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Resumo

Introdução: As fases da deglutição são: oral, faríngea e esofágica. Um distúrbio
no processo da deglutição é chamado de disfagia, podendo acarretar uma
vulnerabilidade do indivíduo, como comprometimento pulmonar e hidronutritivo. O
videodeglutoesofagograma permite visualizar e avaliar a segurança da alimentação
por via oral. Objetivo: Verificar se pacientes adultos com refluxo esofago-esofágico
analisados por videodeglutoesofagograma da deglutição apresentam queixas de
disfagia, e classificar a disfagia quando presente. Método: O estudo analisou por
meio

de

laudos

de

videodeglutoesofagograma

pacientes

com

refluxo

esôfago-esofágico com e sem disfagia. Resultados: As queixas mais apresentadas,
em indivíduos disfágicos e não disfágicos foram, respectivamente: pigarro (17% e
54,7%), dificuldade de engolir (17% e 13,2%), azia (17% e 52,8%), engasgos (12,8%
e 18,9%) e sensação de alimento parado/incômodo (6,4% e 9,4%. Os pacientes
apresentaram disfagias orofaríngeas (95%) e faringoesofágica (4,2%), sendo que o
grau da disfagia foi 37% leve, 20,8% leve para moderada, 33,3% moderado e 8,9%
grave. Conclusões: As queixas mais apresentadas em indivíduos disfágicos foram,
em ordem decrescente: pigarro, dificuldade de engolir, azia/queimação, engasgo e
sensação de alimento parado/incômodo. Nos pacientes não disfágicos a ordem
decrescente de queixas foi, respectivamente: pigarro, azia, engasgo, dificuldade de
engolir e sensação de alimento parado/incômodo. Quanto ao local da disfagia 95%
dos pacientes disfágicos apresentou disfagia orofaríngea e 4,2% disfagia
faringoesofágica. Os graus de disfagia foram: leve com 37.5%, leve para moderado
20,8%, moderado 33,3% e grave 8,9%.
Descritores: Disfagia; Refluxo Esofago-esofágico; Videodeglutoesofagograma;
Alteração esofágica.

Sumário
Resumo

I

Lista de tabelas

II

Lista de abreviaturas, siglas e símbolos

III

1 INTRODUÇÃO

1

2 OBJETIVOS

3

3 REVISÃO DA LITERATURA

4

4

3.1 Queixas de indivíduos com refluxo

4

3.2 Grau da disfagia e refluxo

5

MÉTODO

6

5 RESULTADOS

7

6 DISCUSSÃO

13

7 CONCLUSÕES

15

8

16

REFERÊNCIAS

Bibliografia consultada

17

Lista de tabelas
Tabela 1. Distribuição numérica, percentual e média de idade considerando amostra
total de pacientes.

7

Tabela 2. Distribuição numérica, percentual de idade considerando amostra
total de pacientes.

7

Tabela 3. Distribuição numérica e percentual em relação a sexo considerando amostra
total de pacientes.

8

Tabela 4. Distribuição numérica e percentual de diagnósticos considerando a amostra
total de pacientes.

8

Tabela 5. Distribuição numérica e percentual das queixas, considerando a amostra total
(N=52).

9

Tabela 6. Distribuição numérica e percentual das queixas de pacientes com E-E
disfágicos.

10

Tabela 7. Distribuição numérica e percentual das queixas de pacientes com E-E não
disfágicos.

11

Tabela 8. Distribuição numérica e percentual das queixas esofágicas considerando
amostra total de pacientes.

11

Tabela 9. Distribuição numérica e percentual dos indivíduos disfágicos em relação ao
grau de disfagia e ao nível da escala DOSS.

12

Tabela 10. Distribuição numérica e percentual dos indivíduos disfágicos em relação ao
local da disfagia.

