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RESUMO. 

 

Introdução: A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica é a obstrução ou limitação crônica e 

irreversível do fluxo aéreo. A respiração é a função mais afetada na doença pulmonar 

obstrutiva crônica e participa efetivamente da biomecânica da deglutição. A incoordenação 

entre respiração e deglutição pode causar broncoaspirações, estas podem potencializar a 

exacerbação da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, bem como a doença exacerbada pode 

levar a episódios de aspiração, agravando o quadro clínico do paciente. Transtornos de 

deglutição são potencialmente letais o que requer atenção significativa dos profissionais de 

saúde. Objetivo: Realizar uma revisão de literatura dos estudos que realizaram avaliações 

instrumentais para a análise da aspiração traqueobrônquica associada à deglutição em 

pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. Metodologia: Foi realizado levantamento 

bibliográfico de estudos sobre a relação da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica e o uso de 

avaliação instrumental para o diagnóstico de broncoaspiração em transtornos de deglutição, 

nos idiomas Português, Inglês e Espanhol, sem limite de tempo, texto na íntegra, adultos 

como população-alvo, nas bases de dados MEDLINE-PUBMED, LILACS, SCOPUS, 

SCIELO e COCHRANE, biblioteca da Universidade Federal de Santa Catarina, CAPES, 

PROQUEST, ATS, JBP e SBPT. As palavras-chave usadas isoladas e em cruzamentos foram: 

DPOC/doença pulmonar obstrutiva crônica; transtornos de deglutição, aspiração, disfagia e 

nasofibroscopia ou Videofluoroscopia. Resultados e discussão: Foram analisados 29 estudos, 

13 com a avaliação instrumental para análise da deglutição, 8 tiveram correspondências para a 

broncoaspiração traqueal.  Os exames mais utilizados para avaliação instrumental da 

deglutição foram a Videofluoroscopia e Nasofibroscopia. A incoordenação respiratória e as 

consistências líquida e pastosa foram mais observadas em aspirações. Um estudo comprova 

instrumentalmente que a doença pulmonar obstrutiva crônica em estado exacerbado pode ter 

maior causa de morbimortalidade, alguns autores sugerem que pacientes com disfagia podem 

estar em risco para as exacerbações na doença. Conclusão: Na revisão de literatura realizada 

verificou-se que ainda há um número reduzido de estudos que utilizam a avaliação 

instrumental para avaliar a deglutição em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica 

principalmente no estado exacerbado da doença. Apenas dois trabalhos investigaram a 

deglutição orofaríngea com instrumentos em pacientes com doença pulmonar obstrutiva 

crônica e constataram um número significativo de pacientes com broncoaspiração traqueal. 

São necessários novos estudos em pacientes em fase exacerbada da doença, com uso da 

avaliação instrumental da deglutição para conhecimento das frequências das 

broncoaspirações; do volume aspirado; quais as fases da deglutição mais prejudicadas nesta 

população e investigar quais destas alterações podem causar a potencialização da doença e 

piora do quadro clínico do paciente com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. 

 

PALAVRAS CHAVE: Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, Fonoaudiologia, Transtorno de 

deglutição, Avaliação, Disfagia, Nasofibroscopia, Videofluoroscopia.  
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ABSTRACT. 

 

Introduction: Chronic Obstructive Pulmonary Disease is a chronic obstruction or irreversible 

airflow limitation. The breathing participates effectively in the biomechanics of swallowing, 

this being the most affected function in this disease. The incoordination between breathing 

and swallowing can cause tracheobronchial aspiration; these can raise the exacerbation of 

Chronic Obstructive Pulmonary Disease, as well as exacerbated levels of COPD can lead to 

episodes of aspiration, worsening the patient's condition. Swallowing disorders 

(oropharyngeal dysphagia) are potentially lethal which requires significant attention from 

health professionals. Objective: Review the literature of instrumental studies for the analysis 

of tracheobronchial aspiration associated with swallowing in patients with chronic obstructive 

pulmonary disease. Methodology: Search for studies on the relationship of Chronic 

Obstructive Pulmonary Disease and the use of instrumental evaluation for the diagnosis of 

aspiration on swallowing disorders in Portuguese, English and Spanish, with no time limit, 

full text, as adults population- target in the PUBMED, MEDLINE, LILACS, SCOPUS, and 

Cochrane SCIELO, Federal University of Santa Catarina library, CAPES, PROQUEST, ATS, 

JBP and BTS data. The keywords used in crosses were: COPD / chronic obstructive 

pulmonary disease; disorders of swallowing, aspiration, dysphagia and video fluoroscopy or 

endoscopy.  Results and discussion: 29 studies, 13 with the instrumental assessment for 

analysis of swallowing and 8 which matches for tracheal aspiration were analyzed. The most 

used tests for instrumental evaluation of swallowing are video fluoroscopy and FEES. The 

results show the necessity of new studies that prove what changes can be considered at risk 

for tracheobronchial aspiration in chronic obstructive pulmonary disorders, mainly in 

exacerbated stages. The respiratory incoordination and the age may be risk factors for the 

occurrence of tracheal aspiration, liquid and pasty consistencies were observed in more 

aspirations. A study proves that instrumentally chronic obstructive pulmonary disease may 

have been exacerbated in greater cause in morbidity and mortality; some authors suggest that 

patients with dysphagia may be risk for exacerbations in the disease. Conclusion: In the 

literature review, it´s found that there are a small number of studies that use instrumental 

evaluation to assess swallowing in patients with chronic obstructive pulmonary disease mainly 

in exacerbated disease state. Only two studies investigated the oropharyngeal swallowing 

instruments in patients with chronic obstructive pulmonary disease and found a significant 

number of patients with tracheal aspiration. Further studies are needed in patients with 

exacerbated stage of the disease with use of instrumental swallowing evaluation for 

knowledge of the frequencies of tracheobronchial aspiration; aspirate volume; which phases 

of swallowing more impaired in this population and to investigate which of these changes can 

cause potentiation of disease and worsening of clinical symptoms of Chronic Obstructive 

Pulmonary Disease. 

 

KEYWORDS: Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Deglutition Disorders, 

Nasofibroscopy/ FEES, Videofluoroscopy, Speech therapy.  

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68003680
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1. INTRODUÇÃO 

 

A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é uma enfermidade respiratória 

prevenível e tratável, caracterizada pela obstrução crônica, progressiva e não reversível do 

fluxo aéreo. Está associada às respostas inflamatórias dos pulmões, devido: a inalação de 

partículas ou gases tóxicos, aos fatores genéticos e/ou hereditários, ambientais e ocupacionais, 

e ao fator de maior causa, o tabagismo. A DPOC poder gerar complicações sistêmicas 

importantes além do significante comprometimento pulmonar (CELLI et. al, 2004). 

A DPOC é reconhecida como uma das mais importantes doenças do século XX 

gerando graves complicações clínicas, porém preveníveis. O custo elevado para os sistemas 

de saúde e à família para a continuidade do tratamento da doença, torna da DPOC em estádios 

mais avançados, um sério problema de saúde pública (FRANCO, LEAL e KISSMANN , 

2009).  

Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) apontam que doenças respiratórias 

crônicas fazem mais de 4 milhões de vítimas todos os anos, no Brasil, ocupando a 5ª posição 

em causa de morte (FILHO, 2004). A ocorrência da doença tem aumentado conforme o 

envelhecimento populacional (BOUSQUET e KHALTAEV, 2008; GOLD, 2011). 

Os fatores geralmente associados à DPOC e deglutição, são: a redução do tônus da 

musculatura bucal, fadiga e estase salivar, diminuição funcional em fase faríngea de 

deglutição com diminuição do trânsito oral e redução da coordenação da musculatura 

faríngea. Tais sintomas podem manifestar-se com a estase em valécula e em recessos 

piriformes, causando a penetração de alimento em vestíbulo laríngeo e broncoaspiração 

(ISSA, 2003; MACRI et.al, 2013). 

O avanço da doença pode levar a dispneia, broncoaspirações, desnutrição e outros 

acometimentos além de causar disfagia de deglutição. O conhecimento dos fatores de risco 

para DPOC são importante para prevenção da piora do quadro clínico de DPOC, para que 

sejam estabelecidas medidas preventivas e protetivas à saúde do paciente, minimizando os 

casos de descompensação na biomecânica de deglutição (MACRI et.al, 2013; ROSA, 2013). 

A DPOC interfere na dinâmica respiratória podendo alterar a deglutição e proteção das 

vias aéreas superiores, além de causar desnutrição. A incoordenação entre respiração e 

deglutição pode causar broncoaspiração traqueal podendo levar a uma exacerbação 

respiratória e às alterações de deglutição (O’KANE e GROHER, 2011). Os transtornos na 

biomecânica de deglutição corroboram para a exacerbação da DPOC, causando importantes 
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complicações no quadro clínico do paciente acometido pela doença e aumento do risco de 

mortalidade (GROSS et al., 2009).  

Neste sentido, esta pesquisa analisou estudos que utilizaram a instrumentação clínica 

para verificar os episódios de broncoaspiração traqueal em pacientes com DPOC e transtornos 

de deglutição, e assim, verificar se há referências quanto à exacerbação da DPOC por causa 

aspirativa. Contribuindo para a compreensão das características fisiopatológicas da deglutição 

nesses pacientes e diagnóstico precoce,  possibilitando a prevenção de possíveis complicações 

clínicas por aspirações nos pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral  

 

Realizar uma revisão de literatura em busca de estudos com uso de avaliações 

instrumentais para a análise da broncoaspiração traqueal associada à deglutição. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

a) Analisar se o uso da avaliação instrumental para análise dos transtornos de 

deglutição associado à DPOC comprova broncoaspiração.  

 

b) Analisar se há associação entre exacerbação da DPOC e broncoaspiração 

traqueal. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 RESPIRAÇÃO E DEGLUTIÇÃO 

 

O sistema respiratório é um conjunto de órgãos tubulares e alveolares que 

compreendem as regiões de cabeça, pescoço e cavidade torácica. É responsável pela 

respiração, realizando trocas gasosas entre o organismo e o meio ambiente. O pulmão serve de 

local de encontro entre o ar inalado e sangue venoso, deixando a quantidade necessária de 

oxigênio no ar inspirado passar para o sangue e liberando o dióxido de carbono do sangue 

venoso para o ar. A função desta troca de gases nos pulmões é torna-la presente em toda e 

qualquer célula do organismo e do sangue capilar que chega próximo às células (MANÇO, 

1998). 

Há dois sistemas que operam em sincronia para a manutenção dos pulmões: O sistema 

respiratório, que transfere o ar do meio ambiente para as centenas de milhões de alvéolos. E o 

sistema circulatório, que propaga todo o fluxo sanguíneo através de centenas de milhões de 

capilares que envolvem os alvéolos (MANÇO, 1998). 

 A deglutição orofaríngea é um processo dinâmico de curta duração, que envolve um 

conjunto de estruturas interdependentes e conectadas ao mecanismo neural (FURIA, 2004). A 

deglutição é um processo sinérgico com fases relacionadas, sequenciais e harmônicas, 

classificadas em: Fase Antecipatória, Fase Oral, Fase Faríngea e Fase Esofágica (DUTRA, 

2014). 

A fase antecipatória é voluntária, consciente e precede o ato de deglutir. Etapa 

cognitiva do mecanismo de deglutição, onde são realizadas as escolhas dos alimentos, o que 

corresponde a: temperatura, sabor, cheiro, tipo de alimento escolhido, além de ritmo e postura 

(FURKIM, 2010).  

