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RESUMO 

 

A disfagia orofaríngea é uma das complicações mais frequentes no AVE, sendo 

reconhecida como um dos fatores principais  para ocorrência  de  queda no estado 

nutricional, pneumonia aspirativa e desidratação, podendo resultar em morte, 

principalmente em pacientes idosos. Este estudo teve por objetivo analisar os casos de 

Acidente Vascular Encefálico em indivíduos da Região Sudoeste do Paraná, 

levantando as prováveis causas e relacionando com as condições de vida, e também 

com a qualidade de vida em deglutição. A pesquisa foi realizada em duas etapas, sendo 

que na primeira etapa fez-se um levantamento da incidência de AVE no Sudoeste do 

Paraná, e também, traçou-se o perfil dos indivíduos acometidos por essa doença. Desta 

maneira, buscou-se no banco de dados do Sistema Único de Saúde (DATASUS) a 

incidência de AVE, nos 42 municípios do Sudoeste do Paraná, no período de 2008 a 

2012. Através da informação do Código Internacional de Doenças (CID), obteve-se o 

número de pacientes com AVE na região, classificados por cidade, sexo, idade e o  

números de óbitos. Para a segunda etapa da pesquisa, buscou-se relacionar os 

indivíduos que sofreram de AVE com as prováveis causas e as condições de vida 

destes indivíduos antes do ocorrido. Avaliou-se a qualidade de vida dos indivíduos que 

sofreram AVE e relacionou-se com a ocorrência da disfagia, através do questionário 

SWAL QOL.  A Unidade amostral, para essa segunda etapa, foi de 200 indivíduos. A 

mesma foi definida através de parâmetros estatísticos, que consideraram a população 

da região e incidência de AVE total e por município. Os indivíduos entrevistados 

foram acometidos por AVE, nos últimos cinco anos. Os resultados encontrados na 

primeira etapa da pesquisa demonstraram que a incidência de internações e óbitos por 

AVE na Região Sudoeste do Paraná, registrados no Sistema Único de Saúde, possuem  

média anual de 130 e 31casos por 100mil habitantes/ano, respectivamente. Não 

existem diferenças significativas para incidência  de internações e óbitos, entre homens 

e mulheres, demonstrando não haver preferência de gênero. Existe uma relação 

progressiva com o aumento da faixa etária, sendo que as maiores incidências  ocorrem 

a partir dos 40 anos de idade. Quanto à segunda etapa, os resultados indicam que os 

fatores relacionados a ocorrência de AVE estão relacionados aos fatores de risco 
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relatados na literatura, entre eles hipertensão arterial, estresse, sedentarismo, hábitos 

alimentares pouco regrados, além de fator genético. Evidenciou-se também que 40,5% 

das pessoas que apresentaram AVE, apresentaram alteração na deglutição. A análise 

da aplicação do Questionário Swol-Qol  indicou haver escores baixos que variam de 

65 a 78 em indivíduos que sofreram AVE e apresentaram alteração na deglutição; 

demonstrando assim  que estes indivíduos apresentam uma baixa qualidade de vida em 

deglutição. 

Palavras-chave: acidente vascular encefálico, qualidade de vida,  disfagia 
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ABSTRACT 

 

Oropharyngeal dysphagia is one of the most frequent complications in stroke, and it 

has been recognized as a major factor for the occurrence of decline in nutritional 

status, aspiration pneumonia and dehydration, which can result in death, especially in 

elderly patients. In this sense, this study aimed to analyze the cases of stroke in 

individuals of the South West Region of Paraná, determining the likely causes and 

associating to the conditions and quality of life in swallowing. The research was 

conducted in two stages: 1) a survey of the stroke incidence in Southwest Region of 

Paraná, resulting in a profile of the individuals affected by this disease. Thus, the 

database of the National Health System (DATASUS ) was searched for the incidence 

of stroke in 42 counties of the South West of Paraná, within 2008-2012. The number 

of stroke patients sorted by city, gender, age and the numbers of deaths in the region 

could be retrieved with the International Classification of Diseases (CID). 2) The 

second stage of the research correlated the individuals who have suffered from stroke 

with likely causes and conditions of life of these individuals before it happened. Also, 

the quality of life of individuals who have suffered stroke was correlated to the 

occurrence of dysphagia through SWAL QOL. The sampling units were 200 

individuals, defined by statistical parameters, which considered the population from 

that region, the total incidence and the incidence per county. The interviewed 

individuals were affected by strokes in the past five years. The results in the first stage 

of the research demonstrated that the annual incidence of hospitalizations and deaths 

from stroke in the Southwest Region of Paraná, registered in the National Health 

System, were in average 130 and 31 cases per 100.000 inhabitants per year, 

respectively. There is no significant difference in the incidence of hospitalizations and 

deaths among men and women, showing no gender preference. There is a progressive 

correlation with increasing age, with highest incidences occurring after 40 years of 

age. The results in the second stage of the research indicates that the factors related to 

stroke have correlation to risk factors reported in literature, including hypertension, 

stress, sedentariness, disorderly feeding habits, besides genetic factor. It was evident 
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also that 40.5 % of people who had strokes, had swallowing disorders. The application 

of SWOL -QOL questionnaire, indicated low scores ranging 65-78 in individuals who 

have suffered strokes and had swallowing disorders, demonstrating that these 

individuals have a low quality of life in swallowing. 

Keywords: stroke, quality of life, dysphagia. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

O acidente vascular encefálico (AVE) é definido como um déficit neurológico, 

sinal e/ou sintoma, causado por interrupção do fluxo sanguíneo a uma determinada 

região encefálica, com duração dos sintomas maior que 24hs e/ou presença de lesão 

cerebral detectada por exames de imagem como tomografia computadorizada de  

crânio e ou ressonância magnética do crânio (BARROS et al., 2006).  

O AVE é considerado um problema de saúde pública mundial. Só no ano de 

2005, dentre 35 milhões de mortes devido às doenças crônicas que ocorrem em todo o 

mundo, o AVE foi responsável por 5,7 milhões (SRIDHARAM et al., 2009). 

Conforme Leite et al. (2009), o AVE nos Estados Unidos apresenta  a 

incidência  de 700.000 casos por ano (165.000 correspondem a óbitos), e os 

respectivos custos anuais chegam a aproximadamente 58 bilhões de dólares. Na 

América do Sul, o AVE é causa permanente de morbidade e mortalidade entre adultos 

(SRIDHARAM et al., 2009), com uma incidência de 35 a 183 casos por 100.000 

habitantes/ano (MANSUR et al., 2003). 

No Brasil, as taxas de mortalidade ajustadas à idade para o AVE estão entre as 

maiores em nove países da América Latina. De acordo com dados do Ministério da 

Saúde, o AVE, a partir do ano  de 1996, é considerado a principal causa de 

deficiências, internações  e mortalidade na população brasileira (SCHELP et al., 

2004).  O AVE  é a maior causa de incapacitação da população na faixa etária superior 

a 50 anos, sendo responsável por 10% do total de óbitos, 32,6% das mortes  com 

causas vasculares e 40% das aposentadorias precoces no Brasil (ABRAMCZUCK, 

2009). 

Os custos com os pacientes que sofreram acidente vascular também são 

consideráveis. Só no Brasil, em 2011, as internações custaram ao Sistema Único de 

Saúde cerca de R$ 200 milhões, além dos custos com tratamento e acompanhamento 

dos pacientes (BRASIL, 2012). 

As sequelas em indivíduos pós-acidente vascular  encefálico incluem distúrbios 

motores, distúrbios de fala ou de linguagem e distúrbios de deglutição (SCHELP et al., 
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2004).  A disfagia orofaríngea é um distúrbio da deglutição com sinais e sintomas 

específicos que se caracterizam por alterações em qualquer etapa da deglutição 

(PADOVANI  et al., 2007). 

Desta maneira, a disfagia orofaríngea é comum em pacientes com AVE, 

ocorrendo em 45-65% dos casos, podendo predizer morte e incapacidade 

(PACIARONI, 2004). Já para Cola et al. (2008) a incidência de disfagia orofaríngea 

varia de 50 a 76% dos pacientes com acidentes vasculares encefálicos mediante 

avaliação fonoaudiológica clínica. A incidência eleva-se para 90% com avaliação 

videofluoroscópica da deglutição. Sendo desta maneira a disfagia orofaríngea uma das 

complicações mais frequente nos AVE, sendo reconhecida como um dos fatores 

principais  para ocorrência  de  queda no estado nutricional, pneumonia aspirativa e 

desidratação, podendo resultar em morte, principalmente em pacientes idosos 

(SCHELP et al., 2004; ABDULMASSIH et al., 2009). 

Avanços relacionados  ao estudo epidemiológico  da disfagia orofaríngea  e de 

suas  doenças de base são de grande importância na prática  médica  e 

fonoaudiológica, pois isto causa grande impacto na saúde  pública; uma vez, que a 

incidência  é significativa na população, com grande número  de morbidade e 

mortalidade de pacientes. Sabe-se que estudos epidemiológicos nesta área são raros, e 

é através deles que se pode ter dados mais precisos, como: fatores de incidência, 

ocorrência  e prevalência da disfagia orofaríngea pós AVE (SANTORO, 2008). 

O AVE é uma doença incapacitante que pode promover consequências no 

campo físico, psicológico e social, interferindo diretamente na qualidade da vida do 

paciente e da família (STORKES, 2000).    

O conceito de qualidade de vida é subjetivo multidimensional e influenciado  

por vários aspectos relacionados  à  educação, economia e aspectos sócio culturais. 

Contudo, para melhor compreensão do tema, deve-se levar em conta a percepção do 

indivíduo  em relação à sua própria saúde  para que assim sejam empregadas medidas 

eficientes  de intervenção (PINTO-NETO et al., 2008).  

O Swal-Qol, é um protocolo que  avalia a qualidade de vida em deglutição  e  o 

seu real impacto desta alteração  na qualidade de vida do paciente (PORTAS 2009). 
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No Brasil, estudos que relacionem a ocorrência de AVE e a incidência de 

disfagia orofaríngea como consequência de doença de base são escassos. No Sudoeste 

do Paraná são inexistentes.   