12

Lista de abreviaturas, siglas e símbolos
AVC

Acidente Vascular Craniano

CEP

Comitê de Ética em Pesquisa

DOSS

Dysphagia Outcome and Severity Scale

DRGE

Doença do Refluxo Gastroesofágico

E-E

Esofago Esofágico

MAV

Malformação arteriovenosa cerebral

PO

Pós operatório

REE

Refluxo Esofago-Esofágico

SEREDE

Setor de Reabilitação Funcional das Desordens da Deglutição

TCE

Traumatismo Crânio Encefálico

UFRJ

Universidade Federal do Rio de Janeiro

VDEG

Videodeglutoesofagograma

IEM

Ineficiência de motilidade esofágica

1

INTRODUÇÃO

A deglutição é um processo neuromuscular dinâmico, que envolve ossos e
musculaturas, nervos cranianos sensitivos, motores e parassimpáticos (Furkim,
2008). Suas principais funções são: nutrição e hidratação, assim como permitir o
prazer do ato de se alimentar. Essa dinâmica da deglutição pode ser dividida em
três, sendo elas: fases oral, fase faríngea e a fase esofágica (Logemann, 1983;
Dodds, 1990; Silva, 1999).
A fase oral é voluntária e consciente, onde ocorre o preparo do bolo alimentar
junto com a saliva através da mastigação e sua ejeção da cavidade oral em direção
da faringe. As fases faríngea e esofágica são involuntárias. Após a entrada do bolo
alimentar na faringe, o palato mole se eleva visando vedar a rinofaringe (Falzone,
Jones, Kardel, 2001), há a elevação e anteriorização do osso hióide e da laringe,
assim como a eversão da epiglote e o fechamento glótico para proteção de vias
aéreas. Com a constrição faríngea, o bolo alimentar é direcionado para o esfíncter
esofágico superior, dando início a fase esofágica. Esta se inicia com a abertura do
esfíncter esofágico superior, conduzindo o bolo alimentar até o estômago através
dos movimentos peristálticos (Campos & Costa, 2002).
Um distúrbio no processo da deglutição é conhecido como disfagia. Estes
distúrbios podem ser de origem mecânica, neurológica ou psicogênica e podem
tornar o indivíduo vulnerável a comprometimentos pulmonares, além de ocasionar
um prejuízo ou incapacidade de suporte hidronutritivo. Também devem ser
considerados os comprometimentos sociais e de prazer alimentar (Furkim e Silva,
1999).
O método mais utilizado por médicos e fonoaudiólogos para avaliar a
presença de resíduo é o exame de imagem, como a videodeglutoesofagograma
(VDEG), também chamada de videofluoroscopia da deglutição. A videofluoroscopia
é o método de referência na detecção e monitoramento da disfagia oral, faríngea e
esofágica, frequentemente usada com caráter complementar à avaliação clínica e
como auxílio para determinar a conduta terapêutica. (M. Alnassar, K. Oudjhane, J.
Davila. 2011). É um exame radiológico dinâmico, onde alimentos de diferentes
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consistências e volumes são contrastados e ofertados para o paciente com o intuito
de analisar a fisiologia da deglutição nas fases oral, faríngea e esofágica. Oferece a
possibilidade de uma análise posterior, mensurando objetivamente os resultados
(Omari TI, Ferris L, Dejaeger E, Tack J, Vanbeckevoort D 2012). Permite verificar de
forma não invasiva a presença de alterações como escape posterior do bolo
alimentar, regurgitação rinofaríngea, reflexos da deglutição, aspiração, penetração,
presença de resíduo oral e faríngeo assim como momento de sua ocorrência e
possíveis causas, movimentos peristálticos e a presença de refluxo (J Gates,
G.G.Hatnell, G,D.Gramigna.2006).
Dentre os distúrbios que podem ser encontrados na fase esofágica podemos
citar: estenose, câncer de esôfago ou compressão extrínseca por exemplo, ou de
origem de motilidade: refluxo esôfago esofágico, aumento de onda não-peristálticas,
refluxo gastro esofágico ou ondas terciárias.
Pacientes disfágicos comumente apresentam alterações do peristaltismo
esofágico, especialmente o refluxo esôfago-esofágico (REE) e tal alteração nem
sempre é considerada. No entanto, a presença de REE, especialmente no terço
superior do esôfago, pode contribuir para maior dificuldade de reabilitação, com
maiores chances de aspiração durante esse refluxo.
Assim, é importante a análise do REE em indivíduos disfágicos; além disso,
as queixas apresentadas e o grau de disfagia também poderão auxiliar na maior
compreensão das alterações de deglutição nesses casos.
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OBJETIVOS

Verificar se pacientes adultos com refluxo esofago-esofágico analisados por
videodeglutoesofagograma da deglutição apresentam queixas de disfagia, e
classificar a disfagia quando presente.
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REVISÃO DA LITERATURA