Na fase oral da deglutição ocorre a preparação, qualificação, organização e ejeção do 

conteúdo a ser deslocado da cavidade oral à faringe. Fase subconsciente, com controle dos 

receptores orais que detectam e realizam ações sem a necessidade de interferir 

conscientemente na ordenação e potência das estruturas envolvidas, pode ser definida como 

semiautomática (COSTA, 2013).  Nela ocorre o posicionamento do bolo e a retropropulsão 

através de movimentos de ejeção da língua (CINTRA et al, 2005). 

 A fase faríngea é quando o alimento mastigado está em consistência de bolo alimentar 

para ser deglutido, inicia-se o processo de ejeção. A etapa de ejeção oral impede a perda da 

pressão gerada por essa atividade e bloqueia as vias aéreas contra a penetração ou aspiração 
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do volume deglutido (COSTA, 2013). A faringe funciona como via comum para a 

respiração e deglutição, a coordenação temporal atua na prevenção da broncoaspiração 

pulmonar e mantem adequada ventilação (NISHINO, 1993), o adequado funcionamento 

destes eventos pode prevenir o aumento da morbimortalidade destes pacientes (PAULA et 

al, 2000). 

 O início da entrada do alimento ao esôfago dá-se quando a fase faríngea ainda está em 

curso, associada ao relaxamento receptivo da transição esofagogástrica e da porção superior 

do estômago (COSTA, 2013). O bolo alimentar deglutido é direcionado por movimentos 

peristálticos até o esfíncter esofágico superior na transição faringoesofágica, permitindo a 

passagem do bolo para o esôfago e posteriormente ao estômago (CINTRA et al, 2005).  

A coordenação entre a respiração e a deglutição é extremamente importante, 

principalmente em pacientes acometidos por DPOC, os episódios de penetração e 

broncoaspiração traqueal devido aos transtornos da deglutição podem potencializar a doença. 

Contudo, a exacerbação da DPOC pode agravar o quadro clínico devido aos episódios de 

broncoaspiração (GROSS et al., 2009). A adequada coordenação entre respiração e deglutição 

é essencial e a ocorrência de penetração e broncoaspiração, disfagia orofaríngea ou transtorno 

de deglutição podem ser letais quando não tratadas adequadamente.  

Na coordenação respiratória durante a deglutição, ocorre a apneia central de 

deglutição, mecanismo protetivo caracterizado pela interrupção do fluxo aéreo sem que haja 

desconforto. É involuntário e antecede a fase faríngea, é a primeira e a última etapa realizada 

pela via respiratória durante o processo sinérgico da deglutição com o fechamento da rima 

glótica para a proteção da via aérea (SALES et al., 2006). 

As alterações dos padrões respiratórios e/ou ventilatórios podem influenciar na 

coordenação entre deglutição e a respiração dos indivíduos e interferir na proteção das vias 

aéreas inferiores. Pacientes com DPOC possuem comprometimentos funcionais ventilatórios, 

podendo ocorrer às alterações na coordenação de respiração e deglutição com a presença de 

broncoaspirações traqueais (CHAVES et. al, 2011). Assim, o mecanismo de proteção 

ineficiente pode aumentar o risco para broncoaspiração, e consequentemente as exacerbações 

na doença pulmonar obstrutiva crônica (CHAVES, 2014).  

 Os sintomas clínicos para a broncoaspiração são: tosse, dispnéia, voz molhada, 

engasgos ao se alimentar. Podendo estar acompanhados dos sinais indicativos de disfagia 

orofaríngea, como: distúrbio de mastigação, dificuldade de deglutição, escape oral e nasal, 

sialorréia, recusa alimentar ou a diminuição da dieta por via oral (LOIVOS, 2009; GOLD, 

2011; CHAVES, 2014; BASSI, 2014). 
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3.2 DPOC 

 

Doença progressiva com piora dos sintomas e das manifestações fisiopatológicas. As 

exacerbações agudas reduzem a qualidade de vida do paciente (MENNA-BARRETO, 2005). 

Para a GOLD (2013) e a ATS (2004), a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica é uma doença 

não reversível caracterizada pela limitação progressiva do fluxo aéreo, associada a uma 

resposta inflamatória anormal do pulmão às partículas ou gases nocivos. É principalmente 

ocasionada pelo tabagismo (SOBONYA, 2006; GOLD, 2011; QASEEM et al., 2011).  

A existência de obstrução ou redução do fluxo aéreo define-se pela presença da relação 

Volume Expiratório Forçado (VEF1) e Capacidade Vital Forçada (CVF) (VEF1/CVF) inferior 

ao limite da normalidade, já a intensidade é definida pelo valor percentual do VEF1 pós-

broncodilatação em relação ao teórico previsto. A Sociedade Brasileira de Pneumologia e 

Tisiologia define a relação VEF1/CVF como diminuída quando esta estiver abaixo de 90% do 

teórico previsto (OLIVEIRA, 2000).  

Bethlem (2002) associa a DPOC a outros fatores patológicos que podem agravar o 

quadro clínico, como a bronquite crônica e o enfisema pulmonar que, com elevada frequência 

coexistem no mesmo paciente (CELLI et al., 2004). A DPOC pode ainda causar significativas 

alterações sistêmicas, como a diminuição do Índice de Massa Corporal (IMC) e da capacidade 

física (LOGEMANN, 2007; LOIVOS, 2009; MACRI et.al, 2013; ROSA, 2013).  

A bronquite crônica é caracterizada pela presença de tosse com expectoração de 

secreção ou mucopurulenta, com duração de pelo menos três meses, durante dois anos 

consecutivos, na qual outras causas de tosse crônica foram excluídas (ATS, 2004). Na 

bronquite crônica é encontrada a hipertrofia e hiperplasia das células da mucosa e submucosa, 

aumentando a viscosidade do muco e redução da atividade ciliar do epitélio, favorecendo a 

obstrução brônquica (ROSA, 2013). 

Para Sobonya (2006) o enfisema pulmonar é definido pelo alargamento permanente 

dos espaços aéreos distais ao bronquíolo terminal, acompanhado de destruição das paredes 

alveolares e sem fibrose. O enfisema pode ser obstrutivo e enzimático. No obstrutivo há 

presença de um obstáculo (edema ou muco), ocasionando diferenças de pressão nos espaços 

aéreos havendo colapso na área obstruída e a distensão nas demais áreas. O enzimático é o 

desequilíbrio entre os sistemas de proteases e o de anti-proteases (COIMBRA e 

GUIMARÃES, 2000). Ambos relacionam-se à inflamação obstrutiva e perda da elasticidade 

da via aérea. 
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A DPOC pode ainda estar associada à fibrose pulmonar idiopática (FPI), já que os 

fatores de comprometimento e acometimentos nos pacientes são similares. FPI tem caráter 

crônico, progressivo, restringe-se ao pulmão, de causa desconhecida em população adulta a 

partir da meia idade. Os sintomas são: tosse seca e dispneia progressiva, o diagnóstico é feito 

por exclusão dos fatores de pneumonia intersticial usual (PIU), fatores ambientais, doenças 

sistêmicas e toxicidade por uso de drogas (CARVALHO et al, 2013). 

Subestima-se que o impacto provocado pela DPOC pode ser causado pelo não 

reconhecimento imediato e ao diagnóstico tardio, dado somente em estado evidentemente 

avançado. Os custos econômicos para intervenções médicas e de saúde pública são e 

continuarão altos devido à intensificação e prevalência da doença (GOLD, 2003). 

O IBGE (2012) realizou uma projeção sobre o número estimado de pessoas que seriam 

acometidas por DPOC no Brasil no ano de 2013. O quadro abaixo, mostra um total de 

aproximadamente 4 milhões pessoas em uma faixa etária maior que 40 anos de idade. 

 

Figura 1. Estimativa de pessoas com DPOC – Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos fatores de risco para DPOC, citados em GOLD (2011), estão os fatores pessoais: 

fatores genéticos, hereditários, ocupacionais e tabagismo. Nos fatores ambientais estão a 

inalação de gases ou poeiras de produtos químicos, fatores ocupacionais e condição 

socioeconômica.  

O tabagismo é considerado o principal fator de risco no desenvolvimento da DPOC, 

pode ser considerado fator isolado para o desenvolvimento das doenças pulmonares 

(OLIVEIRA et. al, 2000; CELLI et. al., 2004; BOLD, 2006 e GOLD, 2011). A doença se 

desenvolve principalmente em homens com idade superior a 40 anos de idade (MENEZES et 

al. 1994; CELLI et al., 2004; BOLD, 2006; BOUSQUET e KHALTAEV, 2008). 
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Os sintomas comumente apresentados nos pacientes com doença pulmonar obstrutiva 

crônica são: sibilos, tosse produtiva e dispneia com chiado no peito, dor relacionada ao 

esforço com menor capacidade e maior perda da função pulmonar, aumento da frequência da 

tosse e expectoração, mudança da cor e viscosidade do escarro e febre. Fadiga, insônia, 

sonolência, depressão e confusão mental podem estar presentes nas exacerbações 

(SEEMUNGAL et al, 1998; OLIVEIRA et. al, 2000).  

Rebaixamento de peso, alterações nutricionais e disfunções musculoesqueléticas são 

efeitos extrapulmonares frequentemente observados nos pacientes com DPOC. O 

acometimento por DPOC pode aumentar o risco para outras doenças, como infarto agudo do 

miocárdio, angina, osteoporose, infecção respiratória, fraturas ósseas, depressão, diabetes, 

distúrbios do sono, anemia e glaucoma (LOIVOS, 2009). 

A exacerbação em DPOC é definida por um evento no curso natural da doença que 

atua na dispneia basal do paciente, tosse e/ou expectoração que estão além das variações 

normais diárias da doença. São relatos clínicos de exacerbação: o aumento dos sintomas com 

a necessidade do uso de medicamento de alívio por mais de três dias, de antibióticos ou 

corticoides orais e suporte ventilatório (CELLI et. al, 2004 e GOLD, 2011). 

No estado exacerbado da doença ocorre a piora da manutenção das trocas gasosas, 

pelo aumento da relação entre ventilação e perfusão alveolares. São causas de exacerbação 

aguda as infecções traqueobrônquicas e poluição do ar, pneumonia, embolia pulmonar, 

pneumotórax, fraturas de costela, uso inapropriado de sedativos, narcóticos e agentes 

betabloqueadores, falência ventricular direita ou esquerda e arritmias (MENNA-

BARRETO,2005). 

As exacerbações podem ser leves, moderadas ou graves. Exacerbações leves são 

aquelas em que o paciente tem um aumento da necessidade de medicação, mas que pode 

cuidar disso em seu ambiente. Exacerbações moderadas são aquelas que demandam maior 

necessidade de medicação e sente que necessita de ajuda médica especializada ou consulta de 

emergência. Na exacerbação grave, o paciente procura atendimento pela piora da condição 

clínica com necessidade de internação (SEEMUNGAL et al., 2002). 

A crise de exacerbação é definida por três sinais ou sintomas: Aumento da dispneia, 

aumento do volume de escarro e escarro purulento. A crise leve significa a presença de 

somente um dos sinais ou sintomas, a crise moderada é quando há presença de dois sinais e a 

crise grave é quando há três ou mais sinais associados (CAMPOS, 2002). 
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A procura pela incidência e identificação dos fatores de risco para disfagia orofaríngea 

nos pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, pode ser útil na prevenção e auxílio 

do controle de morbimortalidade e redução de custos (SKORETZ e REBEYKA, 2009). As 

exacerbações causam também piora da qualidade de vida relacionada à saúde, elevada carga 

socioeconômica, aumento da mortalidade e aumento nas hospitalizações (CONNORS et al., 

1996 e STRASSELS et al., 2001). 

