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RESUMO 

  

INTRODUÇÃO: A avaliação instrumental conjugada ao exame clínico da deglutição 
contribui de modo decisivo na definição de condutas sequenciais. Mecanismos que 
viabilizem esta prática exigem que novas metodologias sejam criadas, testadas e 
exploradas. OBJETIVO: Determinar a viabilidade do uso da análise acústica dos 
sons da deglutição como método conjugado à avaliação clínica em pacientes 
traqueostomizados acometidos por traumatismo cranioencefálico. (TCE). 
METODOLOGIA: Participaram deste estudo, 10 pacientes adultos, sendo 8 do sexo 
masculino e 2 do feminino, com idade média de 43,6 anos internados na Unidade de 
Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital do Trabalhador em Curitiba-PR no período 
de maio a julho de 2016, acometidos por TCE, confirmado por tomografia axial 
computadorizada (TAC), em uso de traqueostomia e alimentação exclusivamente 
enteral. Foi aplicado o Protocolo Fonoaudiológico de Decanulação Traqueal (PFDT) 
na avaliação clínica e a ausculta cervical por meio do Sonar Doppler. 
RESULTADOS: Todos os pacientes apresentaram nível de escala Glasgow acima 
de 11, 60% com cânula metálica, 100% mantiveram o padrão respiratório, tosse 
eficaz e com presença de secreção orotraqueal, na maioria de cor clara e fluída. Em 
relação aos resultados da análise acústica da deglutição para a consistência pastosa 
obtivemos a média para frequência de pico de 665,50 Hz, intensidade média de 
63,60 dB, tempo médio de onda 1,59 s e tempo entre as deglutições 5,45 s. Para a 
consistência líquida, 719,60 Hz, 75,40 dB, 1,37 s e 5,23 s respectivamente. Foi 
observado presença de sinal acústico de elevação laríngea, presença de ruído entre 
as deglutições, presença de sinal acústico sugestivo de resíduo em recesso 
laríngeo, em 50% dos pacientes, tanto para consistência alimentar pastosa quanto a 
líquida. CONCLUSÃO: O estudo sugere que o Sonar Doppler pode ser utilizado como 
método conjugado na avaliação clínica das disfagias para a decanulação de pacientes 
acometidos por traumatismo cranioencefálico. 

 

Palavras-chave: Traumatismos encefálicos. Traqueostomia. Transtornos de 
deglutição. Efeito Doppler. Análise acústica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: The instrumental evaluation combined with the clinical swallowing 
exam contributes in a decisive way when defining the succeeding practices. 
Mechanisms that enable these practices call for new tested and explored 
methodologies. OBJECTIVE: To determine the viability of use of the acoustic 
analyzes of the swallowing sounds as a conjugated method to the clinical evaluation 
in a tracheostomized patient, affected by traumatic brain injury (TBI). 
METHODOLOGY: Ten adult patients around 43,6 years old, 8 males and 2 females, 
hospitalized in the Intensive Care Unit at the Hospital do Trabalhador in Curitiba-PR 
from May to July in 2016 participated in this study. They were affected by TBI, 
confirmed by Computed Axial Tomography (CAT), went through a tracheotomy and 
were using enteral nutrition only. The Tracheal Decannulation Protocol (TDP) was 
applied for the clinical evaluation and the Doppler Sonar was used for the cervical 
auscultation. RESULTS: All patients presented a Glasgow level over 11; 60% with 
metallic cannula, 100% maintained the breathing standard, effective cough and 
oratracheal secretion occurrence, most in a light and fluid color. According to the 
acoustic deglutination analyzes of the pasty consistence the peak frequency was in 
average 665,50 Hz, the intensity 63,60 dB, the waving time 1,59 s, and the timing 
between the deglutinations 5,45 s. To the liquid consistence, 719,60 Hz, 75,40 dB, 
1,37 s, and 5,23 s respectively. The presence of acoustic signal of laryngeal 
elevation, noise between deglutination, acoustic suggestive signal of residue in 
laryngeal recess were observed in 50% of the patients, in both pasty and liquid 
dietary consistence. CONCLUSION: The study suggested that the Doppler Sonar 
may be used as a conjugated method for a clinical evaluation of the dysphasia to the 
decannulation in patients affected by traumatic brain injury.  

 

Key Words: Traumatic brain injury. Tracheotomy. Swallowing disorder. Doppler 
effects. Acoustic analyze.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O traumatismo cranioencefálico (TCE) constitui um problema de saúde 

pública com importante impacto social e econômico (RUTLAND-BROW; LANGLOIS; 

THOMAS, 2006). 

Em decorrência do elevado tempo de permanência em ambiente hospitalar e 

da gravidade, o TCE gera um alto custo para os serviços de saúde. Esse tempo é 

auto explanatório: uma vez que um paciente permaneça mais tempo no hospital, 

isso encarece o custo hospitalar (FEIJÓ; PORTELA, 2001). 

Das sequelas observadas nos pacientes traumatizados, encontra-se a 

disfagia. A ocorrência de disfagia em pacientes com TCE é apontada entre 40 e 60% 

dos casos (HALPER et al., 1999; MACKAY; MORGAN; BERNSTEIN, 1999). Dentre 

outras, também podem ser associados à disfagia a intubação e a traqueostomia que 

são procedimentos necessários e comuns no TCE grave.  

A disfagia apresenta íntima relação com a traqueostomia, não só porque 

este procedimento é indicado em pacientes com problemas de deglutição e 

aspiração traqueal, mas também porque a própria traqueostomia pode ocasionar a 

aspiração, pois interfere diretamente na fase faríngea da deglutição (FORTE A. P.; 

FORTE V., 2005).  

A traqueostomia é uma abertura na traqueia que permite a introdução de 

uma cânula para auxiliar na respiração, sendo utilizada na maioria dos serviços 

como um procedimento eletivo e preventivo de sequelas laríngeas da intubação 

traqueal prolongada. (MACEDO FILHO; GOMES; FURKIM, 2000). 

Moschetti (2004) relata que a ventilação mecânica e a traqueostomia, são 

considerados fatores de risco para a disfagia orofaríngea. A presença de cânula, 

principalmente se estiver com cuff insuflado, reduz a movimentação normal da 

laringe; a atrofia por desuso da musculatura laríngea; a inabilidade de gerar pressão 

aérea subglótica e dessensibilização laríngea e de pregas vocais, com redução de 

reflexo de tosse, podem ocasionar alterações na deglutição do paciente 

traqueostomizado (GARUTI et al., 2014). Todos esses fatores favorecem a 

broncoaspiração, sendo a aspiração silente mais predominante, levando a um 

comprometimento da dinâmica da deglutição (FURKIM et al., 2014; SANTANA et al., 

2014). 
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A avaliação instrumental conjugada ao exame clínico da deglutição contribui 

de modo decisivo na definição de condutas sequenciais. Mecanismos que viabilizem 

esta prática exigem que novas metodologias sejam criadas, testadas e exploradas. 

O Sonar Doppler é inovador, caracterizado como um método não invasivo, sem 

exposição à radiação, de fácil aplicabilidade e de baixo custo (CAGLIARI et al., 

2009). 

 

1.1 OBJETIVO GERAL  

 

Determinar a viabilidade do uso da análise acústica dos sons da deglutição 

como método conjugado à avaliação clínica em pacientes traqueostomizados 

acometidos por traumatismo cranioencefálico. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 DISFAGIA 

 

A deglutição é definida por Mendell e Logemann (2012), como uma função 

complexa envolvendo inúmeras ações voluntárias e involuntárias, que tem como 

objetivo transportar líquidos e alimentos da cavidade oral ao estômago de forma 

segura, visando garantir um bom estado nutricional e protegendo as vias aéreas. 

O ato de deglutir pode ser dividido em quatro fases: antecipatória, oral, 

faríngea e esofágica. A fase antecipatória antecede o mecanismo de deglutição 

(FURKIM, 2010). De acordo com Cintra et al. (2005), na fase oral o bolo alimentar é 

transportado da boca até a faringe, na fase faríngea há a presença de movimentos 

involuntários, onde ocorrem os mecanismos de proteção de vias aéreas e o bolo é 

levado até o esôfago. Dando início a última fase da deglutição, na qual o bolo tem 

como destino o estômago. 

Na nossa cultura o ato da alimentação não se limita apenas para satisfazer 

nossas necessidades orgânicas, mas sim faz parte de um ato social e de interação 

com o outro. Para tanto, o fonoaudiólogo, visa habilitar e reabilitar o paciente 

disfágico, a fim de não só fazer com que retome sua capacidade de se alimentar via 

oral para garantir sua subsistência, como também para melhorar sua qualidade de 

vida (FURKIM, 1999; ODDERSON; McKENNA, 1993). 

Disfagia é o nome dado à dificuldade para deglutir alimentos, secreções, 

líquidos ou saliva desde o seu trajeto inicial na boca até a sua transição do esôfago 

ao estômago (FURKIM; MATTANA, 2004).  

São consideradas alterações nos processos de deglutição e/ou alimentação: 

dificuldades de mastigação, engasgos, tosses constantes ou dificuldades para iniciar 

a deglutição (SANTINI, 2004). 

De acordo com Donner (1986) “a disfagia é um sintoma de uma doença de 

base, podendo acometer qualquer parte do trato digestivo, da boca até o estômago”, 

implicando em complicações ao quadro clínico do paciente como desnutrição, 

desidratação e aspiração.  

A literatura descreve como sintomas principais de disfagia a dispneia, o 

acúmulo de alimento em cavidade oral, dificuldade em controlar a saliva e/ou o 

alimento na boca, queixa de alimento parado na garganta, tempo de alimentação 
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prolongado, tosse e engasgos durante a alimentação e dificuldade de alimentação 

com determinadas consistências (LOGEMANN, 1998; WHITE et al., 2008). 

Dentre as doenças neurológicas que apresentam risco para disfagia 

podemos citar a Paralisia Cerebral, Doença de Parkinson, Traumatismo 

Cranioencefálico, Ataxia Espinocerebelar, Acidente Vascular Encefálico, Alzheimer e 

Esclerose Lateral Amiotrófica (SANTINI, 1999; SCHELP, et al., 2004; ROSADO, et 

al., 2005; MARQUES; ANDRÉ; ROSSO, 2008; ITAQUY, et al., 2011; SERRA-PRAT, 

et al., 2012; KATZ; ZAVALA, 2013; KRISHNAN; PANDOLFINO, 2014). 

 

2.2 TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO  

 

Conforme a National Head Injury Foundation, o traumatismo cranioencefálico 

(TCE) é uma agressão ao cérebro causada por uma força física externa que pode 

produzir um estado diminuído ou alterado de consciência e que resulta em 

comprometimento das habilidades cognitivas ou do funcionamento físico, podendo 

ser classificado de acordo com o escore da escala de coma de Glasgow1, como leve 

(13-15), moderado (9-12) e grave (3-8) (JUNQUE; BRUNA; MATARÓ, 2001; 

CAMBIER; MASSON; DEHEN, 2005). 

Entende-se por Traumatismo Cranioencefálico (TCE) qualquer tipo de 

agressão oriunda de traumas que desencadeie em comprometimentos anatômico ou 

funcional das estruturas cerebrais: couro cabeludo, crânio, meninges, encéfalo ou 

vasos sanguíneos (RIBAS, 2005). 

O trauma cranioencefálico (TCE), tem sido motivo de grande discussão na 

atualidade, representando aproximadamente 15% a 20% das mortes em pessoas 

com idade entre 5 a 35 anos, também sendo responsável por 1% de todas as mortes 

em adultos (GENTILE et al., 2011). O trauma é descrito como um problema de 

saúde pública, uma vez que afeta principalmente a faixa etária ativa da população, 

sendo o trauma craniano aquele que causa mais vítimas (GAUDÊNCIO; LEÃO, 

2013). A análise do estudo bibliográfico sobre a epidemiologia do TCE no Brasil, 

realizada por Gaudêncio e Leão (2013), mostra que a maioria sofreu queda, 

predominância do sexo masculino, faixa etária mais atingida entre 21 e 60 anos. 

                                            
1
 Escala de coma de Glasgow foi desenvolvida na cidade de Glasgow-Escócia na década de 70, para 
a avaliação do nível de consciência (TEASDALE e JENNET, 1974) em trauma crânio encefálico e 
em pacientes críticos com disfunção do sistema nervoso central, choque ou outros fatores que 
deprimem o nível de consciência. 
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Mais de 50% das vítimas de acidente de trânsito que tiveram TCE não faziam o uso 

de Equipamento de Proteção Individual (EPI). Ainda citam em seu estudo que em 

relação à gravidade do trauma, detectaram-se dois extremos, a maior quantidade 

era de TCE leve e em seguida TCE grave. 

O TCE gera um alto custo para os serviços de saúde em decorrência da 

gravidade do quadro e do tempo elevado de permanência em ambiente hospitalar.  

(FEIJÓ; PORTELA, 2001). 

O TCE é classificado, quanto à gravidade, em leve, moderado e grave, 

através do Eletroencefalograma (ECG), por Teasdale e Jennett (1974) e representa 

atualmente o parâmetro mais utilizado mundialmente para avaliação do nível de 

consciência, pois tem entre as suas principais vantagens, um conjunto de exames 

físicos bastante simples de serem realizados. Ruy e Rosa (2011) e Morgado e Rossi 

(2011) também citam em seus estudos tal classificação. 

Ainda podemos classificar o TCE, quanto à morfologia, onde as lesões 

podem ser classificadas como fratura de crânio e por lesões intracranianas, e quanto 

ao mecanismo, onde podem ser fechado ou penetrante. Normalmente o TCE 

fechado está associado a colisões automobilísticas, quedas e agressões, enquanto 

o TCE penetrante resulta de ferimento por projétil de arma de fogo ou por arma 

branca (GARDUÑO-HERNANDEZ, 2000; AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS, 

1997). 

 

2.3 TCE E DISFAGIA: 

 

A disfagia é uma das sequelas observadas nos pacientes com TCE. Além da 

preocupação com a nutrição, a importância do diagnóstico da disfagia tem como 

foco a prevenção de aspiração traqueal. A ocorrência de disfagia em pacientes com 

TCE é apontada entre 40% e 60% dos casos. Também podem ser associados à 

disfagia, a intubação e a traqueostomia que são procedimentos necessários e 

comuns no TCE grave (HALPER et al., 1999; MACKAY; MORGAN; BERNSTEIN, 

1999).  