3.1 Queixas em indivíduos com refluxo
Na doença do refluxo gastroesofágico pode-se encontrar, como parte do
quadro clínico da doença, queixas respiratórias, otorrinolaringológicas, dor torácica
ou disfagia. Um estudo realizado em 2007 na UFRJ (Gustavo Cálcena Aguero,
Eponina M. O. Lemme, Ângela Alvariz, Beatriz Biccas Carvalho, Rosana B.
Schechter, Luiz Abrahão Jr.) que visou analisar a prevalência de manifestações
supra-esofágicas e em pacientes com doenças do refluxo erosiva e não-erosiva
observou que no grupo total de 280 pacientes, 31% apresentavam queixas
otorrinolaringológicas com predomínio de rouquidão e pigarro e 15% queixas
respiratórias, predominando a tosse crônica.
Publicado na Revista Brasileira de Otorrinolaringologia o estudo que avaliou
as queixas principais dos pacientes adultos com doença do refluxo gastroesofágico
(DRGE), pertencentes ao ambulatório de Laringologia e Voz da Santa Casa de
Misericórdia de São Paulo, observou que as principais queixas principais foram
disfonia, pigarro (em DRGE severo), azia, tosse, disfagia e engasgos. (Daniela O.
Burati, André de C. Duprat ,Cláudia A. Eckley, Henrique O. Costa. 2003).
IEM (ineficiência de motilidade esofágica) foi a anormalidade de motilidade
mais comum em pacientes com sintomas respiratórios; como tosse crônica, asma,
ou sintomas como azia, associados à DRGE. Essa coexistência de ineficiência de
motilidade esofágica com o refluxo gastroesofágico pode colocar os pacientes em
alto risco de sintomas respiratórios devido ao atraso na eliminação do ácido
esofágico associado a essa anormalidade de motilidade (Fouad; Katz; Hatlebakk;
Castell. 1999).
3.2 Grau de disfagia e refluxo
A tese de mestrado sobre a deglutição em pacientes com queixa de refluxo
gastroesofageano e globus faríngeo (Costa Neves, 2011) realizada na Universidade
Federal de Santa Maria, utilizou videodeglutograma para avaliar pacientes com
diagnóstico de DRGE, com globus faríngeo e um terceiro grupo com ambos. No
4

grupo apenas com DRGE foi observado, na consistência néctar, maior número de
estase em base de língua, seguido de estase valecular e em esfíncter esofágico
superior. Quanto ao grau da disfagia o estudo demonstrou que pacientes com DRGE
Apresentam em sua maioria disfagia de grau leve (60% do grupo), seguido de
deglutição normal (43%) e, por último, apenas uma parcela de 14% apresentou
disfagia de grau moderado.
Não foram encontrados estudos específicos sobre refluxo esôfago-esofágico
e disfagia na literatura.
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MÉTODO

Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisas da
Universidade Federal de São Paulo. Projeto CEP UNIFESP n:1121/2017.
O presente estudo analisou laudos de exames de videodeglutoesofagograma
da deglutição realizados no Departamento de Diagnóstico por Imagem da UNIFESP.
Os exames fazem parte do arquivo do SEREDE (Setor de Reabilitação Funcional
das Desordens da Deglutição) do Departamento de Fonoaudiologia da UNIFESP. Foi
utilizado o aparelho EDR750B e as imagens foram gravadas em videocassete da
marca Semp X690.
Como critérios de inclusão foram selecionados os exames dos pacientes com
idade entre 18 e 60 anos e que apresentaram avaliação da fase esofágica da
deglutição e disfagia caracterizada por refluxo esôfago-esofágico.
Critérios de exclusão: Indivíduos com idade menor de 18 e maior que 60
anos, exames sem avaliação da fase esofágica da deglutição, com refluxo gastro
esofágico ou com os dados que foram coletados incompletos ou ilegíveis nos
protocolos de anamnese do exame.
Para a realização do estudo foram levantados: idade, sexo, queixa,
diagnósticos, grau de disfagia de acordo com a Escala de DOSS - Dysphagia
Outcome and Severity Scale (leve, leve para moderado, moderado, moderado para
grave e grave) e presença de refluxo esôfago-esofágico.
Os resultados serão apresentados em tabelas ou gráficos. Serão calculados
média e desvio-padrão.
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RESULTADOS
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DISCUSSÃO