Este estudo servirá de apoio para definição de estratégias de ações para atender  

de maneira adequada  a população  acometida deste mal. As ações devem  

disponibilizar o profissional qualificado para trabalhar  com  a alteração da deglutição, 

o que  resultará  numa melhora da qualidade de vida  para estes pacientes, e na 

diminuição do tempo de internação e as recidivas hospitalares causadas pela doença.   
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2- OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

         O presente trabalho tem como objetivo analisar os casos de Acidente Vascular 

Encefálico em indivíduos da Região Sudoeste do Paraná, levantando as prováveis 

causas e relacionando-as com as condições de vida, bem como a qualidade de vida em 

deglutição. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.2.1. Levantamento nos bancos de dados oficiais e análise dos casos de AVE 

registrados no SUS, na região Sudoeste do Paraná, caracterizando sua ocorrência por 

gênero, faixa etária e sua mortalidade; 

2.2.2. Identificar as prováveis causas do AVE numa amostra de sujeitos; 

2.2.3. Avaliar a qualidade de vida em deglutição de uma amostra de sujeitos 

acometidos por AVE. 
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3- FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1. ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO 

O acidente vascular encefálico é caracterizado pela instalação de um déficit 

neurológico focal, de ocorrência  repentina, não convulsiva, determinado por uma 

lesão cerebral (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2006 ).  

Existem dois  grupos principais de AVE:  o isquêmico e o hemorrágico. No 

AVE a lesão vascular pode acometer o córtex cerebral, o córtex cerebelar e as áreas 

subcorticais. Classificam-se em três tipos: acidente vascular encefálico isquêmico 

(AVEI), chamado de infarto cerebral, o acidente vascular encefálico hemorrágico 

(AVEH), chamado de hemorragia cerebral e o acidente isquêmico transitório (AIT) 

(KELLEY, 2003).  

O AVE é considerado um problema de saúde pública no mundo e suas 

consequências têm  grande impacto econômico no que tange ao diagnóstico, 

tratamento e recuperação (SILVA, 2006; GERMAIN et al.,  2006). 

De acordo com Vitor et al. (2009), no Brasil o AVE tem se destacado como a 

principal causa de internações, mortalidade e disfuncionalidade, superando até mesmo 

o câncer.  O AVE é a terceira causa de morte mundial e no Brasil corresponde à 

primeira causa de morte (POLESE et al., 2008; NUNES et al., 2005).  Ainda conforme  

Polese et al. (2008), após os 55 anos, a incidência do AVE dobra a cada década de 

vida, sendo que os homens são acometidos 19%  a mais que as mulheres. Os afro-

americanos têm duas a três vezes mais chances de sofrer um AVE isquêmico do que 

brancos, e um risco 2,5 vezes maior de morrer de AVE. Entre os 65 e 74 anos a 

incidência da doença é de aproximadamente 14,4por mil; entre 75 e 84 anos é de 24,6 

por mil; em pessoas com idade superior a 85 anos, esse valor sobe para 27,0 por mil. 

 De acordo com Paixão et al. (2010) o  AVE, também chamado de doença 

silenciosa do século é a que apresenta maior incidência e tem maior morbidade dentro 

do grupo de doenças vasculares. Aparece como a primeira causa de invalidez e morte 

com consequências importantes já que cerca de 40 a 50% dos indivíduos vítimas de 

AVE morrem após os seis primeiros meses. Grande parte dos  sobreviventes exibirá 

deficiências neurológicas e incapacidades residuais significativas, o que faz desta 
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patologia a primeira causa de incapacitação funcional no mundo ocidental. Na maioria 

das vezes,  os pacientes portadores de incapacidades pela natureza das sequelas não 

respondem às intervenções a curto e médio prazo, sendo um desafio constante para os 

profissionais e autoridades de saúde o retorno dessas pessoas à sociedade.  

De acordo com Radanovic (2000) e Umphred (2004), os principais fatores de 

risco para o AVE são: hipertensão arterial, doenças cardíacas, diabete mellitus, altos 

níveis de colesterol, uso de cocaína e fumo. De acordo com André (2006), 

anticoncepcionais orais podem favorecer o surgimento da doença principalmente em 

mulheres fumantes. Cita-se ainda ausência de atividade física regular, obesidade, 

alimentação incorreta (SILVA, 2004; TRIBESS & VIRTUOSO-JUNIOR, 2005).  

     

3.2.  DISFAGIA NO ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO 

 

A deglutição é um ato importante para a manutenção da vida, e desenvolve-se com 

o crescimento e maturação de estruturas e funções oral e faríngea. Por se tratar de 

evento rápido e automático, pode parecer simples, contudo seus mecanismos estão 

entre os mais complexos da neurofisiologia (JACOBI et al., 2003).  

A deglutição é uma ação complexa que ocorre de maneira contínua e automática. 

Para melhor compreensão foi dividida em fases. Alguns autores a dividem em três 

fases, oral, faríngea e esofágica e outros em quatro fases acrescentando inicialmente a 

preparatória. Esta fase seria basicamente a mastigação ou a preparação do bolo, para 

que o mesmo possa ser transportado para a faringe, e em seguida para o esôfago É 

sabido que por trás deste ato aparentemente simples e pouco perceptível pelos 

indivíduos normais, existe um importante e complexo sistema neuromuscular para que 

esta ação possa ocorrer sem alterações. Muitos músculos e pares encefálicos estão 

envolvidos diretamente nesta ação (MARCHESAN  & FURKIM,  2003). 

Para Logemann (1983) a deglutição acontece em 4 fases, sendo a fase preparatória, 

fase oral, fase faríngea e esofágica.  

A fase preparatória ocorre quando o alimento é manipulado na boca ou mastigado, 

quando necessário, a fase oral ou fase voluntária  da deglutição ocorre quando a língua 

impulsiona o alimento para trás até o disparo do reflexo da deglutição.  
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A fase faríngea ocorre quando o  disparo do reflexo da deglutição carrega o bolo 

alimentar  através da faringe e a fase Esofágica ocorre quando a peristalse esofágica 

carrega o bolo através do esôfago cervical e torácico até o estômago.  

Esse processo extraordinariamente complexo pode apresentar alterações, 

acarretando deficiência na ingestão ou transporte do alimento da boca ao estômago. 

Essa dificuldade de deglutição é definida como disfagia e pode ser decorrente de 

causas neurológicas e/ou estruturais. A disfagia ou dificuldade na deglutição pode 

implicar na entrada de alimento na via aérea resultando em tosse, asfixia, problemas 

pulmonares e aspiração. Também pode gerar déficits nutricionais, desidratação com 

resultado em perda de peso, pneumonia e morte (PADOVANI et al., 2007).  

De acordo com Angelis (2009), o indivíduo disfágico tem a mais básica e também 

mais importante das funções vitais alteradas, isto é, a sua habilidade de comer e de 

beber. Este impedimento, sendo vivenciado no dia a dia, poderá trazer sentimentos de 

frustração, desânimo, vergonha e constrangimento, interferindo de maneira marcante 

na qualidade de vida dos mesmos. 

A disfagia pode ser orofaríngea ou alta, quando existem alterações e mudanças na 

fase oral ou faríngea da deglutição, ou pode ser baixa ou esofageana, quando existem 

alterações e mudanças na fase esofageana da deglutição (JACOBI  et al.,  2003).  

Praticamente todas as doenças do sistema nervoso central podem resultar em 

disfagia. No entanto, algumas são mais frequentemente causadoras de disfagia. São 

elas: acidente vascular encefálico, poliomelite, esclerose lateral amiotrófica, doença de 

Parkinson, paralisia cerebral e trauma crânio-encefálico (JACOBI et al.,  2003).  

 

3.3-   INCIDÊNCIA DA DISFAGIA NO ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO 

 

Um dos sintomas mais graves que podem comprometer o paciente com AVE  é a 

disfagia orofaríngea (WILES, 1991). A disfagia neurogênica está presente em 

aproximadamente 25% a 50% dos AVEs e com alta incidência  em indivíduos idosos, 

destacando que 45% dos pacientes apresentam alterações da deglutição na fase aguda 

do AVE, frequentemente com aspiração persistente (FURKIN, 2001).  
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Lawrence et al. (2001) estudaram 1259 pacientes avaliados após uma semana e 

após três meses da ocorrência do AVE e relataram que 44,7% apresentavam disfagia.  

No estudo de Leder & Espinosa (2002) 19 pacientes  com AVE agudo, dentro de 24 

horas apresentaram aspiração. Também Broadley et al. (2006) estudaram 104 

pacientes com AVE agudo e 55 (53%) apresentavam disfagia. 

Para Okubo (2008) a disfagia é uma manifestação  das  mais comuns  nos pacientes 

com AVE, afetando mais  da metade dos pacientes  na fase aguda, além disso,  causa 

incapacidade e complicações  potenciais, sendo sua  recuperação de maneira incerta. 

Segundo essa mesma autora, dos pacientes  acometidos de disfagia 50% apresentaram 

recuperação espontânea dentro de uma semana,  entre  2 a 21% dos pacientes a 

disfagia permaneceu no primeiro mês após o AVE e em outros 7% a  disfagia 

permaneceu  após 3 meses de AVE.  

De acordo com Clara (2009), entre 30 a 50% dos AVE resultam em disfagia 

neurogênica orofaríngea, podendo aumentar para até 80% nos casos de AVE de tronco 

cerebral, sendo que quase 50% dos pacientes com AVE apresentam um grau de 

disfagia nas primeiras 72h após o AVE. Citou ainda o Hospital Albert Einstein, cujos 

dados publicados demonstraram que a disfagia manifesta-se especialmente durante os 

primeiros dias, estando presente em cerca de 51% dos pacientes nos dois primeiros 

dias, reduzindo a sua incidência para 27% dos pacientes nos sete dias seguintes, e a 

maioria das dificuldades de deglutição estarão ultrapassadas após seis meses. Para 

Abdulmassih et al. (2009), cerca de 68% dos pacientes ainda mantêm após a fase 

aguda a disfagia orofaríngea, com risco de bronco aspiração traqueal. 

Brandão et al. (2009) considera que o  AVE pode provocar disfagia orofaríngea, 

com consequentes distúrbios da deglutição em pacientes idosos. Os autores também 

referem que os pacientes que cursam com disfagia/distúrbios da deglutição necessitam 

de adequada avaliação, pois esta alteração pode levar à aspiração do conteúdo gástrico 

ou de orofaringe com consequente pneumonite ou pneumonia aspirativa. 
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3.4.   DISFAGIA E QUALIDADE DE VIDA NO ACIDENTE VASCULAR 

ENCEFÁLICO  

 

A Organização Mundial de Saúde (2003) conceitua qualidade de vida como 

sendo: a percepção do indivíduo de sua posição na vida, contexto de cultura  e do 

sistema de valores em que ele vive, uma relação  aos seus  objetivos, expectativas, 

padrões e proporções. 