Os pacientes acometidos por TCE apresentam quadros de disfagias 

adquiridas neurologicamente. Cerca de 25% a 61% de indivíduos com doenças 

neurológicas apresentam disfagia, sendo essa uma comorbidade que contribui com 

os índices de mortalidade e morbidade (WARD; GREEN; MORTON, 2007).  
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O comprometimento neurológico dos pacientes acometidos por TCE 

compreende uma alteração no processo da deglutição, podendo comprometer 

aspectos clínicos, nutricionais e/ou sociais do indivíduo. É fundamental que o estado 

clínico geral do paciente seja relacionado com a dinâmica da deglutição. As 

condições de saúde podem estar instáveis devido à disfagia que, por vezes, é 

silenciosa, ou seja, sem manifestações como tosse ou insaturação de oxigênio 

(SILVA et al., 2012). Os distúrbios cognitivos e a alteração do nível de consciência 

encontrados no TCE também podem afetar ou até mesmo impedir a alimentação por 

via oral de forma segura (HALPER et al., 1999). 

As dificuldades de deglutição em pacientes com TCE são influenciadas por 

vários aspectos, dentre eles o escore da escala de coma de Glasgow, gravidade do 

trauma e o uso de traqueostomia (JUNQUE; BRUNA; MATARÓ, 2001). 

Dutra (2013) analisou por meio de prontuários, a relação da escala de coma 

Glasgow com a introdução de dieta via oral em 25 pacientes a maioria do sexo 

masculino com TCE em um Hospital de Florianópolis. Os resultados obtidos foram 

os seguintes: com relação à gravidade prevaleceram os TCEs classificados como 

graves, tendo como primeiro impacto a lesão frontal, o momento de introdução de 

dieta por via oral segura somente ocorreu quando os pacientes alcançaram níveis 

altos de Glasgow (entre 11 e 12), não houve relação do tempo de internação com a 

gravidade do trauma e não houve associação entre a gravidade do trauma e o nível 

de FOIS (Functional Oral Intake Scale) na alta hospitalar, o uso de via alternativa de 

alimentação mostrou relação direta com o tempo de internação. 

As sequelas motoras como a hemiparesia com hipertonia e espasticidade, 

desordem de equilíbrio e coordenação, alterações sensitivas e sensoriais, distúrbios 

de fala, linguagem e deglutição, são as sequelas físicas mais comuns encontradas 

no TCE, conforme relata Almeida (2005).   

Em pacientes com TCE as alterações na dinâmica da deglutição dependem 

do local ou gravidade da lesão e são caracterizadas por dificuldade de retardo ou 

ausência de reflexo faríngeo, controle e força de língua reduzido, disfunção 

cricofaríngea, paresia faríngea unilateral ou bilateral, dificuldade de vedamento 

labial, elevação laríngea (LOGEMANN, 1984), dificuldade de controlar o bolo, 

reflexos orais de mordida e trânsito oral prolongado (SALCEDO; AMBRÓS; GARCÍA, 

2002). 
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A lentidão e falta de controle das estruturas, relacionadas às fases 

preparatória e oral da deglutição aumentando a quantidade de resíduos alimentares 

em valéculas e/ou recessos piriformes, presente em pacientes com 

comprometimentos neurológicos, acarretam maior risco para a penetração laríngea 

e/ou aspiração traqueal (POWER et al., 2007). 

Ickenstein et al. (2011) definem a disfagia orofaríngea neurogênica como 

uma disfunção da deglutição decorrente de doença neurológica. Sua disfunção pode 

ocorrer em vários estágios do processo de deglutição, normalmente na fase oral 

e/ou faríngea, afetando raramente a fase esofágica e dentre as consequências estão 

a desnutrição, desidratação, penetração, aspiração, pneumonia, dependência de 

alimentação e/ou tubos traqueais, piora na qualidade da vida, morte e sua 

reabilitação requer alto custo. 

A aspiração é definida como a penetração de alimento ou líquido nas vias 

aéreas inferiores, abaixo das pregas vocais, podendo ocorrer antes, durante ou após 

o reflexo da deglutição. Em pacientes neurológicos 40% a 60% da aspiração é 

silenciosa, onde não é identificado tosse como sinais de proteção das vias aéreas 

inferiores (TERRÉ; MEARIN, 2006), apresentando risco elevado de pneumonia 

(TERRÉ; MEARIN, 2009). 

Em pacientes com acometimento neurológico, o distúrbio de deglutição 

acompanhado de penetração e aspiração laríngea é observado, pois o mecanismo 

de deglutição depende de uma complexa ativação de circuitos neuronais que exigem 

uma execução harmônica envolvendo a integridade das vias aferentes, eferentes, 

sensitivas e motoras (TERRÉ; MEARIN, 2007). Também relacionado ao risco de 

aspirações frequentes em pacientes internados está o rebaixamento do nível de 

consciência, posição supina, presença de traqueostomia, sonda nasogástrica, 

intubação orotraqueal e/ou ventilação mecânica prolongada (HAFNER et al., 2008; 

ELPERN et al., 1994; LARMINAT et al., 1995; PADOVANI et al., 2008) e má higiene 

oral (TERPENNING et al., 2001). 

 

2.4 TRAQUEOSTOMIA 

 

A traqueostomia é uma abertura na traqueia que permite a introdução de 

uma cânula para auxiliar na respiração. É tida na maioria dos serviços como um 

procedimento eletivo e preventivo de sequelas laríngeas da intubação traqueal 
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prolongada, é realizado sob anestesia local ou geral, entre o terceiro e o quarto anel 

traqueal, em sua porção anterior. O material utilizado na confecção das cânulas da 

traqueostomia pode ser: plástico, silicone ou metal. Quanto ao tipo podem ser: 

fenestradas, ou não fenestradas; com cuff ou sem cuff e com ou sem cânula interna. 

Em relação ao seu estilo, a cânula de traqueostomia padrão apresenta: cânula 

externa, cânula interna, mandril, cordão de fixação no pescoço e um pequeno 

dispositivo para obliterar a cânula quando necessário (MACEDO FILHO; GOMES; 

FURKIM, 2000). 

Aproximadamente 10% a 24% dos doentes são incapazes de fazer o 

desmame da entubação endotraqueal e requerem a reimplementação de uma 

traqueotomia (MCKIM; ROCHA, 2008).  

O seu uso de forma precoce está associado a diminuição da mortalidade, da 

incidência de pneumonias nosocomiais, da extubação não programada, e do 

traumatismo oral e laríngeo, e a mais curta duração de ventilação mecânica e do 

internamento em Unidades de Cuidados Intensivos (ENGELS et al., 2009; DE 

MESTRAL et al., 2011). Recomenda-se, para doentes com necessidade prevista de 

ventilação mecânica superior a 10 dias, logo que a mesma seja constatada 

(ENGELS et al., 2009). 

Moschetti (2004) relata que a ventilação mecânica e a traqueostomia, são 

consideradas fatores de risco para a disfagia orofaríngea. A presença de cânula, 

principalmente se estiver com cuff insuflado, reduzindo a movimentação normal da 

laringe; a atrofia por desuso da musculatura laríngea, (representada por redução da 

elevação e anteriorização laríngea); a inabilidade de gerar pressão aérea subglótica 

e dessensibilização laríngea e de pregas vocais, perda dos reflexos laríngeos, 

associado à incoordenação e redução do tempo de fechamento glótico, redução da 

frequência dos reflexos de deglutição e inabilidade na limpeza das secreções das 

vias aéreas superiores por meio do reflexo de tosse, podem ocasionar alterações na 

deglutição do paciente traqueostomizado (GARUTI et al., 2014). Todos esses fatores 

favorecem a aspiração laríngea, sendo a aspiração silente mais predominante, 

levando a um comprometimento da dinâmica da deglutição (GOLDSMITH, 2000; 

LEDER; ROSS, 2000; DAVIS; STANTON, 2004; FURKIM et al., 2014; SANTANA et 

al., 2014). 

As complicações relacionadas ao uso da traqueostomia podem ocorrer de 

forma precoce ou tardiamente durante o período em que o paciente permaneça 



22 

 

traqueostomizado, ou até mesmo, anos depois da sua remoção. As complicações 

precoces incluem o sangramento, pneumotórax, embolia gasosa, aspiração, 

enfisema subcutâneo ou mediastinal, lesão do nervo laríngeo recorrente e 

perfuração da parede posterior da traquéia. As complicações em longo prazo 

compreendem a obstrução da via aérea por acúmulo de secreções ou protrusão do 

balão sobre a abertura da cânula, infecção, ruptura da artéria inominada, disfagia, 

fístula traqueoesofágica, dilatação, necrose e isquemia traqueal. A estenose traqueal 

pode desenvolver-se depois que o tubo é removido (SMELTZER; BARE; BRUNNER, 

2005). 

Segundo Chone (2005), um dos maiores prejuízos ocasionados pela 

traqueostomia é a perda de comunicação verbal nos adultos, ou seu 

desenvolvimento inadequado, no caso de crianças, visto ser a comunicação verbal 

fundamental para os cuidados gerais, condição psicológica e interação social do 

paciente. 

 

2.5 DECANULAÇÃO 

 

Considera-se a decanulação da traqueostomia o momento quando se inicia 

o desinsuflar do cuff, passando pela troca da cânula plástica para metálica, até a 

retirada da cânula de traqueostomia e realização do curativo oclusivo do estoma. A 

decisão de quando iniciar a decanulação da traqueostomia deve ser um trabalho em 

equipe, ressaltando que fatores preditores de insucesso precisam estar ausentes, 

como sedação, necessidade de ventilação mecânica, insuficiência respiratória, 

presença de obstrução de via aérea por edema, tumor ou outras causas, cirurgias 

prévias de cabeça e pescoço, paralisia de pregas vocais e estenoses glóticas ou 

subglóticas que devem estar sanadas, e a via aérea superior restaurada para a 

passagem adequada do fluxo aéreo (MENDES et al., 2008).  

Para nortear os profissionais da saúde a como proceder na decanulação dos 

pacientes, Stelfox et al. (2008) realizaram uma pesquisa com profissionais que 

atuam nessa área, em grandes centros ao redor do mundo, para determinar os 

critérios clínicos que eles consideram serem importantes na recomendação da 

decanulação. Foram encontrados quatro critérios determinantes para a decanulação 

da traqueostomia: nível de consciência, respiração adequada, efetividade da tosse e 

quantidade de secreção. Ainda consideraram de importância moderada: 
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comorbidades do paciente, etiologia da insuficiência respiratória, deglutição e taxa 

de oxigenação. 

Para o sucesso da decanulação, segundo Mendes et al (2008), o paciente 

precisa apresentar estabilidade hemodinâmica, ausência de secreções em 

quantidade que possam comprometer o padrão respiratório, desmame total da 

ventilação mecânica, capacidade de deglutição com cuff desinsuflado, ausência de 

aspiração traqueal, e ainda o paciente conseguir manter o padrão de respiração 

nasal com cuff desinsuflado e traqueostomia ocluída sem sinal de obstrução ou 

resistência. 

Cunha et al. (2012), criaram um protocolo de decanulação onde citam como 

principais critérios para retirada da traqueostomia: estabilidade hemodinâmica, 

ausência de ventilação assistida , saturação de O2 estável há >24h (>95% com ar 

ambiente), gasimetria arterial dentro de valores normais (PaCO2 <45mmHg), 

ausência de delírio ou perturbação psiquiátrica, controle de ansiedade, ausência de 

infeção respiratória ativa, tosse eficaz, deglutição adequada, avaliação endoscópica 

normal ou revelando lesão ocupando <30% da via aérea. Os autores concluíram que 

as competências e conhecimentos da equipe de Medicina Física e de Reabilitação, 

são essenciais na abordagem abrangente do manuseio das vias aéreas, no que 

concerne a decanulação. 

Zanata, Santos e Hirata (2014), consideram importante no processo de 

decanulação, que sejam considerados seis critérios de avaliação fonoaudiológica: 

nível de consciência, respiração (cânula plástica ou de metal, cuff insuflado ou 

desisuflado, no caso de cuff insuflado, se ao desinsuflar o paciente mantém ou não o 

padrão respiratório), secreção traqueal (quantidade, aspecto e cor), fonação (não 

responsivo ou responsivo e neste caso observar presença ou não de voz molhada), 

tosse (voluntária, reflexa, eficaz ou ineficaz) e deglutição (avaliar nível de 

comprometimento). 

Rodrigues e Nunes (2015), avaliaram 51 pacientes, com idade entre 19 e 87 

anos, traquestomizados, com critérios clínicos de decanulação e com tempo médio 

de órtese traqueal de 46 ± 28 dias. Compararam a indicação de decanulação por 

critérios clínicos com o diagnóstico de lesões laringotraqueais à broncoscopia que 

contraindicavam a decanulação. Dos 40 (80,4%) pacientes considerados 

clinicamente aptos à decanulação, oito (20%) apresentaram lesões laringotraqueais 

à broncoscopia que contraindicaram o procedimento. A alteração laríngea mais 
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frequente foi lesão de pregas vocais em 15 (29%) e o granuloma, a lesão traqueal 

mais prevalente em 14 (27,5%) pacientes. A broncoscopia flexível evidenciou um 

número elevado de lesões laringotraqueais, sendo mais prevalentes a lesão de 

pregas vocais na laringe e o granuloma na traqueia, que contribuiu para aumentar a 

segurança do procedimento de decanulação  

Com o objetivo de analisar os volumes das secreções aspiradas de 

pacientes traqueostomizados internados em unidade de terapia intensiva 

cardiológica, submetidos à cirurgia de revascularização miocárdica, a fim de detectar 

a influência desta mensuração no processo de decanulação da traqueostomia, 

Santos Junior (2015), elaborou três réguas adesivas para diferentes marcas de 

vacuômetros, sendo estabelecida com a equipe de fisioterapeutas a padronização 

para a aspiração, com a medida de 10ml de soro fisiológico a 0,9% estilado durante 

o processo de aspiração e mais 10ml para a limpeza do sistema de aspiração, 

perfazendo um total de 20ml que foram deduzidos dos totais coletados na aspiração, 

para  avaliar 87 pacientes internados. Concluiu que a análise dos volumes, aspecto 

e coloração das secreções aspiradas, evidenciaram ser um significativo indicador no 

processo de decanulação, ao mesmo tempo que quantifica e oferece padrões 

mensuráveis para melhor atender aos requisitos de eficiência e segurança neste 

procedimento. 

