante dos achados clínicos e laboratoriais sugeriram que a disfagia após 

aplicação de TB resulta da disseminação da substância para a musculatura 

faríngea a partir do local da injeção no ECM e concluíram que a limitação da 

dose de injeção para 100 UI ou menos nessa musculatura diminui 

significantemente a incidência dessa complicação. 
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Comella et al. (1992) realizaram o primeiro estudo prospectivo designado 

para avaliar características clínicas e radiológicas da disfagia em indivíduos 

com DC após injeção de TB. Foram avaliados 18 pacientes com DC antes e 

após o seu primeiro tratamento com TB, por meio de entrevista para relato dos 

sintomas clínicos e avaliação objetiva com VFD, com objetivo de verificar 

frequência, relevância clínica e características radiológicas das anormalidades 

da deglutição. Os autores observaram que antes da aplicação da TB, 11% dos 

pacientes relataram sintomas clínicos de disfagia e 22% apresentavam sinais 

radiológicos de anormalidade peristáltica faríngea e/ou esofágica. Após a TB, 

os sinais e sintomas de disfagia nos pacientes anteriormente identificados não 

mudaram, porém, um adicional de 33% desenvolveram novos sintomas e 50% 

desenvolveram novas anormalidades peristálticas. Ademais, ressaltaram que 

as queixas de dificuldade de deglutição sempre estiveram associadas a 

achados radiológicos anormais e concluíram que nem a dose total de TB nem 

sua aplicação em determinados músculos diferiram entre aqueles com e sem 

disfagia.  

Horner et al. (1993) com o objetivo de explorar a controversa “teoria do 

troco encefálico” na DC, examinaram oito pacientes com DC idiopática (dois 

homens e seis mulheres, com idade média de 49,1 anos) na tentativa de 

replicar outro estudo de função anormal do tronco cerebral neste distúrbio e 

explorar a possível correspondência do potencial auditivo do tronco encefálico 

com a fala e a deglutição. Foram realizados três exames objetivos 

independentes:  VFD, avaliação instrumental da fala e análise do potencial 

evocado auditivo de tronco encefálico (PEATE). A deglutição foi normal em 

dois pacientes. Dentre os seis pacientes com disfagia, duas eram discretas e 

quatro leves. Quatro pacientes apresentaram sinais de disfagia postural, dois 

apresentaram sinais de disfagia postural com disfagia neurogênica e outros 

dois apresentaram apenas sinais neurogênicos. Os sinais neurogênicos 

observados foram peristaltismo faríngeo reduzido e atraso leve no início do 

disparo da deglutição e o mecânico foi assimetria da peristalse faríngea. A fala 

foi normal em cinco pacientes e o PEATE, em todos. Ao concluirem que não 

houve relação clara entre as medidas do PEATE e a presença ou ausência de 

disfagia ou disfonia neurogênica, os autores reforçaram que o PEATE normal 
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contraria a teoria do tronco encefálico  enquanto as anormalidades na fala e na 

deglutição alimentam esta conclusão, mostrando uma série de explicações 

possíveis para estes achados. 

Andrade et al. (1997) relataram sua experiência com a toxina botulínica A 

(TbA) em 115 pacientes com distonia focal ou espasmo hemifacial. Nos 45 

pacientes com espasmo hemifacial, 24 com blefaroespasmo e 14 com 

síndrome de Meige, houve melhora acentuada (quando maior que 50%) ou 

total em 100%, 70% e 71,4%, respectivamente. Nos 23 pacientes com DC 

observou-se melhora acentuada em 15 (65,2%) e discreta em cinco (21,2%), 

com duração média do efeito de 4,2 meses (em torno de 18 semanas). Neste 

grupo não houve pacientes com melhora completa. Os três pacientes que não 

obtiveram melhora tinham distonia generalizada e apresentavam história com 

mais de cinco anos de inicio da doença. As complicações encontradas na DC 

foram: disfagia em três (13%), dor cervical em dois (8,7%) e fraqueza no 

pescoço em um (4,3%). O menor índice de melhora acentuada (dois pacientes, 

33,3%) ocorreu nos seis pacientes com distonia da mão. A avaliação do 

resultado ocorreu quatro semanas após a aplicação de acordo com as 

informações obtidas dos pacientes e objetivamente ao exame físico. Os 

autores concluíram que a aplicação de TbA é forma eficaz e habitualmente 

segura de tratamento destas condições clínicas. 

Whurr et al. (1999) investigaram a incidência de disfagia e outros efeitos 

colaterais por meio de questionário em estudo prospectivo com 123 pacientes 

com DC recebendo TB.  Oitenta e um (66%) questionários foram 

completados. Dos 42 pacientes que não responderam, 38 não relataram efeitos 

colaterais no seguimento e os outros quatro perderam o acompanhamento. Os 

autores pontuaram que a disfagia foi relatada por 12 pacientes (9,7%) com 

início em média 5,4 dias após a injeção (intervalo: um dia a duas semanas) e 

duração média de 10 dias (intervalo: dois dias a três semanas). Foi realizada 

VFD em dois pacientes com relatos de problemas graves de deglutição de 

sólidos e líquidos e os autores observaram duas formas diferentes de disfagia, 

duas semanas e três meses após a injeção. Por fim, salientaram que a disfagia 

pode estar presente antes do tratamento em alguns casos de DC. 
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Münchau et al. (2001), caracterizaram a função de deglutição em 12 

pacientes com DC com falha no tratamento com TB, antes e depois de cirurgia 

de denervação periférica seletiva, com intervalo de pelo menos quatro meses 

após a última injeção de TB. Com idade média de 51 anos, duração média dos 

sintomas de 8,3 anos e proporção homens/ mulheres de 2:10, os pacientes 

foram submetidos a avaliação clínica e videofluoroscópica antes e de três a 

seis meses após a cirurgia. A gravidade da DC foi determinada pela escala de 

Classificação de Torcicolo Espasmódico Ocidental de Toronto (TWSTRS) e a 

classificação subjetiva da gravidade da disfagia ocorreu por meio da pontuação 

em questionário específico de sintomas de disfagia. Os autores observaram 

que o achado mais comum pré e pós operatório foi atraso no disparo da 

deglutição. Os escores subjetivos e videofluoroscópicos médios de disfagia não 

mudaram significativamente. No pós-operatório,  houve melhora significativa da 

retração da base da língua, da gravidade geral da DC e da rotação anormal da 

cabeça no grupo como um todo. Não houve correlação entre idade, duração 

dos sintomas de DC, pré-operatório ou gravidade da DC pós-operatória, 

escores subjetivos de disfagia ou pontuação na VFD. No entanto, nos cinco 

pacientes com persistência do deslocamento sagital anterior da cabeça como 

parte do torcicolo, a retração da base da língua melhorou menos após a 

cirurgia em comparação àqueles sem deslocamento da cabeça. Com isso, os 

autores concluíram que a denervação cirúrgica dos músculos distônicos do 

pescoço, levando a sua melhora postural, também pode melhorar a retração da 

base da língua, que é um componente chave para ejeção do bolo alimentar. No 

entanto, o atraso no disparo da deglutição, característica comum em pacientes 

com DC, pode ser ainda mais comprometido pela cirurgia, levando à disfagia 

subjetiva. No geral, a denervação periférica seletiva parece ser um 

procedimento seguro, sem grandes comprometimentos da função de 

deglutição. 

Ertekin et al. (2002), com o objetivo de esclarecer a fisiopatologia da 

disfagia sem o efeito de TB, distinguindo a disfagia mecânica da neurogênica, 

utilizaram métodos eletrofisiológicos (EMG) relacionados à deglutição para 

investigar 25 pacientes com DC e 25 voluntários normais pareados por idade.  

Com base na avaliação clínica, suspeitou-se de disfagia em 36% dos pacientes 
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e esta incidência aumentou para 72% na avaliação eletrofisiológica. Seus 

resultados evidenciaram que os tempos de contração da musculatura 

submentoniana e de excursão laríngea foram significativamente prolongados e 

que o tempo de ativação para início da fase faríngea da deglutição foi 

significativamente atrasado nos pacientes com DC. Além disso, algumas 

anormalidades observadas no músculo esfincteriano cricofaríngeo indicaram 

que o músculo esfincteriano estriado é hiperreflexivo ou hipertônico em alguns 

pacientes. Com isso, concluíram que a disfagia neurogênica foi mais 

proeminente e duradoura que a disfagia mecânica, que foi transitória e variou 

de paciente para paciente e salientaram que embora os métodos 

eletrofisiológicos não sejam adequados para a detecção de alterações 

anatômicas durante a deglutição, suas observações sugerem causa 

neurogênica da disfagia em pacientes com qualquer tipo de DC. 

Camargo et al. (2008) realizaram tratamento com TbA guiado por 

eletroneuromiografia (EMG) em 81 pacientes com DC, que foram submetidos a 

avaliação clínica, laboratorial e neuroimagem para identificar os aspectos 

clínicos e a resposta a substância. Os autores observaram que a gravidade das 

alterações motoras cervicais foi maior entre os pacientes com distonia 

generalizada que naqueles com distonia focal. Pontuaram ainda que graus 

diferentes de dor na região cervical foram relatados por 59 pacientes e que não 

foi possível determinar a etiologia da doença em 62,3% dos casos, sendo 

distonia tardia a mais comum. Concluíram que houve acentuada melhora dos 

sintomas motores e da dor da DC com a aplicação de TbA e que o subgrupo de 

pacientes com distonia tardia não respondeu ao tratamento. Os autores 

revelaram que disfagia transitória foi relatada por dois pacientes (2,35%) e não 

houve outros relatos de efeitos adversos associados com a medicação. 

Comella et al. (2011) realizaram ensaio clínico prospectivo, duplo-cego, 

randomizado e controlado por placebo para estudar a segurança e a eficácia 

da incobotulinumtoxinA em 233 indivíduos com DC, com média de 52,8 anos, 

tratados com TB ou virgens de tratamento (39%), avaliando também os 

eventos adversos decorrentes das aplicações. Observaram melhora 

significativa no score total da Toronto Western Spasmodic Torticollis Rating 

Scale (TWSTRS) com a incobotulinumtoxinA até a quarta semana pós 



10 
 

 
 

aplicação em comparação com o placebo. Concluíram que a 

incobotulinumtoxinA é um tratamento seguro e eficaz para a DC em indivíduos 

previamente tratados, bem como em indivíduos virgens de toxina, e pontuaram 

que os eventos adversos mais frequentemente relatados no grupo da 

incobotulinumtoxinA foram disfagia, dor no pescoço e fraqueza muscular, que 

na maioria dos casos foram leves.  

Charles et al. (2012) realizaram um estudo com o objetivo de avaliar a 

eficácia, tolerabilidade e anticorpos neutralizantes no tratamento da DC com 

onabotulinumtoxinA. Dos 214 indivíduos com DC que receberam a substância 

em um período de rótulo aberto de 10 semanas (período 1), 170 foram 

elegíveis para o período 2 e foram randomizados para onabotulinumtoxinA (n = 

88) ou placebo (n = 82) em um período duplo-cego de dez semanas. As 

medidas foram realizadas por meio da Escala de Severidade de Distonia 

Cervical, escala de Avaliação Global do Médico e coletas sanguíneas para 

testes de imunogenicidade. Observaram que no período 1, os indivíduos com 

anticorpos neutralizantes (nAbs) preexistentes responderam de forma 

semelhante àqueles sem nAbs preexistentes. No período 2, 

onabotulinumtoxinA produziu melhorias significativamente maiores do que o 

placebo na DC. Com isso, concluíram que a onabotulinumtoxinA foi bem 

tolerada e mais eficaz do que o placebo para o tratamento da DC e pontuaram, 

ainda, que rinite e disfagia relacionados ao tratamento foram relatados com 

significativamente mais frequência na onabotulinumtoxinA do que no placebo.  

Justin et al. (2012), considerando a disfagia como evento adverso ao 

tratamento com TB, estudaram o comportamento da deglutição em cinco 

mulheres com DC que apresentavam disfagia recorrente após injeções de TB 

guiadas por EMG. Os efeitos na deglutição foram obtidos por meio de 

entrevista após as injeções terem sido realizadas por meio de imagens de 

ultrassom (US). Além disso, com o US a espessura do músculo ECM foi 

medida nas pacientes tratadas e também em 15 controles saudáveis. Os 

autores verificaram 34 episódios de disfagia durante 98 sessões de injeção 

usando a orientação por EMG para uma taxa cumulativa de 34,7%. Usando o 

US mais a orientação da EMG, houve 0% de disfagia em 27 sessões de 

injeção. A espessura do ECM era <1,1 cm para a maioria das pacientes e 
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controles. Com isso, concluíram que o US combinado com a orientação da 

EMG eliminou a recorrência de disfagia após tratamento com TB, 

possivelmente por garantir o injetado dentro do ECM. 

Zoons et. al (2012) realizaram revisão sistemática da farmacoterapia e valor 

farmacoeconômico da TB como tratamento para distonia focal e evidenciaram 

que o tratamento com TB é o mais eficaz para reduzir os sintomas distônicos, 

medidos com questionários gerais e específicos de distonia, e dor em 

pacientes com distonia focal. Os autores verificaram que 71% dos pacientes 

mostraram redução na dor no pescoço em comparação a 12% nos grupos 

placebo. Eventos adversos ocorreram em 58% dos pacientes durante o 

tratamento com TB em comparação a 46% tratados com placebo, sendo os 

mais comuns, boca seca, fraqueza no pescoço, disfagia e alterações na voz, 

descritos como geralmente leves e autolimitados. Concluíram que a TB é um 

medicamento caro, com efeitos favoráveis e poucos eventos adversos e, por 

uma perspectiva social, os custos podem ser compensados pela recuperação 

da qualidade de vida.  

 Poewe et al. (2016), com objetivo de avaliar a eficácia e a segurança da 

abobotulinumtoxinA solução injetável (ASI) (toxina já manufaturada diluída e 

pronta para aplicação, aprovada pela U.S. Food and Drug Administration (FDA) 

mas ainda não disponível comercialmente para o tratamento da DC), 

realizaram a terceira fase de um estudo multicêntrico, prospectivo, duplo-cego 

e randomizado. Analisaram 369 pacientes com DC, randomizados (3:3:1) para 

abobotulinumtoxinA solução injetável 500 U, abobotulinumtoxinA 500 U 

(solução habitualmente comercializada em pó que necessita de diluição), ou 

placebo. Os autores observaram que ambas as substâncias foram superiores 

ao placebo na quarta semana, de acordo com a pontuação na TWSTRS 

(pontuação total menos o quadrado de diminuição média de linha de base). O 

limite de não inferioridade de três pontos na classificação pela escala na 

pontuação total até a quarta semana não foi atingido pela ASI versus 

abobotulinumtoxinA. As reduções na pontuação total da Escala foram mantidas 

por até quatro ciclos de ASI de rótulo aberto durante o acompanhamento do 

tratamento. Salientaram que os perfis de segurança de ASI e 

abobotulinumtoxinA foram semelhantes, e os eventos adversos mais 
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frequentes relacionados aos medicamentos foram disfagia e dor no local da 

injeção, codificados pós relatos através do Dicionário Médico para Atividades 

Regulatórias versão 16. Com isso, concluíram que a eficácia da solução de 

toxina A de abobotulinum para injeção foi mantida com tratamento crônico 

aberto, e esta nova formulação pode adicionar conveniência também como 

precisão da dosagem para o tratamento com abobotulinumtoxinA.  

Castelão et al. (2017) produziram uma revisão com meta-análise sobre o 

tratamento de DC com TbA, com objetivo de comparar sua eficácia, segurança 

e tolerabilidade versus placebo, por meio de ensaios duplo-cegos, paralelos, 

randomizados e controlados por placebo, totalizando oito estudos que 

compararam o tratamento com TbA versus placebo. Os estudos incluíram um 

total de 1.010 participantes com DC (64% mulheres), com idade média de 52,3 

anos, tempo médio de doença de 4,8 a 12,1 anos antes de participar dos 

ensaios e comprometimento médio da doença moderado. Os resultados 

mostraram que uma única sessão de tratamento melhorou os sintomas da DC, 

incluindo a dor, e as autoavaliações dos participantes. No entanto, o risco de 

ocorrência de um evento adverso, principalmente dificuldade de deglutição e 

cansaço, também aumentou. Os autores observaram evidência moderada de 

melhora geral e da dor, na autoavaliação, no risco de eventos adversos e de os 

participantes não tolerarem o tratamento. Destacaram ainda, que as 

conclusões da revisão não se aplicam a todas as pessoas com DC, pois para 

serem incluídos nos estudos, os participantes precisavam ter histórico de 

sucesso no tratamento com TbA. Certos tipos de DC, em particular os que 

fazem a cabeça girar principalmente para trás ou para frente, não foram 

autorizados a participar, e sabe-se que esses tipos respondem menos ao 

tratamento com TB. Os autores evidenciaram como resultado primário de 

eficácia a melhora no comprometimento específico da DC e como desfecho 

primário de segurança a proporção de participantes com qualquer evento 

adverso.  

Vilanova et al. (2019), compararam os sinais e sintomas de 18 indivíduos 

com DC (15 com distonia idiopática e três com distonia secundária) antes e 

após aplicação de TB por meio de um questionário específico que foi 

preenchido no dia da aplicação e de dez a 15 dias após. Antes da aplicação, as 
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principais queixas encontradas foram alterações vocais, necessidade de ajuste 

de posição para se alimentar, tosse e/ou engasgo ao comer e tempo de 

alimentação aumentado. As principais queixas relatadas após a aplicação 

foram tosse e/ou engasgo ao comer, alterações vocais, sensação de comida 

presa na garganta e tempo de alimentação aumentado. Os autores concluíram 

que a aplicação de um questionário específico para a deglutição nesta 

população antes e após a aplicação de TB possibilitou a identificação de 

possíveis sintomas de disfagia antes do tratamento medicamentoso, que 

muitas vezes podem ser posteriormente interpretados como efeitos colaterais 

do mesmo e salientaram que assim a disfagia pode ser identificada e os seus 

sintomas podem ser evitados. 

