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RESUMO

Objetivo: Descrever a contribuição da fonoaudiologia na reabilitação da disfagia de um
paciente submetido à faringocoloplastia por ingesta cáustica.Síntese dos dados: Relato de
caso retrospectivo, realizado num hospital universitário, em Goiânia – Goiás, Brasil.
Sobre uma paciente que necessitou de reconstrução do trânsito alimentar pós ocorrência
de estenose esofágica associada a comprometimento faríngeo por ingesta de substância
cáustica; descreveu-se o histórico médico, avaliação fonoaudiológica clínica e
instrumental, por meio da videofluoroscopia da deglutição, as estratégias fonoterapêuticas
e a descrição da evolução da terapia por meio de uma escala de ingesta via oral.A
ocorrência de disfagia pós faringocoloplastia é considerável e por não haver descrição da
atuação fonoaudiológica, permitia ocorrência de tratamentos empíricos. Conclusão: O
procedimento de faringocoloplastia exige tratamento integral e multidisciplinar para o
sucesso funcional pós operatório e a reabilitação fonoaudiológica da disfagia é
fundamental para potencializar o sucesso funcional. O manejo fonoterapêutico em nosso
relato demonstrou eficácia reestabelecendo a via oral segura e prazerosa para a paciente e
devolvendo-lhe qualidade devida.
Descritores: Disfagia; reabilitação; faringocoloplastia; fonoterapia; queimadura química.
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ABSTRACT

Objective: Describe the speech - language intervention after colopharyngoplasty due to
caustic lesion of one patient. Data synthesis: retrospective case report performed at the
university hospital, in Goiânia - Goiás, Brazil. For the description of a patient in need of
reconstruction of the digestive tract after the occurrence of esophageal stenosis
associated with pharyngeal involvement due to caustic ingestion; the clinical
history,clinical and instrumental evaluation

of swallowing by videofluoroscopy of

swallowing, the speech therapy of swallowand the description of the evolution by means
of an oral intake scale. The occurrence of dysphagia after colopharyngoplasty is
considerable and there is no description of the speech-language pathology therapy,
allowing the occurrence of empirical treatments. Conclusion: The colopharyngoplasty
procedure requires comprehensive and multidisciplinary treatment for postoperative
functional success and a speech-language pathology rehabilitation of dysphagia is very
important for functional success. The therapeutic management in our report was effective
in restoring the safe and pleasurable oral route to the patient and restoring the quality
oflife.
Key words: Deglutition disorders; rehabilitation;Colopharygoplasty; Speech
therapy; Chemical burns.
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INTRODUÇÃO
A ingestão de substâncias cáusticas causa grande preocupação devido àseveridade
dos casos, fato que é agravado pelo seu fácil acesso, pois estão presentes em diversos
produtos de usodoméstico(1,2).
Elementos cáusticos são aqueles que em contato com componentes celulares como
água, proteína e lipídios, reagem provocando destruição dos tecidos em decorrência da
alta temperatura das reaçõesquímicas(3).
Existem variadas soluções com propriedades corrosivas, sendo mais conhecidas,
aquelas encontradas em produtos de limpeza como branqueadores, detergentes etc, dentre
estes, podemos diferenciá-los em dois grupos: os ácidos (ácido clorídrico, sulfúrico,
acético entre outros) e os álcalis (soda cáustica, hidróxido de lítio etc)(3,4).
A lesão decorrente da ingesta cáustica é categorizada como queimadura química,
que pode ser provocada tanto por ácido quantoálcali, sendo este último uns dos agentes
mais comuns da queimadura e tem a soda cáustica (hidróxido de sódio) como seu agente
mais conhecido(5).
A ingesta cáustica acidental é mais comum entre as crianças, enquanto que entre
os adultos, a causa mais frequente é a tentativa de autoextermínio(6–8). A gravidade das
lesões causadas por queimadura decorrentes de agentes químicos depende de fatores
como: tipo (ácido ou alcalino), quantidade ingerida, a concentração, nível de acidez
(potencial hidrogeniônico – ph), duração de exposição sobre a mucosa, bem como a
intenção do indivíduo(5–8). As lesões podem acometer a cavidade oral, laringe, faringe,
esôfago e estômago;causarsintomas como náuseas, vômitos, febre, taquicardia, dor
retroesternal,odinofagia,

sialorreia,

edisfagia,sendoesteúltimoosintomamaiscomumepersistente,

dispneia,

disfonia
em

5

casos mais severos pode ocorrer estenose esofágica, perfurações e fístulatraqueo- esofágica
(2,9–11)