O estudo realizado por Lynn (2000) concluiu que o número de co-morbidades era 

inversamente proporcional à sobrevida, pouco mais da metade da população estudada (59%) 

sobreviveu mais de um ano após exacerbação grave. Para Borges et al. (2003), o risco de 

morte pela exacerbação da doença pulmonar obstrutiva crônica relaciona-se à gravidade da 

doença, à presença de co-morbidades graves e à necessidade de suporte ventilatório. Pacientes 

com essas características necessitam de supervisão médica, cuidados e internação.  

Mesmo com a alta incidência de mortalidade em DPOC, não é possível gerar 

estimativas futuras devido às falhas na classificação diagnóstica. O prognóstico da doença é 

grave, e as causas para morte são multifatoriais (FLETCHER et al., 1976), 

O estadiamento de uma doença é a classificação em níveis, segundo a gravidade dos 

sintomas presentes. É utilizada para definição dos objetivos e orientações terapêuticas, 

definição do prognóstico e verificar a eficácia dos resultados nos tratamentos (MACRI et.al, 

2013). 

 

Figura 2. Estadiamento DPOC. 
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                    Fonte: Adaptado de I Consenso Brasileiro sobre DPOC (OLIVEIRA et. al, 2000). 

 

 O diagnóstico da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica é realizado pelos exames 

clínicos, que caracterizam o histórico do paciente quanto a origem da DPOC (fatores 

genéticos, ambientais ou ocupacionais), hábito tabagista (quantidade/ano), doenças 

pulmonares crônicas, febre e outros. Exames físicos, Cianose ou edema nas extremidades 

corpóreas, Sibilose e/ou Dispnéia e redução dos sons na ausculta pulmonar ou presença de 

ruído cardíaco. E exames laboratoriais, exame de raio x de imagem ou tomografia 

computadorizada de tórax, avaliação das funções e volumes pulmonares (FILHO, 2004; 

FRANCO, LEAL e KISSMANN , 2009). 

 

3.3 DISFAGIA 

 

Fenômeno resultante de uma doença de base. Ocorre em qualquer parte do trato 

digestivo, desde a boca até o estômago, podendo gerar complicações clínicas ao paciente 

como desnutrição, desidratação, complicações pulmonares e respiratórias e broncoaspiração 

ao paciente (DONNER, 1986). A Disfagia é a percepção de que há o impedimento na 

passagem no trato digestivo em qualquer fase da deglutição, decorrente de comprometimento 

neurológico, mecânico ou psicogênico podendo ocorrer em qualquer idade (WGO, 2004; 

HINCAPIE-HENAO et al.,2010 e CHAVES,2014).  

Os principais achados literários em sintomas de disfagia são: dispneia, acúmulo de 

alimento na cavidade oral, dificuldade em controlar o alimento ou saliva na boca, queixa de 

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

alimentação e recusa a determinadas consistências alimentares (WHITE et al, 2008). 

Pacientes com diagnóstico de DPOC e disfagia orofaríngea possuem riscos mais 

elevados de complicação pulmonar devido à possibilidade de broncoaspirar saliva, secreção 

ou alimento em um pulmão com restrição respiratória pela doença obstrutiva. A disfagia deve 

ser diagnosticada e avaliada o mais breve possível para que sejam utilizadas estratégicas para 

a deglutição e alimentação seguras (HINCAPIE-HENAO,2010).  

 Fatores como penetração laríngea de alimento, saliva ou secreções na via aérea podem 

resultar em tosse, asfixia, broncoaspiração traqueal e infecções pulmonares (BILTON e 

COUTO, 2006). Sendo as aspirações silentes de secreções orofaríngeas as mais frequentes em 

pacientes com DPOC (KUNIHIKO et al., 2010; OLIVEIRA et. al, 2000; FILHO, 2004). 
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4.  AVALIAÇÃO INSTRUMENTAL DA DEGLUTIÇÃO 

 

 A avaliação instrumental permite a análise direta dos eventos relacionados às 

diferentes fases da deglutição, contribuindo com os achados relacionados ao sistema 

estomatognático e seus resultados podem colaborar com o planejamento terapêutico. A 

avaliação instrumental tem sido inserida aos estudos e diagnósticos devido à possibilidade de 

avaliação concomitante à deglutição, contribuindo com o grau de comprometimento deste 

mecanismo (CAVALCANTI, 1999; SÁ, 2009; MACRI et.al, 2013).  

 A nasoendoscopia da deglutição possibilita a visualização das estruturas envolvidas na 

deglutição, permitindo a avaliação da sensibilidade laríngea e faríngea, bem como, a avaliação 

da penetração laríngea ou broncoaspiração traqueal (BOLZAN e col., 2012). 

 A videofluoroscopia da deglutição é um exame que possibilita a visualização de toda 

fisiologia da deglutição e seus distúrbios. É considerado padrão ouro nos exames 

instrumentais devido à possibilidade da visualização das estruturas anatômicas envolvidas e a 

análise da dinâmica dos eventos da deglutição (BOLZAN e col., 2012). 

 A Eletromiografia para análise de deglutição fornece informações quanto à atividade 

muscular nos eventos de deglutição, os valores captados pelos eletrodos de superfície servem 

para comparação entre diferentes resultados. Exame simples, rápido, confiável, com baixo 

nível de desconforto e de baixo custo (BIANCHINNI e KAYAMORI, 2012). 
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5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

5.1 TIPO DE PESQUISA  

 

O estudo de revisão da literatura possibilita a construção do conhecimento em cima de 

um tema específico, contribuindo para a criação de novas teorias e pesquisas em um assunto 

específico (BOTELHO, CUNHA e MACEDO, 2011). 

Esta revisão de literatura foi realizada entre Julho à Setembro de 2014, efetuando 

consultas a livros, artigos, teses de doutorado e mestrado, periódicos e trabalhos de conclusão 

de curso selecionados através da busca no banco de dados online ou disponíveis na Biblioteca 

da Universidade Federal de Santa Catarina – Campus Florianópolis. 

 

5.1.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA  

 

Para a seleção dos estudos, realizou-se a busca nos idiomas Español, English e 

Português. As bases de dados online utilizadas foram: MEDLINE, PUBMED, LITERATURA 

LATINO-AMERICANA e do CARIBE em CIÊNCIAS DA SAÚDE (LILACS), SCIELO 

(Scientific electronic library online), SCOPUS e COCHRANE (The Cochrane library). 

Foram realizadas buscas em sites de publicações na área de Medicina, no caso 

específico, na Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT), ao Jornal Brasileiro 

de Pneumologia (JBP) e ao American Thoracic Society (ATS). Além da busca por teses nos 

portais da CAPES e PROQUEST.  

Os descritores abaixo foram pesquisados no site Ciências da Saúde (http://decs.bvs.br), 

para uso do termo exato e também dos índices que permitem a ampliação da busca. 

 

a) Português: DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica), Exacerbação, 

Disfagia, Videofluoroscopia e Nasofribroscopia da deglutição e Transtorno de 

deglutição. 

b) English: COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease), Exacerbations, 

Swallowing disorders, Dysphagia, Videoendoscopic and Fiberoptic endoscopic 

evaluation of swallowing /FEES. 

c)  Español: Disfagia, Exacerbación, enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

(EPOC), Videofluoroscopia e Nasofibroscopia. 

 

http://decs.bvs.br/
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A COCHRANE é uma biblioteca online que disponibiliza revisões sistemáticas da 

Cochrane Colaborações. Nesta base de dados são disponibilizados textos completos, ensaios 

clínicos, estudos de avaliação econômica em saúde, informes de avaliação de tecnologias de 

saúde e resumos de revisões criticamente sistemáticas. É integrada ao portal de evidencias da 

BVS e disponível exclusivamente nos países da América Latina e Caribe. 

Os estudos foram pesquisados com a estratégia: (dysphagia OR Deglutition OR 

swallow OR swallowing OR videofluoroscopic OR fees OR "fiberoptic endoscopic evaluation 

of swallowing") AND (COPD OR "Pulmonary Disease, Chronic Obstructive" OR "chronic 

obstructive pulmonary disease"), não foram encontrados estudos que se relacionassem à 

pesquisa. 

A base LILACS – Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde é 

um produto cooperativo da rede BVS. Possui registros bibliográficos de artigos publicados em 

revistas de ciência da saúde e indexados. É possível encontrar literatura científica e técnica 

como teses, monografias, livros e capítulos de livros, trabalhos apresentados em congressos 

ou conferências, relatórios, publicações governamentais e de órgãos internacionais regionais.  

Na base LILACS/IBECS utilizou-se a estratégia: ((disfagia OR dysphagia OR tragar 

OR deglutição OR deglutition OR swallow* OR videofluoroscopia OR videofluoroscopic OR 

"fiberoptic endoscopic evaluation of swallowing" OR nasofibroscopia) AND (dpoc OR copd 

OR "Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica" OR "Pulmonary Disease, Chronic Obstructive" 

OR "chronic obstructive pulmonary disease")) AND (instance:"regional") AND ( 

db:("LILACS" OR "IBECS")), foram encontrados 7 estudos onde três (3) aderiram aos 

critérios a serem utilizados. 

O MEDLINE - Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica (Medical 

Literature Analysis and Retrieval System Online) contém referências a artigos de jornais 

científicos, os dados dispostos no sistema são indexados com palavras-chave específicas. A 

PUBMED dispõe gratuitamente as pesquisas, disponibilizando artigos em fase de indexação, 

publicadores das revistas, registros de livros disponíveis no NCBI Bookshelf e links para 

acesso aos artigos com texto completo.  

Utilizou-se estratégias idênticas na MEDLINE/PUBMED: ("deglutition 

disorders"[MeSH Terms] OR "deglutition disorders"[All Fields] OR "dysphagia"[All Fields] 

OR "deglutition"[MeSH Terms] OR "deglutition"[All Fields] OR "swallows"[MeSH Terms] 

OR "swallows"[All Fields] OR "swallow"[All Fields] OR "swallowing"[All Fields] OR 

videofluoroscopic[All Fields] OR "fiberoptic endoscopic evaluation of swallowing"[All 

Fields]) AND ("pulmonary disease, chronic obstructive"[MeSH Terms] OR "chronic 



27 
 

obstructive pulmonary disease"[All Fields] OR "copd"[All Fields] OR "Pulmonary Disease, 

Chronic Obstructive"[All Fields]) AND (English[lang] OR Portuguese[lang] OR 

Spanish[lang]), foram encontrados cento e setenta e nove (179) estudos onde apenas quatorze 

(14) aderiram aos critérios utilizados. 

A Scientific Eletronic Library Online – SCIELO é uma biblioteca eletrônica que 

proporciona um amplo acesso a coleções de periódicos, resumos de cada título de periódico, 

assim como aos textos completos dos artigos. 

Usou-se a estratégia (disfagia OR dysphagia OR deglutição OR Deglutition OR 

swallow$ OR videofluoroscopia OR videofluoroscopic OR "fiberoptic endoscopic evaluation 

of swallowing" OR nasofibroscopia) AND (DPOC OR COPD OR Doença Pulmonar 

Obstrutiva Crônica OR Pulmonary Disease, Chronic Obstructive OR chronic obstructive 

pulmonary disease), encontrando apenas dois (2) estudos, na Scielo Regional, ambos aderiram 

aos critérios de busca. 