Costa et al. (2016), realizaram uma revisão narrativa e compreensiva de 

estudos e pesquisas sobre o processo de decanulação em pacientes 

traqueostomizados, com o objetivo de analisar a atuação fonoaudiológica e 

fisioterapêutica no processo de decanulação destes pacientes, bem como as 

possíveis complicações ao longo deste processo a partir da literatura indexada em 

bases de dados nacionais e internacionais. Concluíram que o desmame da 

traqueostomia e a consequente decanulação dependem de muitos fatores, sendo 

necessárias pesquisas, tanto sobre os fatores que estão mais significativamente 

envolvidos, como sobre sua avaliação e a interação entre eles, não desconsiderando 

a importância da atuação em equipe multidisciplinar, com a finalidade de tornar o 

processo mais eficaz e seguro. 
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2.6 AVALIAÇÃO DA DEGLUTIÇÃO: 

 

Compreender os mecanismos normais da deglutição e procurar novas 

maneiras de avaliá-los torna-se necessário para que os distúrbios da deglutição 

sejam melhores identificados, diagnosticados e tratados. 

A avaliação clínica, acrescida de uma avaliação instrumental é considerada 

padrão ouro para o estudo da deglutição (ASHA, 1998), auxiliando em seu 

prognóstico e na reabilitação dos indivíduos que sofrem desse distúrbio. 

 

2.6.1 Avaliação clínica da deglutição 

 

A avaliação clínica é dividida em: anamnese, avaliação do sistema 

sensorioneural oral, avaliação da função mastigatória, da deglutição e da 

fonoarticulação. Ela tem como objetivo identificar sinais e sintomas que possam ser 

características de alterações da deglutição (CARRARA-DE-ANGELIS; JOTZ, 2005). 

Na anamnese são coletadas informações necessárias do histórico do 

paciente. De acordo com Cintra e Mendonça (2005), as avaliações verificam 

reflexos, sensibilidade, tonicidade e mobilidade das estruturas envolvidas na 

dinâmica da deglutição, a fim de obter o diagnóstico, realizar tratamentos e 

encaminhamentos necessários para melhores prognósticos.  

Logemann (2007) e Spadotto et al. (2008) relatam que a tosse e a voz 

molhada nos trazem informações importantes na avaliação das disfagias. A tosse é 

uma resposta reflexa comandada pelo tronco cerebral que protege a via aérea 

contra a entrada de corpos estranhos, podendo ser produzida voluntariamente. A 

tosse reflexa durante ou após a deglutição é um sinal clássico de aspiração por 

disfagia orofaríngea, indicando existência de sensibilidade na região laríngea e da 

habilidade de expectoração, não necessariamente sinônima de clareamento de via 

aérea. As principais características da tosse são: desencadeamento (reflexo ou 

voluntário), a força (eficaz ou ineficaz) e o momento em que ocorre (antes, durante 

ou depois da deglutição). 

A qualidade vocal é o termo empregado para designar o conjunto de 

características que identificam uma voz e visa identificar a presença ou ausência de 

voz molhada após a oferta de alimentos em qualquer consistência. A voz molhada é 

um termo que descreve o som borbulhante produzido na fonação de um “e” 
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prolongado, indicativo de estase e secreções alimentares ou líquidos no vestíbulo 

laríngeo, podendo detectar a penetração silente nas pregas vocais. Na presença de 

voz molhada, observa-se a percepção do indivíduo através de tosse ou pigarro 

espontâneos, indicando sensibilidade laríngea adequada. É necessário dar 

importância à voz molhada com clareamento laríngeo espontâneo ou qualidade 

vocal rouco-soprosa, em associação com outras alterações observadas durante a 

avaliação, pois tais características normalmente estão associadas ao aumento de 

risco aspirativo (PADOVANI et al., 2008). 

Porém a avaliação clínica pode não ser suficiente para diagnosticar 

alterações menores, pois é um exame subjetivo e sujeito a interpretações variáveis, 

dependendo de quem está realizando, necessitando então de testes 

complementares (SÓRIA, 2010). Os exames instrumentais mais utilizados para 

avaliação da deglutição são a Videofluoroscopia (COSTA, 2000; GATES; GEORGE; 

GRAMIGNA, 2006) e a Nasolaringofibroscopia (LANGMORE; SCHATZ; OLSEN, 

1988; HARTNICK et al., 2000; LEDER; NOVELLA; PATWA, 2004). Ainda pode-se 

citar como métodos complementares instrumentais para a avaliação da deglutição 

os métodos acústicos como a ausculta cervical com estetoscópio, acelerômetros ou 

microfones (EICHER et al., 1995; McKAIG, 1999), análise dos sons da deglutição 

com o instrumento Sonar Doppler (SANTOS; MACEDO FILHO, 2006), entre outros.  

 

2.6.2 Avaliação Instrumental da Deglutição 

 

2.6.2.1 Videofluroscopia da deglutição (VDF) 

 

A VDF é um exame dinâmico e objetivo, que proporciona ao examinador 

uma melhor análise da deglutição sem interferência, porém a possível aspiração do 

contraste (bário), a exposição à radiação ionizante, metodologia e tecnologia 

complexa de alto custo, são apontadas como desvantagens da VDF (SANTOS; 

MACEDO FILHO, 2006). 

Esse exame consegue acessar todas as fases da deglutição, fornecendo 

imagens em tempo real da dinâmica da deglutição, possibilitando o estudo de todos 

os estágios, todas as fases, bem como a coordenação e sincronia entre os estágios 

e entre as fases. As imagens podem ser captadas em perfil, póstero-anterior e 

oblíqua esquerda e direita, possibilitando a análise da ocorrência ou risco de 
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aspiração (MACEDO FILHO; GOMES; FURKIM, 2000; COSTA; MONTEIRO, 2003; 

LOGEMANN et al., 2005; GATES; GEORGE; GRAMIGNA, 2006; SETA et al., 2006). 

A VDF, quando realizada juntamente com a avaliação clínica é considerada 

por muitos autores (LOGEMANN, 1983; DODDS, 1989; COSTA, 2010), como 

método de diagnóstico padrão ouro para a avaliação da disfagia orofaríngea. 

 

2.6.2.2 Nasolaringofibroscopia da deglutição 

 

A avaliação nasolaringofibroscópica da deglutição foi proposta por 

Langmore, Schatz e Olsen (1988), os quais utilizaram um aparelho endoscópico de 

fibra óptica denominado nasolaringofibroscópio, descrito como FEES® (Fiberoptic 

Endoscopic Evaluation of Swallowing), ou seja, avaliação endoscópica da segurança 

da deglutição, com possibilidade de ser executado no ambulatório ou no leito 

obtendo informações importantes sobre a anatomia e a fisiologia da deglutição. 

O FEES® é considerado um método seguro por ser menos invasivo, não 

usar contraste e não expor o doente à radiação; e, principalmente, fornece 

informações estruturais da região das vias aéreas e digestivas superiores, 

permitindo avaliar a sensibilidade da laringe, faringe e palato mole (FURKIM; 

MANRIQUE; MARTINEZ, 1999; AVIV, 2000). As desvantagens deste método são o 

desconforto da fibra inserida transnasal, a impossibilidade de avaliação do momento 

da deglutição (elevação da laringe) e o não fornecimento de informações sobre as 

outras fases da deglutição (LANGMORE; SCHATZ; OLSEN, 1988). 

A impossibilidade de avaliação no momento da deglutição (fase de 

obliteração, também chamado de efeito On-Off), ocorre porque o exame fibroscópico 

nos permite a avaliação da deglutição até o início da movimentação da epiglote, 

quando sua posição horizontal e a contração faríngea impedem a visibilização pelo 

aparelho, e somente ao término da deglutição é que se pode voltar a identificar as 

estruturas e a localização do contraste alimentar e das secreções, não permitindo 

uma avaliação no momento da deglutição (LANGMORE, 2001). A avaliação 

endoscópica tem por objetivo localizar, topograficamente, as alterações mais 

evidentes e significantes durante a deglutição (MANRIQUE, 1999). 
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2.6.2.3 Métodos acústicos: 

 

A literatura descreve métodos acústicos utilizados para avaliação da 

deglutição: a Ausculta Cervical (ausculta cervical estetoscópio digital, microfone, 

acelerômetro) e o Sonar Doppler. Ambos estudam os sons durante a deglutição e 

com programas específicos é realizada a análise computacional do timing e 

frequência da curva sonora (SANTOS et al., 2012). 

Por não serem técnicas invasivas, não necessitarem de sedação, não 

exporem o paciente à radiação e serem indolores, possuem algumas vantagens 

perante a VDF e o FEES® tornando-se promissoras para diagnósticos diferenciados 

(SANTOS; MACEDO FILHO, 2006; SÓRIA, 2010). 

Cichero e Murdoch (1998) descreveram 3 componentes que formariam o 

som da deglutição: (1) um sinal fraco associado ao levantamento laríngeo e a 

passagem do bolo pela faringe; (2) um forte som associado com a abertura do 

esfíncter cricofaríngeo e (3) um fraco sinal associado com a descida da laringe após 

a deglutição. 

A duração, o tempo da onda e a frequência do sinal, são os meios de 

analisar o traçado acústico da deglutição. A frequência é definida pela velocidade 

que ela se repete por unidade de tempo; e a amplitude da onda é a medida do 

deslocamento das partículas materiais de sua posição de equilíbrio (BEHLAU; TOSI, 

1985; RUSSO; LOPES; BRUNETTO-BORGINANNI, 2005). 

A ausculta cervical é um método que consiste em ouvir os sons da 

deglutição para avaliar principalmente a competência da fase faríngea e sua 

interação com a respiração mediante o uso de um instrumento de amplificação. De 

modo convencional, a ausculta cervical é realizada com uso de estetoscópio, no 

entanto, mais recentemente outros instrumentos vêm sendo empregados, como o 

microfone, o acelerômetro e o Sonar Doppler (YOUMANS; STIERWALT, 2011). Tais 

instrumentos transdutores permitem a digitalização do sinal, viabilizando a análise 

dos sons de forma mais objetiva, considerando sua duração, frequência do sinal e 

amplitude da onda, entre outros aspectos (SANTOS; MACEDO FILHO, 2006; 

SPADOTTO, 2009; REYNOLDS; VICE; GEWOLB, 2009; CAGLIARI et al., 2009). 
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2.6.2.3.1 Ausculta Cervical Digital 

 

Define-se ausculta cervical digital, como um método para escutar os sons da 

deglutição com um instrumento amplificador durante a fase faríngea (BORR; 

HIELSCHER-FASTABEND; LÜCKING, 2007).  

Este método consiste na colocação de um sensor no pescoço do indivíduo, o 

estetoscópio, para escutar e/ou gravar os sons acústicos captados pelo sensor. 

Estes sons podem ser apresentados visualmente e analisados sob forma de ondas 

ou espectrogramas (FIRMIN; REILLY; FOURCIN, 1997).  

Devido à região de o pescoço ser relativamente pequena e com significativa 

quantidade de atividade acústica constante, Mackay, Morgan e Bernstein (1999), 

refere à existência de muito ruído competitivo na ausculta cervical. A maior parte é 

de natureza hidráulica, pela presença de vasos sanguíneos, de secreções do líquido 

cerebrospinal e pela passagem do ar. Ainda ressalta a importância do 

posicionamento do equipamento de captação do som no local onde a relação sinal-

ruído seja melhor.  

Bolzan et al. (2013), com o objetivo de verificar na literatura a contribuição 

da ausculta cervical para a avaliação clínica das disfagias, realizaram uma revisão 

em periódicos nacionais e internacionais, indexados nas bases de dados Springer, 

Lilacs, Bireme, Medline e Scielo, entre os anos de 1992 e 2011, onde verificaram 

que a ausculta cervical vem se modernizando com a evolução tecnológica, podendo 

ser realizado estudos quantitativos dos sons da deglutição; que as correspondências 

entre os componentes sonoros da deglutição e os eventos fisiológicos da fase 

faríngea são pouco claras; que os sons da deglutição entre crianças e adultos não 

têm grandes diferenças; e que alguns estudos apresentaram concordância entre a 

ausculta cervical e a avaliação videofluoroscópica da deglutição, e outros ainda 

apresentaram correlação positiva entre estas duas avaliações. Considerando-se que 

a videofluoroscopia da deglutição em nosso país ainda é um exame de difícil 

acesso, com custo relativamente alto, concluíram que a ausculta cervical constitui 

um importante recurso para o diagnóstico e acompanhamento clínico em casos de 

disfagia orofaríngea. 
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2.6.2.3.2 Microfone 

 

Spadotto et al. (2012), avaliaram 14 indivíduos saudáveis, com idades entre 

20 e 50 anos, por meio de um questionário, onde foram excluídos da amostra 

indivíduos com dificuldade de deglutição prévias ou atuais, problemas digestivos, ou 

em tratamentos com medicações que pudessem causar dificuldade de deglutição. A 

coleta de exames constou da captura simultânea da imagem videofluoroscópica e do 

som da deglutição. O sinal de áudio foi capturado por um microfone dinâmico 

colocado na região da cartilagem cricoide (borda lateral inferior). O microfone foi 

conectado a uma mesa de som, para pré-amplificação e controle de ganho. A saída 

de áudio da mesa de som foi conectada diretamente ao gravador. Para aumentar a 

fidedignidade da identificação e interpretação do sinal de áudio, a coleta deste sinal 

foi realizada simultaneamente à realização da videofluoroscopia da deglutição. A 

captura simultânea do sinal acústico e da imagem videofluoroscópica, possibilitou 

determinar com precisão os aspectos da fisiologia onde ocorria o burst da 

deglutição, evitando sua confusão com outros ruídos locais.  

 

2.6.2.3.3 Acelerômetro 

 

Takahashi, Groher e Michi (1994) investigaram três aspectos sobre a 

metodologia para detecção dos sons da deglutição em adultos, sendo um deles o 

melhor lugar para detecção dos sinais de deglutição faríngea. Através do uso de um 

acelerômetro realizaram uma varredura em 24 pontos do pescoço. Destes, três 

foram indicados para o uso durante a ausculta cervical, sendo a área sobre a região 

lateral da traqueia, imediatamente inferior à cartilagem cricóidea, denominada ponto 

11 (Figura 1), selecionada como o melhor local para detecção dos sons da 

deglutição. O ponto 11 mostrou a maior média de magnitude da relação sinal-ruído 

com o mínimo de variância em relação aos demais.  
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Figura 1 – Posicionamento do Transdutor 

 

Fonte: A autora (2016) 

 

2.6.2.3.4 Sonar Doppler 

 

Vários autores vêm se dedicando há décadas para compreender a produção 

do som durante o evento da deglutição. Parte da atividade acústica encontrada na 

região do pescoço é de natureza hidráulica, de vasos sanguíneos venosos e 

arteriais fluidas cerebrospinal, da deglutição frequente de secreções, assim como as 

trocas gasosas em válvulas de restrição (SANTOS; MACEDO FILHO, 2006). 