.
As lesões cáusticas podem causar alterações anatômicas no trato aerodigestivo,

interferindo nas funções de mastigação, deglutição e fonação, principalmente quando
estas são mais significativas em boca e orofaringe(10,12). Tal ocorrência pode levar a
alterações na ejeção posterior do bolo alimentar, diminuição da pressão intra-oral,
alterações no fechamento velofaríngeo, diminuição do peristaltismo e alterações
vocais(10,13). A complicação mais importante em longo prazo é a formação de estenose de
esôfago que, por sua vez, pode causar disfagia e obstrução da saída gástrica, requerendo
dilataçõesrepetidas(2,14).
Disfagia é um sintoma que pode referir-se tanto à dificuldade de iniciar a
deglutição, chamada disfagia orofaríngea, bem como à sensação de que alimentos
sólidose/ou líquidos retêm-se de algum modo na passagem até o estômago, chamada
disfagia esofágica. Pode ainda ocasionar alterações do estado de hidratação e nutrição do
indivíduo, além de comprometer o aparelho respiratório elevando o risco de pneumonia
broncoaspirativa(15,16).
Para diagnosticar a disfagia realiza-se uma minuciosa avaliação clínica e por
vezes, a avaliação instrumental é necessária

(17)

. O diagnóstico por meio da avaliação

clínica aborda aspectos estruturais e funcionais envolvidos no processo deglutitório,
favorecendo a conduta do fonoaudiólogo quanto à alimentação segura e norteia estratégias
de reabilitação, entretanto, a avaliação ésubjetiva(17).
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Quando necessário realizar uma avaliação complementar e objetiva, destaca-se a
Videofluoroscopia da deglutição ou Videodeglutograma (VFD). É considerado padrão
ouro no diagnóstico de distúrbios de deglutição e pacientes de todas as idades e com as
mais variadas doenças podem beneficiar-se de sua realização, pois pode detectar
alterações neste processo e orientar otratamento(17–19). Trata-se de um exame radiológico
dinâmico, caracterizado pela ingestão de alimentos em diferentes consistências e volumes,
misturados ao sulfato de bário que permite visualização das fases da deglutição e de
disfunções anatômicas e funcionais das estruturas envolvidas nesse processo(18,19).
Além da avaliação instrumental por meio da VFD, utilizou-se uma escala
funcional para demonstrar a eficácia da fonoterapia, a FOIS (Functional Oral IntakeScale)
validada no ano de 2015, que tem por objetivo graduar a quantidade de ingesta via oral.
Os níveis da escala vão de 1 a 7, onde o nível 1 equivale a nada por via oral e o nível 7
equivale a via oral total sem restrições (20). (Anexo 3)
É desafiador o manejo do envolvimento faringoesofágico por ingesta cáustica,
pois, apesar de haver opções terapêuticas, ainda não há um consenso e cada paciente deve
ser avaliado de maneira individualizada(21,22). Quando a dilatação não é suficiente para
reverter o quadro de obstrução esofágica e/ou o comprometimento envolve a faringe e a
região cérvico-torácica do esôfago, a interposição cólica deve ser considerada para o
reestabelecimento do trato digestivo superior(21,23).
Em relação à reconstrução do trânsito alimentar em portadores de estenose
cáustica do esôfago associado a comprometimento faríngeo, existem técnicas cirúrgicas
que utilizam o estômago ou o cólon, a utilização do cólon como víscera transposta já está
bem estabelecida na literatura(6,21,24–26), tal fato justifica-se pela faringocoloplastia
necessitar de um segmento anatômico longo, para que seja possível alcançar a região
cervical e realizar a anastomose, também por apresentar um suprimento sanguíneo mais
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constante e uma maiorcapacidade de propulsão, facilitando assim o peristaltismo do
bolusalimentarsólido(21,27). Entretanto, resultados insatisfatórios são comuns após a
faringocoloplastia, entre as principais complicações do pós operatório precoce está à
aspiração, a pneumonia e a disfagia, sendo essa última uma morbidade de ocorrência
significativa(21) .
O Conselho Federal de Fonoaudiologia (CFFa) estabelece que o fonoaudiólogo é
o profissional legalmente capacitado para o exercício de habilitação da deglutição e
reabilitação da disfagia entre outras competências no atendimento à população em todos
os ciclos de vida(28).
Diversos autores relatam a necessidade de atuação multidisciplinar de longo prazo
para a reabilitação da deglutição desses pacientes