Kutschenko et al. (2020), estudaram as correlações da terapia com TB com 

a disfagia para identificar a frequência, a gravidade, a duração e a 

reprodutibilidade da disfagia, bem como seus potenciais fatores de risco e 

avaliar a aplicação de TB com orientação ultrassonográfica. Foram analisados 

retrospectivamente, por um ano, os prontuários de 75 pacientes com DC (23 

homens, 52 mulheres, idade média 60 anos) com terapia com TB regular das 

quais pelo menos uma foi realizada sob orientação ultrassonográfica, cujas 

doses e outros parâmetros de tratamento foram previamente otimizados e não 

foram alterados por pelo menos duas séries de injeção antes do período de 

observação. Nenhum dos pacientes tinha história de disfagia antes do início da 

terapia de TB e nenhum outro diagnóstico que pudesse induzir disfagia. A cada 

série de injeção, os pacientes foram questionados sobre sua função de 

deglutição. A disfagia foi definida como qualquer alteração relatada da 

deglutição. Os autores notaram disfagia em um quinto dos pacientes (20%), 

que neles ocorreu apenas em cerca de um terço das séries de injeções. Esta 

nunca foi associada a um déficit funcional, mas sim relatada como uma 

diferença na sensação de engolir, sem mudanças na alimentação ou 

repercussões clínicas, e durou de alguns dias a duas semanas. A orientação 

ultrassonográfica não foi capaz de evitá-la. Não observaram relação com idade 

ou sexo, dose total de TB, dose de TB no músculo ECM, dose de TB nos 

músculos ECM e escaleno, na aplicação de TB em ECM bilateral e no tipo de 

substância utilizada. Com isso, os autores reforçaram a necessidade de 
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estudos prospectivos a respeito de disfagia associada à DC como um fator 

potencialmente predisponente. 
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4. MÉTODO 

 
Este estudo prospectivo, observacional e analítico teve início após 

aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São 

Paulo – CEP UNIFESP (nº 3.203.433 - CAAE 05905619.3.0000.5505) (anexo 

1) e foi desenvolvido no ambulatório de Distúrbios do Movimento do Hospital 

São Paulo – H. U. da UNIFESP / Escola Paulista de Medicina. 

4.1. Participantes/casuística 

Participaram do estudo pacientes com diagnóstico médico de distonia 

cervical idiopática em acompanhamento no ambulatório de Distúrbios do 

Movimento do Hospital São Paulo.  

Critérios de inclusão: idade maior ou igual a 18 anos e integridade 

cognitiva. Foram elegíveis os que não estavam sob efeito da substância 

decorrente de aplicação de TB prévia, considerando-se de cinco a seis meses 

após a última aplicação.  

Critérios de exclusão: DC de etiologia genética ou secundária, efeito 

ativo de TB, cirurgia prévia de miotomia ou denervação na região cervical, 

cirurgia prévia para estimulação cerebral profunda, cirurgia prévia de cabeça e 

pescoço, alteração do padrão respiratório, qualquer fator que impedisse 

exposição à radiação e diagnóstico de outra doença neurológica associada 

e/ou psiquiátrica.   

Ao todo, 48 dos pacientes que estavam em tratamento médico no 

ambulatório eram elegíveis para participar do estudo de acordo com os critérios 

de inclusão e exclusão. Aceitaram e compareceram na primeira fase de 

avaliação (pré TB) 25 pacientes e, destes, apenas 16 retornaram na segunda 

fase avaliativa (pós TB), conforme ilustrado no quadro a seguir: 
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Quadro 1. Fluxograma casuística 

4.2. Procedimentos 

Foram avaliados 16 pacientes, no período de junho a dezembro de 

2019, mediante assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido – 

TCLE (anexo 2). 

O processo de avaliação configurou-se por duas etapas distintas: a 

primeira ocorreu previamente à aplicação de TB pela equipe médica para 

tratamento da distonia, e a segunda, então, de 15 a 35 dias após a aplicação, 

considerando o relato da percepção do paciente para garantir o melhor 

momento do efeito da TB. Vale ressaltar que este tratamento com TB é rotina 

para esses pacientes neste serviço e não sofreu modificações em decorrência 

deste estudo. 

Algumas informações relevantes foram extraídas dos prontuários dos 

pacientes e também coletadas no dia da avaliação médica clínica e da 

aplicação de TB, e foram consideradas, a saber: 

- Características e dados clínicos: tempo de doença, coexistência com outros 

transtornos do movimento, padrão de movimento (rotação, inclinação, “shift”, 

retro ou ântero pulsão), padrão temporal do movimento (postura fixa ou 

movimentos repetitivos), número de aplicações prévias, tempo decorrido da 

última aplicação e gravidade da distonia, classificada por meio da escala Tsui 

(Tsui et al, 1995) pela equipe médica no momento da avaliação clínica pré 

  

 48 elegíveis  

 
 

 25 pré TB 

 
 

 16 pós TB 
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aplicação) (anexo 3). Tal escala é adotada no serviço por sua fácil e rápida 

aplicabilidade e interpretação do score, que pode variar de um a 25. Quanto 

maior o score, maior é a gravidade da DC. 

- Dados demográficos: idade e sexo. 

- Dados da aplicação de TB: tipo de substância utilizada, dose e musculatura 

aplicada. 

Os pacientes foram submetidos aos seguintes procedimentos, nos dois 

momentos de avaliação: 

- Protocolo EAT-10, instrumento de autoavaliação do risco de disfagia e de 

sintomas. Com equivalência cultural para o português (Gonçalves et al., 2013), 

é composto por dez questões, sendo três do domínio funcional, três do domínio 

emocional e quatro do domínio físico, as quais o indivíduo classifica de zero 

(não é um problema) a quatro (é um problema muito grande). A nota de corte 

no protocolo, considerada como risco para disfagia, equivale a três (anexo 4). 

- Anamnese detalhada, atribuindo aspectos relacionados à alimentação como o 

histórico da deglutição desde o início da doença, queixas atuais quanto à 

deglutição, tempo para se alimentar e consistência dos alimentos. Para isso, foi 

utilizado o protocolo de anamnese do Serviço Integrado de Fonoaudiologia 

(SIF) do Hospital São Paulo, aplicado rotineiramente no serviço (anexo 5). As 

respostas indicativas de alteração da deglutição, como por exemplo engasgos 

durante a alimentação, foram registradas como dados relevantes na 

anamnese. 

- Com base nos dados relatados na anamnese foi classificado o nível de 

ingesta por via oral (VO) dos pacientes por meio da escala Functional Oral 

Intake - FOIS (Crary et al., 2005), que gradua a quantidade de ingestão por VO 

em sete níveis específicos (anexo 6), sendo o nível 1 correspondente a nada 

por VO e o nível sete a VO total sem restrições, ou seja, quanto maior o nível 

de classificação, maior a ingesta por VO. 

- Avaliação objetiva da deglutição por meio do exame VFD. Os exames foram 

realizados no setor de diagnóstico por imagem do Hospital São Paulo, em uma 
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sala de raio-X blindada, utilizando-se um equipamento radiológico, Raio-X 

marca Siemens Axion, com seriógrafo, mesa telecomandado, trifásico, 

capacidade de 500mA - 150kv automático, com intensificador de imagem e 

circuito fechado de televisão. O equipamento foi manuseado por um técnico em 

radiologia, enquanto os exames foram realizados pela fonoaudióloga 

orientadora deste estudo e fonoaudióloga pesquisadora responsável por este 

estudo. Antes do posicionamento adequado do paciente no equipamento, foi 

fixado na região do processo mastóide do osso temporal um marcador metálico 

(moeda de um centavo de real) com fita adesiva, para calibração e posterior 

realização de medidas objetivas. Aqueles que não conseguiram se manter em 

posição ortostática por dificuldades motoras, foram posicionados na VESS 

CHAIR®, cadeira adaptável, composta por polietileno e vinil, que certifica 

segurança e conforto. Inicialmente, foi registrada uma imagem lateral do 

repouso, seguindo-se para a oferta das diferentes consistências de alimento 

misturados com sulfato de bário, contraste radiológico que permite sua 

visualização durante a deglutição.  

As consistências de alimento e volumes avaliados foram: 5 ml de 

pastoso homogêneo (iogurte tipo Petit Suisse), 5 ml de líquido espessado 

(sulfato de bário puro), 5 ml de líquido fino (água com sulfato de bário em 

proporção 3:1), pequeno pedaço de sólido macio (biscoito wafer) e pequeno 

pedaço de sólido (pão de queijo). Por fim, foi realizada a oferta de gole livre de 

líquido espessado na posição ântero-posterior, para visibilização do esôfago e 

do estômago. No caso de queixas específicas, alteração estrutural como 

ausência de elementos dentários ou risco de penetração e/ou aspiração 

laringotraqueal, alguns alimentos não foram ofertados ou foram ofertados em 

diferentes volumes. Além disso, a função de deglutição foi avaliada também 

considerando eventuais adaptações voluntárias no modo de oferta, como o uso 

de algum utensílio específico. As imagens obtidas foram gravadas em sistema 

digital e posteriormente analisadas pelas pesquisadoras do estudo. Os exames 

foram laudados aleatoriamente, sem a identificação do paciente e data. 

- Conforme a descrição das fases da deglutição no laudo dos exames, a 

gravidade da disfagia foi classificada por meio da escala Outcome and Severity 

Scale - DOSS (O’Neil et al., 1999) (anexo 7), que permite sua classificação 
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desde o nível 1 (disfagia grave) até 7 (deglutição normal) conforme as 

manifestações apresentadas. 

- Questionário SWAL-QOL (McHorney et al., 2002), que avalia especificamente 

o impacto das alterações da deglutição na qualidade de vida, por meio de 

quarenta e quatro itens divididos em dez domínios, que avaliam: deglutição 

como um fardo, desejo de comer e se alimentar, tempo de se alimentar, 

frequência dos sintomas, seleção dos alimentos, comunicação, saúde mental, 

domínio social, sono e fadiga. O paciente responde ao questionário de acordo 

com sua percepção sobre o que ocorre em seu dia-a-dia considerando a 

disfagia. A resposta de cada uma das perguntas é classificada de acordo com 

a frequência com que ocorre (sempre, muitas vezes, algumas vezes, poucas 

vezes e nunca) ou com o grau de concordância com a afirmação (concordo 

totalmente, concordo, não tenho certeza, discordo, discordo totalmente). A 

pontuação varia de zero, para o pior escore, a cem, para o melhor escore. Os 

números correspondem aos seguintes valores: 1-0, 2-25, 3-50, 4-75, 5-100. 

Não há um escore final do questionário e sim dez escores isolados, um para 

cada domínio. Para a determinação de cada um, deve-se somar a pontuação 

de todas as questões dentro do domínio e dividir pelo número de questões do 

mesmo, definindo-se assim, a média, sendo esta resultante o valor da 

pontuação de cada domínio. Quanto mais baixa a pontuação, pior a qualidade 

de vida relacionada à deglutição (anexo 8); 

Posteriormente, foi realizada análise e mensuração objetiva das 

estruturas envolvidas na dinâmica da deglutição, sendo estas, medidas da 

duração total das fases oral e faríngea da deglutição e duração total da 

deglutição orofaríngea (fase oral + fase faríngea). Os exames de VFD digitais 

foram convertidos em formato MPEG por meio do programa Format Factory e 

analisados no programa VirtualDub 1.10.4, que fornece o número absoluto de 

frames (quadros) equivalentes à 0,04 segundos em um intervalo de tempo e 

assim permite a análise do exame quadro a quadro e a mensuração do tempo, 

em segundos. A diferença entre o tempo final e o tempo inicial de cada fase 

analisada corresponde ao tempo total pesquisado. A duração total da fase oral 

(DTFO) foi considerada desde o momento após captação oral do alimento, no 

momento de início da etapa de preparo oral (figura 1), até quando o bolo 
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ultrapassou completamente a espinha nasal posterior (figura 2). O início da 

fase faríngea (figura 3) foi considerado a partir do momento que o alimento 

ultrapassou a espinha nasal posterior (Kendall et al., 2000) e o seu final foi 

definido em dois momentos distintos: final da fase faríngea I (FFF I) – entrada 

total do alimento no esôfago (figura 4) (Logemann,1983; Kendall et al., 2000), e 

final da fase faríngea II (FFF II) - relaxamento total da constrição faríngea 

(figura 5), assim, foram obtidas a duração total da fase faríngea I (DTFF I) e a 

duração total da fase faríngea II (DTFF II). Em seguida, a duração total da 

deglutição I (DTD I) foi definida do início da fase oral ao FFF I e a duração total 

da deglutição II (DTD II) foi definida pelo início da fase oral ao FFF II. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 - Início da fase oral (as setas indicam o início do preparo e o valor em segundos em 
que esse momento ocorre). 
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Figura 2 - Final da fase oral (as setas indicam o momento que o bolo alimentar ultrapassou a 
espinha nasal posterior e o valor em segundos em que esse momento ocorre). 
 
 

 
Figura 3 - Início da fase faríngea (as setas indicam o momento que o bolo alimentar atingiu a 
espinha nasal posterior e o valor em segundos em que esse momento ocorre). 
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Figura 4 – Final da fase faríngea I (as setas indicam o momento da entrada total do alimento 
no esôfago e o valor em segundos em que esse momento ocorre). 
 

 
Figura 5 – Final da fase faríngea II (as setas indicam o momento do relaxamento total da 
faringe e o valor em segundos em que esse momento ocorre). 
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4.3 Análise Estatística  

Todos os dados obtidos foram organizados em planilha do Excel Office e 

passaram por análise descritiva e inferencial. O software utilizado foi o SPSS 

25.0.  

A descrição das variáveis qualitativas nominais foi realizada por meio de 

frequência relativa percentual e de frequência absoluta. A descrição das 

variáveis quantitativas e qualitativas ordinais foi realizada por meio de medidas 

de variabilidade (desvio-padrão), tendência central (média e mediana) e 

posição (mínimo, primeiro quartil, terceiro quartil e máximo). 

A análise inferencial de associação entre as variáveis qualitativas 

nominais dependentes de duas categorias foi realizada com o Teste de 

McNemar e das variáveis qualitativas nominais de múltiplas categorias foi 

realizada com o Teste Qui-Quadrado de Pearson. A comparação das variáveis 

qualitativas nominais entre dois grupos dependentes foi realizada com o Teste 

de Wilcoxon. A comparação das variáveis quantitativas dependentes foi 

realizada com o Teste ANOVA de medidas repetidas, com post hoc por teste 

de Tukey. Considerou-se um nível de significância de 5% para as análises 

inferenciais. 
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5. RESULTADOS 
 

Participaram deste estudo 16 pacientes do ambulatório de Distúrbios do 

Movimento do Hospital São Paulo / EPM, com diagnóstico médico de DC 

idiopática, sendo 11 do sexo feminino (68,75%) e cinco (31,25%) do sexo 

masculino, com idade média de 64,19 anos. Os pacientes tinham tempo médio 

de 15 anos de doença e que já realizavam o tratamento no serviço em média 

há 12,63 anos, com pontuação média de 9,19 de gravidade da DC pela Tsui 

Rating Scale (Tsui et al., 1995) e com número médio de 21,88 aplicações de 

TB anteriores à avaliação fonoaudiológica.  

Os movimentos mais prevalentes foram rotação (93,75%), tilt (81,25%), 

elevação do ombro (56,25%), tremor distônico (37,5%) e anterocollis (31,25%). 

A TB Dysport (abobotulinumtoxin A) foi utilizada para o tratamento de 13 

pacientes (dose média de 544,61 ui) enquanto três receberam o Botox 

(onabotulinumtoxinA), com média de 185 ui. Os principais músculos que 

receberam aplicação foram ECM, esplênio capitis e trapézio. 

A fim de verificar se o número de aplicações de TB para tratamento da 

doença anteriores à avaliação fonoaudiológica poderia impactar nos achados 

obtidos, as análises foram realizadas também agrupando os indivíduos 

clinicamente em duas faixas distintas: até 20 aplicações e acima de 20 

aplicações. 

Os dados de caracterização da amostra podem ser observados nas 

tabelas 1 e 2. 

 

Tabela 1. Análise descritiva das variáveis idade, tempo de doença (em anos), 
tempo de tratamento (em anos), número de aplicações de TB anteriores e 
pontuação na Tsui Rating Scale 
Variável Média DP Mínimo Máximo 1Q Mediana 3Q 
Idade 64,19 7,68 46,00 77,00 61,00 62,50 68,00 
Tempo de doença 15,00 7,32 2,00 29,00 9,00 15,00 19,00 
Tempo de tratamento 12,63 6,60 2,00 26,00 6,25 12,50 18,75 
Nº aplicações anteriores 21,88 9,48 4,00 37,00 14,25 23,00 29,75 
Tsui Rating Scale 9,19 1,91 6,00 13,00 8,00 9,00 10,75 
Análise descritiva. Legenda: DP= desvio-padrão; 1Q= primeiro quartil; 3Q= terceiro quartil 
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Tabela 2. Análise descritiva das variáveis sexo e número de aplicações de TB 
anteriores  
Variável e categorias n % 
Sexo     
Masculino 5 31,25 
Feminino 11 68,75 
Nº aplicações de TB anteriores (classificado em duas faixas)     
Até 20 7 43,75 
Mais que 20 9 56,25 
Análise descritiva. Legenda: n= frequência absoluta; %= frequência relativa 
 
 

A análise descritiva do exame físico realizado pelo médico responsável 

pré aplicação de TB e das variáveis tipo de TB aplicado, musculatura aplicada 

e dose total constam nos apêndices 1 e 2. 
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A comparação da presença de queixas quanto à deglutição pode ser 

observada na tabela 3. 

As principais queixas pontuadas, nos dois momentos avaliados, foram: 

refluxo, dificuldade para engolir, sensação de alimento parado na garganta, 

principalmente para alimentos sólidos, engasgos, principalmente com líquidos, 

pigarro constante, necessidade de mastigar bem os alimentos, ingerir alimentos 

mais amolecidos ou umedecidos e comer devagar. 

 
Tabela 3. Comparação da presença de queixas quanto à deglutição pré e pós 
aplicação de TB 

  
Queixas atuais quanto à 

deglutição (pós) Total p-
valor Sem queixas Com queixas 

Queixas atuais quanto à 
deglutição (pré) 

Sem queixas 
n 7 1 8 

1,000 
% 43,8 6,3 50,0 

Com queixas 
n 2 6 8 

% 12,5 37,5 50,0 

Total 
n 9 7 16 

  
% 56,3 43,8 100,0 

Teste de McNemar. Legenda: n= frequência absoluta; %= frequência relativa 
 

Não houve associação na presença de queixas quanto à deglutição 

entre os momentos pré e pós aplicação de TB. O mesmo ocorreu na 

comparação com relação ao número de aplicações de TB anteriores (até 20 e 

superior a 20) que pode ser observada no apêndice 3. 