De acordo  com Storkes (2000), o AVE é uma doença  incapacitante que pode 

promover consequências  no campo físico, psicológico e social, interferindo 

diretamente na qualidade da vida do paciente e da família.  A incidência do AVE 

aumenta  dramaticamente  com a idade , atingindo proporções importante após os 55 

anos. 

Para Cecatto (2005) e  Maki et al. (2006) as doenças cerebrovasculares podem 

levar a alterações físicas, cognitivas e comportamentais. Estas alterações predispõem 

os portadores de AVE a um padrão de vida sedentário, com limitações para as 

atividades de vida diária (AVDs). Podem ainda ocorrer  manifestações  como  

distúrbios sensitivos, cognitivos, de linguagem,  de equilíbrio e de tônus postural.  O 

AVE é líder na causa de incapacidades em adultos e os déficits neurológicos 

predispõem os sobreviventes do AVE a um padrão sedentário, com limitações 

individuais para as atividades de vida diária (CACHO et al., 2004). 

De acordo com Lockete & Keis  (1994),  o índice  de mortalidade por AVE diminuiu 

significativamente  a partir  do ano de 1972, devido aos esforços para prevenção e 

controle de risco , especialmente  da hipertensão arterial. Os indivíduos com sequelas 

de AVE , seguem uma rotina de intervenção e tratamento cujo objetivo visa a 

restabelecer as funções  ou minimizar as sequelas deixadas. 

 A Organização Mundial de Saúde  (2003) conceitua o termo incapacidade como 

restrição, resultante de uma deficiência, da falta de habilidade para desempenhar uma 

atividade considerada normal para o ser humano.Essas incapacidades se classificam 

como motoras e de locomoção; de comunicação, emocional, cognitivas, visual e 

auditiva. 
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 As sequelas de um AVE  implicam algum grau de dependência. Cerca de 30 a 

40% dos sobreviventes no primeiro ano após o  AVE são impedidos de voltarem ao 

trabalho e requerem algum tipo de auxílio no desempenho de atividades cotidianas 

básicas. A perda de autonomia entre adultos e a sua consequente dependência é outra 

forma de expressão da gravidade das incapacidades resultantes do AVE , desta 

maneira resultando   em consequências devastadoras no campo físico, psicológico e 

social, interferindo diretamente na qualidade de vida do paciente e da família. 

A disfagia é um sintoma das doenças de base que está mais presente em 

pacientes acometidos de AVE. A incidência da disfagia orofaríngea, em pacientes com 

AVE, varia de 20% a 90%  segundo a literatura (PALMER & DUCHANE, 1991; 

SMITHARD et al., 1997; DANIELS et al., 1998; PACIARONI et al., 2004; SCHELP 

et al., 2004), desta maneira comprometendo de maneira significativa a qualidade de 

vida no paciente  pós AVE. 

  Segundo o estudo de Carvalho et al. (1998) mais da metade dos pacientes 

(50,6%) após um AVE tem entre seis e dez tipos de incapacidades, sendo a mais 

prevalente a fraqueza muscular, presente em 77,4% dos pacientes, seguida dos 

distúrbios da comunicação e linguagem e da disfagia, esta última respondendo por 

44,7% das incapacidades encontradas.  A disfagia aparece como uma incapacidade que 

contribui para a perda da funcionalidade e independência para alimentar-se, trazendo 

riscos de desnutrição e pneumonia aspirativa para o paciente. 

De acordo com a Organização Mundial de Sáude (2003),  cerca de 30 a 40% 

dos sobreviventes no primeiro ano após o AVE  requerem algum tipo de auxílio para a 

alimentação decorrente da  disfagia.  A perda de autonomia para a alimentação entre 

adultos, e a sua consequente dependência é uma forma de expressão da gravidade 

desta incapacidade. A frequência e gravidade da disfagia e a necessidade do pronto 

reconhecimento e tratamento adequado, constituem um desafio, tanto pelo impacto à 

saúde, quanto pelas repercussões na vida das pessoas e suas famílias. A disfagia pode 

acarretar prejuízos nos aspectos nutricionais, de hidratação, no estado pulmonar, 

prazer alimentar e equilíbrio social do indivíduo.  Para Paixão et al. (2010),  a  

incoordenação do mecanismo de deglutição pode resultar em aspiração de alimentos 
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ou regurgitação nasal. Assim a disfagia, geralmente é associada com tosse após a 

deglutição, dificuldade respiratória, infecção pulmonar,comprometendo tanto a parte 

respiratória do indivíduo como a sua nutrição. As principais metas para o paciente e a 

família incluem o alcance de uma dieta o mais próximo do habitual do paciente antes 

do AVE, a ausência de infecções pulmonares por broncoaspiração e de desnutrição. 

 

3.5. PROTOCOLO  QUALIDADE DE VIDA EM DISFAGIA (Quality of Life in 

Swallowing Disorders). 

 

 Dentro da fonoaudiologia, já existem vários protocolos clínicos para avaliação da 

deglutição, porém poucos deles  enfatizam o real impacto  desta alteração  na 

qualidade de vida do paciente, o  Quality of Life in Swallowing Disorders  (SWAL-

QOL) é um protocolo  que foi desenvolvido nos Estados Unidos. No Brasil, foi 

traduzido e validado por  Portas (2009). Este protocolo é constituído de 44 questões 

que avaliam 11 domínios (Deglutição como um fardo; Desejo de se alimentar; 

Duração da alimentação; Frequência de sintomas; Seleção de alimentos; 

Comunicação; Medo de se alimentar; Saúde mental; Social; Sono e Fadiga).  O  

paciente responde sobre a frequência com que ocorre cada pergunta de cada domínio 

(sempre, muitas vezes, algumas vezes, um pouco ou nunca). A pontuação varia de 0 a 

100: quanto mais baixa a pontuação  pior é a qualidade de vida relacionada à 

deglutição.  Os valores de cada resposta dentro de cada domínio são somados e o 

resultado é dividido de acordo com o número de questões do domínio analisado. A 

resultante é o valor de pontuação em cada domínio (McHORNEY et al., 2002).  

Este questionário é uma ferramenta importante para monitorar a eficácia da 

reabilitação do ponto de vista do paciente. É também sensível à deglutição de 

indivíduos saudáveis versus indivíduos disfágicos. Desta forma, torna-se possível 

direcionar o manejo dos pacientes e as reflexões sobre uma atuação adequada junto a 

essa população, na tentativa de melhorar a sua qualidade de vida. 
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4. MÉTODOS 

            Este estudo foi realizado de janeiro a setembro de 2013, sendo desenvolvido 

em duas etapas: 

 A Etapa 1,  teve por objetivo fazer o levantamento e análise dos casos de AVE 

registrados no SUS, na região Sudoeste do Paraná, entre os anos de 2008 e 2012, bem 

como caracterizar sua ocorrência. 

 Na Etapa 2,  realizou-se  uma entrevista, em um grupo de  indivíduos 

acometidos por AVE no Sudoeste do Paraná, entre os anos de 2008 e 2012, pela qual 

buscou-se relacionar os indivíduos que sofreram de AVE com as prováveis causas e as 

condições de vida destes indivíduos antes do ocorrido (anexo 1). Objetivou-se também 

avaliar a qualidade de vida dos indivíduos que sofreram AVE e relacioná-la com a 

ocorrência da disfagia, através do questionário Swal-Qol (anexo 2). 

O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética  em Pesquisa da União de Ensino 

do Sudoeste do Paraná - UNISEP, sob o número 320.224.  Todos os participantes 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), de acordo com a 

Resolução 196/96 da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). Os 

cuidadores ou responsáveis assinaram o documento para os pacientes que não 

apresentaram condições orgânicas. 

 

4.1. CASUÍSTICA  

4.1.1. Primeira etapa da pesquisa: 

Para a primeira etapa do estudo, do tipo agregado, observacional, longitudinal, 

buscou-se no banco de dados do Sistema Único de Saúde (DATASUS) a incidência de 

AVE, nos 42 municípios do Sudoeste do Paraná. Através da informação do Código 

Internacional de Doenças (CID), sendo computado o CID 10 - G45 (Acidente Vascular 

Cerebral - isquêmico) e o CID 10 - I64 (Acidente Vascular Cerebral – não 

especificado como hemorrágico ou isquêmico), obteve-se o número de pacientes com 

AVE na região, classificados por cidade, sexo, idade, bem como os  números de 

óbitos.  

A Unidade amostral foi o total de indivíduos acometidos por AVE, nos últimos 

5 anos que antecederam a pesquisa, ou seja de 2008 a 2012, na região Sudoeste do 
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Paraná, que contempla um população total de 587.496 habitantes. Os dados foram 

agrupados em classes de idades, sendo de 10-14; 15-19; 20-29; 30-39; 40-49; 50-59; 

60-69; 70-79 e acima de 80anos. 

 

4.1.2. Segunda etapa da pesquisa: 

Na segunda etapa da pesquisa, do tipo individuado e transversal, fizeram parte 

200 indivíduos  acometidos por acidente vascular encefálico (AVE), confirmados por 

exame de imagem, tomografia computadorizada de crânio e ou ressonância  magnética 

de crânio.    

A seleção da casuística obedeceu aos seguintes critérios de inclusão: 

a) acometidos por AVE nos últimos 5 anos (2008 – 2012), cadastrados pelo SUS; 

b) pacientes de ambos os sexos, a partir de 10 anos de idade; 

c) paciente que realizou exame de Tomografia computadorizada de crânio e ou 

ressonância magnética de crânio,  com laudo de confirmação do AVE, fornecido pelo 

médico neurologista; 

d) responsivos para participar da pesquisa. 

Como critérios de exclusão foram estipulados: 

a) acometidos por AVE há mais de 5 anos; 

b) Os pacientes que apresentaram outras doenças neurológicas  ou sem exame 
radiológico que comprovasse o AVE. 