(21,27,29)

, contudo, não há relato na

literatura com intuito de expor a contribuição do profissional fonoaudiólogo na reabilitação
desses casos.
Considerando as possíveis complicações orofaríngeas decorrentes da ingesta
cáustica e a ocorrência de modificações e adaptações anatomofisiológicaspós
faringocoloplastia, este estudo objetivou em descrever a contribuição da fonoaudiologia,
na reabilitação da disfagia, de um paciente submetido ao procedimento cirúrgico relatando
sua evolução, de maneira eficaz e eficiente, de forma a potencializar os resultados
funcionais.

1. SÍNTESE DOS DADOS
Estudo qualitativo retrospectivo em forma de relato de caso clínico, de um 1
paciente, submetido à faringocoloplastia com histórico de ingesta cáustica. Os dados
foram coletados por meio de revisão do prontuário. Aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa Médica e Humana do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás
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(CEP) por meio do parecer de número 1.964.953.
Paciente do gênero feminino, 41 anos de idade, residente em Goiânia – Goiás, foi
encaminhada ao serviço de emergência do Hospital das Clínicas da Universidade Federal
de Goiás (HC/UFG) no ano de 2010, depois de 60 dias de ter ingeridosoda cáustica
(hidróxido de sódio/soda cáustica)por intenção de autoextermínio, no momento,
apresentava disfagia, tosse frequente, engasgos, regurgitação e falta de ar. Estado geral
regular, ex-tabagista, desnutrida, dispneica, sialorreica, febril e desidratada.
Logo após foi submetida a exames entre eles: endoscopia digestiva alta (EDA) que
mostrou estenose de orofaringe, radiografia de tórax o qual evidenciou pneumotórax à
esquerda e infiltrados bilaterais, e a radiografia de esôfago demonstrou estenose esofágica
e fístula traqueo- esofágica. Paciente foi submetida à traqueostomia, drenagem torácica e
gastrostomia, respectivamente, ainda no ano de 2010.
Posteriormente, em 2012 ao exame de videonasofibrolaringoscopia diagnosticou-se
estenose supraglótica com diâmetro compatível com a respiração e aspectos cicatriciais de
acidente cáustico. Em orofaringe havia processo cicatricial com retração fibrótica e
fixação da epiglote, laringe com mobilidade de pregas vocais com comissura anterior
fibrótica e a traqueia com retração cicatricial e diminuição da luz em 4 centímetros abaixo
da glote.
No período entre 2012 e 2014, a paciente manteve seguimento ambulatorial com
equipe médica, nutrição e psicologia. Foi submetida a dilatações esofágicas nesse período.
Em janeiro de 2016, realizou-se VDF, utilizando o protocolo usado na instituição
(HC/UFG),evidenciando que o conteúdo ingerido (líquido) acumulava no terço superior
do esôfago com passagem de apenas um filamento do volume, diagnosticando estenose
em terço superior do esôfago. (Figura 1 – videofluoroscopia da deglutição préoperatória)
Deu-se seguimento médico ambulatorial até a realização da cirurgia de
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esofagectomia e faringocoloplastia com interposição retroesternal do cólon transverso e
anastomose faringo-cólica posterior no ano de 2016.