A SCOPUS é a maior base de dados, agrega ferramentas inteligentes para acompanhar, 

analisar e visualizar a pesquisa. Oferece uma visão geral dos resultados da investigação do 

mundo nas áreas de ciência, tecnologia, medicina, ciências sociais e artes e humanas. 

Com a estratégia para busca: ((dysphagia OR deglutition OR swallow OR swallowing 

OR videofluoroscopic OR fees OR "fiberoptic endoscopic evaluation of swallowing")) AND 

TITLE-ABS-KEY((copd OR "Pulmonary Disease,Chronic Obstructive" OR "chronic 

obstructive pulmonary disease"))) AND (LIMIT-TO(LANGUAGE, "English") OR LIMIT-

TO(LANGUAGE, "Spanish")), foram encontrados cento e oitenta e oito (188) artigos, apenas 

dois (2)  se adequaram aos critérios utilizados. 

Para a busca de teses internacionais foi utilizado o portal da PROQUEST, uma base de 

dados que proporciona o acesso ao conteúdo publicado em jornais, periódicos, dissertações e 

teses, assim como disponibiliza informações de diferentes bases de dados.  

A estratégia utilizada na Proquest foi: ab(dysphagia OR deglutition OR swallow OR 

swallowing) AND ab((videofluoroscopic OR fiberoptic endoscopic evaluation of 

swallowing)) AND (chronic obstructive pulmonary disease OR copd), onde foram 

encontradas sete (7) teses, sendo destes apenas um adequado à pesquisa. 

A busca por teses em português foi realizada no portal de periódicos da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, o portal oferece acesso a textos e 

artigos completos publicados em revistas nacionais e internacionais, oferece também acesso 

as bases de dados com resumos de documentos em todas as áreas do conhecimento e possui 

seleção de importantes fontes acesso gratuito a informações acadêmicas.  
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Foram cruzados os descritores: “DPOC OR doença pulmonar obstrutiva crônica AND 

deglutição OR disfagia AND videofluoroscopia OR nasofibroscopia”, encontrando dez (10) 

teses, destas, três adequaram-se aos critérios de inclusão desta pesquisa. 

 

5.2 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO  

 

Foram incluídos os artigos com texto na íntegra, tempo de busca (sem delimitação), tipo 

de estudo (sem delimitação), população-alvo (adultos) e relação entre os descritores propostos 

acima. 

 

5.3 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO  

 

Foram excluídas pesquisas onde a população estudada apresentou doenças de base dos 

tipos: doenças neurológicas, déficits cognitivos, câncer de cabeça e pescoço ou cirurgias na 

região orofacial-cervical. Pesquisas que não apresentaram metodologia detalhada ou artigos 

de atualização científica e editoriais e que não tenham sido disponibilizados pelo autor, 

pesquisas que relatam efeitos do uso de medicamentos na DPOC ou que relacionaram o 

tratamento da DPOC com os gastos para saúde pública na prevenção da doença. Os estudos 

encontrados simultaneamente na busca entre as bases de dados foram excluídos.  

 

5.3.1 SELEÇÃO DOS ESTUDOS 

 

Após a busca pelos descritores nas estratégias supracitadas, os estudos encontrados 

passaram pelas seguintes etapas de seleção: 

 

1. Os estudos foram analisados pelo título, buscou-se: DPOC, Avaliação 

instrumental para análise de deglutição, DPOC exacerbada e BAT; 

2. Na ausência do descritor no título do estudo, estudou-se o resumo, com análise 

dos objetivos e métodos utilizados nos estudos; 

3. Leitura do texto na íntegra. 

  

Durante o levantamento dessa pesquisa foram encontrados estudos que não utilizaram 

em sua metodologia avaliações instrumentais. Mesmo assim, alguns desses trabalhos foram 

selecionados para discussão, pois inferiam que a broncoaspiração deveria ser avaliada por 
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exames ou eram revisão de literatura e comentaram trabalhos que utilizaram avaliação 

instrumental. 
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6. RESULTADOS e DISCUSSÃO 

 

A pesquisa nas bases de dados selecionadas para estudo (PUBMED, MEDLINE, 

COCHRANE, LILACS, SCIELO e SCOPUS), buscou 403 artigos, onde 22 preencheram aos 

critérios de seleção. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

É importante ressaltar que com os descritores utilizados nessa revisão não foram 

encontradas pesquisas na base de dados COCHRANE, que concentra os estudos de revisão 

sistemática da literatura, apontando para a falta de comprovação da hipótese de relação direta 

entre aspiração traqueobrônquica e exacerbação da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. 

As buscas realizadas nas bibliotecas online da SBPT, JBP, ATS e dos diretórios da 

The University of Sydney (Sydney e Scorlarship Repository-SES), foram direcionadas aos 

títulos dos estudos desejados. A pesquisa à CAPES e PROQUEST levantou 10 teses, destas 

apenas uma preencheu o critério de seleção da pesquisa.  

 

 

 

 

 

Das teses encontradas no site da PROQUEST, apenas uma estava dentro dos critérios 

de seleção utilizados nesta pesquisa, contudo exclui-se o formato de tese, pois essa pesquisa 

foi encontrada primariamente na base de dados do repositório da Universidade de Sidney 

BASE BUSCA UTILIZADOS 

  COCHRANE 0 0 

  LILACS 7 4 

MEDLINE/PUBMED 206 14 

  SCIELO 2 2 

  SCOPUS 188 2 

BASE BUSCA USADOS 

CAPES  7 3 

SES Busca direcionada. 1 

PROQUEST 7 0 

ATS Busca direcionada. 1 

JBJ Busca direcionada 1 

CHEST Busca direcionada 1 
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(SES). As demais teses foram excluídas, pois, mesmo com o uso dos descritores propostos, 

não se relacionavam com a área da Fonoaudiologia. 

Estes estudos foram catalogados e separados por tipo de exame utilizado na pesquisa; 

autor e ano de publicação; descrição da metodologia; população pesquisada; qual a relação 

encontrada entre a DPOC e transtorno de deglutição; se ocorre relação com a doença em fase 

exacerbada e se haviam referências quanto a broncoaspiração traqueal. 

 

Tabela 1. Descrição das pesquisas com uso de videofluoroscopia (VFS) da deglutição e/ou 

utilização de outro método. 

 

 

Autor e 

Ano. 

 

 

 

Metodologia. 

 

 

 

População. 

 

Relação entre a 

DPOC e o 

transtorno de 

deglutição. 

 

Relação entre a DPOC 

EXACERBADA e a 

Disfagia de deglutição. 

Refere 

broncoa

spiração  

 

Steinn et al 

1990  

 

 

Foram realizados exames 

videofluoroscópicos em 3 

pacientes com disfunção 

cricofaríngea associada a 

aspiração e exacerbações 

frequentes da DPOC e em 

22 pacientes não 

randomizados, ambos com 

queixas de “algo preso na 

garganta”. Foram obtidos 

exames de radiografias 

preliminares do peito e 

pescoço de todos os 

pacientes. 

 

 

 

25 DPOC, maiores de 

50 anos e 128 

pacientes adultos no 

grupo controle entre 

27 e 85 anos, sem 

doenças pulmonares  

 

 

Devido as alterações 

de respiração 

originadas pela 

DPOC ou pela 

disfunção 

cricofaríngea, podem 

ocorrer aspirações 

após deglutição. 

 

Em oito indivíduos, 

miotomia cricofaríngea 

resultou em melhora da 

deglutição e alívio  

completo/parcial de 

exacerbações agudas e 

desconforto respiratório. 

Este comprometimento 

cricofaríngeo está 

relacionado à dificuldade 

de deglutição ocasionando 

às aspirações, estes 

distúrbios devem ser 

investigados em pacientes 

com DPOC e desconforto 

respiratório, prevenindo as 

exacerbações 

frequentemente 

encontradas nesta 

população. 

 

X 

 

Good-

Fratturelli; 

Curlee; 

Holle, 

2000 

 

 

Estudo retrospectivo 

avaliou registros clínicos 

de pacientes ambulatoriais 

de pacientes DPOC e 

dificuldade de deglutição, 

para descrição da 

deglutição destes 

pacientes. A avaliação da 

deglutição foi realizada 

pela Videofluoroscopia e 

analisado as fases da 

deglutição e aplicado a um 

protocolo para os achados 

obtidos. 

 

Setenta e oito 

pacientes 

ambulatoriais do sexo 

masculino com 

diagnóstico de 

DPOC, com idade 

entre 42 e 68 anos. 

Sem histórico de 

traqueostomia ou 

condições médicas 

pré-existentes. 

 

85% dos pacientes 

evidenciaram algum 

grau de disfagia. 

Foram registradas 

altas incidências de 

aspiração e 

penetração silente. 

 

Sem registro. 

 

X 
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Mokhlesi 

et. al, 
2002 

 

Foi realizada avaliação 

videofluoroscópica 

detalhada da deglutição  

e comparados com 20 

indivíduos do grupo 

controle, pareados por 

sexo, histórico clínico e 

idade e monitorados por 

Oximetria de pulso e 

observadas 14 medidas 

para análise de deglutição ( 

tempo do trânsito faríngeo, 

contato de base de língua 

em parede posterior, etc). 

 

Foram selecionados 

20 (19 homens) 

pacientes  

> 55 anos de idade; 

fumante (>30 

maços/ano) e exames 

clínicos (radiografia 

de tórax e prova de 

função pulmonar) 

compatíveis com 

DPOC.  

 

Os dados 

demonstram que a 

DPOC está 

relacionada 

fisiologicamente com 

alteração de 

deglutição, pode 

haver relação entre a 

ausência das 

aspirações e as 

manobras de proteção 

realizadas pelos 

pacientes do estudo. 

 

As manobras de proteção 

das VAS durante a 

deglutição podem evitar a 

aspiração, mas talvez não 

ocorra em estado 

exacerbado da doença, o 

que exige outras pesquisas. 

 

 

McKinst 

ry,  

Tranter  

e  

Sweene 

y, 2010 

 

Uso de questionário de 

autoavaliação dos sinais de 

disfagia para triagem em 

um grupo de reabilitação 

pulmonar. Os participantes 

que apresentavam os sinais 

de disfagia realizaram 

exames de 

videofluoroscopia ou 

endoscopia. 

 

Foram selecionados 

253 pacientes para 8 

sessões de educação 

(1 hora) na 

identificação e gestão 

de disfagia e DPOC. 

E 383 foram 

submetidos a triagem 

disfagia básico, 

destes 104 foram 

encaminhados para 

avaliação individual e 

gestão de disfagia. 

 

A gestão de disfagia e 

educação de 

pacientes em 

programas de 

reabilitação pulmonar 

podem contribuir 

para identificação 

prevenção e 

autogestão de 

disfagia melhorando 

desta forma a 

qualidade de vida dos 

pacientes DPOC. 

 

Sem relação. 

 

 

Cvejic et. 

al 2011 

 

Estudo de caso, foram 

pareados pacientes com 

DPOC e grupo controle. 

Realizou-se VFS para 

detectar penetração e 

aspiração. A respiração foi 

monitorada 

simultaneamente para 

medir o sincronismo e 

avaliação das 

hospitalizações e 

mortalidades após 36 

meses. 

 

16 pacientes com 

DPOC foram 

recrutados e pareados 

com 15 indivíduos 

saudáveis. Os 

critérios de inclusão 

foram o diagnóstico 

médico de DPOC 

estável dentro de 

quatro semanas, 

histórico de 

tabagismo (≥ 10 

maços/ano) e VEF1 

<80% VEF1/CVF ≤ 

70%.  