O efeito Doppler, descrito em 1842 por Johann Christian Doppler (apud 

HALLIDAY; RESNICK; WALKER, 2009), é uma característica observada nas ondas 

quando emitidas ou refletidas por um objeto que está em movimento, em relação ao 

observador.  

Hamlet, Nelson e Patterson (1988), evidenciaram a teoria da causa dos sons 

da deglutição ao indicar que a mais proeminente característica acústica do som da 

deglutição corresponderia ao movimento do bolo alimentar através do esfíncter 
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esofágico superior. Relataram que o mecanismo de movimento do hioide, laringe ou 

epiglote poderiam contribuir para o sinal acústico da deglutição. 

Okuno, Caldas e Chow (1982) descrevem o efeito Doppler, como sendo a 

mudança na sensação de frequência, resultado de uma situação em que a fonte 

sonora pode se mover, deslocando-se a uma velocidade constante, e o receptor se 

encontrando imóvel em algum ponto da trajetória. Quando ocorre aproximação entre 

o receptor e a fonte sonora, o receptor recebe um número maior de ondas por 

unidade de tempo - frequência maior - e quando existe o afastamento, recebe um 

menor número de ondas - frequência menor (Figura 2). 

 

Figura 2 – Representação gráfica das variáveis dos sons da deglutição captados 
pelo Sonar Doppler 

 
Fonte: A autora (2016) 

 

Os sons da deglutição apresentam três componentes assim descritos: o 

primeiro como um fraco sinal associado com a elevação da laringe e o fluxo do bolo 

alimentar através da faringe; o segundo e mais forte, o som está relacionado com a 

abertura do esfíncter esofágico superior; e o terceiro, um som fraco, relacionado com 

eventos de descida da laringe após a deglutição. Os autores verificaram que 

mudanças na estrutura da laringe, tais como a que ocorre em laringectomizados, 

alteram as propriedades acústicas do som da deglutição (HAMLET et al., 1992).  
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O uso do Sonar Doppler contínuo, foi demonstrado por Santos e Macedo 

Filho (2006), como instrumento auxiliar na avaliação dos sons da deglutição e na 

identificação de parâmetros acústicos, por meio de um estudo em 50 pacientes 

adultos normais sem queixas de disfagia. Os autores ainda citam ser este um exame 

de baixo custo, não invasivo para facilitar no diagnóstico das disfagias orofaríngeas. 

O método com o Sonar Doppler pode auxiliar na avaliação funcional da 

deglutição e no monitoramento do tratamento como um biofeedback, no qual a 

atividade muscular pode ser convertida em estímulo auditivo, visual ou ambos, 

porém ainda não pode substituir métodos de videofluroscopia e 

videonasoendoscopia da deglutição. (SANTOS; MACEDO FILHO, 2006; CAGLIARI 

et al., 2009; BERNARDES, 2009; SÓRIA, 2010; ABDULMASSIH et al., 2013).  
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3 METODOLOGIA  

 

A presente pesquisa trata-se de um estudo observacional, do tipo 

transversal. Foi realizada no Hospital do Trabalhador (HT) do Paraná, na cidade de 

Curitiba, no Setor de Neurologia com pacientes internados em leito hospitalar ou 

unidades de terapias intensivas ou semi-intensivas, e avaliados quando solicitado 

e/ou liberado pelo médico responsável. A análise dos prontuários médicos foi 

realizada no setor de arquivos do hospital.   

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Seres Humanos do 

Hospital IPO sob o número do parecer 1.453.832 conforme as normas previstas pela 

Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), que prevê as diretrizes 

éticas para pesquisas realizadas com seres humanos (Anexo A). 

 

3.1 CASUÍSTICA 

 

A amostra foi composta por 10 pacientes internados na Unidade de 

Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital do Trabalhador em Curitiba-PR no período 

de maio a julho de 2016, acometidos por TCE, confirmado por tomografia axial 

computadorizada (TAC), em uso de traqueostomia e alimentação exclusivamente 

enteral, sendo 8 (80%) do gênero masculino e 2 (20%) do gênero feminino. A idade 

dos pacientes variou de 18 a 90 anos, média de 43,6 anos e desvio padrão de 21,48 

anos. 

O grau do TCE foi avaliado pela equipe médica e constava no prontuário 

médico, sendo na sua totalidade grave. A tabela 1 refere-se à distribuição da 

casuística do grupo de estudo (GE), enquanto que na tabela 2, observamos a região 

anatômica da lesão. 
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Tabela 1 – Distribuição da amostra de pacientes segundo a idade e sexo (n=10) 

VARIÁVEL FREQUÊNCIA % 

Idade   

Menos de 40 anos 3 30% 

40 a 59 anos 6 60% 

60 anos ou mais 1 10% 

Sexo   

Feminino 2 20% 

Masculino 8 80% 

Fonte: A autora (2016) 
Idade: média = 43,6 anos; mínima = 18 anos; máxima = 90 anos; desvio padrão = 21,48 anos 

 

Tabela 2 – Distribuição da amostra segundo a região da lesão 

REGIÃO DA LESÃO FREQUÊNCIA % 

Hemisfério Direito Fronto temporal  1 10% 

Hemisfério Direito Fronto temporal e 

Hemisfério Esquerdo (indefinido) 

1 10% 

Hemisfério Direito Temporal 1 10% 

Hemisfério Esquerdo Frontal 1 10% 

Hemisfério Esquerdo Fronto Temporal 1 10% 

Hemisfério Esquerdo Frontotemporoparietal 2 20% 

Hemisfério Esquerdo Parietal 1 10% 

Hemorragia Subaracnoidea 1 10% 

Lesão Axional Difusa 1 10% 

Fonte: A autora (2016) 

 

3.2 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

- Paciente de ambos os sexos;  

- Idade acima de 18 anos;  

- Com diagnóstico de TCE;  

- Traqueostomizado. 
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Apenas fizeram parte da amostra os pacientes onde eles próprios ou seus 

responsáveis assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 

3.3 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 

 Paciente instável clinicamente (oscilação dos parâmetros de saturação de 

oxigênio, frequência respiratória, batimento cardíaco, temperatura corporal 

e pressão arterial);  

 Responsáveis, ou os próprios pacientes, que não assinaram o TCLE 

(Apêndice A). 

 

3.4 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

A avaliação consistiu na aplicação do Protocolo Fonoaudiológico de 

Decanulação Traqueal [PFDT (Anexo B)], a partir da análise dos dados de 

identificação do paciente, considerando as variáveis: idade, gênero, diagnóstico, 

região anatômica da lesão e o grau do TCE e observando seis critérios de 

decanulação traqueal, descritos a seguir:  

1- Nível de consciência: de acordo com Gomes (2001), Furkim e Sacco 

(2008), o rebaixamento do nível de consciência é um fator relacionado à disfagia, 

associado à aspiração e pneumonia. Os pacientes foram observados quanto à 

pontuação na escala de coma de Glasgow [TEASDALE; JENNETT, 1974 (Anexo 

C)], determinada pelo médico responsável e descrita no prontuário médico. Onde o 

escore menor que oito foi considerado insuficiente para proteção de vias aéreas e 

por conseguinte para a decanulação (O’CONNOR; WHITE, 2010).  

2- Respiração: durante a avaliação, observou-se o tipo da cânula, se metal 

ou plástica, a presença de cuff e se o mesmo estava insuflado ou desinsuflado. 

Caso o paciente não pudesse manter o cuff desinsuflado, o mesmo não era 

avaliado, e se aguardava o momento propício. Caso contrário, se apresentasse a 

condição de cuff desinsuflado, era observado se mantinha o padrão respiratório na 

oclusão da cânula, para assim continuar o processo avaliativo. A manutenção do 

padrão respiratório foi considerada quando o paciente apresentava condições de 

manter taxas de saturação de oxigênio no sangue (SpO2) acima de 90% (HELAYEL 

et al., 2001). As condições respiratórias deficitárias têm sido relatadas como fatores 
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de risco para aspiração e disfagia, como complicadores na reabilitação dos 

pacientes disfágicos. A saturação de oxigênio no sangue foi mensurada através da 

oximetria de pulso e monitorada durante toda a avaliação pelo fonoaudiólogo, ou se 

o paciente estivesse na UTI, era monitorado pelos aparelhos da unidade (GOMES, 

2001). 

3- Secreção orotraqueal: foi analisado subjetivamente pelo fonoaudiólogo, 

uma vez que não existem métodos objetivos de mensuração e classificação da 

secreção orotraqueal, quanto à volume, aspecto e coloração da secreção presente 

em região orotraqueal. O aspecto da secreção (espessa ou fluída) presente em 

região orotraqueal ou aspirada indica o nível de hidratação e umidificação. A cor 

clara pode indicar ausência de infecção, enquanto que a cor amarelada indica 

infecção (DONZELLI et al., 2003). Pacientes com volume elevado de secreção têm 

mais probabilidade de apresentar penetração e aspiração laringotraqueal e falhas na 

decanulação podem ser atribuídas a secreção em excesso (KENT, 2005). 

4- Fonação: inicialmente, foi observado se o paciente estava responsivo 

oralmente ou não. Caso afirmativo, foi avaliado a presença da qualidade vocal 

“molhada” através da solicitação da emissão da vogal /e/ sustentada. Se observado 

a presença de voz “molhada” solicitando que o paciente realizasse clareamento 

laríngeo espontâneo sem riscos de aspiração traqueal. As alterações da qualidade 

vocal podem sugerir paresias ou paralisia de prega vocal, que além de alterarem a 

qualidade vocal do paciente, são índices do comprometimento da ação esfinctérica 

da laringe no momento da deglutição, o que poderia causar aspiração. A voz 

molhada infere sobre a possibilidade de presença de saliva, secreção ou alimento 

nas pregas vocais, dentro do vestíbulo laríngeo (RYU; PARK; CHOI, 2004; SMITH; 

HAMMOND; GOLDSTEIN, 2006). 

5- Deglutição: para a realização da avaliação clínica funcional da deglutição 

o paciente permaneceu na posição sentada, ou no leito com a cabeceira elevada a 

90° e com a traqueostomia ocluída e ficaram à sua disposição utensílios como: 

copo, colher de sopa e seringa plástica. As consistências utilizadas para a avaliação 

funcional da deglutição seguiram o padrão da American Dietetic Association (ADA, 

2002) e foi utilizado o espessante alimentar instantâneo da marca ThickenUp Clear, 

composto de amido, apresentando como composição nutricional para 125g: 347kcal, 

83g de carboidratos e 1354mg de sódio: 

- líquida: água; 
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- pudim: 100ml água espessada com 3,6g de espessante ThickenUp Clear; 

Ambas as consistências foram acrescidas do corante inorgânico de anilina 

de cor azul para contrastar com a coloração rosada da mucosa. Na avaliação foram 

oferecidas sequências de três colheres de sopa da consistência pudim e três 

deglutições de 5ml de água cada. Colheu-se um número mínimo de três amostras 

de deglutição para cada uma das consistências alimentares. A avaliação era 

suspensa caso o paciente apresentasse náusea, vômito ou qualquer instabilidade 

clínica. Após a avaliação foram anotados os sinais clínicos de aspiração – reflexo de 

tosse, dispneia ou voz “molhada” (MARIK, 2001).  

 Para captação do som foi utilizado o detector ultrassônico portátil–modelo 

DF-4001, marca Martec, com transdutor de disco plano, de cristal único, fornecendo 

interface ao Sonar Doppler. A frequência do ultrassom é de 2,5Hz, com saída de 

10mW/cm² e com potência de saída do som de 1W. O equipamento Doppler 

contínuo foi acoplado a um computador notebook HP Pavilion g4-1115br, 

Processador AMD Dual-Core, 500 GB de memória rígida, 3 GB de Memória Ram, 

placa de vídeo com suporte high color, drive de CD-Rom, placa de som, caixas 

acústicas. O sistema operacional foi Windows® Seven® e o Software DeglutiSom® 

(SANTOS et al., 2012). O Deglutison® é um software de análise dos sons da 

deglutição, criado em parceria da fonoaudiologia com a engenharia, com o objetivo 

de captar e analisar a acústica dos sons da deglutição para avaliação, 

monitoramento e reabilitação das disfagias orofaríngeas.  

Como indicação do melhor local para posicionamento do transdutor, foi 

seguida a orientação apresentada por Takahashi, Groher e Michi (1994) e optou-se 

como melhor adaptação do transdutor e melhor captação do sinal sonoro, o local, 

sobre a região lateral da traqueia, imediatamente inferior à cartilagem cricóidea.  

O feixe do transdutor foi posicionado para formar um ângulo de 30° a 60°, 

foram mensuradas nove variáveis: Frequência Inicial da onda sonora (FoI), 

Frequência do Primeiro Pico da onda sonora (FoP1), Frequência do Segundo Pico 

da onda sonora (FoP2), Intensidade Inicial e Final da onda sonora (II) e (IF), Tempo 

de deglutição (T), Tempo de pausa entre as cadeias de suções e deglutições (TS) e 

(TD), tempo decorrido do início até o final do sinal acústico analisado, medido 

através do sinal de áudio, em segundos. 
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6- Tosse: foi observada a presença de tosse voluntária, e caso houvesse, se 

era eficaz ou ineficaz. A tosse foi considerada eficaz quando o paciente mostrava 

habilidade, caso necessário, para expelir material da via aérea durante ou após a 

oferta de alimento.  

A tosse voluntária refere-se à tosse produzida sob comando e não 

necessariamente relacionada à aspiração traqueal. Sua presença pode identificar 

habilidade de expectoração e não apenas clareamento de via aérea. O reflexo de 

tosse diminuído pode ser tanto decorrente de um componente sensorial (nervo 

laríngeo superior interno) como de um motor (nervo laríngeo recorrente). O nervo 

laríngeo recorrente, além da motricidade laríngea, é responsável tanto pela tosse 

como proteção, quanto pela tosse em geral, de outra etiologia que não aspirativa. 

Esta distinção é bastante importante, por permitir que se entenda que a aspiração 

tem possibilidade de ocorrer de forma silenciosa, sem a resposta normal de tosse e 

engasgo (GOMES, 2001). 