 

A tabela 4 refere-se à comparação da condição da nutrição atual. 

 

Tabela 4. Comparação da nutrição atual pré e pós aplicação de TB 

  
Nutrição atual (pós) 

Total p-
valor Todas as 

consistências 
Restrição de uma ou 

mais 

Nutrição atual 
(pré) 

Todas as 
consistências 

n 12 0 12 

1,000 
% 75,0 0,0 75,0 

Restrição de uma ou 
mais 

n 1 3 4 

% 6,3 18,8 25,0 

Total 
n 13 3 16 

  
% 81,3 18,8 100,0 

Teste de McNemar. Legenda: n= frequência absoluta; %= frequência relativa 
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Não houve associação na nutrição atual entre os momentos pré e pós 

aplicação de TB, fato também observado na comparação com relação ao 

número de aplicações anteriores, cujas análises podem ser observadas no 

apêndice 4. 
 

A tabela 5 mostra a comparação da presença de dados relevantes 
pontuados na anamnese. 

 
Os principais relatos pontuados durante a anamnese,nos dois momentos 

avaliados, foram: deglutição lentificada, demora para mastigar, sensação de 

estase faríngea, necessidade de limpar a garganta com pigarro após as 

refeições, dificuldade para deglutir comprimidos, necessidade de líquido para 

auxiliar a deglutição, três ou mais deglutições por bolo, engasgos frequentes, 

pigarros constantes, regurgitação do alimento para a boca, azia/queimação e 

alteração vocal durante ou após a alimentação.  
 
 
Tabela 5. Comparação de dados relevantes na anamnese pré e pós aplicação 
de TB 

  
Dados relevantes 
anamnese (pós) Total p-valor 
Sim Não 

Dados relevantes anamnese (pré) 

Sim 
n 7 8 15 

0,008* 
% 43,8 50,0 93,8 

Não 
n 0 1 1 

% 0,0 6,3 6,3 

Total 
n 7 9 16 

  
% 43,8 56,3 100,0 

Teste de McNemar. Legenda: n= frequência absoluta; %= frequência relativa; *= 
estatisticamente significante 
 
 

Houve associação estatisticamente significante entre dados da 

anamnese pré com dados da anamnese pós, e dados da anamnese pré com a 

ausência de dados da anamnese pós (p=0,008). Essa associação não foi 

observada na divisão da amostra pelo número de aplicações anteriores, o que 

pode ser observado no apêndice 5. 

As análises referentes ao questionário EAT-10 e escala FOIS 

encontram-se a seguir. 
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Tabela 6. Comparação do questionário EAT-10 pré e pós aplicação de TB na 
amostra geral e pelo número de aplicações anteriores  

Variável 
Nº 

aplicações 
anteriores 

Avaliação 
Fator gl F p-

valor post hoc 
Pré Pós 

Média DP Média DP      

EAT - 10 

Até 20 4,29 6,55 3,00 5,83 Avaliação 1 4,751 0,047* Pré > Pós 
(p=0,047) 

Mais que 
20 5,78 6,40 2,67 3,67 Avaliação * Nº 

aplicações anteriores 1 0,819 0,381   

Total 5,13 6,29 2,81 4,56 Nº aplicações anteriores 1 0,047 0,831   
ANOVA de medidas repetidas e Teste de Tukey. Legenda: DP= desvio-padrão; gl = graus de 
liberdade; F = teste F (razão entre duas variâncias); * = estatisticamente significante 
 

A tabela 6 mostra que os valores do EAT-10 reduziram 

significativamente após a intervenção com TB (p=0,047). 

 
Tabela 7. Comparação da escala FOIS pré e pós aplicação de TB 

Variável Avaliação Média DP Mínimo Máximo 1Q Mediana 3Q Z p-valor 

FOIS 
Pré 5,50 0,73 5,00 7,00 5,00 5,00 6,00 -

2,889 0,004* 
Pós 6,38 0,72 5,00 7,00 6,00 6,50 7,00 

Teste de Wilcoxon. Legenda: DP= desvio-padrão; 1Q= primeiro quartil; 3Q= terceiro quartil; Z = 
teste Z (score padronizado); * = estatisticamente significante 
 
 
Tabela 8. Comparação da escala FOIS pré e pós aplicação de TB com número 
de aplicações anteriores até 20 
Variável Avaliação Média DP Mínimo Máximo 1Q Mediana 3Q Z p-valor 

FOIS 
Pré 5,57 0,79 5,00 7,00 5,00 5,00 6,00 -

1,890 0,059 
Pós 6,29 0,76 5,00 7,00 6,00 6,00 7,00 

Teste de Wilcoxon. Legenda: DP=desvio-padrão; 1Q= primeiro quartil; 3Q= terceiro quartil; Z = 
teste Z (score padronizado)  
 
 
Tabela 9. Comparação da escala FOIS pré e pós aplicação de TB com número 
de aplicações anteriores superior a 20 

Variável Avaliação Média DP Mínimo Máximo 1Q Mediana 3Q Z p-valor 

FOIS 
Pré 5,44 0,73 5,00 7,00 5,00 5,00 6,00 -

2,251 0,024* 
Pós 6,44 0,73 5,00 7,00 6,00 7,00 7,00 

Teste de Wilcoxon. Legenda: DP=desvio-padrão; 1Q= primeiro quartil; 3Q= terceiro quartil; Z = 
teste Z (score padronizado); * = estatisticamente significante 
 
 

De acordo com a tabela 7, houve aumento significativo da escala FOIS 

após a intervenção com TB e esta associação se manteve nos pacientes com 

número de aplicações anteriores superior a 20 (tabela 9). 

 
As tabelas 10 a 20 trazem as análises referentes às fases da deglutição 

de acordo com o exame VFD. 
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A alteração observada na fase oral, nos dois momentos avaliados, foi 

escape prematuro do conteúdo para a faringe. 

 
Tabela 10. Comparação da fase oral pré e pós aplicação de TB  

  
Fase oral (pós) 

Total p-valor 
Sem alteração Com alteração 

Fase oral (pré) 

Sem alteração 
n 13 0 13 

0,500 
% 81,3 0,0 81,3 

Com alteração 
n 2 1 3 

% 12,5 6,3 18,8 

Total 
n 15 1 16 

  
% 93,8 6,3 100,0 

Teste de McNemar. Legenda: n= frequência absoluta; %= frequência relativa 
 
 

Não houve associação na fase oral de acordo com a VFD pré e pós 

aplicação de TB. O mesmo ocorreu na análise entre o número de aplicações 

anteriores (apêndice 6). 

 
Tabela 11. Comparação da ausência de alteração na fase faríngea nos 
momentos pré e pós aplicação de TB de acordo com laudo do exame VFD 

  
Fase faríngea (pós) - 

sem alteração Total p-valor 
Não Sim 

Fase faríngea (pré) - sem alteração 

Não 
n 7 1 8 

0,375 
% 43,8 6,3 50,0 

Sim 
n 4 4 8 

% 25,0 25,0 50,0 

Total 
n 11 5 16 

  
% 68,8 31,3 100,0 

Teste de McNemar. Legenda: n= frequência absoluta; %= frequência relativa 
 
 

Com relação à fase faríngea da deglutição, as alterações encontradas 

no exame objetivo, nos dois momentos avaliados, foram: resíduo, penetração, 

atraso do disparo e aspiração.  
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Tabela 12. Comparação da fase faríngea quanto à presença de resíduo pré e 
pós aplicação de TB  

  
Fase faríngea (pós) - 

resíduo Total p-valor 
Não Sim 

Fase faríngea (pré) - resíduo 

Não 
n 7 3 10 

0,625 
% 43,8 18,8 62,5 

Sim 
n 1 5 6 

% 6,3 31,3 37,5 

Total 
n 8 8 16 

  
% 50,0 50,0 100,0 

Teste de McNemar. Legenda: n= frequência absoluta; %= frequência relativa 
 
 
Tabela 13. Comparação da fase faríngea quanto à presença de penetração pré 
e pós aplicação de TB   

  
Fase faríngea (pós) -  

penetração Total p-valor 
Não Sim 

Fase faríngea (pré) - penetração 

Não 
n 8 2 10 

0,687 
% 50,0 12,5 62,5 

Sim 
n 4 2 6 

% 25,0 12,5 37,5 

Total 
n 12 4 16 

  
% 75,0 25,0 100,0 

Teste de McNemar. Legenda: n= frequência absoluta; %= frequência relativa 
 
 
Tabela 14. Comparação da fase faríngea quanto à presença de atraso do 
disparo pré e pós aplicação de TB  

  
Fase faríngea (pós) - 

atraso do disparo Total p-valor 
Não Sim 

Fase faríngea (pré) - atraso do disparo 

Nã
o 

n 11 1 12 

1,000 
% 68,8 6,3 75,0 

Sim 
n 2 2 4 

% 12,5 12,5 25,0 

Total 
n 13 3 16 

  
% 81,3 18,8 100,0 

Teste de McNemar. Legenda: n= frequência absoluta; %= frequência relativa 
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Tabela 15. Comparação da fase faríngea quanto à presença de aspiração pré e 
pós aplicação de TB  

  
Fase faríngea (pós) - 

aspiração Total p-valor 
Não Sim 

Fase faríngea (pré) - aspiração 

Não 
n 15 0 15 

1,000 
% 93,8 0,0 93,8 

Sim 
n 0 1 1 

% 0,0 6,3 6,3 

Total 
n 15 1 16 

  
% 93,8 6,3 100,0 

Teste de McNemar. Legenda: n= frequência absoluta; %= frequência relativa 
 

Não foi observada associação nos parâmetros sem alteração, resíduo, 

penetração, atraso do disparo e aspiração (tabelas 11 a 15) da fase faríngea 

pelo laudo da VFD pré e pós aplicação de TB. As análises relacionadas ao 

número de aplicação de TB anteriores também não mostraram associação, as 

quais podem ser vistas nos apêndices 7 a 11. 

 
Tabela 16. Comparação da ausência de alteração na fase esofágica pré e pós 
aplicação de TB   

  
Fase esofágica (pós) 

- sem alteração Total p-valor 
Não Sim 

Fase esofágica (pré) - sem alteração 

Não 
n 12 2 14 

0,500 
% 75,0 12,5 87,5 

Sim 
n 0 2 2 

% 0,0 12,5 12,5 

Total 
n 12 4 16 

  
% 75,0 25,0 100,0 

Teste de McNemar. Legenda: n= frequência absoluta; %= frequência relativa 
 

Com relação à fase esofágica da deglutição, as alterações encontradas 

no exame objetivo, nos dois momentos avaliados, foram: lentidão, refluxo 

esôfago-esofágico, ondas terciárias e resíduo. 
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Tabela 17. Comparação da fase esofágica quanto à presença de lentidão nos 
momentos pré e pós aplicação de TB  

  
Fase esofágica (pós) 

- lentidão Total p-valor 
Não Sim 

Fase esofágica (pré) - lentidão 

Não 
n 8 1 9 

0,625 
% 50,0 6,3 56,3 

Sim 
n 3 4 7 

% 18,8 25,0 43,8 

Total 
n 11 5 16 

  
% 68,8 31,3 100,0 

Teste de McNemar. Legenda: n= frequência absoluta; %= frequência relativa 
 
 
Tabela 18. Comparação da fase esofágica quanto à presença de refluxo 
esôfago-esofágico pré e pós aplicação de TB 

  

Fase esofágica (pós) 
- refluxo esôfago-

esofágico Total p-valor 

Não Sim 

Fase esofágica (pré) - refluxo esôfago-esofágico 

Não 
n 9 2 11 

1,000 
% 56,3 12,5 68,8 

Sim 
n 1 4 5 

% 6,3 25,0 31,3 

Total 
n 10 6 16 

  
% 62,5 37,5 100,0 

Teste de McNemar. Legenda: n= frequência absoluta; %= frequência relativa 
 
 
Tabela 19. Comparação da fase esofágica quanto à presença de ondas 
terciárias pré e pós aplicação de TB   

  
Fase esofágica (pós) 

- ondas terciárias Total p-valor 
Não Sim 

Fase esofágica (pré) - ondas terciárias 

Não 
n 5 5 10 

1,000 
% 31,3 31,3 62,5 

Sim 
n 4 2 6 

% 25,0 12,5 37,5 

Total 
n 9 7 16 

  
% 56,3 43,8 100,0 

Teste de McNemar. Legenda: n= frequência absoluta; %= frequência relativa 
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Tabela 20. Comparação da fase esofágica quanto à presença de resíduo pré e 
pós aplicação de TB  

  
Fase esofágica (pós) 

- resíduo Total p-valor 
Não Sim 

Fase esofágica (pré) - resíduo 

Não 
n 5 2 7 

1,000 
% 31,3 12,5 43,8 

Sim 
n 1 8 9 

% 6,3 50,0 56,3 

Total 
n 6 10 16 

  
% 37,5 62,5 100,0 

Teste de McNemar. Legenda: n= frequência absoluta; %= frequência relativa 
 
 

Não houve associação entre os parâmetros sem alteração (tabela 16), 

lentidão (tabela 17), refluxo esôfago-esofágico (tabela 18), ondas terciárias 

(tabelas 19) e resíduo (tabela 20) na fase esofágica pelo laudo da VFD pré e 

pós aplicação de TB. O mesmo ocorreu nas análises quanto ao número de 

aplicações de TB anteriores, que podem ser observadas nos apêndices 11 a 

16. 

A tabela 21 refere-se ao uso, quando necessário, de manobras 

facilitadoras de deglutição durante o exame VFD, que foram:  

- Pré TB: tosse, alternar líquido e sólido, flexão cervical, deglutições 

múltiplas e deglutição supraglótica. 

- Pós TB: pigarro, alternar líquido e sólido, flexão cervical e deglutições 

múltiplas. 

Tabela 21. Comparação do uso de manobra facilitadora durante o exame VFD 
pré e pós aplicação de TB 

  
Manobras facilitadoras (pós) 

Total p-valor 
Realizadas Não 

realizadas 

Manobras facilitadoras (pré) 

Realizadas 
n 7 2 9 

1,000 
% 43,8 12,5 56,3 

Não realizadas 
n 1 6 7 

% 6,3 37,5 43,8 

Total 
n 8 8 16 

  
% 50,0 50,0 100,0 

Teste de McNemar. Legenda: n= frequência absoluta; %= frequência relativa 
 

Não foi encontrada associação entre o uso de manobras facilitadoras 

durante o exame VFD pré e pós aplicação de TB. Também não houve 
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associação na análise do número de aplicações de TB anteriores (apêndice 

17). 

 

Vale ressaltar que comumente, a cabeça dos pacientes neste exame é 

posicionada de modo que as estruturas anatômicas como a mandíbula estejam 

alinhadas (cabeça centralizada), possibilitando melhor visibilização do caminho 

do alimento e funcionamento das estruturas. Em ambos os momentos de 

avaliação, nos casos de contra resistência da musculatura, o que ocorreu na 

maioria dos casos, principalmente no momento pré-aplicação de TB, os 

indivíduos realizaram o exame respeitando-se sua condição postural habitual 

da cabeça (cabeça livre). 
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Tabela 22 – Comparação da classificação da deglutição pelo laudo da VFD pré e pós aplicação de TB 

  

Classificação deglutição (pós) 

Total Valor gl p-valor Deglutição 
normal 

Disfagia 
oral leve 

Disfagia 
faríngea 

leve 

Disfagia 
orofaríngea 
moderada 

Disfagia 
faríngea 

moderada 

Disfagia 
faríngea leve 
a moderada 

Classificação       
deglutição (pré)     

Deglutição 
normal 

n 5 0 2 0 0 0 7 

56,571 25 <0,001* 

% 31,3 0,0 12,5 0,0 0,0 0,0 43,8 

Disfagia oral leve 
n 0 1 0 0 0 0 1 

% 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 

Disfagia faríngea 
leve 

n 0 0 0 0 2 0 2 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 0,0 12,5 

Disfagia 
orofaríngea 
moderada 

n 1 0 0 0 0 1 2 

% 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 12,5 

Disfagia faríngea 
moderada 

n 0 0 1 0 0 1 2 

% 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 6,3 12,5 
Disfagia 

orofaríngea 
moderada a 

grave 

n 0 0 0 2 0 0 2 

% 0,0 0,0 0,0 12,5 0,0 0,0 12,5 

Total 
n 6 1 3 2 2 2 16 

      
% 37,5 6,3 18,8 12,5 12,5 12,5 100,0 

Qui-Quadrado de Pearson. Legenda: n= frequência absoluta; %= frequência relativa; gl = graus de liberdade; * = estatisticamente significante 
 
 

A tabela 22 mostra que houve associação na classificação de deglutição normal pré e pós aplicação de TB (p<0,001). Essa 

associação não se confirmou na divisão dos pacientes em função do número de aplicações anteriores (apêndice 18). 
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A tabela 23 refere-se à classificação do desempenho funcional da 

deglutição de acordo com o laudo da VFD por meio da escala DOSS. 

 

Tabela 23. Comparação da escala DOSS pré e pós aplicação de TB 
Variável Avaliação Média DP Mínimo Máximo 1Q Mediana 3Q Z p-valor 

DOSS 
Pré 5,50 1,51 3,00 7,00 4,00 6,00 7,00 -

0,690 0,490 
Pós 5,69 1,30 4,00 7,00 4,00 6,00 7,00 

Teste de Wilcoxon. Legenda: DP= desvio-padrão; 1Q= primeiro quartil; 3Q= terceiro quartil 
 
 

Não houve diferença estatisticamente significante na análise da escala 

DOSS na amostra geral e também em função do número de aplicações 

anteriores, cuja análise pode ser observada no apêndice 19. 