A unidade amostral foi de 200 indivíduos, definida através de parâmetros 

estatísticos  pela seguinte expressão: 

푛 =
푁. 푍 ⌈푝∗(1 − 푝)⌉

퐸푑 (푁 − 1) + 푍 [푝(1 − 푝)] 

Onde:   

n= tamanho da amostra; 

N= tamanho da população; 

Z= estatística Z (Tabela Z – Normal padronizada: 1,96); 

p*= proporção inicial (média) = 40,5%; 

p x (1-p) = variância de p; 

Ed = erro desejado (6,45). 
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4.1.3. Caracterização do local da coleta 

4.1.3.1. Primeira etapa pesquisa 

A pesquisa foi realizada considerando os dados da população da região 

Sudoeste do Paraná, que é composta por 42 municípios, quais sejam: Ampére, 

Barracão,Bela Vista da Caróba, Boa Esperança do Iguaçu, Bom Jesus do Sul, Bom 

Sucesso do Sul,Capanema, Chopinzinho, Clevelândia, Coronel Domingos Soares, Flor 

da Serra do Sul, Francisco Beltrão, Pato Branco e Dois Vizinhos, Honório Serpa, 

Manfrinópolis, Mangueirinha, Mariópolis, Marmeleiro,Nova Esperança do Sudoeste, 

Nova Prata do Iguaçu, Planalto, Pranchita, Realeza, Renascença, Salgado Filho, Salto 

do Lontra, Santa Izabel do Oeste, Santo Antonio do Sudoeste, São João, São Jorge do 

Oeste, Coronel Vivida, Cruzeiro do Iguaçu,Enéias Marques, Palmas, Pérola do Oeste, 

Pinhal de São Bento, Saudades do Iguaçu, Sulina, Verê, Victorino (IBGE, 2012). 

Figura 1 – Representação da região Sudoeste do Paraná 

 

Fonte: Base cartográfica IBGE – 2000. 
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4.1.3.2. Segunda etapa pesquisa 

Os pacientes foram contatados em seus domicílios e no Centro de Atendimentos 

de Especialidades Médicas da Região, local este onde são atendidos indivíduos dos 42 

municípios que compõem a Região Sudoeste do Paraná. 

 

4.2. PROCEDIMENTO DE COLETA DOS DADOS 

 

4.2.1. Primeira etapa pesquisa 

Para a obtenção dos dados para essa etapa da pesquisa foi  utilizado o  banco 

de dados do Sistema Único de Saúde (DATASUS),  identificando os 42 municípios da 

região Sudoeste do Paraná, e considerando o sexo e a idade dos pacientes.  Os dados 

foram agrupados no sistema de tabulação do DADATASUS (TABWIN): 

http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php/index.php?area=060805&item=3, 

sendo utilizados os arquivos de definição de Internações Hospitalares, e de 

Mortalidade: 

http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php/index.php?area=060805&item=5,  

realizando download de arquivos de dados de internações hospitalares (SIHD): 

http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php/index.php?area=0901&item=1&aca

o=25, e de arquivos de Mortalidade (SIM): 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/sim/dados/indice.htm.   

Para o ano de 2012, os dados não estavam disponíveis no DATASUS, por isso 

foram  obtidos nas Regionais de Saúde de Francisco Beltrão (8ªRS) e Pato Branco 

(7ªRS), pois os sistemas de acesso livre na internet, na época da consulta só dispunham 

de dados consolidados até o ano de 2011. 

 

4.2.2. Segunda etapa pesquisa 

Todo o procedimento de coleta foi realizado por uma única pesquisadora, 

profissional fonoaudiólogo, que não possuía contato prévio com nenhum dos 

participantes. Foram aplicados dois questionários com o seguinte critério: 

No questionário 1 (apêndice), as perguntas apresentavam-se semi-estruturadas, 

o que permitia avaliar as condições de vida dos indivíduos acometidos por AVE.  
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O questionário 2, foi o SWAL-QOL -  Quality of Life in Swallowing Disorders,  

protocolo  desenvolvido nos Estados Unidos e, no Brasil, foi validado por  Portas 

(2009).  O protocolo possui  44 questões, que avaliam 11 domínios: deglutição como 

um fardo, desejo de se alimentar, duração da alimentação, frequência de sintomas, 

seleção de alimentos, comunicação, medo de se alimentar, saúde mental, social, sono e 

fadiga. O total de cada domínio pode variar de 0 a 100 pontos. Quanto mais baixa a 

pontuação, pior a qualidade de vida relacionada à deglutição. Os valores de cada 

resposta dentro de cada domínio foram somados e o resultado foi dividido pela 

pontuação máxima que poderia ser obtida no domínio, e então multiplicado por 100. 

Obteve-se assim o valor da pontuação em cada domínio. Conforme exposto na fórmula 

abaixo: 

 

푃푇퐷 =
(푉푅1 + 푉푅2 + ⋯푉푅푛)

푃푀퐷
푥100 

 

Onde: 

PTD= Pontuação Total do Domínio 

VR = Valor da resposta  

n= número de questões no domínio 

PMD= Pontuação Máxima do Domínio 

 

 

4.3. ANÁLISE DOS DADOS 

Os dados obtidos nos questionários foram tabulados e então agrupados de 

acordo com os objetivos da pesquisa. A análise estatística foi realizada por meio dos 

testes de normalidade,  teste t, teste qui-quadrado e correlação de Pearson, sendo essa 

última realizada entre todos os domínios, constituído-se o quadrado de Pearson. 
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5- RESULTADOS 

 

5.1. PRIMEIRA ETAPA PESQUISA:  

Esta etapa demonstra os resultados dos casos de  internações e óbitos por AVE 

registrados no SUS do Sudoeste do Paraná.  

Os dados obtidos de incidência de  internações  por AVE, por gênero e faixa 

etária obtidos, entre os anos de 2008 – 2012, na região Sudoeste do Paraná estão 

demonstrados na Tabela 1.  

TABELA 1- INCIDÊNCIA DE INTERNAÇÕES POR GÊNERO E FAIXA ETÁRIA, 
DE INDIVÍDUOS ACOMETIDOS POR AVE DE 2008 A 2012 NO 
SUDOESTE DO PARANÁ. 

Sexo Classes de idade em anos Total 

 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 >80  

Masculino 5 1 17 37 139 321 498 630 346 1994 

Feminino 4 6 26 44 166 295 418 486 448 1893 

          3887 
Fonte: banco de dados do Sistema Único de Saúde (DATASUS). 

Ao avaliar a incidência longitudinal de internações  por AVE, entre os anos de 

2008 a 2012, pelo teste de qui-quadrado, entre homens e mulheres, observou-se  não 

haver preferência de gênero (p<0,05). Este mesmo teste, demonstrou uma relação  

progressiva com o aumento da faixa etária, sendo que as maiores incidências  ocorrem 

a partir dos 40 anos de idade.  

 Os dados demonstraram que a incidência de AVE na região perfaz uma média 

anual de 130casos/100mil habitantes/ano. Tal incidência  foi obtida considerando uma 

população total da região de 587.496 habitantes (IBGE, 2010), e o número de casos de 

AVE entre 2008 e 2012. O total foi de 3887 com uma média anual de 777casos. 
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               Os dados obtidos de óbitos  por AVE, por gênero e faixa etária, entre os anos 

de 2008 – 2012, na região Sudoeste do Paraná estão demonstrados na tabela 2. 

TABELA 2- INCIDÊNCIA DE ÓBITOS POR GÊNERO E FAIXA ETÁRIA, DE 
INDIVÍDUOS ACOMETIDOS POR AVE DE 2008 A 2012 NO 
SUDOESTE DO PARANÁ.  

Sexo Classes de idade em anos Total 

 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 >80  

Masculino 1 0 0 2 9 48 85 174 143 462 

Feminino 0 0 3 5 22 44 57 134 206 471 

Total          933 

Fonte: banco de dados do Sistema Único de Saúde (DATASUS). 

 

Quando se avaliou  a incidência  de óbitos por AVE, entre os anos de 2008 a 

2012, da mesma forma que para incidência de internações, observou-se  não haver 

preferência de gênero (p<0,05).  

Os dados demonstraram que a incidência de óbitos por  AVE na região é de 31 

casos por 100mil habitantes/ano. Dessa forma ocorre uma média de 186 casos por ano 

em uma população de 587,5 mil habitantes.  

Tal valor  foi obtido considerando uma população total da região de 587.496 

habitantes (IBGE, 2010), e o número de casos de óbitos por AVE entre 2008 e 2012,  

um total de 933 casos. 
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5.2. SEGUNDA ETAPA DA PESQUISA: APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS 

Nesta etapa da pesquisa, foi realizada a aplicação dos questionários, em uma 

população de 200 indivíduos acometidos por AVE na região Sudoeste do Paraná. 

Destes, 98 (49%) do sexo masculino e 102 (51%) do sexo feminino.  A idade dos 

sujeitos variou  32 a 96 anos, com uma média de 67anos, com desvio padrão de 14,5 

anos.   

 Na tabela 3, encontra-se o perfil dos indivíduos acometidos por Acidente 

Vascular Encefálico (AVE) no Sudoeste do Paraná, entre os anos de 2008 a 2012, 

quanto à pré-disposição a fatores de risco ao AVE.  

TABELA 3– PERFIL DOS INDIVÍDUOS ACOMETIDOS POR ACIDENTE 
VASCULAR ENCEFÁLICO NO SUDOESTE DO PARANÁ, 
ENTRE OS ANOS DE 2008 A 2012, QUANTO À ATIVIDADE 
FÍSICA, HÁBITO ALIMENTAR, VÍCIOS E MANIPULAÇÃO DE 
AGROTÓXICOS. 

Perfil dos Indivíduos Frequência absoluta 

(n) 

Frequência relativa 

(%) 

Não praticavam  atividade física 104 52 

Não possuíam hábito alimentar e regrado 83 43 

Bebiam 58 29 

Fumavam 54 27 

Manipulavam agrotóxico 48 24 
Número de individuos (n)=200      Fonte: a autora. 

 

 

Em relação às prováveis causas relacionadas às condições de vida dos sujeitos, 

os dados demonstraram que os indivíduos acometidos por AVE, praticavam pouca 

atividade física (Tabela 3), sendo que 52% não  praticavam  nenhuma atividade física.  

Da mesma maneira, um grande número de indivíduos (43%) não possuíam hábitos 

alimentares regrados.  Na  relação entre estes fatores  observa-se que somente 22,5% 

dos indivíduos que foram acometidos por AVE praticavam alguma atividade física e 

tinham um hábito alimentar regrado. Também observou-se que tais indivíduos 
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possuíam algum grau de relação com vícios como fumo (27%), álcool (29%) ou 

manipulavam agrotóxicos (24%).  