 

3.5 MÉTODO ESTATÍSTICO 

 

Foram utilizados métodos de estatística descritiva (tabelas de frequência 

média, valor mínimo, valor máximo e desvio padrão) e métodos inferenciais (teste de 

Fischer), considerando-se o nível de significância de 0,05 (5%). 
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4 RESULTADOS 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados referentes à pesquisa. 

 

Tabela 3 – Resultados do protocolo fonoaudiológico para decanulação traqueal 

AVALIAÇÃO ACHADOS FREQUÊNCIA % 

Nível de consciência (Glasgow) 11 3 30% 
 14 4 40% 
 15 3 30% 
    
Na respiração: tipo de cânula Metálica 6 60% 
 Plástica 4 40% 
    
Ao fechamento da traqueostomia Mantém 

padrão 
respiratório 

 
10 

 
100% 

    
Presença da Secreção orotraqueal Sim 10 100% 
    
Volume da secreção orotraqueal Muito 2 20% 
       Pouco 8 80% 
    
Viscosidade da secreção orotraqueal Espessa 1 10% 
 Fluída 9 90% 
    
Cor da Secreção orotraqueal Amarelada 1 10% 
 Clara 9 90% 
    
Fonação: paciente responsivo oralm. Não 3 30% 
 Sim 7 70% 
    
Fonação: voz molhada Não 6 60% 
 Sim 1 10% 
 Não avaliado 3 30% 
    
Tosse: voluntária Sim 10 100% 
    
Tosse: eficaz Não 1 10% 
 Sim 9 90% 
    
Decanular Não 3 30% 
 Sim 7 70% 

Fonte: A autora (2016) 
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Na tabela 3 no nível de consciência (Glasgow), todos os pacientes 

apresentaram Glasgow superior a 11, apesar que poderiam ser avaliados com 

Glasgow superior a 8 conforme Zanata, Santos e Hirata (2014). O tipo de cânula 

metálica foi encontrado em 60% dos pacientes, enquanto que a cânula plástica em 

40% dos avaliados. A totalidade dos pacientes mantiveram padrão respiratório ao 

fechamento da traquestomia com presença de secreção orotraqueal e tosse eficaz 

em 90%. A secreção orotraqueal, apresentou-se com pouco volume em 80%, 

viscosidade fluída e cor clara em 90% dos pacientes. Em relação à responsividade, 

70% dos pacientes mostraram-se responsivos oralmente e 60% não apresentaram 

voz molhada. Ao final da avaliação, 70% mostraram-se aptos a decanular. 

 

Tabela 4 – Resultados da análise acústica na consistência alimentar pastosa 

VARIÁVEL N MÉDIA MÍNIMO MÁXIMO DESVIO 

PADRÃO 

Frequência de pico 10 665,50 Hz  589,00 Hz 786,00 Hz 56,70 Hz  

Intensidade média 10 63,60 dB 41,00 dB 80,00 dB 10,76 dB  

Tempo médio de onda 10 1,59 s 1,04 s 2,37 s 0,44 s  

Tempo entre as 

deglutições 

10 5,45 s 0,80 s 14,00 s 4,88 s  

Fonte: A autora (2016) 

 

A análise acústica dos sons da deglutição para alimentos na consistência 

pastosa, foi feita com o número de 3 deglutições, os dados são referentes ao desvio 

padrão, para a frequência do pico em Hertz (Hz), intensidade média em decibéis 

(dB), tempo médio da onda em segundos (s) e tempo entre as deglutições (s). Onde 

foi observado as variáveis de frequência de pico numa média de 665,50 Hz e um 

desvio padrão de 56,70 Hz; a intensidade média de 63,60 dB e um desvio padrão de 

10,76 dB; tempo médio de onda de 1,59 s e um desvio padrão de 0,44 s; e o tempo 

entre as deglutições de 5,45 s com desvio padrão de 4,88 s (tabela 4). 
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Tabela 5 – Resultado das frequências da análise acústica na consistência alimentar 

pastosa 

VARIÁVEL NÃO SIM 

Presença de sinal acústico de 

elevação de laringe 

5 (50%) 5 (50%) 

Presença de ruído entre as 

deglutições 

5 (50%) 5 (50%) 

Presença de sinal acústico 

sugestivo de resíduo em recesso 

laríngeo  

5 (50%) 5 (50%) 

Presença de sinal acústico 

sugestivo de aspiração 

8 (80%) 2 (20%) 

Tosse 10 (100%) - (0%) 

Apneia 10 (100%) - (0%) 

Fonte: A autora (2016) 

 

Na tabela 5 podemos observar que 50% dos indivíduos analisados  

apresentaram presença de sinal acústico de elevação de laringe, presença de ruído 

entre as deglutições para consistência alimentar pastosa e presença de sinal 

acústico sugestivo de resíduo em recesso laríngeo, 80% não apresentaram 

presença de sinal sugestivo de aspiração e nenhum apresentou tosse e apneia. 

 

Tabela 6 – Resultados da análise acústica na consistência alimentar líquida 

VARIÁVEL N MÉDIA MÍNIMO MÁXIMO DESVIO 

PADRÃO 

Frequência de pico 10 719,60 Hz 642,00 Hz 851,00 Hz 66,89 Hz  

Intensidade média 10 75,40 dB 61,00 dB 99,00 dB 12, dB  

Tempo médio de onda 10 1,37 s 1,02 s 1,89 s 0,37 s  

Tempo entre as 

deglutições 

10 5,23 s 0,80 s 22,00 s 6,58 s  

Fonte: A autora (2016) 
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A tabela 6, nos mostra a análise acústica para consistência alimentar líquida, 

realizada com 3 deglutições de 5 ml cada, onde a frequência de pico média foi de 

719,60 Hz com desvio padrão de 66,89 Hz; a intensidade média teve de média 

75,40 dB e um desvio padrão de 12,91 dB; o tempo médio de onda com uma média 

de 1,37s e desvio padrão de 0,37 s; e o tempo entre as deglutições de 5,23 s com 

desvio padrão de 6,58 s.  

 

Tabela 7 – Resultados das frequências da análise acústica na consistência alimentar 

líquida 

VARIÁVEL NÃO SIM 

Presença de sinal acústico de 

elevação de laringe 

5 (50%) 5 (50%) 

Presença de ruído entre as 

deglutições 

5 (50%) 5 (50%) 

Presença de sinal acústico 

sugestivo de resíduo em recesso 

laríngeo 

5 (50%) 5 (50%) 

Presença de sinal acústico 

sugestivo de aspiração 

8 (80%) 2 (20%) 

Tosse 10 (100%) - (0%) 

Apnéia 10 (100%) - (0%) 

Fonte: A autora (2016) 

 

Na tabela 7 podem os observar que 50% dos indivíduos analisados 

apresentaram presença de sinal acústico de elevação de laringe, presença de ruído 

entre as deglutições para a consistência alimentar líquida e presença de sinal 

acústico sugestivo de resíduo em recesso laríngeo, 80% não apresentaram 

presença de sinal sugestivo de aspiração e nenhum apresentou tosse e apneia. 
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Tabela 8 – Relação entre a região da lesão e a decanulação 

DECANULAÇÃO 

REGIÃO DA LESÃO – LADO 

TOTAL 
Direito Esquerdo 

Direito e 

esquerdo 

Não 1 2 - 3 

Sim 2 3 2 7 

TOTAL 3 5 2 10 

Fonte: A autora (2016) 

 

Em relação à região da lesão com a possibilidade de decanulação, 

verificamos que 7 pacientes foram decanulados, sendo 2 com lesão no hemisfério 

direito, 3 no hemisfério esquerdo e 2 com lesão em ambos hemisférios (tabela 8). 

 

Tabela 9 – Relação entre Glasgow e a decanulação 

DECANULAÇÃO 
GLASGOW 

TOTAL 
 11 12 ou mais 

Não  1 2 3 

Sim 2 5 7 

TOTAL 3 7 10 

Fonte: A autora (2016) 

 

No referente a relação entre o Glasgow e a decanulação, observamos na 

tabela 9 que dos 7 pacientes decanulados, 2 apresentavam Glasgow 11 e 5 acima 

de 11. Através do teste de Fisher, ao nível de significância de 0,05 (5%), verifica-se 

que não existe correlação significativa (p=0,7083) entre Glasgow e decanulação, 

porém devemos levar em consideração o número da amostra pequeno. 

 

Tabela 10 – Relação entre voz molhada e a decanulação 

DECANULAÇÃO 
VOZ MOLHADA 

TOTAL 
Não Sim Não avaliado 

Não 1 1 1 3 

Sim 5 - 2 7 

TOTAL 6 1 3 10 

Fonte: A autora (2016) 
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Na tabela 10, o cruzamento entre voz molhada e decanulação, observamos 

que apenas 1 paciente que apresentou voz molhada não foi decanulado e em 3 não 

puderam ser avaliados a voz molhada, porém destes 2 foram decanulados, 

totalizando 7 indivíduos decanulados. 

Através do teste de Fisher, ao nível de significância de 0,05 (5%), verifica-se 

que não existe correlação significativa (p=0,2857) entre voz molhada e decanulação, 

levando-se em consideração que o número da amostra é pequeno. Aqui foram 

consideradas somente as categorias (Não e Sim) para voz molhada. 

 

Tabela 11 – Relação entre frequência de pico, tempo médio da onda, presença de 

resíduo entre as deglutições, sinal acústico sugestivo de resíduos e decanulação 

VARIÁVEL 

CONSISTÊNCIA 
PASTOSA 

CONSISTÊNCIA 
 LÍQUIDA 

Decanulação 
P 

Decanulação P 
Não Sim Não Sim 

Frequência de pico       

Menos de 700 Hz 2 6 0,5333 1 4 0,5000 

700 Hz ou mais 1 1  2 3  

       

Tempo médio da onda       

Até 1,50 s 3 3 0,1667 3 3 0,1667 

Mais de 1,50 s - 4  - 4  

       

Presença de resíduos entre 

as deglutições 

      

Não 1 4 0,5000 1 4 0,5000 

Sim 2 3  2 3  

Sinal acústico sugestivo de 

resíduos 
      

Não 1 7 0,0667 1 7 0,0667 

Sim 2 -  2 -  

Fonte: A autora (2016) 

 

A relação entre a frequência de pico com menos de 700 Hz (considerando-

se normal 700 Hz ou mais e alterado inferior a 700 Hz) e a decanulação dos 
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pacientes para a consistência alimentar pastosa mostra que foram decanulados 6 

indivíduos, enquanto que para a consistência alimentar líquida foram 4 os 

decanulados com frequência inferior a 700 Hz. Quando analisamos o tempo médio 

da onda (normal até 1,5 s e alterado acima de 1,5 s), encontramos número igual de 

indivíduos decanulados para ambas as consistências testadas. Tal equiparação 

podemos citar quando relacionamos a presença do resíduo entre as deglutições  e 

sinal acústico sugestivo de resíduos e decanulação em qualquer das consistências 

alimentares estudadas (tabela 11). 

Através do teste de Fisher, ao nível de significância de 0,05 (5%), verifica-se 

que não existe correlação significativa (p>0,05) entre as variáveis analisadas nas 

duas consistências e a decanulação, ressaltando o baixo número da amostragem. 
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5 DISCUSSÃO 

 

Exames como a VFD e o FEES®, são considerados exames de referência 

na avaliação da deglutição, porém ainda nem todos os serviços de atenção à 

disfagia têm acesso. Atualmente, a literatura tem citado a análise acústica dos sons 

da deglutição, através da ultrassonografia o Sonar Doppler, como um mecanismo 

possível para auxiliar o fonoaudiólogo a definir um diagnóstico na avaliação das 

disfagias orofaríngeas, bem como da retirada da traqueostomia. O Sonar Doppler 

vem para auxiliar na identificação de sinais sugestivos de aspiração laringotraqueal. 

O presente estudo teve como objetivo determinar a viabilidade do uso da 

análise acústica dos sons da deglutição como método conjugado à avaliação clínica 

em pacientes traqueostomizados acometidos por TCE.  Para a realização deste 

estudo foi lançado mão do Protocolo Fonoaudiológico de Decanulação Traqueal 

(PFDT), proposto por Zanata, Santos e Hirata (2014), o qual nos fornece critérios da 

fonoaudiologia para decanulação traqueal. Todos os pacientes traqueostomizados 

estavam no momento da avaliação com possibilidade de oclusão da traqueostomia, 

liberados pela equipe médica, para oclusão da traqueostomia a fim de se obter a 

detecção dos sons da deglutição. A ausculta cervical seja ela tradicional ou acústica, 

é difícil de se obter uma vez que pacientes em uso de traqueostomia, apresentam 

alterações na fisiologia, levando a uma perda de ar na parte anterior. A presença de 

cânula, principalmente se estiver com cuff insuflado, reduz a movimentação normal 

da laringe; atrofia a musculatura laríngea por desuso; não gera pressão aérea 

subglótica e dessensibiliza a laringe e pregas vocais, reduz o reflexo de tosse, 

levando a alterações na deglutição do paciente traqueostomizado (MOSCHETTI, 

2004; GARUTI et al., 2014; FURKIM et al., 2014; SANTANA et al., 2014). 

Em relação ao nível de consciência, estabeleceu-se nível Glasgow 11 ou 

superior adequado para aquele momento para avaliar os pacientes (tabelas 3 e 9), 

apesar da literatura referir que a partir do escore 8 seria considerado suficiente 

(O’CONNOR; WHITE, 2010; ZANATA; SANTOS; HIRATA, 2014). O tipo de cânula 

encontrada foi a metálica em 60% dos pacientes concordando com o encontrado em 

Sartori (2009). A secreção fluída e de cor clara em 90% dos pacientes, o padrão 

respiratório, onde 100% mantiveram e 70% de responsividade corrobora com a 

literatura (SANTOS JUNIOR, 2015; SARTORI, 2009). Estes resultados evidenciam a 

relação direta do aspecto e a coloração da secreção, revelando ser um dos fatores 
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preponderante no processo de decanulação, bem como a responsividade. Ainda em 

relação à tabela 3, onde 100% obtiveram tosse voluntária e destes 90% 

apresentaram reflexo de tosse eficaz, Martino et al. (2006), relatam que a tosse 

voluntária refere-se à tosse produzida sob comando e não está relacionada à 

aspiração. É uma resposta reflexa comandada pelo tronco cerebral que protege a 

via aérea contra a entrada de corpos estranhos, capaz de mobilizar estase de 

secreção e clarear a via aérea (LOGEMANN, 2007; SPADOTTO et al., 2008). Avalia-

se para determinar a habilidade do paciente de expelir material da via aérea durante 

a oferta de alimentos em qualquer consistência, caso seja necessário. 