 

A penetração ou 

aspiração do 

conteúdo faríngeo 

ocorreu em um 

subgrupo de 

pacientes com 

DPOC. Houve 

associação nos 

padrões alterados de 

deglutição e 

respiração, estes 

podem depender dos 

volumes ingeridos. 

 

Os autores associam as 

anormalidades de 

deglutição com a disfunção 

cricofaríngea em até 68% 

dos pacientes de DPOC 

com exacerbações 

frequentes. As alterações 

do mecanismo de proteção 

das VAS podem contribuir 

para taxa de morbidade 

nesta população. 

 

X 

 

Robinson 

et. al, 
2011 

 

Estudo prospectivo de caso 

controle. Teste de triagem 

de deglutição e exame 

neurológico estruturado. 

Pacientes que obtiveram 

resultado positivo no teste 

de deglutição foram 

encaminhados para o 

discurso formal e avaliação 

de terapia fonoaudiológica 

exame videofluroscópico 

se clinicamente indicado. 

 

41 admissões (18 

h/23m) com 

diagnóstico primário 

de exacerbação aguda 

de DPOC foram 

comparados com 41 

admissões de 

emergência médica 

com diferentes DPOC 

ou doença 

neurológica. 

 

Os pacientes com 

DPOC estável 

demonstraram que há 

uma taxa mais 

elevada de proteção 

espontânea nas 

manobras de 

deglutição, resultando 

em uma deglutição 

funcional 

 

O estudo demonstra que 

44% dos pacientes com 

DPOC hospitalizadas por 

exacerbação possuem 

clinicamente risco de 

alterações orofaríngeas de 

deglutição. Em 17% destes 

doentes, há evidências 

videofluoroscópicas com 

aspiração. 

 

X 
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Drozdz et. 

al ,2012 

 

Estudo retrospectivo, 

transversal, populacional e 

quantitativo. Os pacientes 

foram submetidos à 

anamnese sobre queixas 

em relação à deglutição, 

respiração ou relacionadas 

à alimentação e ao exame 

de Videofluoroscopia da 

deglutição. 

 

A amostra contou 

com 15 pacientes, 

com média de 

idade de 67,1 anos, 

de ambos os sexos, 

portadores de tosse 

crônica (>8 semanas 

de duração) e com 

fatores de risco 

para aspiração, 

definidos pelo 

diagnóstico 

pneumológico 

como portadores de 

tosse crônica e/ou 

sintomáticos 

respiratórios. 

 

Pacientes com DPOC 

podem não apresentar 

queixas relativas à 

deglutição, mas há 

risco aspirativo 

importante devido as 

alterações no padrão 

respiratório, e 

alteração da 

coordenação entre a 

respiração e 

deglutição, 

fundamental para 

proteção das vias 

aéreas. 

 

Sem relação. 

 

 

 

Chaves, 

2014. 

 

A deglutição foi avaliada 

por VFS da deglutição. 

Utilizando de protocolo de 

disfagia para avaliação dos 

seguintes parâmetros para 

análise: tempo de transito 

faríngeo, duração do 

contato da base da língua 

com parede posterior da 

faringe, resíduo em 

valécula e 

penetração/aspiração. Os 

resultados foram 

analisados através de dois 

estudos. 

 

Foram avaliados 20 

indivíduos com 

DPOC com exames 

realizados nas 

consistências liquida, 

pastosa e sólida, 

comparados ao grupo 

controle formado por 

indivíduos de ambos 

gêneros, com idade 

entre 50 e 65 anos, 

com avaliação da 

deglutição com 

ingesta de 10ml de 

líquidos. 

 

Os pacientes com 

DPOC apresentaram 

maior duração do 

tempo de trânsito 

faríngeo para a 

consistência liquida e 

pastosa, apresentando 

nestas consistências 

maior tempo de 

contato de base de 

língua com parede 

posterior da faringe.  

 

Pacientes em estado 

exacerbado de DPOC 

apresentam dificuldades de 

deglutição quando o 

quadro respiratório 

encontrava-se 

descompensado, 

apresentando em alguns 

casos aspiração, podendo 

agravar ainda mais o 

quadro pulmonar. 

 

X 

 

Bassi, 

2014. 

 

A pesquisa foi transversal 

do tipo exploratória, com 

análise quantitativa dos 

resultados. Os pacientes 

passaram por avaliação 

funcional da deglutição, 

responderam a um 

questionário de qualidade 

de vida para pacientes com 

doenças pulmonares e 

foram avaliadas as 

imagens da VFS da 

deglutição. 

 

Pacientes de ambos 

os gêneros, > 40 

anos, com 

diagnóstico de DPOC 

e não dependentes de 

oxigênio, que fazem 

acompanhamento 

ambulatorial na 

clínica de 

pneumologia de um 

hospital universitário. 

 

Pacientes com DPOC 

apresentam 

incoordenação entre a 

deglutição e a 

respiração, podendo 

responder pelos 

achados em disfagia. 

 

Neste estudo houve a 

permanência quanto se há 

relação entre: a crise da 

DPOC é potencializada a 

presbifagia e/ou se a 

DPOC exacerbada 

realmente prejudica a 

biomecânica dos 

mecanismos de defesa de 

vias aéreas inferiores. 
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Tabela 2. Descrição das pesquisas com uso de Nasoendoscopia da deglutição e/ou utilização de 

outro método. 

 

 

Autor e 

Ano. 

 

 

 

Metodologia. 

 

 

 

População. 

 

Relação entre a 

DPOC e o 

transtorno de 

deglutição. 

 

Relação entre a DPOC 

EXACERBADA e a 

Disfagia de deglutição. 

Refere 

broncoas

piração  

 

Clayton, 

2007. 

 

O grupo controle foi 

submetido a exame 

laringológico (FEES). O 

limiar da sensação 

laringofaríngea foi medido 

pela pressão do ar para 

provocar o fechamento da 

laringe. Outros exames 

também foram realizados 

em indivíduos com DPOC, 

como o teste de função 

respiratória, questionário 

de autopercepção da 

deglutição, exame clínico 

da deglutição e avaliação 

endoscópica da deglutição 

(EDA). 

 

20 pacientes: 4 

mulheres e 16 

homens,  

de 54-80 anos, 

recrutados por 

consulta ambulatorial 

ou pesquisa de 

prontuário entre 

agosto de 2001 e 

Junho de 2003. 

 

Este estudo revelou 

que pacientes com 

DPOC apresentam 

uma elevada 

frequência de resíduo 

faríngeo após 

deglutição e piora da 

deglutição 

provavelmente 

devido à redução da 

sensibilidade 

laringofaríngea.  

 

As disfunções 

cricofaríngeas podem 

estar associadas à 

exacerbação da DPOC. 

 

X 

 

Hafner 

et.al, 

2008 

 

Através de um protocolo 

desenvolvido para 

reconhecimento dos 

riscos e fatores para 

aspiração (perda de peso, 

tosse, bronquite, 

alteração vocal após 

deglutição, etc). Foram 

realizadas 913 

endoscopias onde 553 

pacientes eram de UTI. 

 

Estudo clínico, 

prospectivo 

intervencionista e de 

análise de 553 

exames dos 

pacientes da UTI de 

um hospital geral, 

ao longo de 45 

meses. 

 

Inclui paciente com 

DPOC como fator de 

risco para as 

aspirações. Com 

resultados para 

aspiração silente ou 

ausculta positiva/ 

presença de tosse. 

 

Sem relação. 

 

X 

 

McKinst 

ry,  

Tranter  

e  

Sweene 

y, 2010 

 

Aplicou questionário de 

autoavaliação para triagem 

em disfagia em um grupo 

de reabilitação pulmonar. 

Os participantes que 

apresentavam os sinais de 

disfagia realizaram exames 

de VFS ou endoscopia. 

 

Foram selecionados 

253 pacientes para 8 

sessões de educação 

(1 hora) na 

identificação e gestão 

de disfagia e DPOC. 

Outros 383 

participantes foram 

submetidos a triagem 

de disfagia, onde 104 

necessitaram de 

avaliação individual e 

gestão de disfagia. 

 

A gestão de disfagia e 

educação de 

pacientes em 

programas de 

reabilitação pulmonar 

podem contribuir 

para identificação 

prevenção da disfagia 

colaborando com a 

qualidade de vida dos 

pacientes DPOC. 

 

 

Sem relação. 
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Macri, et 

al, 2013 

 

 

Realizou avaliações 

clínicas da deglutição nos 

participantes em duas 

etapas: avaliação funcional 

da deglutição e avaliação 

nasolaringofibroscópica da 

deglutição 

 

 

Participaram do 

estudo 19 indivíduos, 

com diagnóstico 

confirmado de DPOC 

de ambos os sexos, 

sendo sete do sexo 

feminino e doze do 

sexo masculino e 

idade média de 66,7 

anos 

 

Encontra transtorno 

de deglutição em 

pacientes com 

DPOC, com maior 

incidência na fase 

oral. Houve presença 

de escape intraoral do 

alimento 

 

Sem referencia. 

 

 

Chaves, 

2014. 

 

A deglutição foi avaliada 

por VFS da deglutição. 

Utilizando de protocolo de 

disfagia para avaliação dos 

seguintes parâmetros para 

análise: tempo de transito 

faríngeo, duração do 

contato da base da língua 

com parede posterior da 

faringe, resíduo em 

valécula e 

penetração/aspiração. Os 

resultados foram 

analisados através de dois 

estudos. 

 

Foram avaliados 20 

indivíduos com 

DPOC com exames 

realizados nas 

consistências liquida, 

pastosa e sólida, 

comparados ao grupo 

controle formado por 

indivíduos de ambos 

gêneros, com idade 

entre 50 e 65 anos, 

com avaliação da 

deglutição com 

ingesta de 10ml de 

líquidos. 

 

Os pacientes com 

DPOC apresentaram 

maior duração do 

tempo de trânsito 

faríngeo para a 

consistência liquida e 

pastosa, apresentando 

nestas consistências 

maior tempo de 

contato de base de 

língua com parede 

posterior da faringe.  

 

Pacientes em estado 

exacerbado de DPOC 

apresentam dificuldades 

de deglutição quando o 

quadro respiratório 

encontrava-se 

descompensado, 

apresentando em alguns 

casos aspiração, podendo 

agravar ainda mais o 

quadro pulmonar. 

 

X 

 

 

Tabela 3. Descrição das pesquisas com uso de Eletromiografia para avaliação da deglutição e 

utilização de exame para avaliação respiratória. 

 

 

Autor e 

Ano. 

 

 

 

Metodologia. 

 

 

 

População. 

 

Relação entre a 

DPOC e o 

transtorno de 

deglutição. 

 

Relação entre a DPOC 

EXACERBADA e a 

Disfagia de deglutição. 

 

Refere 

broncoas

piração 

 

Shaker 

et.al, 

1992 

 

Uso de respirografia e 

eletromiografia  

submentoniana para 

monitorar as fases da 

respiração e deglutição 

(eletromiografia de 

superfície).  

 

A população foi 

dividida em três 

grupos onde: 1) 10 

pacientes saudáveis 

com idade >18 anos, 

2) 11 idosos 

saudáveis >60 anos e 

3) 22 pacientes com 

DPOC. 

  

 

A idade do paciente 

e o grau da DPOC 

podem alterar 

significantemente a 

coordenação entre a 

respiração- 

deglutição. 