A Tabela 4 demonstra os fatores de risco em indivíduos acometidos por AVE 

no Sudoeste do Paraná entre 2008 e 2012.  

TABELA 4 – FATORES  DE RISCO  EM INDIVÍDUOS ACOMETIDOS POR 
ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO NO SUDOESTE DO 
PARANÁ, ENTRE OS ANOS DE 2008 A 2012. 

Fatores de risco para o AVE Frequência absoluta 

(n) 

Frequência relativa 

(%) 

Hereditário 106 53 

Estresse 136 68 

Hipertensão 144 72 

Diabete e colesterol 38 19 

Problemas cardíacos 54 27 

Correlações    

Estresse x hipertensão 102 51 

Hereditário x estresse x hipertensão 56 28 
Número de indivíduos (n)=200                        Fonte: a autora. 

 

A análise de dados (tabela 4), demonstrou que o fator genético possui  relação 

com a ocorrência de AVE neste estudo, pois 53% dos indivíduos acometidos por AVE,  

relataram a existência de algum caso anterior na família (considerando filhos, irmãos, 

pais e avós). Os dados demonstram ainda relação entre a ocorrência de AVE e os 

fatores preponderantes de estresse  e hipertensão, com valores de 68% e 72%, 

respectivamente. 

A análise de correlação (tabela 4) entre os fatores demonstrou que 51% dos 

indivíduos apresentaram sintomas de  estresse e hipertensão, no momento que foram 

acometidos por AVE, e que 28% das pessoas possuíam histórico genético, estresse e 

hipertensão.  
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 Na tabela 5 encontram-se as prováveis causas sugeridas pelos indivíduos 

acometidos pelo Acidente Vascular Encefálico no Sudoeste do Paraná, entre os anos 

de 2008 a 2012.   

TABELA 5- PROVÁVEIS CAUSAS SUGERIDAS PELOS INDIVÍDUOS 
ACOMETIDOS PELO ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO 
NO SUDOESTE DO PARANÁ, ENTRE OS ANOS DE 2008 A 
2012.   

Prováveis causas Frequência absoluta 

(n) 

Frequência relativa 

(%) 

Estresse 92 46 

Sedentarismo 8 4 

Problemas cardíacos 2 1 

Fator hereditário 22 11 

Fumo e álcool 6 3 

Hipertensão 32 16 

Diabete e colesterol 6 3 

Outros/desconhece 24 12 
Número de indivíduos (n)=200            Fonte: a autora. 

 

Na Tabela 5, sobre a percepção dos indivíduos sobre as prováveis causas da 

sua doença observou-se que a grande maioria (88%), associou o ocorrido com algum 

fator de pré-disposição à doença. Somente 12% dos sujeitos citam fatores diversos ou 

desconhecem as prováveis causas. Também observa-se que quando se avaliam os 

dados conjuntamente, 62% dos indivíduos relacionam as prováveis causas como 

estresse e hipertensão. 

 Os achados quanto à incidência de disfagia e relação com atendimento 

fonoaudiológico e fisioterápico em pacientes acometidos por AVE na região Sudoeste 

do Paraná, entre os anos de 2008 a 2012, encontram-se na tabela 6. 
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TABELA 6 – DEMONSTRATIVO DOS CASOS DE DISFAGIA EM RELAÇÃO 
AO ATENDIMENTO FONOAUDIOLÓGICO E FISIOTERÁPICO 
EM PACIENTES ACOMETIDOS POR AVE NA REGIÃO 
SUDOESTE DO PARANÁ, ENTRE OS ANOS DE 2008 A 2012.   

Demonstrativo de casos de disfagia e  

Atendimentos. 

Ocorrência Frequência 

absoluta 

(n) 

Frequência 

relativa 

(%) 

Apresentou dificuldade para engolir Sim 81 40,5 

Não 119 59,5 

Houve atendimento fonoaudiológico Sim 46 23 

Não 154 77 

Houve atendimento fisioterápico Sim 138 69 

Não 62 31 
Número de indivíduos (n)=200     Fonte: a autora. 

 

Os dados observados na Tabela 6, demonstraram  que 40,5% dos indivíduos 

acometidos por AVE, tiveram alguma dificuldade para engolir, ou seja, sugere-se que 

apresentaram disfagia.  

 Outro dado que chama atenção no Gráfico 6, é que somente 23% dos 

pacientes acometidos por AVE tiveram atendimento fonoaudiológico, enquanto que 

69% tiveram atendimento fisioterápico. E ainda quando se faz uma correlação entre os 

dados, observa-se que somente 15% dos pacientes que apresentaram disfagia tiveram 

tratamento ou acompanhamento fonoaudiológico.  
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No gráfico 1, encontra-se demonstrada a distribuição dos escores médios em 

indivíduos acometidos por AVE, obtidos nos domínios do protocolo SWAL-QOL de 

acordo com a presença (SIM) ou ausência (NÃO) de alteração na deglutição. 

 GRÁFICO 1. DISTRIBUIÇÃO DOS ESCORES MÉDIOS EM INDIVÍDUOS 
ACOMETIDOS POR AVE, OBTIDOS NOS DOMÍNIOS DO 
PROTOCOLO SWAL-QOL DE ACORDO COM A PRESENÇA 
(SIM) OU AUSÊNCIA (NÃO) DE ALTERAÇÃO NA 
DEGLUTIÇÃO.   

 

Fonte:  a  autora 

 

Quanto aos escores obtidos pelos indivíduos acometidos pelo AVE, , observa-

se  que para todos os 10 domínios do protocolo SWAL-QOL, os que apresentaram 

alteração na deglutição, obtiveram menor pontuação em relação aos indivíduos que 

não apresentaram tal problema (Gráfico 1). 

A Tabela 7, demonstra a distribuição dos escores dos domínios do protocolo 

SWAL-QOL de indivíduos acometidos por AVE de acordo com a presença (SIM) ou 

ausência (Não) de alteração na deglutição. 
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TABELA 7. DISTRIBUIÇÃO DOS ESCORES DOS DOMÍNIOS DO PROTOCOLO 
SWAL-QOL DE INDIVÍDUOS ACOMETIDOS POR AVE DE 
ACORDO COM A PRESENÇA (SIM) OU AUSÊNCIA (NÃO) DE 
ALTERAÇÃO NA DEGLUTIÇÃO. 

Domínios  Alteração 

na 

deglutição 

Média Mediana DP n Valor p 

1- Deglutição como 

um fardo 

Sim 75 80 27 81 0,00023* 

Não 88 100 19 119 

2- Desejo de se 

alimentar e 

Duração 

Sim 71 68 24 81 0,00265* 

Não 81 96 23 119 

3- Frequência dos 

sintomas 

Sim 78 77 21 81 0,00018* 

Não 88 97 16 119 

4- Seleção dos 

alimentos 

Sim 75 90 28 81 0,02011* 

Não 84 100 22 119 

5- Comunicação Sim 72 90 30 81 0,01656* 

Não 82 100 24 119 

6- Medo de se 

alimentar 

Sim 73 80 27 81 0,00001* 

Não 89 100 19 119 

7- Saúde mental Sim 81 100 26 81 0,00682* 

Não 90 100 18 119 

8- Social Sim 73 96 32 81 0,00480* 

Não 85 100 25 119 

9- Sono Sim 67 60 28 81 0,02531* 

Não 75 80 27 119 

10- Fadiga Sim 65 60 26 81 0,03296* 

Não 73 73 26 119 

*Valores significativos (p<0,05) – teste t            DP= desvio padrão       n=200individuos 

 

A tabela 7 demonstra, estatisticamente, que tais grupos apresentaram 

diferenças, pois quando se aplicou o teste t observou-se que para todos os domínios 

ocorreram diferenças significativas (p<0,05), entre os indivíduos que apresentaram 
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alteração de deglutição (disfagia), com média dos escores de 73 pontos,  e os que não 

apresentaram, com média 83,5 pontos (Tabela 7). 

A Tabela 8 apresenta as correlações  entre os escores obtidos nos domínios do 

SWAL-QOL em indivíduos acometidos por AVE e com sintomas de alteração na 

deglutição. 

TABELA 8. CORRELAÇÃO DE PEARSON ENTRE OS ESCORES OBTIDOS NOS DOMÍNIOS 

DO SWAL-QOL EM INDIVÍDUOS ACOMETIDOS POR AVE E COM SINTOMAS 

DE ALTERAÇÃO NA DEGLUTIÇÃO. 

  1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9* 10* 

1-Deglutição como um fardo 1 

2-Desejo  de alimentar e Duração 0,664 1 

3-Frequência 0,776 0,734 1 

4-Seleção dos alimentos 0,626 0,708 0,648 1 

5-Comunicação 0,460 0,353 0,442 0,438 1 

6-Medo de se alimentar 0,741 0,668 0,833 0,822 0,395 1 

7-Saúde mental 0,671 0,483 0,704 0,715 0,507 0,853 1 

8-Social 0,687 0,570 0,768 0,770 0,445 0,844 0,876 1 

9-Sono 0,196 0,391 0,352 0,345 0,001 0,394 0,189 0,306 1 

10-Fadiga 0,297 0,306 0,426 0,466 0,128 0,472 0,453 0,463 0,686 1 

* Referência aos domínios, de 1 a 10, do protocolo SWAL-QOL, especificados na coluna 1. 

n=200 indivíduos 

Os dados demonstraram que o domínio Deglutição como um fardo possui alta 

correlação (>0,7), com frequência de alimentação e medo, e moderada correlação (p= 

0,4 - 0,7) com desejo de se alimentar e duração da alimentação, seleção dos alimentos, 

comunicação, saúde mental e social. Bem como baixa correlação (p<0,4) com sono e 

fadiga. 

Quanto ao domínio desejo de se alimentar e duração possui alta correlação 

com frequência e seleção de alimentos, bem como correlação moderada com medo, 

saúde mental e social. 