A tabela a seguir corresponde à análise das medidas de tempo das 

fases oral e faríngea e tempos totais da deglutição. 
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Tabela 24. Análise da duração das fases oral e faríngea da deglutição e deglutição orofaríngea pré e pós aplicação de TB 

Variável Nº aplicações 
anteriores 

Avaliação 

Fator gl F p-valor post hoc Pré Pós 

Média DP Média DP 

DTFO 
(pastoso 5ml) 

Até 20 0:00:04,95 0:00:05,018 0:00:01,26 0:00:00,934 Avaliação 1 9,576 0,008* Pré > Pós 
(p=0,008) 

Mais que 20 0:00:01,87 0:00:01,654 0:00:00,87 0:00:00,514 Avaliação * 
Nº aplicações anteriores 1 3,130 0,099  

Total 0:00:03,22 0:00:03,744 0:00:01,04 0:00:00,729 Nº aplicações anteriores 1 2,843 0,114  

DTFF I 
(pastoso 5ml) 

Até 20 0:00:00,76 0:00:00,189 0:00:00,69 0:00:00,353 Avaliação 1 2,235 0,157   

Mais que 20 0:00:01,11 0:00:00,525 0:00:00,76 0:00:00,366 Avaliação * 
Nº aplicações anteriores 1 1,003 0,334   

Total 0:00:00,96 0:00:00,440 0:00:00,73 0:00:00,350 Nº aplicações anteriores 1 2,349 0,148   

DTFF II 
(pastoso 5ml) 

Até 20 0:00:01,07 0:00:00,190 0:00:00,90 0:00:00,442 Avaliação 1 3,158 0,097  

Mais que 20 0:00:01,43 0:00:00,551 0:00:01,08 0:00:00,513 Avaliação * 
Nº aplicações anteriores 1 0,373 0,551  

Total 0:00:01,27 0:00:00,459 0:00:01,00 0:00:00,477 Nº aplicações anteriores 1 2,315 0,150  

Duração total deglutição l 
(pastoso 5ml) 

Até 20 0:00:05,53 0:00:05,138 0:00:02,28 0:00:01,066 Avaliação 1 7,258 0,017* Pré > Pós 
(p=0,017) 

Mais que 20 0:00:02,90 0:00:01,586 0:00:01,70 0:00:00,565 Avaliação * 
Nº aplicações anteriores 1 1,532 0,236   

Total 0:00:04,05 0:00:03,703 0:00:01,95 0:00:00,845 Nº aplicações anteriores 1 2,527 0,134   

Duração total deglutição II 
(pastoso 5ml) 

Até 20 0:00:05,84 0:00:05,100 0:00:02,54 0:00:01,090 Avaliação 1 7,325 0,017* Pré > Pós 
(p=0,017) 

Mais que 20 0:00:03,22 0:00:01,662 0:00:02,06 0:00:00,631 Avaliação * 
Nº aplicações anteriores 1 1,689 0,215  

Total 0:00:04,37 0:00:03,698 0:00:02,27 0:00:00,864 Nº aplicações anteriores 1 2,322 0,150  

DTFO 
(líquido espessado 5ml) 

Até 20 0:00:02,89 0:00:02,974 0:00:01,55 0:00:00,996 Avaliação 1 4,478 0,053   

Mais que 20 0:00:01,35 0:00:00,868 0:00:01,17 0:00:00,621 Avaliação * 
Nº aplicações anteriores 1 2,594 0,130   

Total 0:00:02,03 0:00:02,136 0:00:01,34 0:00:00,800 Nº aplicações anteriores 1 1,888 0,191   

DTFF I 
(líquido espessado 5ml) 

Até 20 0:00:01,21 0:00:00,959 0:00:00,87 0:00:00,072 Avaliação 1 1,139 0,304  

Mais que 20 0:00:01,29 0:00:00,645 0:00:01,12 0:00:00,492 Avaliação * 
Nº aplicações anteriores 1 0,117 0,737  

Total 0:00:01,25 0:00:00,769 0:00:01,01 0:00:00,383 Nº aplicações anteriores 1 0,666 0,428  

DTFF II 
(líquido espessado 5ml) 

Até 20 0:00:01,34 0:00:00,739 0:00:01,11 0:00:00,126 Avaliação 1 1,018 0,330   

Mais que 20 0:00:01,53 0:00:00,638 0:00:01,31 0:00:00,567 Avaliação * 
Nº aplicações anteriores 1 0,001 0,971   

Total 0:00:01,45 0:00:00,667 0:00:01,22 0:00:00,435 Nº aplicações anteriores 1 1,132 0,305   
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Duração total deglutição I 
(líquido espessado 5ml) 

Até 20 0:00:03,61 0:00:03,060 0:00:02,11 0:00:01,024 Avaliação 1 5,179 0,039* Pré > Pós 
(p=0,039) 

Mais que 20 0:00:02,71 0:00:01,729 0:00:02,08 0:00:00,497 Avaliação * 
Nº aplicações anteriores 1 0,870 0,367  

Total 0:00:03,10 0:00:02,356 0:00:02,09 0:00:00,743 Nº aplicações anteriores 1 0,368 0,554  

Duração total deglutição II 
(líquido espessado 5ml) 

Até 20 0:00:03,74 0:00:02,982 0:00:02,35 0:00:01,007 Avaliação 1 5,005 0,042* Pré > Pós 
(p=0,042) 

Mais que 20 0:00:02,95 0:00:01,718 0:00:02,30 0:00:00,505 Avaliação * 
Nº aplicações anteriores 1 0,677 0,424   

Total 0:00:03,29 0:00:02,302 0:00:02,32 0:00:00,736 Nº aplicações anteriores 1 0,314 0,584   

DTFO 
(líquido fino 5ml) 

Até 20 0:00:01,93 0:00:01,754 0:00:00,74 0:00:00,410 Avaliação 1 4,896 0,044* Pré > Pós 
(p=0,044) 

Mais que 20 0:00:01,10 0:00:00,521 0:00:00,77 0:00:00,383 Avaliação * 
Nº aplicações anteriores 1 1,571 0,231  

Total 0:00:01,46 0:00:01,248 0:00:00,76 0:00:00,382 Nº aplicações anteriores 1 1,824 0,198  

DTFF I 
(líquido fino 5ml) 

Até 20 0:00:00,70 0:00:00,500 0:00:00,70 0:00:00,324 Avaliação 1 0,000 0,997   

Mais que 20 0:00:01,03 0:00:00,363 0:00:01,02 0:00:00,305 Avaliação * 
Nº aplicações anteriores 1 0,001 0,972   

Total 0:00:00,88 0:00:00,446 0:00:00,88 0:00:00,344 Nº aplicações anteriores 1 6,962 0,019* 
Até 20 < 

 Mais que 20 
(p=0,019) 

DTFF II 
(líquido fino 5ml) 

Até 20 0:02:57,74 0:07:47,567 0:00:00,88 0:00:00,401 Avaliação 1 1,315 0,271  

Mais que 20 0:00:01,37 0:00:00,417 0:00:01,32 0:00:00,343 Avaliação * 
Nº aplicações anteriores 1 1,314 0,271  

Total 0:01:18,53 0:05:09,213 0:00:01,13 0:00:00,421 Nº aplicações anteriores 1 1,301 0,273  

Duração total deglutição I 
(líquido fino 5ml) 

Até 20 0:00:02,51 0:00:01,949 0:00:01,47 0:00:00,229 Avaliação 1 4,707 0,048* Pré > Pós 
(p=0,048) 

Mais que 20 0:00:02,13 0:00:00,833 0:00:01,49 0:00:00,359 Avaliação * 
Nº aplicações anteriores 1 0,267 0,614   

Total 0:00:02,30 0:00:01,388 0:00:01,48 0:00:00,300 Nº aplicações anteriores 1 0,257 0,620   

Duração total deglutição II 
(líquido fino 5ml) 

Até 20 0:00:03,14 0:00:01,619 0:00:01,67 0:00:00,234 Avaliação 1 10,57
3 0,006* Pré > Pós 

(p=0,006) 

Mais que 20 0:00:02,48 0:00:00,794 0:00:01,79 0:00:00,396 Avaliação * 
Nº aplicações anteriores 1 1,360 0,263  

Total 0:00:02,77 0:00:01,224 0:00:01,74 0:00:00,330 Nº aplicações anteriores 1 0,787 0,390  

DTFO 
(biscoito) 

Até 20 0:00:18,83 0:00:04,371 0:00:15,19 0:00:07,539 Avaliação 1 0,264 0,616   

Mais que 20 0:00:18,20 0:00:18,377 0:00:24,42 0:00:24,955 Avaliação * 
Nº aplicações anteriores 1 3,847 0,070   

Total 0:00:18,47 0:00:13,706 0:00:20,38 0:00:19,422 Nº aplicações anteriores 1 0,274 0,609   

DTFF I 
(biscoito) 

Até 20 0:00:01,19 0:00:01,129 0:00:00,79 0:00:00,601 Avaliação 1 0,772 0,395  

Mais que 20 0:01:31,74 0:04:31,765 0:00:01,20 0:00:00,767 Avaliação * 
Nº aplicações anteriores 1 0,758 0,399  

Total 0:00:52,13 0:03:23,820 0:00:01,02 0:00:00,708 Nº aplicações anteriores 1 0,772 0,394  
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DTFF II 
(biscoito) 

Até 20 0:00:01,42 0:00:01,095 0:00:00,96 0:00:00,649 Avaliação 1 0,773 0,394   

Mais que 20 0:01:32,06 0:04:31,885 0:00:01,46 0:00:00,857 Avaliação * 
Nº aplicações anteriores 1 0,757 0,399   

Total 0:00:52,40 0:03:23,917 0:00:01,24 0:00:00,791 Nº aplicações anteriores 1 0,774 0,394   

Duração total deglutição I 
(biscoito) 

Até 20 0:00:19,44 0:00:04,516 0:00:26,62 0:00:21,100 Avaliação 1 1,325 0,269  

Mais que 20 0:00:25,61 0:00:13,675 0:00:27,17 0:00:23,684 Avaliação * 
Nº aplicações anteriores 1 0,548 0,472  

Total 0:00:22,91 0:00:10,858 0:00:26,93 0:00:21,848 Nº aplicações anteriores 1 0,174 0,683  

Duração total deglutição II 
(biscoito) 

Até 20 0:00:19,66 0:00:04,474 0:00:26,82 0:00:21,116 Avaliação 1 1,292 0,275   

Mais que 20 0:00:25,94 0:00:13,672 0:00:27,46 0:00:23,728 Avaliação * 
Nº aplicações anteriores 1 0,547 0,472   

Total 0:00:23,20 0:00:10,865 0:00:27,18 0:00:21,880 Nº aplicações anteriores 1 0,183 0,675   

DTFO 
(pão de queijo) 

Até 20 0:01:45,06 0:04:00,917 0:00:18,49 0:00:14,555 Avaliação 1 1,225 0,287  

Mais que 20 0:00:24,91 0:00:13,756 0:00:23,66 0:00:20,295 Avaliação * 
Nº aplicações anteriores 1 1,156 0,300  

Total 0:00:59,97 0:02:38,126 0:00:21,40 0:00:17,647 Nº aplicações anteriores 1 0,857 0,370  

DTFF I 
(pão de queijo) 

Até 20 0:00:01,49 0:00:02,152 0:00:00,72 0:00:00,732 Avaliação 1 0,821 0,380   

Mais que 20 0:00:39,53 0:01:53,967 0:00:01,08 0:00:00,837 Avaliação * 
Nº aplicações anteriores 1 0,758 0,399   

Total 0:00:22,89 0:01:25,493 0:00:00,93 0:00:00,790 Nº aplicações anteriores 1 0,778 0,393   

DTFF II 
(pão de queijo) 

Até 20 0:00:01,72 0:00:02,282 0:00:00,86 0:00:00,782 Avaliação 1 0,823 0,380  

Mais que 20 0:00:39,84 0:01:54,003 0:00:01,37 0:00:00,944 Avaliação * 
Nº aplicações anteriores 1 0,753 0,400  

Total 0:00:23,16 0:01:25,528 0:00:01,15 0:00:00,888 Nº aplicações anteriores 1 0,787 0,390  

Duração total deglutição I 
(pão de queijo) 

Até 20 0:00:16,10 0:00:11,171 0:00:19,01 0:00:14,887 Avaliação 1 0,000 0,989   

Mais que 20 0:00:29,88 0:00:10,650 0:00:26,85 0:00:18,355 Avaliação * 
Nº aplicações anteriores 1 0,498 0,492   

Total 0:00:23,85 0:00:12,660 0:00:23,42 0:00:16,867 Nº aplicações anteriores 1 3,457 0,084   

Duração total deglutição II 
(pão de queijo) 

Até 20 0:00:16,33 0:00:11,298 0:00:19,15 0:00:15,005 Avaliação 1 0,001 0,982   

Mais que 20 0:00:30,18 0:00:10,637 0:00:27,16 0:00:18,601 Avaliação * 
Nº aplicações anteriores 1 0,465 0,506   

Total 0:00:24,12 0:00:12,718 0:00:23,66 0:00:17,072 Nº aplicações anteriores 1 3,493 0,083   

Teste ANOVA de medidas repetidas e Teste de Tukey. Legenda: DP= desvio-padrão; gl = graus de liberdade; F = teste F (razão entre duas variâncias); * = 
estatisticamente significante; DTFO = duração total da fase oral; DTFF I = duração total da fase faríngea I; DTFF II = duração total da fase faríngea II.
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Visualiza-se na tabela 24 que houve redução significativa da avaliação 

pré para a avaliação pós para os parâmetros DTFO (pastoso 5ml) (p=0,008), 

DTD l (pastoso 5ml) (p=0,017), DTD II (pastoso 5ml) (p=0,017), DTD I (líquido 

espessado 5ml) (p=0,039), DTD II (líquido espessado 5ml) (p=0,042), DTFO 

(líquido fino 5ml) (p=0,044), DTD I (líquido fino 5ml) (p=0,048) e DTD II (líquido 

fino 5ml) (p=0,006). Também foi observada diferença no parâmetro DTFF I 

(líquido fino 5ml) na qual os indivíduos com número de aplicações anteriores 

até 20 apresentaram valores inferiores aos indivíduos com número de 

aplicações anteriores superior a 20 (p=0,019). 

 

 Na tabela 25 encontra-se a comparação do questionário Swal-QOL pré e 

pós aplicação de TB. 
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Tabela 25. Comparação do questionário Swal-QOL pré e pós aplicação de TB  

Variável Nº aplicações anteriores 
Avaliação 

Fator gl F p-valor Pré Pós 
Média DP Média DP 

Deglutição como um fardo 
Até 20 98,21 4,72 87,50 33,07 Avaliação 1 0,122 0,732 

Mais que 20 83,33 25,77 90,28 16,27 Avaliação * Nº aplicações anteriores 1 2,678 0,124 
Total 89,84 20,52 89,06 24,10 Nº aplicações anteriores 1 0,370 0,553 

Desejo de se alimentar 
Até 20 85,61 31,32 85,69 17,17 Avaliação 1 0,060 0,809 

Mais que 20 90,51 19,05 92,40 13,59 Avaliação * Nº aplicações anteriores 1 0,052 0,823 
Total 88,37 24,34 89,46 15,11 Nº aplicações anteriores 1 0,361 0,557 

Tempo de se alimentar 
Até 20 83,86 12,04 76,79 27,41 Avaliação 1 0,387 0,544 

Mais que 20 50,00 48,01 66,67 40,02 Avaliação * Nº aplicações anteriores 1 2,367 0,146 
Total 64,81 39,85 71,09 34,38 Nº aplicações anteriores 1 1,773 0,204 

Frequência dos sintomas 
Até 20 91,69 5,99 89,96 15,72 Avaliação 1 1,753 0,207 

Mais que 20 80,09 10,03 88,42 8,66 Avaliação * Nº aplicações anteriores 1 4,068 0,063 
Total 85,16 10,16 89,09 11,81 Nº aplicações anteriores 1 1,966 0,183 

Seleção do alimento 
Até 20 85,71 20,95 85,71 24,40 Avaliação 1 0,024 0,880 

Mais que 20 97,22 5,51 95,83 12,50 Avaliação * Nº aplicações anteriores 1 0,024 0,880 
Total 92,19 15,05 91,41 18,66 Nº aplicações anteriores 1 2,369 0,146 

Comunicação 
Até 20 85,71 27,41 87,50 23,94 Avaliação 1 0,017 0,897 

Mais que 20 94,44 11,02 94,44 16,67 Avaliação * Nº aplicações anteriores 1 0,017 0,897 
Total 90,63 19,63 91,41 19,75 Nº aplicações anteriores 1 1,115 0,309 

Saúde mental 
Até 20 97,14 4,88 88,57 28,09 Avaliação 1 0,001 0,982 

Mais que 20 87,22 25,14 95,56 13,33 Avaliação * Nº aplicações anteriores 1 2,795 0,117 
Total 91,56 19,30 92,50 20,58 Nº aplicações anteriores 1 0,028 0,870 

Social 
Até 20 98,57 2,44 90,00 26,46 Avaliação 1 0,152 0,703 

Mais que 20 89,44 26,51 94,44 16,67 Avaliação * Nº aplicações anteriores 1 2,190 0,161 
Total 93,44 19,98 92,50 20,82 Nº aplicações anteriores 1 0,062 0,807 

Sono 
Até 20 71,43 27,68 71,43 30,37 Avaliação 1 3,566 0,080 

Mais que 20 50,00 43,30 76,39 35,60 Avaliação * Nº aplicações anteriores 1 3,566 0,080 
Total 59,38 37,78 74,22 32,43 Nº aplicações anteriores 1 0,250 0,625 

Fadiga 
Até 20 74,99 25,46 74,93 29,70 Avaliação 1 0,026 0,875 

Mais que 20 62,83 31,92 64,69 27,57 Avaliação * Nº aplicações anteriores 1 0,029 0,867 
Total 68,15 29,01 69,17 28,03 Nº aplicações anteriores 1 0,692 0,419 

ANOVA de medidas repetidas. Legenda: DP= desvio-padrão; gl = graus de liberdade; F = teste F (razão entre duas variâncias).
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Verificamos na tabela 25 que não houve diferença estatisticamente 

significante na análise do Swal-QOL entre os momentos pré e pós aplicação de 

TB, o mesmo ocorreu na análise quanto ao número de aplicações de TB 

anteriores. 
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5. DISCUSSÃO 
 

Este é um dos poucos estudos sobre o comportamento da deglutição em 

indivíduos com DC pré e pós aplicação de TB por meio de achados 

radiológicos. A presença da disfagia nesta população é bastante descrita na 

literatura, seja na ausência de efeito medicamentoso para tratamento (Riski et 

al., 1990; Comella et al., 1992; Horner et al., 1993; Munchau et al., 2001; 

Ertekin et al., 2002; Vilanova et al., 2019), ainda de causa desconhecida 

(mecânica ou neurogênica), ou após a aplicação da substância como evento 

adverso (Borodic et al.,1990; Andrade et al., 1997; Whurr et al., 1999; Camargo 

et al., 2008; Comella et al., 2011; Charles et al., 2012; Justin et al., 2012; Zoons 

et al., 2012; Poewe et al., 2016; Castelão et al., 2017 e Kutschenko et al., 

2020), preocupação esta que atualmente é bastante difundida na prática clínica 

e que detém técnicas de aplicação e ajustes de dose para minimizá-la ou até 

eliminá-la por completo. Este fato torna-se um grande desafio na avaliação da 

deglutição pós aplicação, ainda mais quando somado ao viés da etiologia da 

DC e outros tantos possíveis. 