 

A retomada da 

respiração pós 

deglutição, em estado 

exacerbado da doença 

foi considerada 

significativamente 

diferente em 

comparação com o 

estado estável. 
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Kijima, 

Isono e 

Nishino, 

1999. 

 

O fluxo de ar ventilatório 

foi medido com o 

pneumotacógrafo e o 

volume corrente (VT) foi 

obtido por integração 

elétrica do sinal de fluxo 

inspirado. Um par de 

eletrodos de superfície foi 

colocado na região 

submandibular do 

participante para gravar 

um eletromiografia 

submentual. 

 

 

14 voluntários 

saudáveis com idades 

>23 anos, nove 

homens e cinco 

mulheres. Sem 

histórico de disfagia, 

doenças 

neuromusculares, 

cardiovasculares, ou 

doenças pulmonares. 

 

Os diferentes tipos 

suportes respiratórios 

podem modificar a 

coordenação de 

respiração e de 

deglutição. 

 

Durante as exacerbações 

da doença, os pacientes 

com DPOC deglutem 

com mais frequência 

durante a fase 

inspiratória do ciclo 

respiratório do que no 

estado basal. 

 

 

Gross et 

al., 2009 

 

 

Estudo prospectivo, com 

realização de exames de 

espirometria e 

eletromiografia de 

superfície para detecção de 

cada deglutição. 

A ocorrência de cada 

deglutição foi determinada 

pelo aparecimento 

simultâneo de apneia de 

deglutição pelo fluxo na 

cânula nasal, visualizada 

por eletromiografia. 

 

Vinte e cinco 

participantes com 

DPOC com média de 

idade 69 anos e vinte 

e cinco participantes 

no grupo controle 

com média de idade 

64 anos sem 

alterações. 

 

 

Foi observado 

importante 

comprometimento da 

coordenação do ciclo 

respiratório com a 

deglutição em 

pacientes com DPOC 

moderada à grave. 

 

Pacientes com DPOC 

interrompem o ciclo 

respiratório, causando 

incoordenação entre a 

respiração e a deglutição, 

o que aumenta o risco de 

aspiração em paciente 

com DPOC avançada 

contribuindo para 

exacerbações da doença. 

 

X 

 

Terzi et.al, 

2014 

 

Estudo prospectivo 

intervencionista, com uso 

de eletromiografia e 

pletismografia para a 

avaliação da deglutição e 

padrões respiratórios, com 

a oferta de água com e sem 

VMNI. 

 

15 pacientes com 

DPOC e episódios 

consecutivos de 

exacerbações com 

internação em UTI e 

uso de VMNI. 

 

A eficiência da 

coordenação da 

deglutição e 

respiração, 

comparados aos 

escores de dispnéia, 

melhoraram 

significativamente 

com a ventilação 

mecânica não 

invasiva. 

 

 

Pacientes com DPOC 

internados na UTI para 

tratamento das 

exacerbações agudas 

tiveram alterações na 

sincronia deglutição- 

respiração e dispnéia, 

melhorando com a 

ventilação mecânica não 

invasiva. 
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Tabela 4. Descrição das pesquisas com avaliação clínica e/ou outro método. 

 

 

Autor e 

Ano. 

 

 

 

Metodologia. 

 

 

 

População. 

 

Relação entre a 

DPOC e o 

transtorno de 

deglutição. 

 

Relação entre a DPOC 

EXACERBADA e a 

Disfagia de deglutição. 

 

Refere 

broncoas

piração 

 

Teramo 

to; Kum 

e   

Ouchi,  

2002. 

 

Realizou teste com e sem 

indução do reflexo da 

deglutição, para detecção 

de distúrbios de 

deglutição  

 

Foram avaliados 48 

pacientes com 

DPOC. 

 

Encontra o reflexo de 

deglutição alterado 

em paciente com 

DPOC. 

 

Sem relação. 
 

 

Kobayash

i, Kubo e 

Yanai, 

2007. 

 

Avaliou-se o reflexo de 

deglutição com base da 

latência da resposta ao 

início da ação, 

cronometrou a injeção 

de 1ml de água através 

de um cateter nasal.  

 

Cinquenta pacientes 

clinicamente estáveis 

com DPOC foram 

recrutados do 

ambulatório de um 

Hospital no Japão. 25 

pacientes tiveram 

pelo menos uma 

exacerbação durante 

o ano anterior (de 2 a 

4) e 25 em estado 

estável.  

 

O tempo de latência 

para o reflexo de 

deglutição indica 

que há uma alta 

incidência de 

comprometimento 

deste reflexo em 

pacientes com 

DPOC. 

 

O impacto do 

comprometimento do 

reflexo de deglutição e 

as aspirações em DPOC 

exacerbados não foi 

esclarecido, o estudo 

levanta a possibilidade 

das precauções quanto 

as aspirações podem 

prevenir as 

exacerbações 

recorrentes. 

 

X 

 

Ohta et.al, 

2009  

 

Pacientes com DPOC 

foram divididos em três 

grupos e submetidos a 

STS-SPT (duas etapas de 

deglutição) e a RSST 

(deglutição repetida de 

saliva). Nos STS- SPT, o 

sujeito foi avaliado como 

tendo deglutição anormal 

quando a resposta da 

deglutição não foi 

desencadeada a 3s após 

injeção do bolo. No 

RSST, a deglutição foi 

tida como anormal 

quando 

o número de deglutições 

de saliva era menor que 

três eventos em 30s. 

 

64 pacientes (50 

homens e 14 

mulheres), com um 

diagnóstico de DPOC 

(volume expiratório 

forçado em 1 segundo 

(FEV1) / capacidade 

vital forçada, 70%), 

que tiveram nenhuma 

exacerbação. E 15  

(seis do sexo 

masculino e nove do 

sexo feminino e 

saudáveis foram 

recrutados como grupo 

controle, foram 

recrutados em um 

ambulatório hospitalar 

do Japão.  

 

 

O estudo sugere que a 

disfunção da 

deglutição em 

pacientes com DPOC 

pode começar na fase 

leve e, portanto, a 

aspiração deve ser 

monitorada a partir 

desta fase em 

pacientes com 

DPOC. 

 

É possível identificar os 

riscos de exacerbação 

com um método de baixo 

custo e em uma fase 

preliminar da doença. 

Sugere a realização de 

outros estudos para a 

investigação da 

probabilidade de 

exacerbação na DPOC. 

 

X 
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Tsuzuki et 

al, 2012 
 

 

Utilizou teste de 

deglutição seca 

(normalidade 

estabelecida em até 3 

deglutições) e deglutição 

de água (incapacidade de 

engolir, tosse, dispneia, 

voz molhada, e pigarro 

era considerado 

anormal). 

 

61 participantes sendo 

57 do sexo masculino e 

4 do sexo feminino 

com média de idade 76 

anos. 

 

 

Recomenda-se 

através da avaliação 

clínica que as 

alterações de 

deglutição devem ser 

complementadas pela 

avaliação 

instrumental, afim de 

verificar o grau do 

comprometimento. 

 

O estudo mostrou que a 

disfagia causa 

exacerbações em 

pacientes com DPOC. 

 

 

X 

 

Bassi et.al, 

2014 

 

O estudo foi transversal 

do tipo exploratório com 

análise quantitativa dos 

resultados. Analisados os 

dados da história do 

paciente com triagem 

universal da deglutição, 

avaliação funcional da 

alimentação e avaliação 

do estado nutricional por 

dados antropométricos e 

exames laboratoriais. 

 

32 pacientes internados 

nas clínicas médicas de 

um hospital 

universitário. 

 

Maior prevalência de 

disfagia em pacientes 

com doenças 

respiratórias, todos 

com diagnóstico 

específico para 

DPOC. 84% dos 

pacientes com risco 

para disfagia, 

apresentaram 

broncoaspiração na 

consistência pudim e 

38% dos pacientes 

apresentaram sinais 

clínicos de BCS para 

todas as 

consistências. 

 

A população de risco 

encontrada neste estudo 

são pacientes do setor de 

pneumologia, DPOC, 

ICC, devido o prejuízo 

da incoordenação 

respiratória com o 

mecanismo de 

deglutição, causando 

dispneia, xerostomia e a 

exacerbação respiratória. 

 

X 
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Tabela 5. Descrição das pesquisas com aplicação de questionários e/ou utilização de outro 

método. 

 

 

Autor e 

Ano. 

 

 

 

Metodologia. 

 

 

 

População. 

 

Relação entre a 

DPOC e o 

transtorno de 

deglutição. 

 

Relação entre a DPOC 

EXACERBADA e a 

Disfagia de deglutição. 

 

Refere 

bronco

aspiraç

ão 

 

Odencran

ts, 

Ehnfors e 

Grobe, 

2005. 

 

O estudo faz análise de 

conteúdo onde o paciente 

descreve as alterações 

ocorridas na sua refeição. 

Realizou entrevistas 

qualitativas e 

questionários de 

autoavaliação.  

 

A amostra incluiu 

oito mulheres e 

cinco homens com 

DPOC recrutados de 

cinco clínicas de 

saúde básica. A 

idade média dos 

participantes foi de 

68,9 anos, com 

valores de volume 

expiratório forçado 

em um segundo 

(FEV (1) 

porcentagem) 

variando de 18 a 69 

e IMC valores de 15 

a 40. 

 

A desnutrição em 

indivíduos com 

DPOC não é só 

causada pelos 

transtornos de 

deglutição pode ser 

também ocasionada 

pela defasagem da 

integração social. 

 

Sem relação. 
 

 

Clayton, 

2007. 

 

O grupo controle foi 

submetido a exame 

laringológico. O limiar da 

sensação laringofaríngea 

foi medido pela pressão do 

ar para provocar o 

fechamento da laringe. 

Outros exames também 

foram realizados em 

indivíduos com DPOC, 

como o teste de função 

respiratória, questionário 

de autopercepção da 

deglutição, exame clínico 

da deglutição e avaliação 

endoscópica da deglutição. 

 

 

20 pacientes: 4 

mulheres e 16 

homens,  

de 54-80 anos, 

recrutados por 

consulta ambulatorial 

ou pesquisa de 

prontuário entre 

agosto de 2001 e 

Junho de 2003. 

 

Este estudo revelou 

que pacientes com 

DPOC apresentam 

uma elevada 

frequência de resíduo 

faríngeo após 

deglutição e piora da 

deglutição 

provavelmente 

devido à redução da 

sensibilidade 

laringofaríngea.  

 

As disfunções 

cricofaríngeas podem 

estar associadas à 

exacerbação da DPOC. 

 

X 
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McKinst 

ry,  

Tranter  

e  

Sweene 

y, 2010 

 

Aplicou questionário de 

autoavaliação para triagem 

em disfagia em um grupo 

de reabilitação pulmonar. 

Os participantes que 

apresentavam os sinais de 

disfagia realizaram exames 

de VFS ou endoscopia. 

 

Foram selecionados 

253 pacientes para 8 

sessões de educação 

(1 hora) na 

identificação e gestão 

de disfagia e DPOC. 

Outros 383 

participantes foram 

submetidos a triagem 

de disfagia, onde 104 

necessitaram de 

avaliação individual e 

gestão de disfagia. 

 

A gestão de disfagia e 

educação de 

pacientes em 

programas de 

reabilitação pulmonar 

podem contribuir 

para identificação 

prevenção da disfagia 

colaborando com a 

qualidade de vida dos 

pacientes DPOC. 

 

 

Sem relação. 
 

 

Kunihiko 

et.al, 2010. 