Quanto ao domínio seleção dos alimentos  e medo possui alta correlação com  

saúde mental e social. O domínio comunicação possui moderada correlação com saúde 
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mental  e social. Já o domínio medo de se alimentar  possui  alta correlação com saúde 

mental e social, enquanto, que o domínio social possui moderada correlação com a 

fadiga e esta possui alta correlação com o sono. 
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6 - DISCUSSÃO: 

Ao avaliar a ocorrência de internações  por AVE os dados demonstraram não 

haver predominância  de gênero, entre homens e mulheres. Observou-se  uma relação  

progressiva dos casos com o aumento da faixa etária, sendo que as maiores incidências  

ocorrem a partir dos 40 anos de idade (Tabela 1).   Para Polese et al (2008), após os 55 

anos de idade, a incidência  do AVE dobra a  cada década  de vida. A falta de hábitos 

saudáveis, como uma boa alimentação e a prática de exercícios, assim como o 

tabagismo, a hipertensão e o aumento da população idosa são as principais causas para 

o aumento do número de casos. O AVE representa a maior causa de incapacitação da 

população na faixa etária superior a 50 anos, colocado como responsável por 10% do 

total de óbitos, 32,6% das mortes  com causas vasculares e 40% das aposentadorias 

precoces no Brasil (ABRAMCZUCK, 2009). Segundo a World Stroke Organization a 

cada dois segundos uma pessoa sofre um AVE (BRASIL, 2012). 

Os dados demonstraram que a incidência de AVE na região em estudo possui 

a média anual de 130 casos/100mil habitantes/ano. Tais valores estão dentro dos níveis 

registrados para a América do Sul, sendo de 35 a 183 casos por 100.000 habitantes/ano 

(MANSUR et al., 2003). 

Em relação à incidência de óbitos por AVE, da mesma forma que para 

incidência de internações, observou-se não haver preferência de gênero (Tabela 2). Os 

dados demonstraram que a incidência de óbitos por  AVE na região sudoeste  do  

Paraná é de 31 casos por 100mil habitantes/ano. Os dados acima apresentados reiteram  

que a incidência de AVE  na região estudada é semelhante   ao que acontece  em 

outros lugares do mundo, como na América Latina, (SHIDARAM et al, 2009) 

demonstrando ser aqui também um problema de saúde pública. Os referidos dados 

reforçam também a tendência  mundial colocada por diversos autores  que  citam o 

AVE como  um problema  de saúde pública mundial.  

No Brasil, as taxas de mortalidade ajustadas à idade para o AVE estão entre as 

maiores em nove países da América Latina. De acordo com dados do Ministério da 

Saúde, o AVE, a partir do ano de 1996, é considerado a principal causa de 

deficiências, internações e mortalidade na população brasileira (SCHELP et al., 2004).  
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No  ano de 2005, dentre 35 milhões de mortes devido a doenças crônicas que ocorrem 

em todo o mundo, o AVE foi responsável por 5,7  milhões das mortes (SRIDHARAM 

et al., 2009).  A falta de hábitos saudáveis, como uma boa alimentação e a prática de 

exercícios, assim como o tabagismo, a hipertensão e o aumento da população idosa são 

as principais causas para o aumento do número de casos. Segundo a World Stroke 

Organization a cada dois segundos uma pessoa sofre um AVE (BRASIL, 2012). 

 Em relação às prováveis causas relacionadas às condições de vida dos 

indivíduos, os dados demonstraram que 52% dos acometidos por AVE,  não  

praticavam  nenhuma atividade física e 43% não possuíam hábitos alimentares 

regrados (Tabela 3). Estes dados vêm corroborar com outros apresentados  por 

diversos autores (SILVA, 2004; TRIBESS & VIRTUOSO JUNIOR, 2005), que citam 

como fatores que pré-dispõem ao AVE a  ausência de atividade física regular, a 

obesidade e  a alimentação incorreta. Também observou-se que tais indivíduos 

possuíam algum grau de relação com vícios como fumo (27%), álcool (29%) ou 

manipulavam agrotóxicos (24%). De acordo com Moraes & Ferreira, 2004, fatores 

como fumo e álcool são pré disponentes para a ocorrência de AVE.   Quanto à relação 

com agrotóxicos, os dados foram levantados considerando tal possibilidade, haja vista 

que a região Sudoeste do  Paraná possui sua base econômica voltada para o setor 

agropecuário. Os dados, no entanto, demonstraram baixa relação com o uso de 

agrotóxicos e também não foram encontrados na literatura estudos que relacionem este 

fator com  a ocorrência do AVE. 

Os dados observados, quanto aos fatores de risco (Tabela 4), demonstraram 

que os fatores de estresse, hipertensão e genéticos possuíam  maior relação com a 

incidência de AVE. Os resultados são muito próximos aos obtidos por Lessa (1985), 

que em um estudo englobando 1088 registros de pacientes, encontrou uma incidência 

de 80% de hipertensos. Dunbabin & Sandercock (1990), relatam que a hipertensão 

arterial é fator de risco preditivo poderoso para o AVE, e segundo o mesmo autor, sua 

ocorrência está estimada em torno de 70% de todos os quadros vasculares cerebrais. 

Também  Radanovic, (2000), realizou um estudo  constatando  uma frequência de 

67,5%  de indivíduos com pressão arterial elevada  e que foram acometidos por AVE.  
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Ainda para RADANOVIC (2000) e UMPHRED (2004), a hipertensão arterial, 

doenças cardíacas, diabetes mellitus, altos níveis de colesterol, uso de cocaína e fumo 

também são fatores relacionados à incidência de AVE.  Para Moraes & Ferreira 

(2007), quando se considera hipertensão arterial, diabetes mellitus e dislipidemia  

associados, por exemplo, compõe-se um quadro de extrema gravidade, alta morbidade 

e significativa mortalidade. Essa associação e outras, incluindo tabagismo, 

sedentarismo, etilismo, obesidade e altos níveis de estresse são muito frequentes, 

concorrendo ainda mais para consequências dramáticas para a saúde das populações 

adultas de todo o mundo. Para Araújo et al., (2008) a detecção e o controle dos fatores 

de risco são tarefas prioritárias, pois permitem uma redução significativa da incidência 

e recidiva do AVE por meio de mudança nos hábitos de vida, terapêutica 

medicamentosa, neuro-radiologia intervencionista ou cirurgia. 

 Considerando as prováveis causas sugeridas pelos indivíduos (Tabela 5), 

observa-se que eles associam o ocorrido com algum fator de pré-disposição à doença, 

sendo apontado pela grande maioria o estresse, seguido pela hipertensão e fator 

hereditário.  Os dados permitem uma relação com aqueles obtidos na Tabela 4, que 

também demonstram que os indivíduos, quando sofreram o AVE, apresentavam altos 

níveis de estresse, problemas de hipertensão e relatavam casos ocorridos anteriormente 

na família. 

Um dos fatores de risco que propicia doenças cardiovasculares é o estresse, 

também conhecido como tensão emocional. Sob tensão, o organismo libera 

hormônios, como a adrenalina, que alertam o sistema nervoso sobre o perigo, mas 

também perturbam a estabilidade do organismo. A adrenalina provoca o aumento dos 

batimentos cardíacos e da pressão arterial, podendo resultar em um ataque cardíaco. O 

estresse dá sinais que podem ser identificados como a falta de apetite, insônia, 

cansaço, impaciência, indecisão, dificuldade de concentração, apatia, entre outros 

sintomas (FAJARDO et al., 2003).  

Os resultados observados no demonstrativo dos casos de disfagia em relação 

ao atendimento fonoaudiológico e fisioterápico (Tabela 6), demonstraram  que 40,5% 

dos indivíduos acometidos por AVE, tiveram alguma dificuldade para engolir, ou seja, 
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sugere-se que apresentaram disfagia. Estes resultados estão muito próximos aos 

percentuais apresentados por diversos autores.  Para Clara (2009), entre 30 a 50% dos 

AVE resultam em disfagia neurogênica orofaríngea, podendo aumentar para até 80% 

nos casos de AVE de tronco cerebral, sendo que quase 50% dos pacientes com AVE 

apresentam um grau de disfagia nas primeiras 72h após o AVE. A mesma autora citou 

ainda os dados publicados pelo Hospital Albert Einstein (2007), segundo os quais a 

disfagia manifesta-se especialmente durante os primeiros dias, estando presente em 

cerca de 51% dos pacientes nos dois primeiros dias, reduzindo a sua incidência para 

27% dos pacientes nos sete dias seguintes, e a maioria das dificuldades de deglutição 

estarão ultrapassadas após seis meses.   Outras pesquisas  relatam que a incidência de 

disfagia orofaríngea é comum em AVE, ocorrendo em 45% a 65% dos casos 

(SMITHARD et al.,  1997; DANIELS et al., 1998; PACIARONI et al., 2004); outros 

autores relatam 50% a 90% (PALMER & DUCHANE, 1991; CRARY et al., 2006; 

SANTORO, 2008).  

 Apesar da grande ocorrência de disfagias somente 23% dos pacientes 

acometidos por AVE tiveram tratamento ou acompanhamento fonoaudiológico. Estes 

dados demonstram que ocorre uma deficiência no atendimento fonoaudiológico para 

esses pacientes, seja pela carência de profissionais na rede pública ou até mesmo pelo 

desconhecimento a respeito da função do fonoaudiólogo, o qual, dentre os 

profissionais que atuam com os pacientes disfágicos, desempenha um papel 

fundamental no processo terapêutico, podendo proporcionar-lhes uma melhor 

qualidade de vida. 

Nessa concepção, ESCOURA (1998) considera que o tratamento das 

alterações da deglutição pertence a uma equipe multiprofissional, na qual o 

fonoaudiólogo faz parte do núcleo fundamental. Ainda, manifesta que o 

fonoaudiólogo, além de ser o profissional habilitado e responsável por avaliar, definir 

e/ou alterar as condutas terapêuticas na disfagia, ampliando ao máximo as 

possibilidades do paciente controlar funcionalmente a fase oral e faríngea da  

deglutição, é também o responsável por devolver ao paciente o prazer de se alimentar 

junto à família conforme suas condições. 
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Este estudo buscou também avaliar a qualidade de vida em deglutição de 

sujeitos acometidos por AVE, através do questionário  Quality of Life in Swallowing 

Disorders  (SWAL-QOL). Embora existam poucas pesquisas que utilizam o Swal 

Quol, principalmente no Brasil, algumas observações podem ser feitas, a partir dos 

resultados que foram obtidos. 

Observou-se, através da interpretação dos resultados, que os  indivíduos que 

apresentaram problema de deglutição  obtiveram menor pontuação para todos os 10 

domínios do protocolo SWAL-QOL  em relação aos indivíduos que não tiveram  

problemas de alteração na deglutição (Figura 1).  Estatisticamente, tais grupos 

apresentaram diferenças, pois quando se aplicou o teste t observou-se que para todos 

os domínios ocorreram diferenças significativas (p<0,05), entre os indivíduos que 

apresentaram alteração de deglutição (disfagia), com média dos escores de 73 pontos,  

e os que não apresentaram, com média 83,5 pontos (Tabela 7). 