No que diz respeito à presença de queixa quanto à deglutição (tabela 3), 

embora a ausência de diferença estatisticamente significante entre os 

momentos pré e pós aplicação de TB, é evidente a redução de seis no pré para 

um indivíduo no pós com relato de alguma queixa. O mesmo ocorreu com as 

consistências de alimento ingeridas por VO (condição da nutrição atual) nos 

dois momentos (tabela 4), com aumento de 12 indivíduos no pré para 13 no 

pós sem restrição de qualquer consistência de alimento na alimentação por 

VO. Contudo, houve associação estatisticamente significante entre os 

momentos pré e pós TB com relação aos dados relevantes extraídos da 

anamnese (tabela 5).  

Nos chamou a atenção a discrepância entre o número de queixas e os 

dados referentes a questões específicas na anamnese. Tal disparidade pode 

estar relacionada com as diferentes formas de obtenção da informação, tendo 

em vista o evidente aumento da frequência de apresentação de sinais 

relacionados às dificuldades de deglutição obtidas a partir do interrogatório 
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sintomatológico, ou seja, quando questionados se havia alguma queixa quanto 

à deglutição, os pacientes nem sempre responderam de forma afirmativa; no 

entanto, dificuldades foram identificadas à medida que foram feitas perguntas 

direcionadas ao comportamento da deglutição no dia a dia, sendo a mais 

relatada a sensação de alimento parado na garganta. Este dado reforça a 

necessidade de perguntas direcionadas no acompanhamento desses 

pacientes, para garantir que a disfagia seja identificada e tratada 

adequadamente. Em seu estudo, Vilanova et al. (2019) verificaram queixas de 

disfagia nos momentos pré e pós aplicação de TB por meio de questionário 

com perguntas específicas de aspectos da deglutição e, diante de seus 

achados, sugeriram a aplicação de um questionário específico para a 

deglutição nesta população nestes dois momentos, o que possibilitaria a 

identificação de possíveis sintomas de disfagia. As dificuldades associadas à 

deglutição encontradas em nosso estudo são semelhantes às observadas 

pelos autores nos momentos pré e pós aplicação de TB.  

Ao analisarmos a tabela 6, observamos que a pontuação obtida no 

questionário de autoavaliação da deglutição EAT-10 reduziu significantemente 

no momento pós aplicação de TB, mostrando que a autopercepção relacionada 

às dificuldades de deglutição melhorou com o tratamento. Este dado reforça os 

achados relacionados à escala FOIS, expostos na tabela 7, na qual 

observamos aumento significante do nível de ingestão por VO após a aplicação 

de TB. O mesmo comportamento foi observado quando os indivíduos foram 

analisados de acordo com o número de aplicações de TB anteriores, neste 

caso, com aumento significante naqueles com número de aplicações anteriores 

superior a 20 (tabela 9), ou seja, os indivíduos com maior número de 

aplicações de TB prévias para o tratamento da doença mostraram aumento 

significante da sua ingestão por VO. Não encontramos na literatura estudos 

que tenham relatado o nível de ingestão por VO nesta população. 

O exame VFD possibilita análise detalhada da deglutição e, assim, nos 

permitiu avaliar com precisão a dinâmica desta função nos pacientes com DC. 

Com relação aos achados observados na VFD, três indivíduos 

apresentaram alteração relacionada à fase oral no momento pré aplicação de 

TB (tabela 10), caracterizada por escape prematuro do conteúdo para a 

faringe, enquanto um indivíduo apresentou tal alteração no momento pós TB, o 
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que não configurou diferença estatisticamente significante para este achado, 

mesmo quando os indivíduos foram analisados de acordo com o número de 

aplicações de TB anteriores. A fase oral parece não sofrer grande impacto pela 

DC, a qual em tese não acarreta em prejuízos significativos diretamente nos 

órgãos fonoarticulatórios quando isolada, diferentemente da fase faríngea da 

deglutição, que mostra alterações mais significativas. É importante relatar que 

não observamos prejuízos estruturais importantes em nossos pacientes 

avaliados, com ressalva à integridade dos elementos dentários. Na literatura, 

não encontramos outros estudos que tenham relatado alguma alteração 

relacionada a esta fase da deglutição. 

No que diz respeito à fase faríngea, resíduo, penetração, atraso do 

disparo e aspiração foram as alterações encontradas no exame objetivo. Esses 

achados se assemelham aos relatados por Riski et al. (1990), que descreveram 

o atraso para iniciar a fase faríngea e o resíduo valecular como os mais 

frequentes no comportamento da deglutição em seus pacientes com DC 

estudados. Comella et al. (1992) reforçaram alterações faríngeas relacionadas 

à constrição em seus achados radiológicos, com maior incidência pós TB. 

Horner el al. (1993) descreveram alterações relacionadas à peristalse faríngea 

e também atraso do disparo da deglutição, este último, também descrito como 

principal achado por Munchau et al. (2001). Quando analisamos a tabelas 11, 

podemos observar que, embora não tenha havido diferença estatisticamente 

significante, 68,8% dos indivíduos apresentaram alguma alteração na fase 

faríngea da deglutição pós a aplicação de TB, ao passo que a incidência foi de 

50% anteriormente. Contudo, nota-se na análise específica de cada alteração 

da fase faríngea (tabelas 12, 13, 14 e 15) que o número de indivíduos com 

resíduo aumentou, enquanto atraso do disparo e penetração diminuíram e 

aspiração manteve-se igual, ou seja, apesar de mais indivíduos demonstrarem 

alteração na fase faríngea da deglutição no momento pós aplicação de TB, não 

foram alterações mais impactantes, como penetração e aspiração. Vale 

lembrar que não foi observada diferença estatisticamente significante em 

nenhuma das alterações de fase faríngea analisadas, o que nos permite 

pontuar que foram poucas as variações das alterações funcionais nos achados 

radiológicos entre os momentos avaliados.  
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Como podemos observar na tabela 16 não houve diferença 

estatisticamente significante entre os momentos pré e pós aplicação de TB com 

relação à ausência de alteração na fase esofágica. As alterações esofágicas 

observadas neste estudo também não se apresentaram de maneira 

estatisticamente significante, quando comparados os momentos pré e pós 

aplicação de TB (tabelas 17, 18, 19 e 20); no entanto, foram observadas 

variações mínimas de incidência entre eles, tanto para menos (presença de 

alteração e lentidão), quanto para mais (refluxo esôfago-esofágico, ondas 

terciárias e resíduo). Em seu estudo, Comella et al. (1992) relataram alterações 

esofágicas relacionadas à peristalse, principalmente no pós TB. A difusão 

direta da toxina em estruturas circundantes envolvidas no mecanismo de 

deglutição, como um possível mecanismo causador da disfagia descrito por 

Anderson et al. (1992) pode também explicar as alterações esofágicas 

decorrentes da aplicação de TB, dependendo da musculatura em que foi 

aplicada. Considerando-se as alterações esofágicas observadas, sugerimos 

que as mesmas podem ser decorrentes das condições clínicas dos pacientes, 

mas também da influência da aplicação de TB. São necessários outros estudos 

a respeito da fase esofágica da deglutição nessa população, com medidas 

objetivas a fim de detalhar melhor essa função. 

Durante a realização do exame VFD, a depender do desempenho 

funcional da deglutição apresentado, algumas manobras facilitadoras da 

deglutição foram realizadas. Houve necessidade do uso de manobras em 

ambos os momentos avaliativos, porém a manobra de deglutição supraglótica, 

para proteção de vias aéreas, pouco mais complexa, foi utilizada apenas no 

momento pré TB, sendo as demais, mais simples. Não foi encontrada diferença 

estatisticamente significante entre o uso de manobras facilitadoras durante o 

exame objetivo nos momentos pré e pós aplicação de TB (tabela 21) e também 

não encontramos na literatura outros estudos que tenham relatado o uso de 

manobras facilitadoras de deglutição em pacientes com DC. 

Ainda considerando os laudos dos exames objetivos realizados, na 

tabela 22 podemos notar diferença estatisticamente significante na 

classificação do desempenho funcional da deglutição entre os momentos pré e 

pós aplicação de TB quanto à deglutição normal. Analisando especificamente 

esta classificação, no pós TB dois indivíduos migraram desta para a 
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classificação de disfagia faríngea leve. Em nossa opinião, este achado não 

configurou impacto expressivo e/ou piora importante do desempenho funcional, 

pois a alteração faríngea observada foi resíduo leve em valéculas em um deles, 

e resíduo leve a moderado em valéculas e recessos piriformes no segundo, 

ambos com a consistência líquido espessado (bário puro), com manobra de 

limpeza eficaz. Tal manifestação não interferiu na funcionalidade e na 

segurança da alimentação em ambos os casos, não havendo repercussão 

clínica, o que acreditamos ser o mais importante tratando-se de deglutição. Em 

decorrência do tamanho da amostra, essa migração pode ter sido suficiente 

para caracterizar diferença estatisticamente significante. Também pode ser que 

esta não tivesse ocorrido se a análise tivesse sido realizada por classificações 

baseadas em funcionalidade. A diferença postural e o período de adaptação 

pós aplicação de TB também podem ter influenciado nessa discreta diferença 

de classificação nestes dois momentos. É importante complementar que ambos 

os pacientes pontuaram melhora na sua percepção com relação à deglutição e 

também no nível de ingestão por VO pós TB.  

Por outro lado, acreditamos na relevância do paciente que migrou de 

disfagia orofaríngea moderada para deglutição normal, esta sim provavelmente 

demonstrando impacto positivo na funcionalidade da deglutição e na 

alimentação no pós TB, quando foram extintas as alterações anteriormente 

observadas (resíduo leve com líquido espessado, atraso do disparo com líquido 

fino e penetração antes da deglutição com sólido).  

O fato de mais pacientes apresentarem classificações de deglutição 

mais leves ou funcionais após a aplicação de TB pode estar relacionado a 

benefícios do tratamento da doença e salienta a sua importância, uma vez que, 

dentre os demais ganhos, a deglutição também é um importante fator a ser 

considerado. A disfagia nesses casos, embora não tenha apresentado 

gravidade acentuada na literatura, ainda deve ser considerada como um 

aspecto relevante, principalmente sua incidência e descrição, mediante a 

aplicação de TB. De maneira geral, o predomínio de deglutição normal até 

disfagia moderada observado em nosso estudo, independentemente do 

momento avaliado, assegura sua funcionalidade, ainda que com algumas 

limitações e ajustes, pois, até o presente momento, nenhum dos pacientes 
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necessitou de via alternativa de alimentação ou apresentou grave 

comprometimento pulmonar ou nutricional.  

Ademais, no que se refere à classificação da gravidade da disfagia nos 

momentos pré e pós aplicação de TB de acordo com a escala DOSS, não 

houve diferença estatisticamente significante (tabela 23). Este dado reflete que 

as alterações funcionais apresentadas pelos pacientes neste estudo podem 

não ter sido suficientes para representar mudança considerável entre os níveis 

da escala; ou ainda, esta pode não ter sensibilidade suficiente para discriminar 

mudanças no desempenho funcional da deglutição desta população, uma vez 

que indivíduos com discretas variações no desempenho muitas vezes acabam 

dentro de uma mesma classificação da gravidade, de acordo com a escala. 

Pode ser, também, que esta ou outras escalas validadas na literatura para 

classificar o desempenho funcional da deglutição não traduzam seu real 

comportamento nos pacientes com DC, mas podem complementar o que para 

esses pacientes parece ser o mais importante: anamnese detalhada, avaliação 

clínica e, quando necessário, VDF. Este importante achado de ausência de 

diferença do desempenho funcional da deglutição entre os dois momentos 

avaliados, embora não tenham demonstrado comprometimentos muito graves 

na deglutição, embasa a necessidade de acompanhamento fonoaudiológico em 

ambos, tendo em vista que este sintoma não necessariamente melhora apenas 

mediante o tratamento da doença, sem terapia especializada e individualizada.  

Com relação às medidas de tempo das fases da deglutição (tabela 24), 

observamos redução estatisticamente significante do momento pré TB para o 

pós com relação a duração total da fase oral, duração geral I e duração geral II 

no alimento pastoso homogêneo, duração geral I e duração geral II no líquido 

espessado e duração total da fase oral, duração geral I e duração geral II no 

líquido fino. A deglutição como um todo (fase oral + os dois finais de fase 

faríngea considerados) foi mais rápida pós aplicação de TB nas consistências 

acima descritas. Ao analisarmos as médias de tempo da FF I, vemos que 

embora essa fase tenha se apresentado mais rápida no pós TB, trata-se de um 

variação ainda dentro da normalidade, conforme os tempos normais de fase 

faríngea descritos na literatura por Kendall et al. (2000) como sendo de 0,3 a 

1,7 segundos. 
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Como esperado, a DTD II foi maior que a DTD I, já que DFF II foi maior 

por ter sido considerado o seu final no momento de relaxamento total da 

constrição faríngea, que ocorre após a passagem total do bolo pelo esfíncter 

esofágico superior (ESS). Sales (2020) descreveu o tempo da FF II como maior 

que o da FF I, com valores médios que variaram de 1,08 a 1,47 segundos entre 

adultos e idosos saudáveis, independentemente da consistência, em seu 

estudo que mensurou a duração da fase faríngea da deglutição em indivíduos 

normais e em indivíduos pós-AVC considerando esses dois finais de fase 

faríngea. O autor ressaltou que considerar o relaxamento total da faringe como 

o final da fase faríngea impacta no aumento de sua duração, direciona o olhar 

crítico para a eficácia da constrição faríngea, e aponta para a importância da 

seleção de técnicas terapêuticas específicas, contribuindo para a definição de 

condutas e do prognóstico de reabilitação.  

Verificamos que a fase oral influenciou na duração total da deglutição 

dos pacientes avaliados, uma vez que no pós TB mostrou-se estatisticamente 

significante mais rápida nas consistências pastoso homogêneo e líquido fino. 

Tal fase da deglutição pode ser bastante variável dependendo da consistência 

do alimento, com demandas diferentes do controle motor oral, integridade de 

elementos dentários e eficiência da mastigação e formação de bolo coeso. A 

variação considerável do preparo oral no sólido provavelmente influenciou nos 

nossos tempos encontrados.  

Fazem-se necessários outros estudos, com amostragem maior, que 

correlacionem o desempenho da fase oral, a duração da fase faríngea e o 

momento da aspiração laringotraqueal, entre outros aspectos, que poderão 

contribuir ainda mais para o aprofundamento do conhecimento da dinâmica da 

deglutição na DC. 

Também foi observada diferença estatisticamente significante na DTFF I 

no líquido fino nos pacientes com número de aplicações anteriores até 20, que 

apresentaram valores inferiores àqueles com número de aplicações anteriores 

superior a 20.  

Por fim, verificamos na tabela 25 que não houve diferença estatística na 

análise do Swal-QOL na amostra geral e em função do número de aplicações 
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anteriores, ou seja, as dificuldades na deglutição não refletiram em impacto 

negativo na qualidade de vida desses pacientes. Quando consideramos a 

literatura a respeito do impacto da DC na qualidade de vida dos indivíduos 

(Ben-Shlomo et al., 2002; Cano et al., 2004, Slawek et al., 2007; Zoons et al., 

2012; Mordin et al., 2014; Castelão et al., 2017) era esperado que o 

questionário Swal-QOL refletisse uma percepção benéfica dos indivíduos 

avaliados com relação à qualidade de vida em deglutição pós aplicação, tendo 

em vista as melhoras observadas nos outros aspectos que envolviam 

autopercepção. Os domínios menos pontuados, sono e fadiga, que, portanto, 

retrataram pior percepção dos pacientes na qualidade de vida, são os domínios 

que podem não estar relacionados diretamente com a deglutição. É possível 

que a deglutição isoladamente não seja um fator causal que influencie positiva 

ou negativamente na qualidade de vida dessa população, já que não apresenta 

graves comprometimentos, tendo em vista, supostamente, tamanha influência 

da postura anormal e da dor. 

Ao ponderarmos os nossos achados com relação ao desempenho 

funcional da deglutição, mais especificamente na fase faríngea e suas discretas 

variações entre os momentos pré e pós aplicação de TB, suspeitamos de 

influência tanto mecânica quanto neurogênica neste comportamento, com 

ressalva a outra consideração importante, relacionada à idade da amostra, cuja 

média foi 64,19 anos. Sabemos que a disfagia pode muitas vezes estar 

relacionada ao envelhecimento (Cavallero et al., 2020) e não somente à DC. 

No entanto, nossos pacientes apresentaram bom desempenho da deglutição, 

em geral. É importante considerar que, com o envelhecimento, essa população 

poderá apresentar também alterações de presbifagia, as quais deverão ser 

diagnosticadas e tratadas. Assim, além do acompanhamento longitudinal dessa 

população, são necessários mais estudos nessa área, para identificar o mais 

precocemente possível todos os aspectos que podem interferir no desempenho 

funcional de sua deglutição, caracterizando-a e contribuindo cada vez mais 

para a melhor qualidade de vida possível.  

Não observamos piora significativa nos aspectos analisados após o 

tratamento com TB, o que nos permite afirmar ausência ou baixa ocorrência de 

disfagia como evento adverso à aplicação. Uma justificativa para este fato pode 

ser o tempo significativo de tratamento desses pacientes, que provavelmente já 
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sofreram ajustes de modo, técnicas de aplicação e dose ao longo do 

acompanhamento médico. É importante ressaltar que nossa avaliação não 

interferiu no tratamento desses pacientes neste estudo, para o qual seguimos a 

agenda e acompanhamos a programação normal do ambulatório. 

Muitos pacientes não puderam participar do estudo e alguns não 

retornaram para avaliação no momento pós TB. O fato da avaliação 

fonoaudiológica não poder ser realizada no mesmo dia de agendamento da 

consulta médica por indisponibilidade da sala de raio-x no serviço, pode ter 

influenciado consideravelmente nessa baixa adesão. A amostra reduzida e 

considerada heterogênea clinicamente pode ter sido a principal limitação deste 

estudo, pois impossibilitou agrupá-los por características clínicas e fatores da 

aplicação e correlacioná-las aos achados de deglutição. Além disso, nossos 

pacientes possuem muito tempo de tratamento com TB e variações no curso 

da doença podem ter ocorrido ao longo do percurso, mascarando ou 

minimizando algumas dificuldades que poderiam ter sido identificadas no início. 