a) AVALIAÇÃOFONOAUDIOLÓGICA
A paciente foi avaliada pela equipe de fonoaudiologia, no 4º dia dopós operatório
da faringocoloplastia, à beira leito, com sinais vitais dentro dos padrões de normalidade,
respiração espontânea em ar ambiente, presença de estoma cervical em processo de
cicatrização, dieta exclusiva por gastrostomia. Apresentava ainda, paresia em hemiface
esquerda, dificuldade articulatória, qualidade vocal hipernasal, língua e palato mole com
retração cicatricial, diminuição da mobilidade lingual, vedamento labial insuficiente e
assimétrico, sialorreia, reflexos de vômito e tosse presentes.
Na avaliação fonoaudiológica, verificou-se que a paciente não apresentava reação
motora da deglutiçãoe exibia sinal de toalha molhada “cuspia num paninho ou em sacos
plásticos”, pois era frequente a ocorrência de engasgos e tosse. Ao solicitar a deglutição
da saliva, verificou-se sialoestase, deglutições múltiplas, tosse intensa, voz molhada,
ausculta cervical positiva. Foram necessárias manobras fonoaudiológicasprotetivas para
ocorrer clearencelaríngeo.
Constatou-se ainda que, a paciente utilizava o recurso empírico de chupar pirulito,
orientada pela equipe médica como forma de reabilitar a deglutição.Por meio do protocolo
de avaliação clínicada deglutição utilizado no HC-UFG, conclui-se o diagnóstico
fonoaudiológico de disfagia mecânica grave, FOIS nível 1 – nada por viaoral.

b)FONOTERAPIA
Com o objetivo terapêutico de regressão do quadro de hemiparesia facial e
reabilitação da deglutição de maneira eficaz e eficiente, a paciente foi submetida à

10

estimulação de pontos motores da face, exercícios para aumento de força e mobilidade
dos órgãos fonoarticulatórios (OFAS) e treino deglutição. Recebeu orientações para
realizar exercícios 3 vezes ao dia, sendo que a fonoterapia com a presença da
fonoaudióloga ocorria diariamente no período de internação. Após a alta, o
acompanhamento passou a ser ambulatorial, ocorrendo 1 vez por semana com sessões de
40 minutos.
As estratégias de reabilitação utilizadas inicialmente basearam-se em:


Estimulação de pontos motores da face;



Manobras posturais: cabeça fletida, cabeça para trás;



Manobras

de

deglutição:

deglutição

de

esforço,

massako,

deglutiçõesmúltiplas e elevação digital da laringe;


Exercícios de mobilidade laríngea: grave/agudo a-i, protrusão exagerada
dalíngua.



Treino direto da deglutição com oferta via oral;



Consistência alimentar: iniciou-se o processo de introdução alimentar com
a consistência líquida, líquida pastosa, pastosa e sólida respectivamente.

A introdução de volume de dietainiciou-se no primeiro mês pós-operatório com
líquido em 2 ml medido em seringa e ofertado em copo, a deglutição foi associado a
manobras facilitadoras. Posteriormente, quando a paciente já não apresentava tosse,
engasgos e diminuição da saturação de oxigênio como volume, houve progressão para
3mls e 5 mls respectivamente, ocorrendo episódios assistemáticos de tosse e engasgo,
FOIS 2 - dependente de via alternativa e mínima via oral de algum alimento ou líquido.
Ressalta-se que a paciente recebia orientações para reproduzir os treinos em casa
utilizando as manobras facilitadoras e protetivas necessárias, em volume previamente
acordado.
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No 2º mês de acompanhamento fonoaudiológico, a paciente já realizava ingestão
segura e confortável da consistência líquida, cerca de 400 ml/dia, fracionados, com
diminuição da sialoestaseem cavidade oral e sem sinais clínicos sugestivos de aspiração
laringo-traqueal, evoluindo para o FOIS nível 3 - dependente de via alternativa com
consistente via oral de alimento ou líquido.
Ao 3º mês a paciente realizava ingestão oral segura de consistência liquida e
iniciou treino de consistência líquida pastosa, a progressão ocorreu associada aos
exercícios e manobras, principalmente as manobras de deglutição que facilitavam a
propulsão como a deglutição com esforço e deglutições múltiplas, com evolução do FOIS
ao Nível 4 - via oral total de uma única consistência. Em casa, ingeria líquidos em volume
livre e realiza treino de deglutição com cerca de 500 ml (fracionados ao longo do dia) de
iogurtes, vitaminas, mingais finos, etc.
No 4º mês de terapia foi submetida à intervenção cirúrgica para fechamento do
estoma da traqueostomia,que estava em processo cicatricial e à VFD, evidenciando
deglutição funcional nas fases oral e orofaríngea nas consistências testadas (líquida,
líquida pastosa) e disfagia esofágica leve para a consistência pastosa, sendo possível a
evolução para FOIS nível 5 - via oral total com múltiplas consistências,porém com
necessidade de preparo especial ou compensações. (Figura 2- videofluoroscopia da
deglutição após 4 meses defonoterapia)
No 5º mês, deu-se inicio ao treino de dieta pastosa (pão sovado, macarrão,
legumes cozidos, frutas macias,etc). A paciente realizava adequado gerenciamento
salivar, não apresentando sinal da toalha molhada, melhora significativa da simetria facial
com regressão da hemiparesia e melhora da mobilidade lingual. Relatava ainda episódios
de regurgitação e vômitos esporádicos. Recebeu orientações quanto aoscuidados à
ingesta: postura, volume, velocidade e manobras necessárias. Permanecendo em FOIS