Isso significa que os indivíduos acometidos por AVE e que apresentaram 

alteração na deglutição (40,5% da população estudada), apresentaram qualidade de 

vida inferior aos que sofreram AVE, mas não tiveram problemas de deglutição. 

Portas (2009) validou o protocolo SWAL QOL no Brasil. A autora obteve 

média de escores com valores bastante baixos em grupos de indivíduos  com doenças 

vasculares, câncer de cabeça e pescoço, doenças degenerativas e respiratórias 

obstrutivas, apresentando médias  de 50, 3 a 77,1 pontos no Swal-Qol. 

O presente estudo, que indica haver escores baixos que variam de 65 a 78 

pontos em indivíduos que sofreram AVE e apresentaram alteração na deglutição, 

converge com os estudos de BARROS et al (2007), PORTAS (2009) e 

PERNAMBUCO et al., (2012), os quais evidenciaram baixos escores  de pontuação na 

aplicação do questionário SWAL-QOL em indivíduos que  apresentaram alteração na 

deglutição no momento da aplicação do questionário. Desta maneira, pode-se afirmar 

que a alteração da deglutição prejudica ainda mais a qualidade de vida de sujeitos 

acometidos por AVE. 
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Na avaliação das correlações entre os domínios do SWAL-QOL, em 

indivíduos acometidos por AVE e que apresentaram alteração da deglutição (Tabela 

8), observou-se que o domínio deglutição como um fardo possui alta correlação, com 

frequência dos sintomas e medo de se alimentar. A alta correlação entre deglutição 

como um fardo e frequência dos sintomas é explicada pelo fato de que quanto mais 

sintomas o indivíduo apresentar quanto a dificuldade de deglutir, mais difícil será para  

ele lidar com seu problema de deglutição. A alta correlação também com o medo de se 

alimentar é explicada devido ao fato de que cada vez que o indivíduo irá comer ele não 

sabe se conseguirá deglutir. Para o domínio desejo de se alimentar e duração da 

alimentação possui alta correlação com frequência e seleção de alimentos. Isto se 

explica devido ao fato  que quanto mais sintomas de disfagia o indivíduo tiver, menos 

desejo ele terá para se alimentar e mais tempo levará para comer. 

Quanto ao domínio seleção dos alimentos  e medo de se alimentar  possui alta 

correlação com  saúde mental e social. Isto se explica devido ao fato  de que se o 

indivíduo  não  consegue obter através da alimentação o aporte calórico necessário  

para a manutenção da vida, o que é básico para a  a saúde do ser humano , sua saúde 

mental também estará abalada, e estando esta última prejudicada, o convívio social 

também estará.  

O domínio comunicação possui alta correlação com saúde mental  e social, 

isto é, se   o indivíduo não consegue se comunicar  sua  saúde mental e sua vida social 

estarão abaladas. Já o domínio medo de se alimentar possui correlação com saúde 

mental e social,  devido ao fato de não saber se poderá comer  determinado alimento, 

desta maneira abalando a saúde mental e sua convivência em sociedade. O  domínio 

social possui moderada correlação com a fadiga e esta possui alta correlação com o 

sono, isto é, o indivíduo fatigado terá menos envolvimento com o social e sua vontade 

será a de ficar em casa descansando. 

Percebe-se, então, que os indivíduos com alteração na deglutição apresentam 

uma baixa qualidade de vida em relação aos indivíduos sem problemas de deglutição. 

Os escores médios obtidos, nesse trabalho, em indivíduos acometidos por AVE foram 

de 73 pontos e 83,5 pontos, para indivíduos que tiveram ou não problemas de 
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deglutição, respectivamente. Enquanto que, em um estudo realizado com idosos 

saudáveis o escore médio obtido foi de 90,50 pontos (CASSOL et al.,  2012). Isto 

demonstra que indivíduos acometidos por AVE apresentam baixa qualidade de vida 

em deglutição em  relação a pessoas saudáveis. 

O presente estudo aponta  para a necessidade de implantação e melhorias das 

políticas de saúde pública na região, como campanhas esclarecedoras sobre os 

principais fatores de risco para o AVE, formação continuada para os profissionais de 

saúde  e envolvimento da base educacional, formando novos hábitos de vida; como a 

prática  de esportes e também  a formação de hábitos alimentares saudáveis, para que 

se possa conscientizar a população e diminuir a incidência dessa doença.  

 Possivelmente a disfagia orofaríngea está sendo subdiagnosticada na região e 

a população recebe atendimento fonoaudiológico deficitário, considerando a carência 

destes profissionais na rede pública de saúde e sua atuação em equipes 

multidisciplinares. Os dados evidenciam claramente que pacientes  que sofreram AVE 

e que apresentaram disfagia demonstraram  baixos níveis  de qualidade de vida em 

deglutição. Evidencia-se assim a importância da atuação do fonoaudiólogo  na 

reabilitação destes pacientes. 

Desta maneira, sugere-se que sejam realizadas campanhas de esclarecimento 

sobre a disfagia orofaríngea tanto para a população em geral e também para os 

profissionais de saúde, principalmente médicos, enfermeiros, agentes de saúde, que 

estão  diretamente ligados a este pacientes; esclarecendo sobre os sinais e os sintomas.  

Sugere-se ainda que seja ampliado o quadro de fonoaudiólogos na rede pública, e que 

esses profissionais sejam membros integrantes de equipes multidisciplinares. Sendo 

desta maneira a disfagia tratada por profissional habilitado, no caso o fonoaudiólogo, o 

que proporcionará uma real melhora na qualidade de vida destes pacientes. 

Sugere-se a continuidade da pesquisa também em outras regiões do país, 

acerca do panorama da disfagia e da atuação fonoaudiológica  na reabilitação dos 

pacientes disfágicos. 
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7- CONCLUSÕES  

A incidência de internações e óbitos por AVE na Região Sudoeste do Paraná, 

registrados no Sistema Único de Saúde, possui  média anual de 130 e 31casos por 

100mil habitantes/ano, respectivamente. Quanto ao gênero, não existe diferença 

significativa para incidência de internações e óbitos entre homens e mulheres. 

Existe uma relação progressiva com o aumento da faixa etária, sendo que as 

maiores incidências  ocorrem a partir dos 40 anos de idade;  

Os fatores relacionados à ocorrência de AVE estão relacionados aos fatores de 

risco relatados na literatura, entre eles hipertensão arterial, estresse, sedentarismo, 

hábitos alimentares pouco regrados, além de fator genético. 

Evidenciou-se também no trabalho que 40,5% das pessoas que apresentaram 

AVE, apresentaram alteração na deglutição. Quando da análise da aplicação do 

Questionário Swol-Qol, observaram-se escores baixos que variam de 65 a 78 em 

indivíduos que sofreram AVE e apresentaram alteração na deglutição, 

demonstrando assim  que estes indivíduos apresentam uma baixa qualidade de vida 

em deglutição. 
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APÊNDICES 

Questionário 1 

Abaixo estão algumas questões a respeito do problema neurológico que você sofreu, procure 

responder a  cada questão com muita atenção e seriedade.  

Esse formulário é específico para indivíduos que tiveram acidente vascular encefálico. 

Nome:                                        idade:                 

Município:                                                      

Sexo:    masc. (   )  fem. (   ) 

Há quanto tempo ocorreu o problema?       

Você é ativo profissionalmente?............................. 

Antes do problema: 

a) Praticava atividades físicas:   (   )sim  (   )não 

Frequência:  (    ) Diária (   )Semanal  (   )esporádica 

b) Bebia?   (     ) sim    (    ) não 

Frequência:  (    ) Diária (   )Semanal  (   )esporádica 

c) Fumava?  (     )  sim   (     ) não 

Frequência:  (    ) Diária (   )Semanal  (   )esporádica 

d) Manipulava agrotóxicos?  (     )  sim   (     ) não 

Frequência:  (    ) Diária (   )Semanal  (   )esporádica 

e) Teve indivíduos na família com o mesmo problema?  (     )  sim   (    ) não 

f) Teve indícios de stress antes do problema?  (     )  sim   (    ) não 

g) Tinha habito alimentar regrado?  (     )  sim   (    ) não 

h) Hipertenso?  (   ) sim   (    ) não 

i) Diabético?     (    ) sim   (    ) não 

j) Problemas cardíacos? (    ) sim   (    ) não 

Quais as causas que você considera que foram os fatores que desencadearam  o problema? 
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(    )  stress    (   ) sedentarismo    (   )problemas cardíacos   (    )  genética  (   )  fumo  (   )  álcool 

(    ) outras causas    ................................................................................. 

Realizou exames radiológicos? .......... Tomografia cerebral  (    )     Ressonância Magnética  (   ) 

Como foi diagnosticado o seu problema? 

Apresenta ou apresentou dificuldades para engolir?   Sim (  )     Não(   )     as vezes (   ) 

Procurou ajuda terapêutica?  (   )sim   (   ) não 

Houve encaminhamento para atendimento fonoaudiológico? Sim  (   )     não (   ) 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Sr(a) foi selecionado(a) e está sendo convidado(a) para participar da pesquisa intitulada: A 

ocorrência de Acidente  Vascular Encefálico no Sudoeste do Paraná e a incidência de Disfagia 
como doença de base,  que tem como objetivos:  

- Investigar indivíduos que sofreram de Acidentes Vasculares Encefálicos no Sudoeste do Paraná  e 

relacionar com as prováveis causas e as condições de vida destes indivíduos antes do ocorrido; 

- Avaliar a qualidade de vida destes indivíduos e relacionar com a disfagia como  consequência da 

doença de base. 

Suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum momento 

será divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo. Quando for necessário  

exemplificar determinada situação, sua privacidade será assegurada uma vez que seu nome 

será substituído de forma aleatória. Os dados coletados serão utilizados apenas NESTA pesquisa e os 

resultados divulgados em eventos e/ou revistas científicas.  

Sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento você pode recusar-se a responder 

qualquer pergunta ou desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum 

prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição que forneceu os seus dados, como 

também na que trabalha.  

Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder as perguntas a serem realizadas sob a 

forma de entrevista.   