Acompanhar o processo de tratamento dos pacientes, desde o exame 

físico médico até a aplicação da TB, possibilitou melhor compreensão do 

diagnóstico em questão, que embora caracterize um quadro específico de 

distúrbio do movimento, se manifesta de maneira singular em cada indivíduo. 

Ademais, esclareceu sua demanda pessoal e social, principalmente quanto aos 

aspectos relacionados ao ato de se alimentar. Por se tratar de um grupo com 

tempo de doença e de tratamento avançados, algumas questões na 

alimentação parecem ter sido adaptadas ao longo do tempo e, atualmente, não 

representam valor significativo para eles.  

Nossos achados mostram que disfagia está presente na DC, 

independentemente do tempo de doença, tempo de tratamento e/ou 

quantidade de aplicações prévias, o que reforça a necessidade de avaliação 

fonoaudiológica nessa população em todas as fases da doença, como também 

o acompanhamento periódico. Perguntas direcionadas especificamente à 

deglutição podem nortear o comportamento da mesma e assim identificar o 

melhor momento para a intervenção fonoaudiológica, a fim de garantir ingestão 

por VO segura e evitar possíveis prejuízos clínicos provenientes dela. 
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6. CONCLUSÕES 

 
Quanto aos momentos pré e pós aplicação de TB, verificamos que: 

- As dificuldades de alimentação relatadas na anamnese reduziram pós TB; 

- Houve aumento do nível da ingestão por VO pela escala FOIS no pós TB; 

- A percepção individual da deglutição melhorou no pós TB de acordo com o 

EAT-10; 

- A disfagia esteve presente em ambos os momentos avaliados, sendo que 

66,6% dos disfágicos apresentaram algum grau de melhora pós TB; 

- A única alteração observada na fase oral da deglutição foi escape prematuro; 

- As alterações observadas na fase faríngea da deglutição foram: resíduo, 

atraso do disparo, penetração e aspiração; 

- As alterações observadas na fase esofágica da deglutição foram: lentidão, 

refluxo esôfago-esofágico, ondas terciárias e resíduo; 

- Não houve diferença entre as alterações encontradas nas fases oral, faríngea 

e esofágica da deglutição de acordo com o laudo do exame VFD; 

- A fase oral da deglutição foi mais rápida no momento pós TB nas 

consistências líquido fino e pastoso homogêneo; 

- A DTFF II foi maior que a DTFF I em todas as consistências tanto no pré 

quanto no pós TB; 

- A DTD (fase oral + FF I ou FF II) foi menor pós TB nas consistências líquido 

fino, líquido espessado e pastoso homogêneo;  

- A disfagia não mostrou impacto na qualidade de vida pré e pós TB; 

- Houve aumento do nível de ingesta por VO no pós TB pela escala FOIS nos 

pacientes com número de aplicações anteriores superior a 20;  

- A DTFF I foi menor no líquido fino pós TB nos pacientes com número de 

aplicações anteriores até 20. 
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Anexos 

Anexo 1 – Aprovação CEP 

 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo 2 - TCLE 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido   

Estas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária (ou 
de seu familiar) no estudo intitulado “Deglutição, alimentação e qualidade de 
vida de indivíduos com distonia cervical pré e pós aplicação de toxina 
botulínica”. A distonia cervical é uma doença que gera posturas e movimentos 
involuntários do pescoço. Seu principal tratamento é a aplicação de injeções de 
uma substância nos músculos, que provoca o relaxamento dos mesmos, 
chamada toxina botulínica.  Este estudo tem como objetivo analisar como é 
realizado o movimento de deglutição, o processo de alimentação e se possíveis 
dificuldades para engolir e se alimentar interferem na qualidade de vida de 
indivíduos com distonia cervical antes e depois do tratamento com toxina 
botulínica. A musculatura envolvida no ato de deglutir pode se comportar de 
maneiras diferentes quando está sem e com o efeito da substância aplicada 
para o tratamento da distonia cervical, por isso é tão importante que a 
avaliação seja realizada nesses dois diferentes momentos.    

A avaliação deste estudo será realizada antes e depois do seu tratamento 
médico normal com a toxina botulínica. Nos dois momentos, você responderá 
algumas perguntas e questionários a respeito da sua deglutição e da sua 
alimentação, com duração máxima de 40 (quarenta) minutos. São perguntas 
relacionadas aos tipos de alimento que você come, se houve necessidade de 
alguma mudança na dieta ou na maneira de se alimentar e também a possíveis 
sinais ou desconfortos que você sente quando se alimenta. Em seguida, você 
será avaliado enquanto come alguns alimentos (água, iogurte, banana, biscoito 
wafer e pão de queijo), fornecidos pela pesquisa. Neste momento, serão 
observadas estruturas como a língua, lábios e bochechas e os movimentos que 
você realiza para deglutir, desde a entrada do alimento na boca até a 
passagem dele para a garganta, para assim podermos analisar se você 
apresenta alguma dificuldade e/ou necessita de algum tipo de ajuda. Por fim, 
será realizada uma avaliação objetiva da deglutição, por meio de um exame 
chamado Videofluoroscopia da Deglutição, que é utilizado para ajudar na 
avaliação e no tratamento das dificuldades de deglutição e da fala. Este é um 
exame de raios-X que mostra as estruturas que participam do ato de deglutir 
(boca, língua, garganta, etc.). Podemos acompanhar o alimento, misturado a 
um contraste (solução de sulfato de bário), desde a boca até sua chegada no 
estômago. Por ele também podemos saber se o alimento entra na via da 
respiração, em direção aos pulmões. O exame será gravado em imagem digital 
e depois suas imagens serão analisadas. 

É importante salientar que sua participação nesta pesquisa é voluntária, não há 
despesas pessoais, não há compensação financeira e não fornece nenhum 
benefício direto. Você corre o risco de ter alergia ou sentir um leve desconforto 
por causa do sabor do contraste (solução de sulfato de bário) puro ou quando 
misturado aos alimentos que serão oferecidos para você (iogurte, água, 
biscoito wafer e pão de queijo) durante o exame Videodeglutograma. Além 
disso, é importante informar que você receberá radiação por um curto período 
e que tem um risco mínimo de uma pequena quantidade do contraste entrar na 
sua via de respiração. Por isso, os pesquisadores irão priorizar a sua 



 
 

 
 

segurança, começando a oferta pelo alimento mais fácil para você e em 
pequenas quantidades. 

Não existe outra forma de obter esses dados com relação à deglutição de 
pacientes com distonia cervical e que possa ser mais vantajoso. A qualquer 
momento, a avaliação pode ser interrompida, principalmente caso sinta 
qualquer desconforto ou dificuldade para sua realização. Se ocorrer qualquer 
problema ou dano pessoal durante ou após os procedimentos aos quais você 
será submetido, lhe será garantido o direito a tratamento imediato e gratuito na 
Instituição e você terá direito a indenização determinada por lei. 

Em qualquer etapa do estudo, pode haver o acesso aos profissionais 
responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas, e 
também, é mantido o direito de se atualizar sobre os resultados parciais ou 
finais da pesquisa, que sejam do conhecimento dos pesquisadores. A principal 
pesquisadora é a fonoaudióloga Juliana Boza Saurim, que pode ser encontrada 
no endereço: Rua Botucatu, 802, cel: (11) 993447314, email: 
juliana.saurim@gmail.com. Se houver alguma consideração ou dúvida sobre a 
ética da pesquisa, entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa 
(CEP) – Rua Prof. Francisco de Castro, n.º 55, cep 04020-050. Os telefones 
são (11) 55711062 e (11) 55397162 e o e-mail é cep@unifesp.edu.br - horário 
de atendimento telefônico e presencial às segundas, terças, quintas e sextas, 
das 9hs às13hs. 
 
É garantida a liberdade da retirada do consentimento a qualquer momento e 
deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade do seu 
tratamento na instituição. As informações obtidas serão utilizadas somente 
neste estudo e serão analisadas em conjunto com as de outros indivíduos, não 
sendo divulgada a identificação de nenhum dos participantes. 

Acredito ter sido suficientemente informado (a) a respeito das informações que 
li ou que foram lidas para mim sobre o estudo “Deglutição, alimentação e 
qualidade de vida de indivíduos com distonia cervical pré e pós aplicação de 
toxina botulínica”. Eu discuti com a pesquisadora Juliana Boza Saurim sobre a 
minha decisão em participar desse estudo. Ficaram claros para mim quais são 
os propósitos do estudo, os procedimentos que serão realizados, a ausência de 
despesas e benefícios, os riscos, as garantias de confidencialidade e de 
esclarecimentos permanentes.  

Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu 
consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 
penalidades ou prejuízos no meu atendimento neste serviço. 

 

Nome do participante ou representante legal:___________________________ 
 
 
___________________________________ 
Assinatura do paciente / representante legal 
 

 

mailto:cep@unifesp.edu.br


 
 

 
 

Nome da testemunha: _____________________________________________ 
 
 
___________________________________ 
Assinatura da testemunha 
 
 
Este termo está sendo disponibilizado em 2 vias originais, uma para ficar com o 
participante e outra para ficar com o pesquisador. 
 
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 
Esclarecido deste paciente ou representante legal para a sua participação. 

 

Nome do pesquisador responsável: __________________________________ 
 
 
___________________________________ 
Assinatura do pesquisador responsável 
 
 
 

São Paulo, _______ de __________________ de 20______. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Anexo 3 – Tsui Rating Scale  

 

Tsui Rating Scale 
 

(A) Amplitude of sustained movements (A= combined score - 0-9) 

Rotation:  0 = absent,  1= < 15°,  2 = 15-30°,  3 = > 30° 

Tilt:  0 = absent,  1= < 15°,  2 = 15-30° ,  3 = > 30° 

Antero/Retrocollis:  0 = absent,  1 = mild,  2 = moderate,  3 = severe 

 

(B) Duration of sustained movements (1-2) 

 1 = intermitente 

  2 = constant 

 

(C) Shoulder elevation (0-3) 

0 = absent 

1 = mild and intermittent 

2 = mild and constant  or  severe and intermittent 

3 = severe and constant 

 

(D) Head Tremor (D= severity x duration - 1-4) 

Severity:  1 = mild,  2 = severe. 

Duration:  1 = occasional,  2 = continuous. 

 

Total score (1-25) = [(A) x (B)] + (C) + (D) =  

 

 

Tsui JK, Eisen A, Stoessl AJ, et al. Double-blind study of botulinum toxin in spasmodic 
torticollis. Lancet 1986;2:245-247. 

 

 



 
 

 
 

Anexo 4 - Instrumento de Autoavaliação da Alimentação - EAT-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo 5 – Anamnese fonoaudiológica 

 

IDENTIFICAÇÃO 
 
Nome:_______________________________________ RH-HSP:_________________ 

Data: _____/____/____ Idade:______________ DN:_____/____/____  

Telefones:_____________________________________________________________ 

 
     

Queixa:_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
Nutrição atual: ⬜ VO  ⬜ SNE  ⬜ SNG  ⬜ GTM  ⬜ NPP  ⬜ outra ______________ 

VO: ⬜ ausente ⬜ parcial ⬜ total  

Consistências: ⬜ líquido ⬜ líquido engrossado  ⬜ pastoso ⬜ semissólido  ⬜ sólido 

Fonoterapia: ⬜ não ⬜ sim   Obs.:__________________________________________ 

Deglutição lentificada: ⬜ não ⬜ sim    

⬜ líquido ⬜ líquido engrossado  ⬜ pastoso ⬜ semissólido  ⬜ sólido 

Tempo médio para cada refeição:  ⬜ 20’  ⬜ 40’  ⬜ 1h  ⬜ +1h   

Sensação de estase alimentar: ⬜ não  ⬜ sim          Região: ⬜ boca  ⬜ garganta 

Limpa a garganta após as refeições: ⬜ não ⬜ sim     

⬜ pigarro  ⬜ tosse   ⬜ escarro   ⬜ outro________________    

Dificuldade para deglutir comprimidos:  ⬜ não ⬜ sim  

⬜ comprimidos   ⬜ drágeas  ⬜ cápsulas   

Necessita de líquido para auxiliar a deglutição: ⬜ não ⬜ sim    

Deglute 3 ou + vezes para limpeza total: ⬜ não ⬜ sim    Quantas vezes___________ 

Engasgos frequentes:  ⬜ não ⬜ sim 

Frequência de engasgos: ⬜ todas as refeições  ⬜ todos os dias ⬜ algumas vezes por 

semana  ⬜ esporadicamente  ⬜ raramente  

Consistência(s) que engasga: ⬜ todas as consistências  ⬜ líquido  

 ⬜ líquido engrossado  ⬜ pastoso  ⬜ semissólido  ⬜ sólido 

Tosse quando engasga: ⬜ não  ⬜ sim 

Sufocamento durante o engasgo: ⬜ não  ⬜ sim 

Voz fraca/molhada após a alimentação: ⬜ não  ⬜ sim 

Dor à deglutição: ⬜ não ⬜ sim 

Regurgitação do alimento: ⬜ não  ⬜ sim            Via: ⬜ boca  ⬜ nariz 

Perda de peso: ⬜ não ⬜ sim  



 
 

 
 

Quantidade de peso perdido: __________     Há quanto tempo:_________ 

Tosse voluntária: ⬜ não  ⬜ sim    ⬜ eficaz  ⬜ ineficaz 

Necessidade de pigarrear (constante): ⬜ não ⬜ sim 

Azia/queimação:  ⬜ não ⬜ sim            Frequencia: ⬜ sempre  ⬜ ocasional 

Mudança na dieta: ⬜ não ⬜ sim   Mudança:_________________________________ 

Respiratório: ⬜ não  ⬜ asma  ⬜ tosse crônica  ⬜ cianose ⬜ ruído (estridor)                  

⬜ outro_______________                  ⬜ pneumonia:  nº episódios:___________  

Fumo: ⬜ não ⬜ sim   ⬜ ex-fumante 

Álcool: ⬜ não ⬜ sim   ⬜ ex-alcoólatra 

Sono: ⬜ normal  ⬜ alterado 

⬜ sensação de aperto ⬜ ronco ⬜ apnéia ⬜ acorda várias vezes ⬜ acorda c/ falta de ar    

Dentição: ⬜ ausente  ⬜ presença total   ⬜ presença parcial 

Prótese dentária: ⬜ não  ⬜ superior  ⬜ inferior  ⬜ parcial  ⬜ total  

⬜ adaptada  ⬜ não adaptada    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo 6 – Escala Funcional de Ingestão por Via Oral – FOIS 

 

Nível 1 Nada por via oral 

Nível 2 Dependente de via alternativa e mínimo volume via oral 

Nível 3 Dependente de via alternativa e uma consistência via oral 

Nível 4 Via oral total de uma única consistência 

Nível 5 Via oral total com múltiplas consistências, com necessidade de 
preparo especial ou compensações 

Nível 6 
Via oral total com múltiplas consistências, sem necessidade de 
preparo especial ou compensações, porém com restrições 
alimentares 

Nível 7 Via oral total sem restrições 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Anexo 7 – Escala Outcome and Severity Scale – DOSS 

 

Via Oral: DIETA NORMAL 

Nível 7: Normal em todas as situações. Dieta normal.O paciente não necessita de estratégias 
ou tempo extra. 

Nível 6: Dentro dos limites funcionais/ Independência modificada.Dieta normal. Deglutição 
functional O paciente pode ter discreto atraso oral ou faríngeo, estase ou vestígio cobrindo a 
epiglote, mas espontaneamente o limpa. Pode necessitar de tempo extra para as refeições, 
mas não há penetração e/ou aspiração com qualquer consistência. 

 

Via Oral: DIETA MODIFICADA E/OU INDEPENDÊNCIA 

Nível 5: Disfagia leve. Supervisão distante, pode necessitar de restrição de uma consistência. 
Pode demonstrar aspiração somente a líquido, mas com forte reflexo de tosse; Penetração 
acima das pregas vocais com uma ou mais consistências, ou sobre as pregas vocais com uma 
consistência, mas com limpeza espontânea; Retenção de alimento em faringe, porém com 
limpeza espontânea; Redução da mastigação e/ou estase oral que limpa espontaneamente. 

Nível 4: Disfagia leve/moderada. Total supervisão (estratégias) com restrição de duas ou mais 
consistências; Retenção alimentar em faringe ou cavidade oral com limpeza após manobra; 
Aspiração com uma consistência com reflexo de tosse fraco ou ausente; Penetração em 
pregas vocais com tosse com duas consistências; penetração em pregas vocais sem tosse 
com uma consistência. 

Nível 3: Disfagia moderada. Total assistência, supervisão ou estratégias. Duas ou mais 
consistências restritas. Retenção alimentar moderada em faringe ou cavidade oral com 
limpeza após manobra; Penetração em pregas vocais sem tosse com duas ou mais 
consistências; Aspiração de duas consistências com reflexo de tosse fraco ou ausente; 
Aspiração e penetração em pregas vocais com uma consistência sem reflexo de tosse. 

 

Via Oral SUSPENSA: NECESSIDADE DE NUTRIÇÃO ENTERAL 

Nível 2: Disfagia moderada/grave. Assistência máxima ou uso de estratégias com apenas via 
oral parcial (tolera apenas uma consistência segura com uso de manobras); Retenção 
alimentar severa na faringe, sendo incapaz de limpar ou necessita de múltiplas manobras; 
Retenção severa ou perda prematura do bolo na fase oral, sendo incapaz de limpar ou 
necessita de múltiplas manobras; Aspiração com duas ou mais consistências sem reflexo de 
tosse ou tosse voluntária fraca. Aspiração e penetração em pregas vocais com uma ou mais 
consistência sem reflexo de tosse. 

Nível 1: Disfagia grave. Incapacidade em tolerar dieta por via oral com segurança; Retenção 
alimentar severa na faringe, incapaz de limpar; Retenção ou perda prematura do bolo em fase 
oral, incapaz de limpar; Aspiração silente com duas ou mais consistências e tosse voluntária 
não funcional ou incapaz de conseguir executar a deglutição. 

 



 
 

 
 

Anexo 8 – Qualidade de Vida em Disfagia - SWAL-QOL 

 
Qualidade de Vida em Disfagia (SWAL-QOL) 

 
Nome:                                  Data:    

 
 

Instruções para Completar os Estudos da Qualidade de Vida em  Disfagia  
McHorney et al, 2002 

 
    Esse questionário foi feito para saber como seu problema de deglutição tem afetado sua qualidade de vida no dia - 
a - dia. Por favor, tenha atenção para ler e responder cada questão. Algumas questões podem parecer iguais às outras, 
mas cada uma é diferente. 