12

nível 5.
Ao final do 6º mês a paciente já utilizava a via oral para ingestão de líquido,
líquido pastoso e pastoso em volume livre, apenas um suplemento alimentar prescrito por
nutricionista era administrado via gastrostomia. Permanecendo FOIS nível 5, com a
inclusão de diversos alimentos, os quais eram ingeridos em treino no ambulatório e
posteriormente, liberados para ingestão em casa.
Já no início do 7º mês de acompanhamento, iniciou-se a introdução de dieta sólida,
nesse período foi necessário treino específico para mastigação, pois a paciente
apresentava dificuldade em realizar incisão e trituração eficiente dos alimentos,
dificultando a formação do bolo alimentar e consequentemente dificultando a deglutição
segura. Entretanto, com treino e orientações, foi possível evoluir a consistência alimentar
e o FOIS para o nível 6 - via oral total com múltiplas consistências, sem necessidade de
preparo especial ou compensações, porém com restrições alimentares.
No 8º mês, a paciente seguia em fonoterapia, com ingesta via oral com múltiplas
consistências em todas as refeições e volume livre, sem necessidade de associação de
suplementação via gastrostomia e foi submetida novamente a VFD para reavaliação
instrumental da eficácia e segurança da deglutição pós fonoterapia. Infelizmente, por
problemas técnicos, não foi possível gravar o exame,sendo disponibilizado somente o
laudo que concluiu deglutição funcional para todas as consistências, trânsito esofágico
adaptado, porém beneficiando-se com alteração de consistência. Permanecendo em FOIS
nível 6.
Após 9 meses, a paciente apresentava condições funcionais para ingestão de dieta
livre por via oral sem restrições, com adequado gerenciamento salivar, ausência de sinais
clínicos de aspiração laringo-traqueal, regressão total da hemiparesia facial, mastigação
eficiente e deglutição segura com escala de ingestão por via oral FOIS nível 7 – Via oral
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total sem restrições. Caracterizando a deglutição como funcional e apta a
altafonoaudiológica.
c)

DISCUSSÃO

A ingestão de substâncias corrosivas e seus malefícios ao sistema gastrointestinal é
considerado um problema de saúde pública grave(30). Um estudo brasileiro aponta que, a
ingestão desses elementos leva à estenose esofágica em até 33% dos casos registrados no
país e a soda cáustica como elemento mais comumente ingerido(31).
O padrão de ingesta é variável de acordo com a localização geográfica, na maioria
das vezes é associada aos costumes locais e a facilidade ao acesso a uma substância
particular, por exemplo, na Índia e na Turquia os ácidos tiveram maior incidência de
ingestão, nos EUA o branqueador era mais frequentemente ingerido, já na Sérvia, França
e Brasil o álcalis(24). Tal fato pode ser justificado no Brasil por diversos produtos de
limpeza, que são facilmente adquiridos, terem em seus compostos elementos cáusticos à
base de álcalis como desinfetantes, água sanitária, detergentes, etc.
A idade média de ocorrência de ingesta é variável, sendo apontada a 4ª década de
vida como a mais frequente nos casos de tentativa suicida (2). Um estudo de Dray e Cattan,
com 315 pacientes adultos que foram internados por ingestão cáustica demonstrou que,
138 deles (43,8%) eram homens e 177 (56,2%) mulheres e a idade média era de 15 a 40
anos. A ingestão ocorreu com intenção de autoextermínio em 239 pacientes (76%) e
acidental em 73 pacientes (23%). 90 pacientes utilizaram a soda cáustica (29%), 107
deles, a lixívia (34%) e 24 utilizaram ácidos fortes (8,6%)(25). Os achados descritos
corroboram com o perfil do paciente descrito nesse relato.
A ocorrência de estenose esofágica pós ingesta é significativa(6,7,15,22), incidindo
em até 80% dos casos dependendo do grau da queimadura e explica-se pela deposição de
colágeno e fibrose que ocorre após a recuperação da lesão inicial causando retração
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cicatricial resultando em encurtamento e estenose esofágica(6,11).
Quando não há resultados eficazes com a dilatação, sendo este o tratamento
conservador mais comum, a presença da estenose pode causar disfagia a ponto de
incapacitar o indivíduo a deglutir saliva(7)e comprometer seu aporte nutricional(6), nesses
casos a cirurgia é inevitável(6). Após a constituição da neofaringe, é esperado falta de
sensibilidade e baixa capacidade propulsora, afetando assim o impulso mecânico
necessário para realizar o adequado trânsito do bolo alimentar no primeiro estágio
voluntário da deglutição,por meio da anastomose, levando a episódios recorrentes de
estase no nível da entrada da laringe potencializando o risco de aspiração e pneumonia,
podendo resultar em gravidade do quadro clínico do indivíduo(26).
Nesta