 Apesar de não existirem muitos padrões para o desmame da traqueostomia, 

a decisão a respeito da decanulação ainda é baseada em avaliações subjetivas 

concomitantemente a protocolos padronizados. Portanto, sinais como resíduo de 

saliva ou alimento na traqueia, mudança na coloração ou aspecto da secreção, 

febre, piora da oxigenação, rebaixamento do nível de consciência, devem ser sinais 

de alerta para todos os profissionais envolvidos no tratamento do paciente (DE 

MESTRAL et al., 2011; SANTANA et al., 2014). 

ASHA (1998) recomenda que a avaliação clínica da deglutição seja realizada 

com todas as consistências alimentares, porém, devido à gravidade dos pacientes 

pesquisados, optou-se avaliar somente com as consistências pastosa e líquida.  

Santos et al. (2012) e Abdulmasshi et al. (2013) sugerem que se na 

deglutição uma frequência e intensidade mais alta e um tempo menor corresponde 

um desempenho mais eficiente do processo de deglutição, leva-se a concluir que 

neste estudo o desempenho do ato motor da deglutição está alterado para a 

consistência alimentar pastosa (figura 3), não ocorrendo o mesmo para a 

consistência alimentar líquida (figura 4) que corrobora com a literatura em questão. 

A lentidão do processo de deglutição pode ser causada pela própria presença da 

traqueostomia. Foi observado, na consistência alimentar pastosa, a média de 

frequência de pico, a qual representa a abertura do cricofaríngeo, (SANTOS; 

MACEDO FILHO 2006) menor intensidade, possivelmente devido à lentificação para 

realizar esta abertura, demonstrando uma diminuição da amplitude da onda sonora 

para esta consistência alimentar. A intensidade e o tempo médio de onda também 

apresentaram valores inferiores ao considerado normal conforme cita a mesma 

literatura (tabela 4). Já para a consistência alimentar líquida, a média de frequência 
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de pico, a intensidade média e o tempo médio de onda apresentaram os valores 

dentro da normalidade (tabela 6), conforme Santos; Macedo Filho (2006). 

 

Figura 3 – Representação gráfica das variáveis dos sons da deglutição captados 
pelo Sonar Doppler, para a consistência alimentar pastosa. 

 
FONTE: A autora (2016) 

 

Figura 4 – Representação gráfica das variáveis dos sons da deglutição captados 
pelo Sonar Doppler, para a consistência alimentar líquida. 

 
FONTE: A autora (2016) 

 

A ausculta cervical por intermédio do Sonar Doppler promove a análise da 

fase faríngea por meio de uma intervenção não invasiva, sem exposição à radiação, 

de fácil e rápido manejo e baixo custo. A intervenção não causa nenhum desconforto 

ao indivíduo e desta forma possibilita a obtenção de diversas amostras de 

deglutição, sequenciais ou não. Este método disponibiliza retomar os dados da 

avaliação várias vezes e a qualquer momento, podendo correlacionar com a sua 

fisiologia, facilitando o fonoaudiólogo na decisão do processo avaliativo. Fornece 

dados numéricos, objetivos e documentáveis, retratando informações confiáveis. Por 
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ser um equipamento portátil facilita a avaliação no leito. Além de auxiliar no 

diagnóstico para decanulação dos pacientes traqueostomizados, auxilia na decisão 

para solicitação de exames invasivos, e pode ser usado no monitoramento do 

tratamento do distúrbio de deglutição fornecendo um biofeedback ao paciente, uma 

vez que o mesmo pode ver e rever suas testagens anteriormente coletadas 

comparando-as com as gravações realizadas durante as terapias (SANTOS et al. 

2012; ABDULMASSHI et al., 2013). 

A tosse reflexa, durante ou após a deglutição é um clássico sinal de 

aspiração por disfagia orofaríngea, sendo indicador da existência de sensibilidade na 

região laríngea e da habilidade de expectoração, embora sua presença não seja 

sinônimo de clareamento de via aérea (LOGEMANN, 2007; SPADOTTO et al., 

2008). A tosse reflexa foi observada em 100% dos pacientes avaliados tanto para a 

consistência pastosa como líquida (Tabelas 5 e 7). 

A qualidade vocal é o termo empregado para designar o conjunto de 

características que identificam uma voz e visa identificar a presença ou ausência de 

voz molhada após oferta de alimento ou líquido, por meio da comparação pré e pós-

deglutição. O termo “voz molhada” descreve o som borbulhante produzido na 

fonação, indicativo de estase de secreções, líquidos ou alimentos no vestíbulo 

laríngeo, podendo detectar a penetração silente nas pregas vocais (PADOVANI et 

al., 2007). Na tabela 10, o cruzamento entre voz molhada e decanulação, mostra 

que apenas 1 paciente que apresentou voz molhada não foi decanulado e em 3 não 

puderam ser avaliados a voz molhada, porém destes 2 foram decanulados, 

totalizando 7 indivíduos decanulados.  

Neste estudo observou-se que existe uma variação maior dos sinais de 

densidade entre as deglutições. Um dos fatores que chama a atenção durante a 

pesquisa é que além da curva da onda sonora os eventos que ocorrem entre uma 

deglutição e outra são de extrema importância para a análise do fonoaudiólogo, pois 

é onde podem estar inseridos os sinais de presença de resíduos e sugestivos de 

aspiração laringo traqueal.   

Apesar de não ter sido o foco do estudo, observou-se que os pacientes que 

tiveram maior alteração da deglutição apresentaram mais esses ruídos entre as 

deglutições. O estudo em questão foi viável e trouxe dados da deglutição. Sugere-se 

que os próximos estudos de análise acústica dos sons da deglutição atenham-se a 

identificar os tempos entre as deglutições e os sinais de ruídos. Sabe-se que a 
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presença da traqueostomia pode gerar ruídos em região cervical e na respiração, 

que exige do avaliador o cuidado para distinguir os sinais acústicos sugestivos de 

alteração da deglutição, captados pelo sonar Doppler. 
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6 CONCLUSÃO  

 

Apesar da dificuldade de encontrar um número maior de pacientes para 

amostra, e resultados de comparação na literatura por ser um estudo inédito, o 

sonar Doppler em sua prática, é exequível de ser utilizado como método auxiliar na 

avaliação clínica das disfagias para a decanulação de pacientes traqueostomizados 

acometidos por traumatismo cranioencefálico.  

Por meio deste estudo foi possível concluir que o desempenho do ato motor 

da deglutição está alterado para a consistência alimentar pastosa, não ocorrendo o 

mesmo para a consistência alimentar líquida. A lentidão do processo de deglutição 

pode ser causada pela própria presença da traqueostomia, a qual reduz a 

movimentação normal da laringe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

REFERÊNCIAS 

 

ABDULMASSIH, S. E. M; TEIVE, H. G. A.; SANTOS, R. S. The evaluation in patients 
with spinocerebelar ataxia and oropharyngeal dysphagia: spinocerebelar ataxia and 
oropharyngeal dysphagia: A comparison of videofluoroscopic and sonar Doppler. Int. 
Arch, v. 17, n. 1, p. 66-73, 2013. 
 
ADA (American Dietetic Association). Food and nutrition misinformation: position of 
ADA. J Am Diet Association, v. 102, n. 2, p. 260-266, 2002. 
 

ALMEIDA, C. L. Reabilitação no paciente com traumatismo crânio encefálico. In: 
ORTIZ, K. Z. Distúrbios neurológicos adquiridos: linguagem e cognição. São 
Paulo: Manole, 2005. p. 227-283. 
 
AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS. Advanced Trauma Life Support Student 
Manual (ATLS). 6th. ed. Chicago, 1997. p. 181-206. 
 
ASHA (American Speech Language Hearing Association). Special interest division 
13. Atlanta, GA. Swallowing and swallowing disorders, 1998. 
 
AVIV, J. Prospective, randomized outcome study of endoscopy versus modified 
barium swallow in patients with dysphagia. The Laryngoscope, New York, n. 110, p. 
563-574, abr. 2000. 
 
BEHLAU, M. S.; TOSI, O. Determinação da freqüência fundamental e suas variações 
em altura ("jitter") e intensidade ("shimmer") para falantes do português brasileiro. 
Acta AWHO, v. 4, n. 1, p. 5-10, 1985. 
 
BERNARDES, T. G. Uso do Sonar Doppler como Biofeedback da deglutição em 
pacientes com doença de Parkinson. 2009. Dissertação (Mestrado em Distúrbios 
da Comunicação) – Programa de Mestrado e Doutorado em Distúrbios da 
Comunicação. Universidade Tuiuti do Paraná. Curitiba, 2009. 
 
BOLZAN, G. P. et al. Contribuição da ausculta cervical para a avaliação clínica das 
disfagia orofaríngeas. Rev. CEFAC., v. 15, n. 2, p. 455-465, mar./abr. 2013.  
 
BORR, C.; HIELSCHER-FASTABEND, M.; LÜCKING, A. Reliability and validity of 
cervical auscultation. Dysphagia, Springer, New York, v. 22, n. 3, p. 225-234, 2007. 
 
CAGLIARI, C. F. et al. Análise dos sons da deglutição pelo sonar Doppler em 
indivíduos normais na faixa etária pediátrica. Braz J Otorhinolaryngol., v. 75, n. 5, 
p. 706-715, 2009. 
 
CAMBIER, J.; MASSON, M.; DEHEN, H. Neurologia. 11.ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2005. 
 
CARRARA-ANGELIS, E; JOTZ, G. Reabilitação de fala e deglutição após tratamento 
do câncer de laringe e hipofaringe. In: KOWALSKI, L. P. (Org.). Afecções 
cirúrgicas do pescoço. São Paulo: Atheneu, 2005. p. 355-363. 



54 

 

CHONE, C. T. et al. Nova válvula fonatória para traqueotomia: uma proposta 
brasileira. Rev. Bras. Otorrinolaringol. v. 68, n. 4, p. 546-549, ago. 2005. 

 
CICHERO, J. A. Y; MURDOCH, B. E. The physiologic cause of swallowing sounds: 
answers from heart sounds and vocal tract acoustics. Dysphagia, Springer New 
York, v. 13, n. 1, p. 39-52, 1998. 
 
CINTRA, L. T. A; MENDONÇA, M. H. Análise comparativa entre avaliação clínica 
e videofluoroscopia da deglutição. 2005. Monografia. (Especialização em 
Motricidade Oral em Oncologia) – Fundação Antônio Prudente. São Paulo, 2005. 
 
CINTRA, A. B. et al. Deglutição após quimioterapia e radioterapia simultânea para 
carcinomas de laringe e hipofaringe. Rev. Assoc. Med. Bras., São Paulo, v. 51, n. 
2, p. 93-99, abr. 2005. 
 
COSTA, M. Avaliação da dinâmica da deglutição e da disfagia orofaríngea. In: 
CASTRO, S.; ROCHA, M. C. 10 Tópicos em Gastroenterologia: deglutição e 
disfagia. Rio de Janeiro: MEDSI, 2000. p. 177.  
 
COSTA, M.; MONTEIRO, J. S. Exame videofluoroscópico das fases oral e faríngea 
da deglutição. In: COSTA, M.; CASTRO, L.P. Tópicos em deglutição e disfagia. 
Rio de Janeiro: Medsi, 2003. p. 272-284 
 
COSTA, M. M. B. Videofluoroscopy: the gold standard exam for studying swallowing 
and its dysfunction. Arq Gastroenterol., Rio de Janeiro, v. 47, n. 4, p. 327-328, 
2010. 
 
COSTA, C. C. et al. Decannulation: speech therapy and physiotherapy approach. 
Distúrbios Comun. São Paulo, v. 28, n. 1, p. 93-101, mar. 2016. 
 
CUNHA, C. et al. Protocolo de Encerramento de Traqueotomia em Internamento em 
Reabilitação. Revista da Sociedade Portuguesa de Medicina Física e de 
Reabilitação, a. 20, v. 22, n. 2, 2012. 
 
DAVIS, L. A.; STANTON, S. T. Characteristics of dysphagia in ederly patients 
requrung mechanical ventilation. Dysphagia, v. 19, p. 7-14, 2004. 
 
DE MESTRAL, C. et al. Impac tof a specialized multidisciplinary tracheostomy team 
on tracheostomy care in critically ill patients. Can J Surg., v. 54, n. 3, p. 167-172, 
2011. 
 
DODDS, W. J. The physiology of swallowing. Dysphagia, n. 3, p. 171-178, 1989. 
 
DONNER, M. W. Dysphagia [Editorial]. Dysphagia, 1986. 
 
DONZELLI, J. et al. Predictive value of accumulated oropharyngeal secretions for 
aspiration during video nasal endoscopi evaluation of the swallow. Ann Otol Rhinol 
Laryngol., v. 112, n. 5, p. 469-475, 2003. 
 



55 

 

DUTRA, F. P. Relação da Escala de Coma de Glasgow com a introdução de 
dieta via oral em pacientes com traumatismo crâncioencefálico, 2013. 75 f. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fonoaudiologia) – Centro de 
Ciências da Saúde. Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2013. 
 
EICHER, P. P. S. et al. E. Impact of cervical auscultation on accuracy of clinical 
evaluation in predicting penetration/aspiration in pediatric population. In: Minute 
second workshop on cervical auscultation. 1995. p 28-231. 
 
ELPERN, E.H. et al. Pulmonary aspiration in mechanically ventilated patients with 
tracheostomies. Chest, v. 105, p. 563-6, 1994. 
 
ENGELS, P. T. et al. Tracheostomy: from insertion to decannulation. Can J Surg., v. 
52, n. 5, p. 427-433, 2009. 
 
FEIJÓ, M. C. C; PORTELA, M. C. Variação no custo de internações hospitalares por 
lesões: os casos dos traumatismos cranianos e acidentes por armas de fogo. Cad 
Saúde Pública, v. 17, n. 3, p. 627-637, 2001. 
 
FIRMIN, H.; REILLY, S.; FOURCIN, A. Non-invasive monitoring of reflexive 
swallowing. Speech hearing and language: work in progress, v. 10, p. 171-184, 
1997. 
 
FORTE, A. P.; FORTE, V. Impacto da traqueostomia na deglutição. In: FERREIRA, 
L.P.; BEFI-LOPES, D. M; LIMONGI, S. C. O.(Ed.). Tratado de fonoaudiologia. São 
Paulo: Roca; 2005. p. 405-409. 
 