Exemplo de como as questões irão estar neste protocolo. 

1- No último mês quantas vezes você sentiu os sintomas abaixo: 
 

 Sempre Muitas vezes Algumas vezes Um Pouco  Nunca 
Sentiu-se fraco 1 2 3 4 5 

                
NOTA IMPORTANTE: Entendemos que você pode ter vários problemas físicos. Algumas vezes é difícil  separá-
los das dificuldades de deglutição, mas esperamos que você dê o seu melhor para se concentrar somente nas 
dificuldades de deglutição. Obrigada pelo seu esforço em completar este questionário. 

 
1- Abaixo estão algumas questões gerais que podem ser mencionadas pelas pessoas com distúrbios de 

deglutição. No último mês, o quanto às questões a seguir tem sido verdadeiras para você? 
(circular um número em cada linha) 

 Sempre  Muitas vezes  Algumas vezes Um pouco Nunca 
Lidar com meu 
problema de 
deglutição é 
muito difícil. 

1 2  3 4 5 

Meu problema 
de deglutição é a 
maior 
perturbação de 
minha vida. 

1 2 3 4 5 

 
2- Abaixo estão alguns aspectos da alimentação do dia-a-dia relatados pelos pacientes com distúrbios de 

deglutição. No último mês, o quanto essas questões tem sido verdadeiras para você? 
        (circular um número em cada linha)  

 Sempre Muitas vezes Algumas vezes Um pouco Nunca 
Na maioria dos 
dias, sinto que 
tanto faz se 
como ou não   

1 2 3 4 5 

Levo mais 
tempo para 
comer do que 
outras pessoas. 

1 2 3 4 5 

Estou 
raramente com 
fome. 

1 2 3 4 5 

Levo muito 
tempo para 
comer minha 
refeição. 

1 2 3 4 5 

Alimento-me 
sem sentir 
prazer 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
3- Abaixo estão alguns problemas físicos que as pessoas com distúrbios de deglutição podem apresentar. 

No último mês, qual a periodicidade que apresentou cada um destes problemas como resultado do seu 
problema de deglutição?   (circular um número em cada linha)  

 Sempre Frequentement
e 

Algumas 
vezes 

Dificilmente Nunca 

Tosse 1 2 3 4 5 
Engasgo quando me 
alimento 

1 2 3 4 5 

Engasgo com líquidos 1 2 3 4 5 
Apresento saliva grossa 
ou secreção 

1 2 3 4 5 

Vômito 1 2 3 4 5 
Enjôo 1 2 3 4 5 
Dificuldades na 
mastigação 

1 2 3 4 5 

Excesso de saliva ou 
secreção 

1 2 3 4 5 

Pigarros 1 2 3 4 5 
A comida pára na 
garganta 

1 2 3 4 5 

A comida pára na boca 1 2 3 4 5 
Bebida ou comida 
escorrem da boca 

1 2 3 4 5 

Bebida ou comida saem 
pelo nariz 

1 2 3 4 5 

Tosse para retirar o 
líquido ou a comida para 
fora da boca quando estes 
estão parados 

1 2 3 4 5 

 
4- Responda algumas perguntas sobre como os problemas de deglutição têm afetado sua alimentação no 

último mês. (circular um número em cada linha)  
 Concordo 

totalmente 
Concordo 

parcialmente 
Não sei Discordo 

parcialmente 
Discordo 

totalmente 
Saber o que posso ou 
não posso comer é um 
problema para mim 

1 2 3 4 5 

É difícil de achar 
alimentos que posso e 
gosto de comer 

1 2 3 4 5 

 
 

5- No último mês, qual a freqüência que as afirmativas abaixo sobre a comunicação aplicam-se a você 
devido a seu  problema de deglutição? (circular um número em cada linha) 

 Todas as 
vezes 

Maior parte 
das vezes 

Algumas vezes Poucas vezes Nenhuma vez 

As pessoas têm 
dificuldade em me 
entender 

1 2 3 4 5 

Tem sido difícil me 
comunicar 
claramente 

1 2 3 4 5 

 
 
 

 



 
 

 
 

6- No último mês, quanto as afirmativas a seguir têm sido verdadeiras devido ao seu problema de 
deglutição?                          (circular um número em cada linha)   

 Quase sempre  Muitas vezes  Algumas vezes  Um pouco  Nunca  

Meu  problema de 
deglutição me 
deprime 

1 2 3 4 5 

Ter que tomar muito 
cuidado quando 
bebo ou como me 
aborrece 

1 2 3 4 5 

Tenho estado 
desanimado com 
meu problema de 
deglutição 

1 2 3 4 5 

Meu problema de 
deglutição me frustra 

1 2 3 4 5 

Fico impaciente em 
lidar com meu 
problema de 
deglutição 

1 2 3 4 5 

 
7- Pense em sua vida social no último mês. Como poderia concordar ou discordar das afirmativas a 

se: (circular um número em cada linha) 
 Concordo 

totalmente 
Concordo 

parcialment
e 

Não sei Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

Deixo de sair para 
comer devido ao meu 
problema de deglutição 

1 2 3 4 5 

Meu problema de 
deglutição torna difícil 
ter uma vida social. 

1 2 3 4 5 

Meu trabalho ou 
minhas atividades de 
lazer mudaram pelo 
problema de deglutição 

1 2 3 4 5 

Programas sociais e 
férias não me 
satisfazem devido ao 
problema de deglutição 

1 2 3 4 5 

Meu papel com família 
e amigos têm mudado 
devido ao problema de 
deglutição 

1 2 3 4 5 

 
8- No último mês, quantas vezes você sentiu algum desses sintomas físicos? (circular um número em 

cada linha)  
 Sempre Muitas vezes Algumas vezes Um Pouco Nunca 
 
Sente-se fraco? 

1 2 3 4 5 

Tem problema para 
dormir? 

1 2 3 4 5 

Sente-se cansado? 1 2 3 4 5 
Dorme a noite toda? 1 2 3 4 5 
Sente-se exausto? 1 2 3 4 5 

 
9- Hoje, você recebe algum tipo de alimento (comida ou líquido) por sonda?       (1) Não    (2) Sim 

 



 
 

 
 

10- Circule a letra da descrição abaixo que melhor descreve a consistência ou textura da comida que 
você vem se alimentando mais frequente nesta última semana. 

A- Circule esta se você está se alimentando com uma dieta normal, com uma variedade de alimentos, 
incluindo alimentos    mais difíceis de mastigar como carne, cenoura, pão, salada e pipoca. 

B- Circule esta se você está comendo alimentos macios, fáceis de mastigar como cozidos, frutas em conserva, 
legumes cozidos e sopas cremosas. 

C - Circule esta se você está comendo alimentos mais pastosos, passados no liquidificador ou processador 
D - Circule esta se a maior parte de sua alimentação tem sido via sonda, porém algumas vezes toma sorvete, 

pudim, purê de maçã e outras comidas prazerosas. 
E - Circule esta caso toda sua alimentação seja pela sonda. 
 
11- Circule a letra da descrição abaixo que melhor descreve a consistência dos líquidos que tem 

ingerido na última semana. 
A- Circule esta se você ingere líquidos como água, leite, chá, suco e café. 
B- Circule esta se você ingere líquidos um pouco mais espessos como suco de tomate ou iorgute. Este tipo 

de líquido goteja lentamente da colher quando você a vira para baixo. 
C- Circule esta se você ingere líquidos moderadamente espessos, como vitamina grossa. Este tipo de 

líquido é difícil de sugar pelo canudo ou goteja da colher lentamente, gota a gota, quando a colher é 
inclinada, como se fosse mel. 

D- Circule esta se você ingere líquidos bem engrossados, como o pudim. Este tipo de alimento fica na 
colher quando ela é virada. 

E- Circule esta se você não ingere líquidos pela boca. 
 
12. Você diria que sua saúde é: 
 
(1) Ruim      (2) Satisfatória      (3) Boa        (4) Muito Boa      (5) Excelente 
 
                   

Questões gerais sobre você 
  

  
        Quando é seu aniversário?     _____/______/_____      Qual é a sua idade?  _______ 

                                                  dia       mês     ano            
 

     Seu sexo:  (1) Masculino                  (2) Feminino  
 

     Qual é sua raça ou grupo étnico? 
 

(1) Branca        (2) Negra       (3) Amarela    (4) Ignorada 

    Qual a sua graduação?    (0) analfabeto  (1) 1o grau completo   (2) 1o grau incompleto 

                            (3) 2o grau completo  (4) 2o grau incompleto   (5) 3o grau completo 

   
    Qual seu estado civil?       (1) Nunca casou             (2) Casado         (3) Divorciado       
                                                 (4) Separado        (5) Viúvo 
 
     Alguém te ajudou responder essas questões? 
    (1) Não, respondi sozinho  
    (2) Sim, alguém me ajudou responder 

 
   Como alguém te ajudou a responder essas questões? 
    (1) Leu as questões e/ou escreveu as respostas que você deu 
    (2) Respondeu as questões para você  
    (3) Foi ajudado de outra forma                       
                                                                                             
    
   Comentários: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 



 
 

 
 

Apêndices 

 

Apêndice 1 – Tabela análise descritiva dos tipos de movimento pelo 
exame físico médico pré aplicação de TB 
 

Análise descritiva dos tipos de movimento pelo exame físico médico pré 
aplicação de TB 
Variável e categorias n % 
Exame físico pré - Rotação     
Ausente 1 6,25 
Direita 9 56,25 
Esquerda 6 37,5 
Exame físico pré - Tilt    
Ausente 3 18,75 
Direita 9 56,25 
Esquerda 4 25 
Exame físico pré - Tremor distônico     
Ausente 10 62,5 
Presente 6 37,5 
Exame físico pré - Elevação ombro    
Ausente 7 43,75 
Direita 6 37,5 
Esquerda 3 18,75 
Exame físico pré - Shift     
Ausente 14 87,5 
Direita 1 6,25 
Anterior 1 6,25 
Exame físico pré - Anterocollis    
Ausente 11 68,75 
Presente 5 31,25 
Exame físico pré - Retrocollis     
Ausente 13 81,25 
Presente 3 18,75 
Exame físico pré - Mov distônico rápido    
Ausente 15 93,75 
Presente 1 6,25 
Análise descritiva. Legenda: n= frequência absoluta; %= frequência relativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Apêndice 2 – Tabela análise descritiva do tipo de TB e musculatura em que foram 
aplicados 
 
Análise descritiva do tipo de TB e musculatura em que foram aplicados 
Variável e categorias n % 

TB aplicado    

Dysport 13 81,25 

Botox 3 18,75 

Esternocleido     

Sim 16 100 

Esternocleido direito    

Não 6 37,5 

Sim 10 62,5 

Esternocleido esquedo     

Não 6 37,5 

Sim 10 62,5 

Esplênio    

Sim 16 100 

Esplênio direito     

Não 1 6,25 

Sim 15 93,75 

Esplênio esquerdo    

Não 5 31,25 

Sim 11 68,75 

Trapézio     

Não 2 12,5 

Sim 14 87,5 

Trapézio direito    

Não 4 25 

Sim 12 75 

Trapézio esquerdo     

Não 6 37,5 

Sim 10 62,5 

Platisma    

Não 15 93,75 

Sim 1 6,25 

Platisma direito     

Não 15 93,75 

Sim 1 6,25 

Platisma esquerdo    

Não 16 100 

Elevador da escápula     

Não 14 87,5 

Sim 2 12,5 

Elevador da escápula direito    

Não 14 87,5 

Sim 2 12,5 

Elevador da escápula esquerdo     

Não 16 100 

Análise descritiva. Legenda: n= frequência absoluta; %= frequência relativa 



 
 

 
 

Apêndice 3 – Tabelas comparação da presença de queixas quanto à 
deglutição pré e pós aplicação de TB com relação ao número de 
aplicações de TB anteriores (até 20 e superior a 20). 
 
 
Comparação da presença de queixas quanto à deglutição entre os momentos 
pré e pós aplicação de TB com número de aplicações anteriores até 20 

  
Queixas atuais quanto à 

deglutição (pós) Total p-
valor Sem queixas Com queixas 

Queixas atuais quanto à 
deglutição (pré) 

Sem 
queixas 

n 4 0 4 

1,000 
% 57,1% 0,0% 57,1% 

Com 
queixas 

n 1 2 3 

% 14,3% 28,6% 42,9% 

Total 
n 5 2 7 

  
% 71,4% 28,6% 100,0

% 
Teste de McNemar. Legenda: n= frequência absoluta; %= frequência relativa 
 
 
Comparação da presença de queixas quanto à deglutição entre os momentos 
pré e pós aplicação de TB com número de aplicações superior a 20 

  
Queixas atuais quanto à 

deglutição (pós) Total p-
valor Sem queixas Com queixas 

Queixas atuais quanto à 
deglutição (pré) 

Sem 
queixas 

n 3 1 4 

1,000 
% 33,3% 11,1% 44,4% 

Com 
queixas 

n 1 4 5 

% 11,1% 44,4% 55,6% 

Total 
n 4 5 9 

  
% 44,4% 55,6% 100,0

% 
Teste de McNemar. Legenda: n= frequência absoluta; %= frequência relativa 



 
 

 
 

Apêndice 4 – Tabelas comparação da nutrição atual pré e pós aplicação 
de TB com relação ao número de aplicações de TB anteriores (até 20 e 
superior a 20). 
 
 
Comparação da nutrição atual pré e pós aplicação de TB em número de 
aplicações anteriores até 20 

  
Nutrição atual (pós) 

Total p-
valor Todas as 

consistências 
Restrição de uma ou 

mais 

Nutrição atual 
(pré) 

Todas as 
consistências 

n 5 0 5 

1,000 
% 71,4% 0,0% 71,4% 

Restrição de uma ou 
mais 

n 1 1 2 

% 14,3% 14,3% 28,6% 

Total 
n 6 1 7 

  
% 85,7% 14,3% 100,0% 

Teste de McNemar. Legenda: n= frequência absoluta; %= frequência relativa 
 
 
Comparação da nutrição atual pré e pós aplicação de TB em número de 
aplicações anteriores superior a 20 

  
Nutrição atual (pós) 

Total p-
valor Todas as 

consistências 
Restrição de uma ou 

mais 

Nutrição atual 
(pré) 

Todas as 
consistências 

n 7 0 7 

1,000 
% 77,8% 0,0% 77,8% 

Restrição de uma ou 
mais 

n 0 2 2 

% 0,0% 22,2% 22,2% 

Total 
n 7 2 9 

  
% 77,8% 22,2% 100,0% 

Teste de McNemar. Legenda: n= frequência absoluta; %= frequência relativa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Apêndice 5 – Tabelas comparação da presença de dados relevantes na 
anamnese pré e pós aplicação de TB com relação ao número de 
aplicações de TB anteriores (até 20 e superior a 20). 
 

Comparação de dados relevantes na anamnese pré e pós aplicação de TB 
com número de aplicações anteriores até 20 

  
Dados relevantes 
anamnese (pós) Total p-valor 
Sim Não 

Dados relevantes anamnese (pré) Sim 
n 2 5 7 

  
% 28,6% 71,4% 100,0% 

Total 
n 2 5 7 

  
% 28,6% 71,4% 100,0% 

Teste de McNemar. Legenda: n= frequência absoluta; %= frequência relativa 
 
Comparação de dados relevantes na anamnese pré e pós aplicação de TB com 
número de aplicações anteriores superior a 20 

  
Dados relevantes 
anamnese (pós) Total p-valor 
Sim Não 

Dados relevantes anamnese (pré) 
Sim 

n 5 3 8 

0,250 
% 55,6% 33,3% 88,9% 

Não 
n 0 1 1 
% 0,0% 11,1% 11,1% 

Total 
n 5 4 9 

  
% 55,6% 44,4% 100,0% 

Teste de McNemar. Legenda: n= frequência absoluta; %= frequência relativa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Apêndice 6 – Tabelas comparação da presença de alteração na fase oral 
de acordo com o VFD pré e pós aplicação de TB com relação ao número 
de aplicações de TB anteriores (até 20 e superior a 20). 
 
Comparação da fase oral pré e pós aplicação de TB com número de aplicações 
anteriores até 20 

  
Fase oral (pós) 

Total p-
valor Sem alteração Com alteração 

Fase oral (pré) 

Sem alteração 
n 6 0 6 

1,000 
% 85,7% 0,0% 85,7% 

Com alteração 
n 0 1 1 

% 0,0% 14,3% 14,3% 

Total 
n 6 1 7 

  
% 85,7% 14,3% 100,0% 

Teste de McNemar. Legenda: n= frequência absoluta; %= frequência relativa 
 
Comparação da fase oral pré e pós aplicação de TB com número de aplicações 
anteriores superior a 20 

  
Fase oral (pós) 

Total p-valor 
Sem alteração 

Fase oral (pré) 

Sem alteração 
n 7 7 

-  
% 77,8% 77,8% 

Com alteração 
n 2 2 

% 22,2% 22,2% 

Total 
n 9 9 

  
% 100,0% 100,0% 

Teste de McNemar. Legenda: n=frequência absoluta; %=frequência relativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Apêndice 7 – Tabelas comparação da ausência de alteração na fase 
faríngea de acordo com o VFD pré e pós aplicação de TB com relação ao 
número de aplicações de TB anteriores (até 20 e superior a 20). 
 
Comparação da ausência de alteração na fase faríngea pré e pós aplicação de 
TB com número de aplicações anteriores até 20 

  
Fase faríngea (pós) - 

sem alteração Total p-valor 
Não Sim 

Fase faríngea (pré) - sem alteração 

Não 
n 4 0 4 

1,000 
% 57,1% 0,0% 57,1% 

Sim 
n 1 2 3 

% 14,3% 28,6% 42,9% 

Total 
n 5 2 7 

  
% 71,4% 28,6% 100,0% 

Teste de McNemar. Legenda: n= frequência absoluta; %= frequência relativa 
 
Comparação da ausência de alteração na fase faríngea pré e pós aplicação de 
TB com número de aplicações anteriores superior a 20 

  
Fase faríngea (pós) - 

sem alteração Total p-valor 
Não Sim 

Fase faríngea (pré) - sem alteração 

Não 
n 3 1 4 

0,625 
% 33,3% 11,1% 44,4% 

Sim 
n 3 2 5 

% 33,3% 22,2% 55,6% 

Total 
n 6 3 9 

  
% 66,7% 33,3% 100,0% 

Teste de McNemar. Legenda: n= frequência absoluta; %= frequência relativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Apêndice 8 – Tabelas comparação da fase faríngea quanto a presença de 
resíduo de acordo com o VFD pré e pós aplicação de TB com relação ao 
número de aplicações de TB anteriores (até 20 e superior a 20). 
 