experiência,

foi

possível

observar

a

necessidade

de

intervençãofonoaudiológica para melhorar a mobilidade e capacidade propulsora da
neofaringe por
meio da adequada preparação do boloalimentar na fase oral da deglutição, associada a
manobras facilitadoras, diminuindo significativamente as queixas de disfagia.
Quanto à reabilitação, a literatura pesquisada relata a necessidade de uma
abordagem multidisciplinar(25,27,32–34), inclusive afirmam que o sucesso pós operatório
depende do sucesso funcional(21).
Lobecketal, realizaram um estudo de abordagem multidisciplinar que, relatou a
atuação fonoaudiológica em todos os pacientes submetidos a faringocoloplastia com o
objetivo de aperfeiçoar a deglutição(34). Entretanto não foi encontrada nas bases
pesquisadas, literatura que descrevesse as estratégias e/ou planejamento terapêutico
utilizados no processo de reabilitação desses pacientes.
É comum que os pacientes necessitem de uma via alternativa de alimentaçãopor
gastrostomia ou jejunostomia para correção da desnutrição enquanto a via oral não pode
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ser estabelecida(23,32). Neste relato, a paciente utilizou a gastrostomia como única via
alimentar por 6 anos, até ser submetida a cirurgia e poder iniciar treinos de deglutição.Por
alguns meses, a paciente necessitou de associação de nutrição via gastrostomia e via oral
para auxiliar no ganho de peso enquanto se restabelecia a via oral o suficiente para manter
seu aporte calórico, somente após, a gastrostomia foi removida.
A nutrição oral pôde ser iniciada entre5(21)a 10 dias(35)após a reconstrução. No
presente estudo a introdução de dieta oral ocorreu cerca de 15 dias após o procedimento
cirúrgico, assim que iniciou-se o atendimento ambulatorial, contudo a paciente já
realizava exercícios para minimizar alterações do complexo orofaríngeo e manejo de
saliva, orientados pela fonoaudióloga.
A reabilitação da deglutição funcional, é relatada como aparentemente difícil e
demorada, levando a necessidade de um programa a longo prazo formado por uma equipe
multidisciplinar para alcançar esse objetivo(21). Durante o processo entre o pré e pós
cirúrgico, a paciente recebeu atendimento médico, nutricional, fisioterapêutico e
psicológico, entretanto em momentos diferentes durante as diversas internações
hospitalares, e o atendimento fonoaudiológico ocorreu somente no momento pós
cirúrgico.
Vale ressaltar que o objetivo da reabilitação da disfagia foi propiciar uma
deglutição com eficácia e eficiência, tais termos são conceituados respectivamente por
Furkim(20)como: a) o retorno de nutrição adequada por via oral e segurança de deglutição
e, b) o impacto positivo causado pelos exercícios como, porexemplo, o aumento da força
e precisão de determinados grupos musculares.
A média de tempo para reestabelecimento total da via oral foi escassamente
descrito. Um estudo realizado Chiricaet al(26) realizado na França com 58 pacientes,
relatou os resultados funcionais após um período maior que 6 meses pós
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faringocoloplastia. Entre o total, 3 pacientes não tiverem seguimento, 32 pacientes (70%)
obtiveram via oral exclusiva, 10 pacientes (21%) utilizaram via oral associada a
jejunostomia para manter um peso estável e ao final desse período para 4 (9%) pacientes a
via oral ainda não era possível(26).Outro estudo, relata que a média de acompanhamento
pós operatório foi de 10 meses e ao final desse período 84% dos paciente submetidos a
faringocoloplastia podiam alimentar-se exclusivamente por via oral(24).Neste relato, a
deglutição funcional foi totalmente restabelecida, alcançando o nível 7 da escala FOIS em
9 meses de fonoterapia.
Ressalta-se que, a participação e adesão do paciente durante o tratamento e seu
interesse em recuperar-se é muito importante para o sucesso terapêutico e
consequentemente, seus desfechos funcionais pós faringocoloplastia(26,35).
CONCLUSÃO
A ocorrência de lesões por ingesta cáustica não é incomum e diante da necessidade
de reconstrução do trato gastrointestinal por lesões esofágicas e faríngeas, a literatura
aponta a faringocoloplastia como procedimento altamente recomendado. Conclui-se que, o
procedimento de faringocoloplastia exige tratamento integral e multidisciplinar para o
sucesso funcional pós operatório e que, a reabilitação fonoaudiológica da disfagia é
fundamental para obtenção de resultados satisfatórios. O manejo fonoterapêuticoneste
relato demonstrou eficácia reestabelecendo a via oral segura e prazerosa para a paciente e
devolvendo-lhe a qualidade devida.
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ANEXOS