FURKIM, A. M. Fisiologia da deglutição. In: FERNANDES, F. D. M; MENDES, B. C. 
A; NAVAS, A. L. P. G. Tratado de fonoaudiologia. 2.ed. São Paulo: Roca, 2010, p. 
28-33. 
 
______. Fonoterapia nas disfagias orofaríngeas neurogênicas. In: FURKIM, A.M.; 
SANTINI, C. S. (Org.). Disfagias orofaríngeas. São Paulo: Pró-fono, 1999. p. 229-
258. 
 
FURKIM, A.M. et al. Evaluacion clinica de las disfagias orofaringeas. In: FRANKLIN, 
S.; MARCHESAN, I.; PARRA, D.; DIOSES, A. (Org.). Tratado de evolucion de 
motricidade orofacial. 1.ed. Madrid: EOS, 2014, v. 1, p. 233-246. 
 
 
FURKIM, A. M.; MANRIQUE, D.; MARTINEZ, S. Protocolo de avaliação funcional da 
deglutição em crianças: fonoaudiológica e nasofibrolaringoscópica. In: MACEDO 
FILHO et al., (Org). Disfagia: abordagem multidisciplinar. São Paulo, 1999. p. 119-
134 
 
FURKIM, A. M.; MATTANA, A. Fisiologia da deglutição orofaríngea. In: FERREIRA, 
L.; BEFI-LOPES, D.; LIMONGE, S. Tratado de fonoaudiologia. São Paulo: Rocca, 
2004. p. 212-218. 
 



56 

 

FURKIM, A. M.; SACCO, A. B. F. Eficácia da fonoterapia em disfagia neurogênica 
usando a escala funcional de ingestão por via oral (FOIS) como Marcador. Rev. 
CEFAC., v. 10, n. 4, p. 50312, 2008. 
 
GARDUÑO-HERNÁNDEZ, F. Traumatismo craneoencefálico em niños: mecanismos 
de lesión, restauración cerebral y prevención. Bol Med hosp Infant AC Z, Mexico, 
v. 57, n. 6, p. 342-50, 2000. 
 
GARUTI, G. et al. Swallowing disorders in tracheostomised patients: a 
multidisciplinary/multiprofessional approach in decannulation protocols. Multidiscip 
Respir Med., v. 9, p. 36, 2014. 
 
GATES, J. GEORGE, G. H.; GRAMIGNA, G. D. Videofluoroscopy and swallowing 
studies for neurologic disease: a primer. Springfield: RadioGraphics, v. 26, 2006.   
 
GAUDÊNCIO, T. G; LEÃO, G. M. A epidemiologia do traumatismo crânioencefálico: 
um levantamento bibliográfico no Brasil. Rev Neurocienc., v. 21, n. 3, p. 427-434, 
2013. 
 
GENTILE, J. K. A. et al. Condutas no paciente com trauma crânioencefálico. Rev 
Bras Clin Med. São Paulo, v. 9, n. 1, p. 74-82, jan./fev. 2011. 
 
GOLDSMITH, T. Evaluation and treatment of swallowing disorders following 
endotracheal intubation and tracheostomy. Int Anesthesiol Clin., v. 38, n. 3, p. 219-
242, 2000. 
 
GOMES, G. F. Identificação de fatores preditivos de pneumonia aspirativa em 
pacientes hospitalizados com doença cerebrovascular complicada por disfagia 
orofaríngea. 2001. 86 f. (Tese de Doutorado) – Setor de Ciências da Saúde, da 
Universidade do Paraná, Curitiba, 2001. 
 
HAFNER, G. et al. Fiberoptic endoscopic evaluation of swallowing in intensive care 
unit patients. Eur Arch Otorhinolaryngol, v. 265, n. 4, p. 441-446, apr., 2008. 
 
HALLIDAY, R.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de física, volume 2: 
gravitação, ondas e termodinâmica. Rio de Janeiro: LTC, 2009. 
 
HALPER, A. S. et al. Dysphagia after head trauma: the effect of cognitive-
communicative impairments on functional outcomes. J Head Trauma Rehabil., v. 
14, p. 486-496, 1999. 
 
HAMLET, S. L.; NELSON, R. J.; PATTERSON, R. Sounds of swallowing. Journal of 
the Acoustical Society of America, v 83, n. 23, 1988. 
 
HAMLET, S. L. et al. Sounds of swallowing following total laryngectomy. Dysphagia. 
New York: Springer, v 7, p. 160-165, 1992. 
 
HARTNICK, C. J. et al. Pediatric fiberoptic evaluation of swallowing. Ann Otol 
Rhinol Laryngol. v. 109, p. 996-999, 2000. 
 



57 

 

HELAYEL, P. E. et al. Gradiente SpO2 – SaO2 durante ventilação mecânica em 
anestesia e terapia intensiva. Rev Bras Anestesiol., v. 51, n. 4, p. 35-310, 2001. 
 
ICKENSTEIN, G. W. et al. Diagnosis and treatment of neurogenic dysphagia. 
Londres: Uni-med, 2011. 
 
ITAQUY, R. B. et al. Disfagia e acidente vascular cerebral: relação entre o grau de 
severidade e o nível de comprometimento neurológico. J. Soc. Bras. Fonoaudiol., 
São Paulo, v. 23, n. 4, dec. 2011. 
 
JACQUES, A.; CARDOSO, M. C. A. F. Acidente vascular cerebral e sequelas 
fonoaudiológicas: atuação em área hospitalar. Rev. Neurocienc., v. 19, n. 2, p. 229-
236, 2011. 
 
JUNQUE, C.; BRUNA, O.; MATARÓ, M. Traumatismos crânio encefálicos: uma 
abordagem da neuropsicologia e fonoaudiologia- guia prático para profissionais e 
familiares. 1.ed. São Paulo: Santos, 2001.   
 
KATZ, P. O.; ZAVALA, S. R. Dysphagia and esophageal obstruction. In: BOPE, E. T; 
KELLERMAN, R. D. Conn’s current therapy. Ed. Elsevier, 2013, p. 35-40. 
 
KENT, L. C. Tracheostomy Decannulation. Respir Care., v. 50, n. 4, p. 538-541, 
2005. 
 
KRISHNAN, K.; PANDOLFINO, J. E. Endoscopic therapies for gastroesophageal 
reflux disease. Techniques in Gastrointestinal Endoscopy, v. 16, n. 1, p. 45-48, 
2014. 
 
LANGMORE, S. E.; SCHATZ, K.; OLSEN, N. Fiberoptic endoscopic examination of 
swallowing safety: a new procedure. Dysphagia. New York: Springer, v 2, n 4, p. 
216-219, 1988. 
 
LANGMORE, S. E. Endoscopic evaluation and treatment of swallowing 
disordens. New York: Thieme, 2001. p. 77. 
 
LARMINAT, V. et al. Alteration in swallowing reflex after extubation in intensive care 
unit patients. Crit Care Med, v. 23, p. 486-90, 1995. 
 
LEDER, S. B.; ROSS, D. A. A Investigation of the causal relationship between 
tracheostomy and aspiration in the acute care setting. Laringoscope. v. 110, p. 641-
644, 2000. 
 
LEDER, S. B.; NOVELLA, S.; PATWA, H. Use of fiberoptic endoscopic evaluation of 
swallowing (FEES) in patients with amyotrophic lateral sclerosis. Dysphagia, v. 19, 
p. 177-181, 2004. 
 
LOGEMANN, J. A. Swallowing disorders. Best Pract Res Clin Gastroenterol., v. 
21, n. 4, p. 563-573, 2007. 
 



58 

 

LOGEMANN, J. A. Anatomy and physiology of normal deglutition. Evaluation 
and treatment of swallowing disorders. San Diego, CA: College-Hill Press, 1983. p 9-
35 
 
LOGEMANN, J. A. Evaluation and treatment of swallowing disorders. NSSLHA 
Journal, p. 38-50, 1984. 
 
______. Evaluation and treatment of swallowing disorders. 2.ed. Austin: Pro Ed, 
1998. 
 
LOGEMANN, J. A. et al. The relationship between observations and measures of 
oral and pharyngeal residue from videofluorography and scintigraphy. Dysphagia, v. 
20, p. 226-231, 2005. 
 
MACEDO-FILHO, E. D.; GOMES, G.; FURKIM, A. M. Manual de cuidados do 
paciente com disfagia. Ed. Lovise, 2000. 
 
MACKAY, L. M; MORGAN, A. S.; BERNSTEIN, B. A. Swallowing disorders in severe 
brain injury: risks factors affecting to oral intake. Arch Phys Med Rehabil., v. 80, p. 
365-371, 1999. 
 
MANRIQUE, D. Avaliação otorrinolaringológica da deglutição. In: FURKIM, A. M.; 
SANTINI, C. S. Disfagias orofaríngeas. Carapicuíba, SP: Pró-Fono, 1999. p. 49-60. 
 
MARIK, P. Aspiration pneumonitis and aspiration pneumonia. N Eng J Med., v. 344, 
n. 9, p. 665-671, 2001. 
 
MARQUES, C. H. D.; ANDRÉ, C.; ROSSO, A. L. Z. Disfagia no AVE agudo: revisão 
sistemática sobre métodos de avaliação. Acta Fisiátrica, v. 15, p. 106-110, 2008. 
 
MARTINO, R. et al. Management of dysphagia in acute stroke: an educational 
manual for the dysphagia screening professional. Ontario: Heart and Stroke 
Foundation of Ontario, 2006. 
 
McKAIG, T. N. Ausculta: cervical e torácica. In: FURKIM, A.M.; SANTINI, C. S. 
Disfagias orofaríngeas. São Paulo: Pró-Fono, 1999, p. 171-188. 
 
MCKIM, D. A.; ROCHA, J.A. Tracheostomy weaning from longer term ventilation. In: 
AMBROSINO, N., GOLDSTEIN, R. S. (Ed.). Ventilatory support for chronic 
respiratory failure. New York: Informa Heathcare; 2008. p. 309-321. 
 
MENDELL, D. A; LOGEMANN, J. A. A retrospective analysis of the pharyngeal 
swallow in patients with a clinical diagnosis of GERD compared with normal controls: 
a pilot study. Dysphagia, v. 17, n. 3, p. 220-226, 2012. 
 
MENDES, T. A. B. et al. Estudo preliminar sobre a proposta de um fluxograma de 
decanulação em traqueostomia com atuação interdisciplinar. Einstein., v. 6, n. 1, p. 
1-6, 2008. 
 



59 

 

MORGADO, F. L.; ROSSI, L. A. Correlação entre a escala de coma de Glasgow e os 
achados de imagem de tomografia computadorizada em pacientes vítimas de 
traumatismo cranioencefálico. Radiol Bras., v. 44, p. 35-44, 2011. 
 
MOSCHETTI, M. B. Disfagia orofaríngea no centro de terapia intensiva (CTI). In: 
JACOBI, J. S.; LEVY D. S.; SILVA, L. M. C. Disfagia: avaliação e tratamento. Rio 
de Janeiro: Revinter, 2004. 
 
O'CONNOR, H. H.; WHITE, A. C. Tracheostomy decannulation. Respir Care., v. 55, 
n. 8, p. 1076-1081, 2010. 
 
ODDERSON, R.; MCKENNA, S. A model for management of patients with stroke 
during the acute phase. Stroke, v. 24, n. 12, p. 1823-1827, 1993. 
 
OKUNO, E.; CALDAS, I. L.; CHOW, C. Física para ciências biológicas e 
biomédicas. São Paulo: Harbra Harper & Row do Brasil, 1982. 
 
PADOVANI, A. R. et al. Protocolo fonoaudiológico de avaliação do risco para 
disfagia (PARD). Rev Soc Bras Fonoaudiol., v. 12, n. 3, p. 199- 205, 2007. 
 
PADOVANI, A. R. et al. Intubação orotraqueal e disfagia: comparação entre 
pacientes com e sem dano cerebral. Einstein, v. 6, n. 3, p. 343-349, 2008. 
 
POWER, M. L. et al. Deglutitive laryngeal closure in stroke patients. J Neurol 
Neurosurg Psychiatry. V. 78, n. 2, p. 141-146, 2007. 
 
REYNOLDS, E. W.; VICE, F. L.; GEWOLB, I. H. Variability of Swallow-associated 
Sounds in Adults and Infants. Dysphagia. v. 24, n. 1, p. 13-19, 2009. 
 
RIBAS, G. C. Traumatismo cranioencefálico. In: ORTIZ, K. Z. Distúrbios 
neurológicos adquiridos: linguagem, cognição. São Paulo: Manole, 2005. 
 
RODRIGUES, L. B.; NUNES, T. A. Importância da broncoscopia flexível na 
decanulação dos pacientes traqueostomizados. Rev. Col. Bras. Cir. V. 42, n. 2, p. 
75-80, 2015. 
 
ROSADO, C. V. et al. Avaliação da disfagia em pacientes pediátricos com 
traumatismo crânio-encefálico Dysphagia interdisciplinary approach in pediatrics 
patients with head injury. Rev CEFAC, São Paulo, v. 7, n. 1, 34-41, jan./mar. 2005. 
 
RUSSO, I. C. P.; LOPES, L. Q.; BRUNETTO-BORGINANNI, L. M. Noções de 
acústica e psicoacústica. In: MOMENSOHN-SANTOS, T. M.; RUSSO, I. C. P. 
Prática da audiologia clínica. 5.ed. São Paulo Cortez, 2005, p. 179-187. 
 
RUTLAND-BROWN, W.; LANGLOIS, J.A.; THOMAS, K.E, XI YL. Incidence of 
traumatic brain injury in the United States. 2003. J Head Trauma Rehabil. V. 21, n. 
6, p. 544-548, 2006. 
 
RUY, E.L.; ROSA, M.I. Perfil epidemiológico de pacientes com traumatismo crânio 
encefálico. Arq Catarin Med., v. 40, p. 17-20, 2011. 



60 

 

RYU, J. S; PARK, S.R.; CHOI, K. H. Prediction of laryngeal aspiration using voice 
analysis. Am J Phys Med Rehabil., v. 83, n. 10, p. 753-757, 2004. 
 
SALCEDO, I. V; AMBRÓS, H. B; GARCÍA, E. G. Alteraciones de La deglución en El 
paciente afecto de traumatismo craneoencefálico. Rehabilitación. Madri: v. 36, n. 6, 
p. 388-92, 2002. 
 
SANTANA, L. et al. Critérios para avaliação clínica fonoaudiológica do paciente 
traqueostomizado no leito hospitalar e internamento domiciliar. Rev CEFAC., v. 16, 
n. 2, p. 524-536, 2014. 
 