 
Comparação da fase faríngea quanto à presença de resíduo pré e pós 
aplicação de TB com número de aplicações anteriores até 20 

  
Fase faríngea (pós) -

resíduo Total p-valor 
Não Sim 

Fase faríngea (pré) - resíduo 

Não 
n 3 1 4 

1,000 
% 42,9% 14,3% 57,1% 

Sim 
n 0 3 3 

% 0,0% 42,9% 42,9% 

Total 
n 3 4 7 

  
% 42,9% 57,1% 100,0% 

Teste de McNemar. Legenda: n= frequência absoluta; %= frequência relativa 
 
Comparação da fase faríngea quanto à presença de resíduo pré e pós 
aplicação de TB com número de aplicações anteriores superior a 20 

  
Fase faríngea (pós) -  

resíduo Total p-valor 
Não Sim 

Fase faríngea (pré) -  resíduo 

Não 
n 4 2 6 

1,000 
% 44,4% 22,2% 66,7% 

Sim 
n 1 2 3 

% 11,1% 22,2% 33,3% 

Total 
n 5 4 9 

  
% 55,6% 44,4% 100,0% 

Teste de McNemar. Legenda: n= frequência absoluta; %= frequência relativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Apêndice 9 – Tabelas comparação da fase faríngea quanto a presença de 
penetração de acordo com o VFD pré e pós aplicação de TB com relação 
ao número de aplicações de TB anteriores (até 20 e superior a 20). 
 
Comparação da fase faríngea quanto à presença de penetração pré e pós 
aplicação de TB com número de aplicações anteriores até 20 

  
Fase faríngea (pós) -  

penetração Total p-valor 
Não Sim 

Fase faríngea (pré) - penetração 

Não 
n 3 1 4 

1,000 
% 42,9% 14,3% 57,1% 

Sim 
n 1 2 3 

% 14,3% 28,6% 42,9% 

Total 
n 4 3 7 

  
% 57,1% 42,9% 100,0% 

Teste de McNemar. Legenda: n= frequência absoluta; %= frequência relativa 
 
Comparação da fase faríngea quanto à presença de penetração pré e pós 
aplicação de TB com número de aplicações anteriores superior a 20 

  
Fase faríngea (pós) -  

penetração Total p-valor 
Não Sim 

Fase faríngea (pré) - penetração 

Não 
n 5 1 6 

0,625 
% 55,6% 11,1% 66,7% 

Sim 
n 3 0 3 

% 33,3% 0,0% 33,3% 

Total 
n 8 1 9 

  
% 88,9% 11,1% 100,0% 

Teste de McNemar. Legenda: n= frequência absoluta; %= frequência relativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Apêndice 10 – Tabelas comparação da fase faríngea quanto a presença de 
atraso do disparo de acordo com o VFD pré e pós aplicação de TB com 
relação ao número de aplicações de TB anteriores (até 20 e superior a 20). 
 
Comparação da fase faríngea quanto à presença de atraso do disparo pré e 
pós aplicação de TB com número de aplicações anteriores até 20 

  
Fase faríngea (pós) - 

atraso do disparo Total p-valor 
Não Sim 

Fase faríngea (pré) - atraso do disparo 

Nã
o 

n 6 0 6 

1,000 
% 85,7% 0,0% 85,7% 

Sim 
n 0 1 1 

% 0,0% 14,3% 14,3% 

Total 
n 6 1 7 

  
% 85,7% 14,3% 100,0% 

Teste de McNemar. Legenda: n= frequência absoluta; %= frequência relativa 
 
Comparação da fase faríngea quanto à presença de atraso do disparo pré e 
pós aplicação de TB com número de aplicações anteriores superior a 20 

  
Fase faríngea (pós) - 

atraso do disparo Total p-valor 
Não Sim 

Fase faríngea (pré) - atraso do disparo 

Nã
o 

n 5 1 6 

1,000 
% 55,6% 11,1% 66,7% 

Sim 
n 2 1 3 

% 22,2% 11,1% 33,3% 

Total 
n 7 2 9 

  
% 77,8% 22,2% 100,0% 

Teste de McNemar. Legenda: n= frequência absoluta; %= frequência relativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Apêndice 11 – Tabelas comparação da fase faríngea quanto a presença de 
aspiração de acordo com o VFD pré e pós aplicação de TB com relação ao 
número de aplicações de TB anteriores (até 20 e superior a 20). 
 
 
Comparação da fase faríngea quanto à presença de aspiração pré e pós 
aplicação de TB com número de aplicações anteriores até 20 

  
Fase faríngea (pós) - 

aspiração Total p-valor 
Não Sim 

Fase faríngea (pré) - aspiração 

Não 
n 6 0 6 

1,000 
% 85,7% 0,0% 85,7% 

Sim 
n 0 1 1 

% 0,0% 14,3% 14,3% 

Total 
n 6 1 7 

  
% 85,7% 14,3% 100,0% 

Teste de McNemar. Legenda: n= frequência absoluta; %= frequência relativa 
 
Comparação da fase faríngea quanto à presença de aspiração pré e pós 
aplicação de TB com número de aplicações anteriores superior a 20 

  
Fase faríngea (pós) - 

aspiração Total p-
valor Não 

Fase faríngea (pré) - aspiração Não 
n 9 9 

  
% 100,0% 100,0

% 

Total 
n 9 9 

  
% 100,0% 100,0

% 
Teste de McNemar. Legenda: n= frequência absoluta; %= frequência relativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Apêndice 12 – Tabelas comparação da ausência de alteração na fase 
esofágica de acordo com o VFD pré e pós aplicação de TB com relação ao 
número de aplicações de TB anteriores (até 20 e superior a 20). 
 
Comparação da ausência de alteração na fase esofágica pré e pós aplicação 
de TB de acordo com número de aplicações anteriores até 20 

  
Fase esofágica (pós) 

- sem alteração Total p-valor 
Não Sim 

Fase esofágica (pré) - sem alteração 

Não 
n 5 0 5 

1,000 
% 71,4% 0,0% 71,4% 

Sim 
n 0 2 2 

% 0,0% 28,6% 28,6% 

Total 
n 5 2 7 

  
% 71,4% 28,6% 100,0% 

Teste de McNemar. Legenda: n= frequência absoluta; %= frequência relativa 
 
 
Comparação da ausência de alteração na fase esofágica pré e pós aplicação 
de TB de acordo com número de aplicações anteriores superior a 20 

  
Fase esofágica (pós) 

- sem alteração Total p-valor 
Não Sim 

Fase esofágica (pré) - sem alteração Não 
n 7 2 9 

-  
% 77,8% 22,2% 100,0% 

Total 
n 7 2 9 

  
% 77,8% 22,2% 100,0% 

Teste de McNemar. Legenda: n= frequência absoluta; %= frequência relativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Apêndice 13 – Tabelas comparação da fase esofágica quanto a presença 
de lentidão de acordo com o VFD pré e pós aplicação de TB com relação 
ao número de aplicações de TB anteriores (até 20 e superior a 20). 
 
Comparação da fase esofágica quanto à presença de lentidão pré e pós 
aplicação de TB de acordo com número de aplicações anteriores até 20 

  
Fase esofágica (pós) 

- lentidão Total p-valor 
Não Sim 

Fase esofágica (pré) - lentidão 

Não 
n 3 1 4 

1,000 
% 42,9% 14,3% 57,1% 

Sim 
n 1 2 3 

% 14,3% 28,6% 42,9% 

Total 
n 4 3 7 

  
% 57,1% 42,9% 100,0% 

Teste de McNemar. Legenda: n= frequência absoluta; %= frequência relativa 
 
 
 
 
Comparação da fase esofágica quanto à presença de lentidão pré e pós 
aplicação de TB de acordo com número de aplicações anteriores superior a 20 

  
Fase esofágica (pós) 

- lentidão Total p-valor 
Não Sim 

Fase esofágica (pré) - lentidão 

Não 
n 5 0 5 

0,500 
% 55,6% 0,0% 55,6% 

Sim 
n 2 2 4 

% 22,2% 22,2% 44,4% 

Total 
n 7 2 9 

  
% 77,8% 22,2% 100,0% 

Teste de McNemar. Legenda: n= frequência absoluta; %= frequência relativa 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Apêndice 14 – Tabelas comparação da fase esofágica quanto a presença 
de refluxo esôfago-esofágico de acordo com o VFD pré e pós aplicação 
de TB com relação ao número de aplicações de TB anteriores (até 20 e 
superior a 20). 
 
Comparação da fase esofágica quanto à presença de refluxo esôfago-
esofágico pré e pós aplicação de TB de acordo com número de aplicações 
anteriores até 20 

  

Fase esofágica (pós) 
- refluxo esôfago-

esofágico Total p-valor 

Não Sim 

Fase esofágica (pré) - refluxo esôfago-esofágico 

Nã
o 

n 5 0 5 

1,000 
% 71,4% 0,0% 71,4% 

Si
m 

n 1 1 2 

% 14,3% 14,3% 28,6% 

Total 
n 6 1 7 

  
% 85,7% 14,3% 100,0% 

Teste de McNemar. Legenda: n= frequência absoluta; %= frequência relativa 
 
 
Comparação da fase esofágica quanto à presença de refluxo esôfago-
esofágico pré e pós aplicação de TB de acordo com número de aplicações 
anteriores superior a 20 

  

Fase esofágica (pós) 
- refluxo esôfago-

esofágico Total p-valor 

Não Sim 

Fase esofágica (pré) - refluxo esôfago-esofágico 

Nã
o 

n 4 2 6 

0,500 
% 44,4% 22,2% 66,7% 

Si
m 

n 0 3 3 

% 0,0% 33,3% 33,3% 

Total 
n 4 5 9 

  
% 44,4% 55,6% 100,0% 

Teste de McNemar. Legenda: n= frequência absoluta; %= frequência relativa 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Apêndice 15 – Tabelas comparação da fase esofágica quanto a presença 
de ondas terciárias de acordo com o VFD pré e pós aplicação de TB com 
relação ao número de aplicações de TB anteriores (até 20 e superior a 20). 
 
Comparação da fase esofágica quanto à presença de ondas terciárias pré e 
pós aplicação de TB de acordo com número de aplicações anteriores de até 20 

  
Fase esofágica (pós) 

- ondas terciárias Total p-valor 
Não Sim 

Fase esofágica (pré) - ondas terciárias 

Não 
n 4 1 5 

1,000 
% 57,1% 14,3% 71,4% 

Sim 
n 1 1 2 

% 14,3% 14,3% 28,6% 

Total 
n 5 2 7 

  
% 71,4% 28,6% 100,0% 

Teste de McNemar. Legenda: n= frequência absoluta; %= frequência relativa 
 
 
Comparação da fase esofágica quanto à presença de ondas terciárias pré e 
pós aplicação de TB de acordo com número de aplicações anteriores superior 
a 20 

  
Fase esofágica (pós) 

- ondas terciárias Total p-valor 
Não Sim 

Fase esofágica (pré) - ondas terciárias 

Não 
n 1 4 5 

1,000 
% 11,1% 44,4% 55,6% 

Sim 
n 3 1 4 

% 33,3% 11,1% 44,4% 

Total 
n 4 5 9 

  
% 44,4% 55,6% 100,0% 

Teste de McNemar. Legenda: n= frequência absoluta; %= frequência relativa 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Apêndice 16 – Tabelas comparação da fase esofágica quanto a presença 
de resíduo de acordo com o VFD pré e pós aplicação de TB com relação 
ao número de aplicações de TB anteriores (até 20 e superior a 20). 
 
Comparação da fase esofágica quanto à presença de resíduo pré e pós 
aplicação de TB de acordo com número de aplicações anteriores de até 20 

  
Fase esofágica (pós) 

- resíduo Total p-valor 
Não Sim 

Fase esofágica (pré) - resíduo 

Não 
n 3 0 3 

1,000 
% 42,9% 0,0% 42,9% 

Sim 
n 0 4 4 

% 0,0% 57,1% 57,1% 

Total 
n 3 4 7 

  
% 42,9% 57,1% 100,0% 

Teste de McNemar. Legenda: n= frequência absoluta; %= frequência relativa 
 
 
 
 
Comparação da fase esofágica quanto à presença de resíduo pré e pós 
aplicação de TB de acordo com número de aplicações anteriores superior a 20 

  
Fase esofágica (pós) 

- resíduo Total p-valor 
Não Sim 

Fase esofágica (pré) - resíduo 

Não 
n 2 2 4 

1,000 
% 22,2% 22,2% 44,4% 

Sim 
n 1 4 5 

% 11,1% 44,4% 55,6% 

Total 
n 3 6 9 

  
% 33,3% 66,7% 100,0% 

Teste de McNemar. Legenda: n= frequência absoluta; %= frequência relativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Apêndice 17 – Tabelas comparação do uso de manobras facilitadoras de 
deglutição durante o exame VDF pré e pós aplicação de TB com relação 
ao número de aplicações de TB anteriores (até 20 e superior a 20). 
 
Comparação do uso de manobras facilitadoras durante o exame VDF pré e pós 
aplicação de TB com número de aplicações anteriores até 20 

  
Manobras facilitadoras (pós) 

Total p-valor 
Realizada Não 

realizada 

Manobras facilitadoras (pré) 

Realizada 
n 2 1 3 

1,000 
% 28,6% 14,3% 42,9% 

Não realizada 
n 1 3 4 

% 14,3% 42,9% 57,1% 

Total 
n 3 4 7 

  
% 42,9% 57,1% 100,0% 

Teste de McNemar. Legenda: n= frequência absoluta; %= frequência relativa 
 
 
 
Comparação do uso de manobras facilitadoras durante o exame VFD pré e pós 
aplicação de TB com número de aplicações anteriores superior a 20 

  
Manobras facilitadoras (pós) 

Total p-valor 
Realizada Não 

realizada 

Manobras facilitadoras (pré) 

Realizada 
n 5 1 6 

1,000 
% 55,6% 11,1% 66,7% 

Não realizada 
n 0 3 3 

% 0,0% 33,3% 33,3% 

Total 
n 5 4 9 

  
% 55,6% 44,4% 100,0% 

Teste de McNemar. Legenda: n= frequência absoluta; %= frequência relativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Apêndice 18 – Tabelas comparação da classificação do desempenho funcional da deglutição pré e pós aplicação de TB 
com relação ao número de aplicações de TB anteriores (até 20 e superior a 20). 
 

Comparação da classificação da deglutição pré e pós aplicação de TB com número de aplicações anteriores até 20 

  

Classificação deglutição (pós) 

Total Valor gl p-
valor Deglutição 

normal 

Disfagia 
faríngea 

leve 

Disfagia 
orofaríngea 
moderada 

Disfagia 
faríngea 

moderada 

Disfagia 
faríngea leve 
a moderada 

Classificação 
deglutição (pré) 

Deglutição normal 
n 2 1 0 0 0 3 

21,000 12 0,051 

% 28,6% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 42,9% 

Disfagia faríngea leve 
n 0 0 0 1 0 1 

% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 0,0% 14,3% 

Disfagia faríngea 
moderada 

n 0 0 0 0 1 1 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 14,3% 

Disfagia orofaríngea 
moderada a grave 

n 0 0 2 0 0 2 

% 0,0% 0,0% 28,6% 0,0% 0,0% 28,6% 

Total 
n 2 1 2 1 1 7 

      
% 28,6% 14,3% 28,6% 14,3% 14,3% 100,0% 

Qui-Quadrado de Pearson. Legenda: n=frequência absoluta; %=frequência relativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Comparação da classificação da deglutição pré e pós aplicação de TB com número de aplicações anteriores superior a 20 

  

Classificação deglutição (pós) 

Total Valor gl p-valor Deglutição 
normal 

Disfagia 
oral leve 

Disfagia 
faríngea leve 

Disfagia 
faríngea 

moderada 

Disfagia  
faríngea 

leve a moderada 

Classificação 
deglutição (pré) 

Deglutição normal 
n 3 0 1 0 0 4 

25,312 16 0,065 

% 33,3% 0,0% 11,1% 0,0% 0,0% 44,4% 

Disfagia oral leve 
n 0 1 0 0 0 1 

% 0,0% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 

Disfagia faríngea leve 
n 0 0 0 1 0 1 

% 0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 0,0% 11,1% 

Disfagia orofaríngea 
moderada 

n 1 0 0 0 1 2 

% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 22,2% 

Disfagia faríngea 
moderada 

n 0 0 1 0 0 1 

% 0,0% 0,0% 11,1% 0,0% 0,0% 11,1% 

Total 
n 4 1 2 1 1 9 

      
% 44,4% 11,1% 22,2% 11,1% 11,1% 100,0

% 
Qui-Quadrado de Pearson. Legenda: n=frequência absoluta; %=frequência relativa 



 
 

 
 

 

Apêndice 19 – Tabelas comparação da classificação do desempenho 
funcional da deglutição por meio da escala DOSS pré e pós aplicação de 
TB com relação ao número de aplicações de TB anteriores (até 20 e 
superior a 20). 
 
Comparação da escala DOSS pré e pós aplicação de TB com número de 
aplicações anteriores até 20 
Variável Avaliação Média DP Mínimo Máximo 1Q Mediana 3Q Z p-valor 

DOSS 
Pré 5,14 1,77 3,00 7,00 3,00 6,00 7,00 -

0,333 0,739 
Pós 5,29 1,38 4,00 7,00 4,00 5,00 7,00 

Teste de Wilcoxon. Legenda: DP=desvio-padrão; 1Q= primeiro quartil; 3Q= terceiro quartil 
 

Comparação da escala DOSS pré e pós aplicação de TB com número de 
aplicações anteriores superior a 20 

Variável Avaliação Média DP Mínimo Máximo 1Q Mediana 3Q Z p-valor 

DOSS 
Pré 5,78 1,30 4,00 7,00 4,50 6,00 7,00 -

0,743 0,458 
Pós 6,00 1,22 4,00 7,00 5,00 6,00 7,00 

Teste de Wilcoxon. Legenda: DP=desvio-padrão; 1Q= primeiro quartil; 3Q= terceiro quartil; Z = 
teste Z (score padronizado)  
 