 

Foram examinados 

pacientes com DPOC 

estável e de um grupo 

controle sem alterações de 

deglutição. Os sintomas de 

DRGE foram avaliados 

através de um questionário 

de auto-avaliação e cultura 

de bactérias do escarro. As 

exacerbações foram 

contadas prospectivamente 

durante os 12 meses 

seguintes. 

 

O grupo de estudo foi 

composto por 67 

indivíduos com 

DPOC e 19 no grupo 

controle. 

 

A prevalência de 

anormalidades na 

deglutição foi 

significativamente 

maior em indivíduos 

com DPOC do que os 

controles. As 

exacerbações 

aumentaram 

significativamente 

naqueles com 

alterações de 

deglutição em 

comparação ao grupo 

controle. 

 

A alteração de deglutição 

foram associadas as  

exacerbações frequentes, 

o cuidado com as 

alterações de deglutição 

poderiam prevenir as 

exacerbações da DPOC 

melhorando os resultados 

clínicos. 

 

 

 

Bassi, 

2014 

 

A pesquisa foi transversal 

do tipo exploratória, com 

análise quantitativa dos 

resultados. Os pacientes 

passaram por avaliação 

funcional da deglutição, 

responderam a um 

questionário de qualidade 

de vida para pacientes com 

doenças pulmonares e 

foram avaliadas as 

imagens da VFS da 

deglutição. 

 

Pacientes de ambos 

os gêneros, > 40 

anos, com 

diagnóstico de DPOC 

e não dependentes de 

oxigênio, que fazem 

acompanhamento 

ambulatorial na 

clínica de 

pneumologia de um 

hospital universitário. 

 

Pacientes com DPOC 

apresentam 

incoordenação entre a 

deglutição e a 

respiração, podendo 

responder pelos 

achados em disfagia. 

 

Neste estudo houve a 

permanência quanto se 

há relação entre: a crise 

da DPOC é 

potencializada a 

presbifagia e/ou se a 

DPOC exacerbada 

realmente prejudica a 

biomecânica dos 

mecanismos de defesa de 

vias aéreas inferiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Tabela 6. Descrição das pesquisas com revisão literária, estudo descritivo ou análise de 

prontuário. 

 

 

Autor e 

Ano. 

 

 

 

Metodologia. 

 

 

 

População. 

 

Relação entre a 

DPOC e o 

transtorno de 

deglutição. 

 

Relação entre a DPOC 

EXACERBADA e a 

Disfagia de deglutição. 

 

Refere 

bronco

aspiraç

ão 

 

Harding 

, 2002. 

 

Analise crítica de quatro 

estudos relacionados à 

deglutição na doença 

pulmonar obstrutiva 

crônica. 

 

 

Revisão de literatura 

de quatro autores. 

 

 

A revisão sugeriu a 

continuidade nos 

estudos com as 

investigações das 

disfunções 

orofaríngeas em 

pacientes com 

DPOC. 

 

A sugestão pretende 

que se determine a 

associação da DPOC 

com os episódios de 

aspiração, a fim de 

investigar se estes 

episódios potencializam 

a exacerbação da 

DPOC ou da função 

pulmonar. 

 

 

 

O´kane e 

Groher, 

2009 

 

Quarenta e sete artigos 

foram encontrados 

relativos à doença 

pulmonar obstrutiva 

crônica e disfagia. Cada 

artigo foi classificado 

utilizando metodologia 

baseada em evidências. 

 

Apenas 07 artigos 

dos 47 abordaram 

distúrbios de 

deglutição 

orofaríngea em 

pacientes com doença 

pulmonar obstrutiva 

crônica. 

 

Esta revisão 

encontrou poucos 

estudos que 

documentaram a 

relação entre os 

transtornos de 

deglutição 

orofaríngea e a 

doença pulmonar 

obstrutiva crônica. 

 

Embora a evidência não 

seja forte, há indicações 

de que os pacientes com 

DPOC são mais 

propensos a disfagia 

orofaríngea durante 

período de exacerbação 

aguda. 

 

 

Hincapie-

Henao et 

al, 2010 

 

 

Estudo descritivo 

prospectivo com 

informações dos 

prontuários de pacientes 

internados em uma 

unidade de cuidados 

especiais. 

 

 

Foram avaliados 31 

pacientes com idade 

média de 65 anos, 

45,2% eram do sexo 

masculino, e 54,8% 

do sexo feminino. 

 

 

Prevalência de 

disfagia foi de 35,5%, 

e 29% estavam em 

risco de aspiração e 

sendo necessária 

sonda para nutrição. 

 

Sem registro. 

 

X 

 

Chaves et. 

al, 2011 

 

Foram avaliados 35 

prontuários de indivíduos 

portadores de DPOC e 35 

indivíduos sem a doença 

pareados por gênero e 

idade. O grupo de estudo 

foi avaliado quanto a 

gravidade da doença, 

sensação de dispneia, 

índice de massa corpórea 

(IMC) e sintomas de 

disfagia. O grupo controle 

foi avaliado quanto a IMC 

e sintomas de disfagia 

 

Participantes entre 50 

e 65 anos pareados 

por gênero e idade. O 

grupo controle foi 

formado de 

participantes sem 

doenças pulmonares. 

 

 

Os participantes 

apresentaram 

sintomas de disfagia 

relacionados à fase 

faríngea e esofágica 

da deglutição, com 

prejuízo do 

mecanismo de 

proteção das vias 

aéreas e presença de 

histórico de 

pneumonia. 

 

 

As exacerbações podem 

estar relacionadas às 

alterações do reflexo de 

deglutição. 
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Sakae 

et.al, 2013 

 

 

Foi realizada uma revisão 

sistemática de artigos 

publicados até dezembro 

de 2012 utilizando as bases 

de dados online. Desta 

busca foram utilizados sete 

artigos e agrupados   

para as exacerbações da 

DPOC e a média de 

exacerbações por ano  

 

Os dados foram 

coletados com um 

formulário 

padronizado que 

incluía o tipo de 

estudo; critérios para 

diagnóstico de RGE; 

idade e gênero dos 

participantes; 

métodos de avaliação 

dos sintomas de 

RGE; critérios de 

definição de 

exacerbação; taxa de 

exacerbações; 

frequência anual de 

exacerbações; 

tratamento para RGE; 

e gravidade da 

obstrução. 

 

 

A microaspiração do 

conteúdo gástrico 

pode contribuir para a 

associação entre RGE 

e doença pulmonar/ 

sintomas pulmonares. 

 

O RGE foi identificado 

como um fator de risco 

para exacerbações com 

aumento da média anual. 

Houve maior prevalência 

de RGE em pacientes 

com DPOC do que 

naqueles sem  

a doença respiratória. 

 

 

Rosa, 

2013. 

 

Revisão narrativa de 

literatura. 

 

A pesquisa resultou 

em 224 artigos, 

destes apenas 18 

preencheram os 

critérios de inclusão. 

 

Dos 18 trabalhos 

analisados neste 

estudo, 15 deles 

comprovaram a 

relação de disfagia 

em pacientes com 

DPOC. A presença de 

risco ou de disfagia 

responde por 79% 

dos resultados 

positivos dos 

trabalhos 

encontrados. 

 

Destaca-se que a 

presença dos transtornos 

de deglutição está 

associada a quadros de 

exacerbações da doença 

em virtude de 

penetrações laríngeas e 

aspirações do conteúdo 

deglutido. 

 

X 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 

 

 

No quadro a seguir, foram levantadas pesquisas com avaliação instrumental da 

deglutição com ocorrência para broncoaspiração traqueal (BAT). Organizados por autor, ano e 

título do estudo.  
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Quadro 1. Pesquisas com resultados relacionados à broncoaspiração traqueal. 

AUTOR/ ANO. TÍTULO DA PESQUISA. 

STEIN, M; WILLIANS, A.J.; 

GROSSMAN,  F.;  WEINBERG, A.S; 

ZUCKERBRAUN, L., 1990 

 

Cricopharyngeal dysfunction in chronic obstructive pulmonary disease 

GOOD-FRATTURELLI, CURLEE, 

R.F., HOLLE, J., 2000. 

 

 

Prevalence and nature of dysphagia in patients with COPD referred for 

videofluoroscopic swallow examination. 

CLAYTON, N.A., 2007  

The effect of COPD on Laryngopharyngeal Sensitivity and Swallow Function 

ROBINSON, D.J. JERRARD-

DUNNE, P., GREENE, Z., LAWSON, 

S., LANE, S.O´NEILL, D., 2011. 

 

Oropharyngeal dysphagia in exacerbations of chronic obstructive Pulmonary 

disease 

CVEJIC, L; HARDING, R.; 

CHURCHWARD, T; TURTON, A; 

FINLAY, P; MASSEY, D; BARDIN, 

P.G;  GUY, P.,2011 

 

 

Laryngeal penetration and aspiration in individuals with stable COPD. 

CHAVES, R.D., 2014. 

 

 

Achados clínicos e da análise videofluoroscópica da deglutição em pacientes 

com doença pulmonar obstrutiva crônica 

 

BASSI, D.,; FURKIM, A.M; SILVA, 

C.A; COELHO, M.S.P.H, ROLIM, 

M.R.P; ALENCAR, M.L.A., 

MACHADO, M.J, 2014 

 

 Identificação de grupos de risco para disfagia orofaríngea em pacientes 

internados em um hospital universitário. 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 

 

Os estudos que utilizaram avaliação instrumental para diagnóstico dos transtornos de 

deglutição corresponderam a 46,5% da busca realizada, incluindo videofluoroscopia, 

nasoendoscopia e eletromiografia. Dos estudos que utilizaram videofluoroscopia e 

nasoendoscopia da deglutição analisados, apenas 13,79%, porém não concluem que esta 

aspiração relaciona-se com a exacerbação na DPOC. Observa-se que a maioria dos estudos 

infere a hipótese fisiopatológica de que há incoordenação entre a respiração e a deglutição nos 

pacientes com DPOC, e que esse fenômeno poderia facilitar a broncoaspiração durante a 

deglutição. Inferem ainda, que estes episódios de broncoaspiração poderiam exacerbar o 

quadro respiratório do DPOC, porém verificou-se que a comprovação de aspiração nessa 

população foi de 13,79% e a relação direta da broncoaspiração com a exacerbação não se 

mostrou clara. 
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Figura 3. Gráfico dos estudos com uso de avaliação instrumental e com os achados para 

broncoaspiração traqueal.  

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

 

6.1 CARACTERIZAÇÃO DO NÍVEL DE EVIDÊNCIA DOS ESTUDOS 

 

Os artigos encontrados foram classificados quanto ao nível de evidência científica pela 

tabela da Centre for Evidence-Based Medicine da Universidade de Oxford, adaptada pela 

AMB em 2012. A utilização desta tabela possibilita o conhecimento e grau de recomendação 

clínica, além de possibilitar uma padronização segura em estudos futuros. A classificação 

proposta pelos autores pode ser observada na figura abaixo. 
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Figura 4. Tabela de Oxford para a classificação quanto nível de evidência de estudos.  

Fonte: Adaptado da Associação Médica Brasileira (AMB), 2012. 

 

Na próxima tabela, é apresentado o nível de evidência dos artigos utilizados nesta 

revisão, seguindo a classificação proposta pela tabela de Oxford e suas correspondências neste 

estudo. 
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Tabela 7. Classificação de Oxford para nível de evidência dos artigos utilizados na pesquisa. 