SANTINI, C. R. Q. Disfagia neurogênica. In: FURKIM, A. M.; SANTINI, C. R. Q. 
Disfagias orofaríngeas. Barueri: Pró- Fono, 2004. v. 1, p. 19-34. 
  
SANTINI, C. S. Disfagia neurogênica. In: FURKIM, A. M.; SANTINI, C. S. (Orgs.) 
Disfagias orofaríngeas, Carapicuíba: Pró-Fono, 1999. p 19-20. 
 
SANTOS JÚNIOR, C. L. G. Estudo dos volumes das secreções aspiradas de 
pacientes em processo de decanulação em unidade de terapia intensiva 
cardiológica. 2015. Tese (Doutorado em Distúrbios da Comunicação) – Programa 
de Mestrado e Doutorado em Distúrbios da Comunicação. Universidade Tuiuti do 
Paraná. Curitiba, 2015. 
 
SANTOS, R. S.; MACEDO-FILHO, E. D. Sonar Doppler como instrumento de 
avaliação da deglutição. Arquivos Internacionais de Otorrinolaringologia, São 
Paulo, v 10, n 3, p. 182-191, 2006. 
 
SANTOS, R. S. et al. 1.043 analysis of sawlowing sounds through sonar doppler in 
patients with parkinsons disease. Parkinsonism & Related Disorders, v. 18, suppl. 
2, p. S1-S250, 2012.  
 
SARTORI, A. P. A. Critérios fonoaudiológicos para decanulação traqueal em 
pacientes com diagnóstico de disfagia neurogênica acometidos por 
traumatismo crânio encefálico. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Graduação em Fonoaudiologia) – Universidade Tuiuti do Paraná. Curitiba, 2009. 
 
SCHELP, A. O. et al. Incidência de disfagia orofaríngea após acidente vascular 
encefálico em hospital público de referência. Arquivos de Neuro-Psiquiatria, São 
Paulo, v. 62, n. 2, p. 503-506, 2004. 
 
SERRA-PRAT, M. et al. Oropharyngeal dysphagia as a risk factor for malnutrition 
and lower respiratory tract infection in independently living older persons: a 
population-based prospective study. Age and ageing, v. 41, n. 3, p. 376-81, 2012. 
 
SETA, H. et al. Laterality of Swallowing in Healthy Subjects by AP Projection Using 
Videofluoroscopy. Dysphagia, v. 21, n. 3, p. 191-197, july 2006. 
 
SILVA, R. G. et al. Estudo multicêntrico sobre escalas para grau de 
comprometimento em disfagia orofaríngea neurogênica. Rev Soc Bras Fonoaudiol., 
v. 17, n. 2, p. 167-170, 2012. 

http://lattes.cnpq.br/9670082735829503


61 

 

SMELTZER, C. S.; BARE, B. G.; BRUNNER, S. Tratado de enfermagem medico-
cirúrgica. 10.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koongan; 2005. v. 1. 
 
SMITH; HAMMOND, C. A.; GOLDSTEIN, L. B. Cough and aspiration of food and 
liquids due to oral-pharyngeal dysphagia: ACCP evidence-based clinical practice 
guidelines. Chest., v. 129, p. 154S-168S, 2006. 
 
SÓRIA, F. S. Padrão de normalidade da deglutição em idoso através do Sonar 
Doppler. Dissertação (Mestrado em Distúrbios da Comunicação) – Programa de 
Mestrado e Doutorado em Distúrbios da Comunicação. Universidade Tuiuti do 
Paraná. Curitiba, 2010.  
 
SPADOTTO, A. A. et al. Software para análise quantitativa da deglutição. Radiol 
Bras., v. 41, n. 1, p. 25-28, 2008. 
 
SPADOTTO, A. A. Análise quantitativa do sinal da deglutição. 2009. Tese 
(Doutorado em Processamento de Sinais de Instrumentação) - Escola de 
Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2009. 
 
SPADOTTO, A. A. et al. Componentes do sinal acústico da deglutição: estudo 
preliminar. J Soc Bras Fonoaudiol., v. 24, n. 3, p. 218-222, 2012. 
 
STELFOX, H. T. et al. Determinants of tracheostomy decannulation: an international 
survey. Crit Care., v. 12, n. 1, p. R26, 2008. 
 
TAKAHASHI, K.; GROHER, M. E.; MICHI, K. Methodology for detecting swallowing 
sounds. Dysphagia, New York: Springer, v. 9, n. 1, p. 54-96, 1994. 
 
TEASDALE, G; JENNET B. Assesment of coma and impaired consciousness, a 
pratical scale. Lancet., v. 78, p. 81-84, 1974. 
 
TERPENNING, M. S. et al. Aspiration pneumonia: dental and oral risk factors in an 
older veteran population. J Am Geriatr Soc, v. 49, p. 557-63, 2001. 
 
TERRÉ, R; MEARIN, F. Evolution of tracheal aspiration in severe traumatic brain 
inury-related oropharyngeal dysphagia: 1 year longitudinal follow-up study. 
Neurogastroenterol Motil, v. 21, p. 361–369, 2009. 
 
______. Oropharyngeal dysphagia after the acute phase of stroke: predictors of 
aspiration. Neurogastroenterol Motil, v. 18, n. 3, p. 200-205, 2006.  
 
______. Prospective evaluation of oropharyngeal dysphagia after severe traumatic 
brain injury. Brain Injury, v. 21, n. 13-14, p. 1411-1417, 2007. 
 
WARD, E. C.; GREEN, K.; MORTON, A. L. Patterns and predictors of swallowing 
resoluction following adult Traumatic. Brain Injury, v. 22, n. 3, p. 184-191, 2007. 
 
WHITE, G. N. et al. Dysphagia: causes, assessment, treatment and mangmente. 
Geriatrics, v. 63, n. 5, p. 15-20, 2008. 
 



62 

 

YOUMANS, S.R.; STIERWALT, J .A. G. Normal swallowing acoustics across age, 
gender, bolus viscosity, and bolus volume. Dysphagia. 2011. [In press]. 
 
ZANATA, I. L.; SANTOS, R. S.; HIRATA, G. C. Tracheal decannulation protocol in 
patients affected by traumatic brain injury. Int. Arch. Otorhinolaryngol., v. 18, p. 
108-114, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO LIVRE E 

ESCLARECIDO  

 

Título do Projeto: ANÁLISE ACÚSTICA DOS SONS DA DEGLUTIÇÃO COMO MÉTODO AUXILIAR NA 

DECANULAÇÃO DE PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS ACOMETIDOS POR TRAUMATISMO 

CRANIOENCEFÁLICO 

Investigador: Raquel Guidotti Lemos 

Local da Pesquisa: Sociedade Civil Educacional Tuiuti LTDA. 

Endereço e telefone (celular): Rua Sydnei Antônio Rangel, 238. Tel.: (41) 3331 7807 

 

PROPÓSITO DA INFORMAÇÃO AO PACIENTE E DOCUMENTO DE CONSENTIMENTO 

 
Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa, coordenada por um profissional de saúde 

agora denominado pesquisador. Para poder participar, é necessário que você leia este documento com atenção. 
Ele pode conter palavras que você não entenda. Por favor, peça ao responsável pelo estudo para explicar 
qualquer palavra ou procedimento que você não entenda claramente.  

O propósito deste documento é dar a você as informações sobre a pesquisa e, se assinado, dará a sua 
permissão para participar no estudo. O documento descreve o objetivo, procedimentos, benefícios e eventuais 
riscos ou desconfortos caso queira participar. Você só deve participar do estudo se você quiser. Você pode se 
recusar a participar ou se retirar deste estudo a qualquer momento.  
  
PROPÓSITO DO ESTUDO 

Avaliar a disfagia através do sonar Dopller, a fim de promover melhoras na qualidade da avaliação 
clínica, contribuindo com a prática fonoaudiológica, principalmente no Âmbito Hospitalar, já que espera-se que tal 
avaliação seja mais precisa,  do que somente a avaliação clínica,  menos invasiva, sem exposição à radiação, de 
fácil, aplicabilidade e de baixo custo.  
 
SELEÇÃO 

Serão incluídos no estudo 50 pacientes de ambos os sexos a partir de 18 anos de idade que tenham 
sido acometidos por traumatismo cranioencefálico e serão submetidos à avaliação clínica da deglutição e ao 
sonar Dopller . 

 
 

 
PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA: 

 
 Sua decisão em participar deste estudo é voluntária. Você pode decidir não participar no estudo. Uma 
vez que você decidiu participar do estudo, você pode retirar seu consentimento e participação a qualquer 
momento. Se você decidir não continuar no estudo e retirar sua participação, você não perderá qualquer 
benefício ao qual você tem direito.  
 
DECLARAÇÃO DE RISCOS PARA O PACIENTE 

 
 A sua participação no estudo não causa nenhum risco.  
   
BENEFICIO DO ESTUDO 

Você obterá melhora na qualidade de vida, uma vez que poderá ingerir alimentos por via oral sem colocar em 

risco a sua vida, voltando a ter o prazer de se alimentar via oral. 

CUSTOS  

 Não haverá nenhum custo a você relacionado aos procedimentos previstos no estudo. Os custos serão 
de responsabilidade do pesquisador 
 

 

________________ 

Rubrica/Assinatura do  

Responsável Legal 

 

________________ 

Rubrica/Assinatura do  

Responsável em aplicar o Termo 
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PAGAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO  

 Sua participação é voluntária, portanto você não será pago por sua participação neste estudo.  
 
PERMISSÃO PARA REVISÃO DE REGISTROS, CONFIDENCIALIDADE E ACESSO AOS REGISTROS:  

 O Investigador responsável pelo estudo e equipe irá coletar informações sobre você. Em todos esses 
registros um código substituirá seu nome. Todos os dados coletados serão mantidos de forma confidencial. Os 
dados coletados serão usados para a avaliação do estudo, tendo acesso as pessoas diretamente ligadas a este 
estudo (Monitor, Auditor, Comitê de Ética em Pesquisa, Autoridades Regulatórias e equipe da Universidade 
Tuiuti). Os dados também podem ser usados em publicações científicas sobre o assunto pesquisado. Porém, sua 
identidade não será revelada em qualquer circunstância.  
Você tem direito de acesso aos seus dados. Você pode discutir esta questão mais adiante com seu 
fonoaudiólogo do estudo. 
 

CONTATO PARA PERGUNTAS  

 
Se você ou seus parentes tiver (em) alguma dúvida com relação ao estudo, direitos do paciente, ou no 

caso de danos relacionados ao estudo, você deve contatar o Investigador do estudo ou sua equipe: Raquel 
Guidotti Lemos . Telefone: (47)8831 1159, Rosane Sampaio Santos Horário de atendimento de Segunda a sexta-
feira das 08:00 às 12:00 e 14:00 ás 18:00  na Universidade Tuiuti, telefone (41)  3331 7807. Se você tiver 
dúvidas sobre seus direitos como um paciente de pesquisa, você pode contatar Comitê de Ética em Pesquisa em 
Seres Humanos (CEP) do IPO, pelo telefone: (41) 33945791. O CEP trata-se de um grupo de indivíduos com 
conhecimento científicos que realizam a revisão ética inicial e continuada do estudo de pesquisa para mantê-lo 
seguro e proteger seus direitos.  

 
 
DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO DO PACIENTE:  

 
 Eu li e discuti com o investigador responsável pelo presente estudo os detalhes descritos neste 
documento. Entendo que eu sou livre para aceitar ou recusar, e que eu posso interromper minha participação a 
qualquer momento sem dar uma razão. Eu concordo que os dados coletados para o estudo sejam usados para o 
propósito acima descrito. Eu entendi a informação apresentada neste termo de consentimento. Eu tive a 
oportunidade para fazer perguntas e todas as minhas perguntas foram respondidas. Eu receberei uma cópia 
assinada e datada deste Documento de Consentimento Informado.  
  
                                                                                                

_____________________________________________________________________________ 
NOME DO RESPONSÁVEL  ASSINATURA                    DATA   DATA 
  
 
_____________________________________________________________________________ 
NOME DO INVESTIGADOR    ASSINATURA   DATA                                                                                               
(Pessoa que aplicou o TCLE) 

Foi entregue ao voluntário uma cópia deste TCLE contendo na integra todas as informações aqui descritas e 
necessárias e o modo de uso do produto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

Rubrica/Assinatura do  

                          Representante Legal 

 

________________ 

Rubrica/Assinatura do  

Responsável em aplicar o Termo 
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ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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ANEXO B – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

PROTOCOLO FONOAUDIOLÓGICO DE DECANULAÇÃO TRAQUEAL (PFDT)  
Zanata, 2014 
Identificação do paciente:  
Nome:___________________________ Idade: ______ DN: ___________ 
Prontuário: ____________            Sexo: (   )M          (   ) F 
Diagnóstico: ________________________________________________________  
Região anatômica da lesão: _____________________________________________  
Grau do traumatismo cranioencefálico: ____________________________________   
 
1. NÍVEL DE CONSCIÊNCIA   
Glasgow: 3      4      5      6      7      8      9      10      11      12      13      14     15 
 
2. NA RESPIRAÇÃO   
Tipo da cânula: (   ) plástico      (   ) metal                              (   )  sem cuff               
 (   ) com cuff                   (   ) insuflado                (   ) desinsuflado  
Condição de manter cuff desinsuflado: (   ) Sim                    (   ) Não  
Ao fechamento da traqueostomia, com o cuff  desinsuflado: 
 (   ) Mantém padrão respiratório                         (   ) Não mantém padrão respiratório   
 
3. SECREÇÃO OROTRAQUEAL   
Secreção em região orotraqueal:  (   ) presente              (   ) ausente      
Volume:  (   ) pouco            (   ) muito  
Aspecto: (   ) espessa         (   ) fluida     
Cor:        (   ) clara               (   ) amarelada   
 
4. FONAÇÃO   
Paciente responsivo oralmente:     (   ) Não                  (   ) Sim  
Voz molhada:     (   ) Sim       (   ) Não      
 
5. DEGLUTIÇÃO 
Consistências e achados da avaliação clínica da deglutição:           
NOTA: P= presente           A = ausente    
 
6. TOSSE  
Tosse voluntária: (   ) Não       (   ) Sim             (   ) eficaz            (   ) ineficaz    
Paciente apto  iniciar processo de decanulação: (   ) Sim              (   ) Não 
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ANEXO C – ESCALA DE COMA DE GLASGOW 

 

 