Sr(a) não terá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras. Não haverá riscos de 

qualquer natureza relacionada a sua participação.  

Orientador: Rosane Sampaio Santos 

Orientada: Mariângela Bertoldo Langone - Orientado  

Instituição: UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ 

 

Declaro estar ciente do inteiro teor deste TERMO DE CONSENTIMENTO e estou de acordo 

em participar do estudo proposto, sabendo que dele poderei desistir a qualquer momento, sem sofrer 

qualquer punição ou constrangimento.  

 

Sujeito da Pesquisa: ______________________________________________ (assinatura) 
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ANEXOS 

 QUESTIONÁRIO 2 - SWAL QOL QUALIDADE DE VIDA EM DISFAGIA 

 

Nome: ____________________________________ID:__________________Data:_______ 

Esse questionário foi feito para saber como seu problema de deglutição tem afetado sua 

qualidade de vida no dia a dia.Por favor, tenha atenção para ler e responder cada questão. Algumas 

questões podem parecer iguais às outras,mas cada uma é diferente. 

NOTA IMPORTANTE: Entendemos que você pode ter vários problemas físicos. Algumas vezes é 

difícil separá-los das dificuldades de deglutição, mas esperamos que você dê o seu melhor para se 

concentrar somente nas dificuldades de deglutição. Obrigada pelo seu esforço em completar este 

questionário. (circular um número em cada linha) 

1- Abaixo estão algumas 

questões gerais que podem ser mencionadas pelas pessoas com distúrbios de deglutição. No último 

mês, o quanto às questões a seguir tem sido verdadeiras para você? 

 Sempre Muitas 

vezes 

Algumas 

vezes 

Um 

pouc

o 

Nunca 

Lidar com meu problema de deglutição é muito 

difícil.  

1 2 3 4 5 

Meu problema de deglutição é a maior 

perturbação de minha vida.  

1 2 3 4 5 

2- Abaixo estão alguns aspectos sobre a alimentação do dia-a-dia que podem ser mencionadas pelas 

pessoas com distúrbios de deglutição. No último mês, o quanto às questões a seguir tem sido 

verdadeiras para você? 

 Sempre Muitas 

vezes 

Algumas 

vezes 

Um 

pouco 

Nunca 

Na maioria dos dias, sinto que tanto faz se como 

ou não . 

1 2 3 4 5 
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Levo mais tempo para comer do que outras 

pessoas. 

1 2 3 4 5 

Estou raramente com fome.     1 2 3 4 5 

Levo muito tempo para comer minha refeição.  1 2 3 4 5 

Alimento-me sem sentir prazer  1 2 3 4 5 

3- No último mês, qual a periodicidade que apresentou cada um destes problemas como resultado do seu 

problema de deglutição? 

 Sempr

e 

Frequenteme

nte 

Alguma

s vezes 

Dificilme

nte 

Nunca 

Tosse  1 2 3 4 5 

Engasgo quando me alimento 1 2 3 4 5 

Engasgo com líquidos  1 2 3 4 5 

Apresento saliva grossa ou secreção 1 2 3 4 5 

Vômito  1 2 3 4 5 

Enjôo  1 2 3 4 5 

Dificuldades na mastigação 1 2 3 4 5 

Excesso de saliva ou secreção  1 2 3 4 5 

Pigarros  1 2 3 4 5 

A comida pára na garganta 1 2 3 4 5 

A comida pára na boca  1 2 3 4 5 

Bebida ou comida escorrem da boca  1 2 3 4 5 

Bebida ou comida saem pelo nariz  1 2 3 4 5 

Tosse para retirar o líquido ou a 1 2 3 4 5 
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comida para fora da boca quando 

estes estão parados 

4- Responda algumas perguntas sobre como os problemas de deglutição têm afetado sua alimentação no 

último mês. 

 Concord

o 

totalmen

te 

Concordo 

parcialment

e 

Não 

sei 

Discordo 

parcialment

e 

Discord

o 

totalmen

te 

Saber o que posso ou não posso comer 

é um problema para mim. 

1 2 3 4 5 

É difícil de achar alimentos que posso 

e gosto de comer. 

1 2 3 4 5 

5- No último mês, qual a freqüência que as afirmativas abaixo sobre a comunicação aplicam-se a você 

devido a seu problema de deglutição? 

 Todas 

as 

vezes 

Maior 

parte das 

vezes 

Algumas 

vezes 

Poucas 

vezes 

Nenhuma 

vez 

As pessoas têm dificuldade em me 

entender  

1 2 3 4 5 

Tem sido difícil me comunicar 

claramente  

1 2 3 4 5 

 

6- Abaixo estão algumas preocupações que as pessoas com problema de deglutição às vezes mencionam. 

No último mês, qual a periodicidade que apresentou cada uma dessas preocupações? 

 Quase 

sempr

e 

frequenteme

nte 

Alguma

s vezes 

dificilmen

te 

nunc

a 
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Tenho medo engasgar quando me 

alimento  

1 2 3 4 5 

Preocupo – me em ter pneumonia  1 2 3 4 5 

Tenho medo de me engasgar com líquidos 1 2 3 4 5 

Saber quando vou engasgar é muito difícil  1 2 3 4 5 

7-No último mês, quanto as afirmativas a seguir têm sido verdadeiras devido ao seu problema de 

deglutição? 

 Quase 

sempre 

Muitas 

vezes 

Algumas 

vezes 

Um 

pouco 

nunca 

Meu problema de deglutição me deprime  1 2 3 4 5 

Ter que tomar muito cuidado quando bebo ou como 

me aborrece  

1 2 3 4 5 

Tenho estado desanimado com meu problema de 

Deglutição 

1 2 3 4 5 

Meu problema de deglutição me frustra 1 2 3 4 5 

Fico impaciente em lidar com meu problema de 

deglutição  

1 2 3 4 5 

8 - Pense em sua vida social no último mês. Como poderia concordar ou discordar das afirmativas a 

se: 

 Concord

o 

totalmen

te 

Concordo 

parcialment

e 

Não 

sei 

Discordo 

parcialment

e 

Discord

o 

totalmen

te 

Deixo de sair para comer devido ao meu 

problema de deglutição  

1 2 3 4 5 
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Meu problema de deglutição torna 

difícil ter uma vida social.  

1 2 3 4 5 

Meu trabalho ou minhas atividades de 

lazer mudaram pelo problema de 

deglutição. 

1 2 3 4 5 

Programas sociais e férias não me 

satisfazem devido ao problema de 

deglutição. 

1 2 3 4 5 

Meu papel com família e amigos têm 

mudado devido ao problema de 

deglutição. 

1 2 3 4 5 

 

 

 

9- No último mês, quantas vezes você sentiu algum desses sintomas físicos? 

 Sempre Muitas 

Vezes 

Algumas 

vezes 

Um 

pouco 

Nunca 

Tem problemas para dormir a noite toda? 1 2 3 4 5 

Tem problema para dormir?  1 2 3 4 5 

 

10- No último mês, quantas vezes você sentiu algum desses sintomas físicos? 

 Sempre Muitas 

Vezes 

Algumas 

vezes 

Um 

pouco 

Nunca 

Sente-se cansado?  1 2 3 4 5 

Sente-se fraco?   1 2 3 4 5 
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Sente-se exausto?  1 2 3 4 5 

 

11- Hoje, você recebe algum tipo de alimento (comida ou líquido) por sonda? ( 1) Não (2) Sim 

 

12- Circule a letra da descrição abaixo que melhor descreve a consistência ou textura da comida que 

você vem se alimentando mais freqüente nesta última semana: 

A- Circule esta se você está se alimentando com uma dieta normal, com uma variedade de alimentos, 

incluindo alimentos mais difíceis de mastigar como carne, cenoura, pão, salada e pipoca. 

B- Circule esta se você está comendo alimentos macios, fáceis de mastigar como cozidos, frutas em 

conserva, legumes cozidos e sopas cremosas. 

C- Circule esta se você está comendo alimentos mais pastosos, passados no liquidificador ou 

processado 

D- Circule esta se a maior parte de sua alimentação tem sido via sonda, porém algumas vezes toma 

sorvete, pudim , purê de maçã e outras comidas prazerosas. 

E- Circule esta caso toda sua alimentação seja pela sonda. 

 

13- Circule a letra da descrição abaixo que melhor descreve a consistência dos líquidos que tem 

ingerido na última semana. 

A- Circule esta se você ingere líquidos como água, leite, chá, suco e café. 

B- Circule esta se você ingere líquidos um pouco mais espessos como suco de tomate ou iorgurte. Este 

tipo de líquido goteja lentamente da colher quando você a vira para baixo. 

C- Circule esta se você ingere líquidos moderadamente espessos, como vitamina grossa. Este tipo de 

líquido é difícil de sugar pelo canudo ou goteja da colher lentamente, gota a gota, quando a colher é 

inclinada, como se fosse mel. 

D- Circule esta se você ingere líquidos bem engrossados, como o pudim. Este tipo de alimento fica na 

colher quando ela é virada. 
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E- Circule esta se você não ingere líquidos pela boca. 

 

14-.Você diria que sua saúde é: 

(1) Ruim (2) Satisfatória (3) Boa (4) Muito Boa (5) Excelente 

 

15-  Questões gerais sobre você 

Quando é seu aniversário? _____/______/_____ Qual é a sua idade? _______ 

Sexo: (1) Masculino (2) Feminino 

Qual é sua raça ou grupo étnico? (1) Branca (2) Negra (3) Amarela (4)Ignorada 

Qual a sua graduação? 

(0)analfabeto (1)1o grau completo (2)1o grau incompleto (3)2o grau completo (4)2o grau incompleto 

(5)3o grau completo 

Qual seu estado civil? (1) Nunca casou (2) Casado (3) Divorciado (4) Separado (5) Viúvo 

Alguém te ajudou responder essas questões? 

(1) Não, respondi sozinho 

(2) Sim, alguém me ajudou responder 

Como alguém te ajudou a responder essas questões? 

(1) Leu as questões e/ou escreveu as respostas que você deu 

(2) Respondeu as questões para você 

(3) Foi ajudado de outra forma 

Comentários:Você tem algum comentário sobre esse questionário? Agradecemos os comentários 

gerais ou sobre perguntas específicas, especialmente se tiver alguma que não ficou clara ou confusa 

para você....................................................................................................................................... 

Obrigada por completar o estudo dos cuidados com a deglutição! 
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