 

AUTOR e ANO  

  

Steinn et al. (1990)  

Shaker et al. (1992)  

Kijima, Isono e Nishino (1999) 

Good-Fratturelli; Curlee; Holle (2000)  

Mokhlesiet al. (2002)  

Harding (2002) 

Teramoto;Kume e Ouchi (2002)  

Kobayashi; Kubo; Yanai (2007)  

Hafner et. Al (2008)  

O’Kane; Groher (2009) 

Gross et al. (2009) 

Ohta et. Al (2009) 

Hincapie-Henao et al. (2010) 

Kunihiro et. Al (2010)  

McKinstry, Tranter e Sweeney (2010)  

Chaves et al. (2011)  

Cvejic et al. (2011)   

Robinson et. All (2011) 

Tsuzuky et al. (2012)  

Drozdz et. Al (2012) 

Clayton (2012) 

Macri, et al. (2013)  

Sakae et. al (2013) 

Bassi et. all (2014) 

Chaves (2014) 

 
 

NÍVEL DE EVIDÊNCIA  

 

C 

B 

B 

C  

B  

D 

B  

B 

B 

B 

A 

B 

B 

C 

A 

B 

B 

B 

B 

B 

A 

B 

B 

B 

B 

  B 

  

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Artigos com evidência científica tipo A totalizaram 10,34%, B 62,06%, C 10,34% e D 

3,44%. Dos estudos encontrados do tipo B 24,13% eram estudos com uso de avaliação 

instrumental e 13,79% referem BAT em seus achados. Estudos com uso de grupo controle 

representam 40% dos achados na literatura pesquisada. Estudos com revisão de literatura ou 

que aplicaram questionários caracterizam 16%, 6% das pesquisas transversais realizaram uso 

de avaliação instrumental. Os diferentes desenhos metodológicos limitaram a análise 

quantitativa desta revisão, deixando clara a necessidade de estudos mais detalhados. A 

continuidade de estudos nessa linha de pesquisa se faz necessária para maior clareza da 

fisiopatologia envolvida na broncoaspiração traqueal e sua relação com a exacerbação da 

doença.  

Em relação à idade da população pesquisada, apenas os estudos de Robinson (2011) e 

Drozdz et. al (2012) descreveram idade igual ou maior à população idosa brasileira. Nos 

estudos com uso de avaliação instrumental, a média de idade foi superior a 50 anos (STEINN 

et.al, 1990; MOCKLEHSI et.al, 2002; CLAYTON, 2007; BASSI, 2014; CHAVES, 2014). 
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Ainda que a literatura refira que os sintomas nos transtornos de deglutição são maiores na 

população idosa e que o envelhecimento natural é responsável pela alteração das estruturas 

anatômicas, não se pôde comprovar esta relação nos estudos com uso de avaliação 

instrumental. Vale ressaltar que os objetivos delimitados pelas pesquisas não abrangiam a 

relação entre as alterações de deglutição na doença pulmonar obstrutiva crônica comparada à 

idade do paciente, abrangendo faixas de idade diferente as dos idosos. 

 

Figura 7. Idade populacional dos estudos. 

 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Os estudos que relacionaram a avaliação instrumental com avaliação do 

comprometimento do quadro respiratório da população pesquisada (SHAKER et. al, 1992; 

KIJIMA, ISONO e NISHINO, 1999; MOKHLESI et. al, 2002; GROSS et. al, 2009; CVEJIC 

et. al, 2011; TERZI et.al, 2014) encontram que a incoordenação entre respiração-deglutição 

pode desestabilizar o quadro clínico do paciente devido a ocorrência das dispneias, do  

comprometimento no mecanismo de deglutição, das penetrações laríngeas e das BAT, 

contribuindo negativamente para uma nova exacerbação (STEIN et. al, 1990; CVEJIC et. al, 

2011; CHAVES et.al, 2011; DROZDZ et.al, 2012; ROSA, 2013; CHAVES, 2014).  

Para alguns autores há a hipótese de que o risco de broncoaspiração traqueal está 

relacionado à incoordenação respiratória e sintomas de disfagia nos DPOC (DONER, 1986; 

CLAYTON, 2007; GROSS et.al, 2009; BILTON e COUTO, 2006; LOGEMANN, 2007; 

ROBINSON et. al, 2011). As pneumonias nestes pacientes podem estar relacionadas com as 

exacerbações, dispneia e disfagia (KUNIHIKO et. al, 2010; CHAVES et. al, 2011).  Mesmo a 

52% 

6% 

45% 

Idade da população pesquisada 

Estudos sem população alvo

Idosos (60 a)

Estudo com Av. Instrumental e
BAT
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disfagia sendo considerada como fator de risco para a piora do quadro clínico do paciente, nos 

estudos analisados não houve relação estatística significante para comprovar este achado.  

As avaliações instrumentais mais utilizadas para avaliação das alterações de deglutição 

foram a Nasoendoscopia (Clayton, 2007; Hafner et.al, 2008; Macri, et. al, 2013) e a 

Videofluoroscopia (Steinn et al 1990 Good-Fratturelli; Curlee; Holle, 2000; Mokhlesi et.al, 

2002; McKinstry, Tranter e Sweeney, 2010; Cvejic et.al, 2011; Robinson et.al, 2011; Drozdz 

et.al, 2012; Chaves, 2014; Bassi, 2014; Nizolek, 2014). O uso da videofluoroscopia da 

deglutição para evidenciar broncoaspiração nos pacientes avaliados, foi referida em 16,66% 

(5) dos estudos encontrados. Destes apenas um não relacionou que as alterações da 

coordenação de deglutição-respiração com ocorrência das BAT podem potencializar o quadro 

respiratório do paciente promovendo novas hospitalizadas por uma exacerbação (STEIN et. 

al, 1990; CVEJIC et. al, 2011; ROBINSON et. al, 2011; MACRI et. al, 2013; CHAVES, 

2014). 

Para a hipótese quanto aos achados fisiopatológicos relacionados à broncoaspiração na 

doença pulmonar obstrutiva crônica e a relação entre a potencialização da doença com a 

exacerbação do quadro clínico por aspiração (STEIN et. al, 1990; KIJIMA, ISONO e 

NISHINO, 1999; CLAYTON, 2007; GROSS et.al, 2009; ROBINSON et. al, 2011; CHAVES, 

2014), foi comprovada no estudo de Robinson e col. (2011), que analisou 41 pacientes através 

da Videofluoroscopia da deglutição, encontrando evidência para alterações de deglutição com 

aspiração em 17% da população em estado exacerbado. Sendo este o único estudo encontrado 

na literatura com população alvo no estado exacerbado da doença, fazendo-se necessárias 

novas pesquisas com maior número de participantes. 

Quanto os estudos de maior nível de evidência científica (tipo A) analisados nesta 

pesquisa, encontraram que resíduos faríngeos, alteração da sensibilidade laríngea e a 

broncoaspiração podem contribuir para as exacerbações da DPOC e por este motivo, estes 

pacientes devem ser submetidos à avaliação instrumental (CLAYTON, 2007; GROSS et.al, 

2009; SKORETZ e REBEYKA, 2009; MCKINSTRY et.al, 2010). Os estudos não levantam a 

hipótese de que, o uso da avaliação instrumental para as queixas de deglutição pode ainda ser 

associado à melhora do prognóstico clínico do paciente contribuindo para o planejamento 

terapêutico fonoaudiológico individual. 

As consistências de maior relevância para aspirações foram as consistências líquida e 

pastosa (GOOD-FRATURELLI et. al, 2000; MCKINSTRY, TRANTER e SWEENEY, 2010; 

CVEJIC et. al, 2011; CHAVES, 2014), com sinais para BAT ou BAT silente, resíduo em 

cavidade oral, penetração laríngea ou tosse.  
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Algumas pesquisas relacionaram a BAT às seguintes alterações: disfunções 

cricofaríngeas; alterações do padrão respiratório; tosse crônica; defasagem no mecanismo de 

proteção das vias aéreas e desconforto respiratório (STEIN et. al, 1990; GOOD-

FRATURELLI et. al, 2000; GROSS et. al, 2009; ROBINSON, 2011; CVEJIC et. al, 2011; 

DROZDZ et. al, 2012; ROSA, 2013). Outros autores colocam ainda a necessidade das 

investigações instrumentais para delinear os fatores de risco visando à prevenção de novas 

exacerbações (STEIN et. al, 1990; MOKHLESI et. al, 2002; KOBAYASHI, KUBO e 

YANAI, 2007).  

As exacerbações agudas dos quadros respiratórios são consideradas a maior causa em 

morbimortalidade nesta doença, além de exigir um tratamento de maior custo às famílias e ao 

sistema (GOLD, 2007; SKORETZ e REBEYKA, 2009; TSUZUKI et. al, 2012; FRANCO, 

LEAL e KISSMANN , 2009). Sabe-se que entre os fatores de predisposição para 

potencialização da DPOC, o de maior ocorrência é a inalação de partículas tóxicas por um 

longo período, como ocorre na população tabagista (OLIVEIRA et. al; 2000; BORGES e 

FILHO, 2003; CELLI et al., 2004; SOBONYA, 2006; QASEEM et al., 2011; GOLD, 2011). 

Os estudos que incluíram como critério metodológico participantes com consumo maior de 10 

maços/ano, realizaram a VFS como avaliação instrumental e concluíram que as queixas 

relacionadas à deglutição são maiores nesta população, estando mais suscetível às 

exacerbações e aumento da mortalidade (MOKLEHSI et.al, 2002; CVEJIC et.al, 2011). Não 

foram encontradas evidências quanto a DPOC ocasionada por fatores genéticos ou 

ocupacionais, tampouco quais as frequências de episódios de exacerbação entre a DPOC por 

tabagismo ou fatores por exposição. 

Os estudos de Chaves et. al (2011), Robinson et al (2011), Drozdoz (2012), Bassi 

(2014) e Chaves (2014) contribuíram para o estabelecimento da relação entre disfagia e 

questões relacionadas a qualidade de vida em pacientes com DPOC, encontrando que estes 

pacientes deixam de realizar atividades de vida diária e lazer, por limitações da doença ou 

vergonha devido aos sintomas respiratórios desagradáveis da doença. Embora estes cinco 

estudos tenham mencionado a fonoaudiologia para avaliação dos sintomas de disfagia, 

somente o estudo de Drozdz et al (2012) faz relação dos achados com a terapia 

fonoaudiológica.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Na revisão de literatura realizada verificou-se que ainda há um número reduzido de 

estudos que utilizam a avaliação instrumental para avaliar a deglutição em pacientes com 

DPOC principalmente no estado exacerbado da doença. A maioria dos autores sugere ou 

infere a relação entre aspiração e suas complicações nas doenças respiratórias. 

Com a metodologia de revisão abordada nesse estudo apenas dois trabalhos 

investigaram a deglutição orofaríngea com instrumentos em pacientes com doença pulmonar 

obstrutiva crônica e constataram um número significativo de pacientes com broncoaspiração 

traqueal. 

Sabe-se que as broncoaspirações traqueais causam piora no quadro clínico desta 

população, porém apenas um estudo analisou a deglutição em fase exacerbada da doença. Os 

estudos sugerem a realização da avaliação instrumental em pacientes com doença pulmonar 

obstrutiva crônica exacerbada para melhor compreensão desse processo. 

São necessários novos estudos em pacientes em fase exacerbada da doença, com uso 

da avaliação instrumental da deglutição para conhecimento das frequências das 

broncoaspirações; do volume aspirado; quais as fases da deglutição mais prejudicadas nesta 

população e investigar quais destas alterações podem causar a potencialização da doença e 

piora do quadro clínico do DPOC.  
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