Anexo 1 – Parecer do Comitê de Ética
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ANEXO2 - Escala Funcional de Ingestão por Via Oral – Functional Oral
IntakeScale– FOIS

Nível 1: Nada por via oral ( )
Nível 2: Dependente de via alternativa e mínima via oral de algum alimento ou líquido ( )
Nível 3: Dependente de via alternativa com consistente via oral de alimento ou líquido ( )
Nível 4: Via oral total de uma única consistência ( )
Nível 5: Via oral total com múltiplas consistências, porém com necessidade de preparo
especial ou compensações ( )
Nível 6: Via oral total com múltiplas consistências, porém sem necessidade de preparo
especial ou compensações, porém com restrições alimentares ( )
Nível 7: Via oral total sem restrições ( )
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ANEXO 3 – Normas de publicação do periódico.

O manuscrito, incluindo ilustrações e referências bibliográficas, deve estar em
conformidade com os “Requisitos Uniformes para Originais Submetidos a Revistas
Biomédicas”, publicado pelo ComitêInternacional de Editores de Revistas Médicas
http://(www.icmje.org). Omanuscritodeveconter

I.

I.
II.
III.
IV.

asseguintesseções:

Páginade
rosto;
em
português,
abstract
Texto;
Agradecimentos
e
conflitos

Resumo

em

inglês;

de

interesse;
Referências.
Para a redação do manuscrito, deve-se utilizar o Microsoft Word, ser formatado

para folha tamanho A4, com todas as margens de 25 mm, fonte Times New Roman,
tamanho 12, espaço duplo em todas as seções e páginas numeradas no canto superior
direito iniciando na página derosto.
I.

Páginaderosto
A páginaderostodeveráconter:
• Título do manuscrito em português, inglês ou espanhol, de acordo com o idioma do
manuscrito;em negrito, centralizado e em letras caixa alta para o títuloprincipal.
• O Título deve ser conciso e explicativo, representativo do conteúdo do trabalho,
conteraté14palavrasesemsiglas.
• Tradução do titulo em inglês/português, em itálico, negrito, centralizado e em letras
maiúsculo-minúscula.
• Título resumido do manuscrito com no máximo 40 caracteres, incluindo osespaços.
• O tipo de colaboração enviada (artigo original, artigo de revisão, descrição ou avaliação
de experiências).
• Nomecompletoefiliaçãoinstitucionaldecadaautor,permitindoaté8autores.
• Nome, endereço institucional (Rua/avenida, bairro, CEP, cidade, estado, país), telefone
e e-mail do primeiro autor e do autor responsável pela correspondência (que será
contatado durante o período de submissão do manuscrito e que constará no artigo para
posterior contato
sobre a publicação).
• Fontefinanciadora(órgãosouinstituiçõesdefomento)dapesquisa,sehouver.
• Se o manuscrito foi baseado em tese/dissertação, colocar o título, o nome da instituição,
o anode defesaeonúmerodepáginas.
II.
• Descrição