A amostra inicial contava com 64 pacientes, mas 12 foram excluídos por
apresentarem refluxo gastroesofágico. Os pacientes apresentaram média de idade
de 47 anos, sendo média de 46 anos entre os pacientes sem diagnóstico de disfagia
e de 48 anos dos pacientes já diagnosticados com disfagia. Dos 52 pacientes do
estudo, 55,7% eram do sexo feminino e 44,3% do sexo masculino.
Os diagnósticos apresentados pelos pacientes foram AVC, dermatomiosite, distonia,
miastenia gravis, abscesso cervical, ameloblastoma, aneurisma, esclerodermia,
fístula esofágica, globus faríngeos, hipotiroidismo, Intestino irritável, laringectomia
total, mal de Huntington, massa retrofaríngea, Pós operatório de ressecção e MAV
temporal, polidermatomiosite, rash cutâneo, sincope de repetição, TCE/politrauma e
tumor cerebral de fossa posterior. A maior porcentagem dos pacientes consistiu de
pacientes sem diagnóstico específico (68% do grupo sem disfagia e 32% do grupo
com disfagia), seguido de pacientes que sofreram AVC (100% do grupo com
disfagia). É importante ressaltar que, além de alterações na fase esofágica, o AVC
pode acarretar também em diversas alterações nas fases oral e faríngea da
deglutição, as quais podem contribuir para a dificuldade de escoamento do alimento
pelo esôfago, tais como dificuldade de ejeção do alimento e redução da constrição
faríngea, gerando menor pressão e, consequentemente, favorecendo o refluxo
esôfago-esofágico.
As queixas encontradas no estudo foram: azia e queimação, pigarro, engasgos,
dificuldade de engolir (sólidos e líquidos), dificuldade de mastigar, sensação de
alimento parado, dor ao deglutir, tosse, refluxo, retirada de sonda, pneumonia,
regurgitação oral, regurgitação vômitos, náuseas, falta de ar, dificuldade digestiva,
múltiplas deglutições, regurgitação nasal e avaliação da possibilidade de progredir a
dieta. Podemos observar que as queixas apresentadas são de natureza diversa e
podem nem sempre indicar diretamente a presença de uma alteração esofágica
como o refluxo esôfago-esofágico.
Quanto às alterações esofágicas, os pacientes apresentaram, em sua maioria,
lentidão do esvaziamento esofágico (51%) e ondas terciárias (23%). Outras
alterações esofágicas foram redução da motilidade esofágica, hérnia de hiato,
13

sindesmófitos, abertura reduzida de EES, resíduo esofágico, dilatação do esôfago,
esôfago em quebra nozes e divertículo.
Em sua grande maioria, os pacientes apresentaram diagnóstico de disfagia
orofaríngea (95%) e 4,2% de disfagia faringoesofágica. O grau da disfagia,
considerando a escala DOSS foi leve (37.5%), leve para moderado (20,8%),
moderado (33,3%) e grave (8,9%). Quanto a diagnóstico patológico ou HD, 48% do
total de pacientes da pesquisa não apresentava diagnóstico (grupo de disfágicos
33% e 61% do grupo sem disfagia). Entre os disfágicos, 8% tinham AVC e dos
pacientes sem disfagia não houve prevalência de algum diagnóstico.
Apesar de menos estudado do que o refluxo gastroesofágico, o refluxo
esôfago-esofágico deve sempre ser considerado pelo fonoaudiólogo no manejo dos
pacientes disfágicos, uma vez que seu conteúdo também pode ser aspirado pelo
paciente se for intenso; além disso, sua presença nos alerta sobre a necessidade de
reduzir, por vezes, a velocidade da oferta dos alimentos para o paciente, para que
não ocorra um aumento acumulativo de alimento no terço superior do esôfago,
aumentando o risco de aspiração.
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CONCLUSÕES

As queixas mais apresentadas em indivíduos disfágicos foram, em ordem
decrescente: pigarro, dificuldade de engolir, azia/queimação, engasgo e sensação
de alimento parado/incômodo. Já os pacientes não disfágicos, em ordem
decrescente, as queixas foram, respectivamente: pigarro, azia, engasgo, dificuldade
de engolir e sensação de alimento parado/incômodo. Quanto ao local da disfagia
95% dos pacientes disfágicos apresentou disfagia orofaríngea e 4,2% disfagia
faringoesofágica. Os graus de disfagia foram: leve com 37,5%, leve para moderado
20,8%, moderado 33,3% e grave 8,9%.
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