Resumoeabstract
ou Avaliação de Experiências: devem conter de forma sintetizada e
estruturada: objetivo,síntesedos
dadoseconclusão.
• O resumo deve conter até 250 palavras, e o abstract deve ser uma versão fiel do resumo
em
português.
• Descritores e Descriptors: inserir de 3 a 6 descritores, listados nos Descritores em
Ciências da Saúde, da Biblioteca Virtual em Saúde (DeCS.bvs.br)ao final do resumo e do
abstract, apresentadosemportuguêseeminglês.
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III.

Texto
A estruturação do texto deve se adequar à norma Vancouver de texto, referencial

teórico e aotipo
Descrição

deartigo, conforme abaixo:
ou

avaliação

deexperiências:

As descrições devem conter uma introdução, com fundamentação teórica sobre o assunto
para situar o leitor quanto à importância do tema para promoção da saúde/saúde coletiva,
a justificativa da experiência e os seus objetivos; Síntese dos dados, que pode ser
subdividida em seções/tópicos, descrevendo a experiência e a prática à luz de teoria ou
conceito que a fundamentem; e a conclusão, baseada nos dados analisados e nos objetivos
propostos.

No caso de avaliação, devem-se seguir a mesma padronização recomendada

para os artigos originais (introdução, métodos, resultados, discussão e conclusão). A
avaliação deve compreender aspectos positivos e negativos e dificuldades para sua
realização. Sem resultadosde pacientes. Limite permitido de 4.000 palavras e 3
ilustrações. A contagem de palavras inclui o texto, agradecimentos

e

conflitosde

interesse e referências.
Agradecimentos

e

conflito

de

interesse.

Nesta seção incluir, de forma sucinta, colaborações que não justificam autoria,
como auxílios técnicos, financeiros e materiais, incluindo auxílios institucionais,
governamentais ou privados, sendo colocados antes das referências e quando
absolutamente necessário. Autores devem informar se o manuscrito apresenta relações
que possam implicar em potencialconflitodeinteresse,sendocolocadoantesdasreferências.
IV Referências
As referências bibliográficas devem estar após a seção conclusão ou
agradecimentos com a mesma formatação recomendada para o restante do manuscrito,
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sendo dispostas por ordem de entrada no textoe numeradas consecutivamente, sendo
obrigatória a sua citação. No texto, devem ser citadas por ordem de aparecimento,
utilizando-se algarismos arábicos, sobrescritos e

entre parênteses. A exatidão das

referências constantes e a sua correta citação no texto são de responsabilidadedoautor.
Aceitar-se-á um máximo de 20% de referencial advindo de livros, teses e dissertações. E
no mínimo 60% de referencial dos últimos cinco anos (75% desejável), incluindo-se
artigos de línguaestrangeira.
Usualmente,o número
que

de

referências

deve

totalizar

não

mais

60 para Artigos de Revisão e 40 citações para Artigos Originais e Descrição ou

Avaliação de Experiências; sendo ummínimo aceitávelde 20referências.
Devem ser formatadas no estilo Vancouver, conforme os exemplos a seguir.
Incluir todos os autores de cada artigo ou livro; em trabalhos com um grande número de
autores, deverão ser listados os primeiros seis (6) seguidos de “et al.”. Referências já
aceitas, mas ainda não publicadas podem ser incluídas, acrescentando a expressão no
prelo, conforme exemplo a seguir.
Para maiores detalhes consulte os “Requisitos Uniformes para Originais
Submetidos a Revistas Biomédicas”, disponível no site: http://www.icmje.org/#printIV.A.9.b. ReferenceStyleandFormat e acesso direto

pela

National

Medicine no sitehttps://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html

Library

of
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FIGURA 1–Videofluoroscopia da deglutição préoperatório

Seriógrafo telecomandado da marca Siemens modelo AxiomIocono MD
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FIGURA 2 - Videofluoroscopia da deglutiçãoapós 4 meses de fonoterapia.

Seriógrafo telecomandado da marca Siemens modelo AxiomIocono MD

