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PERFIL FONOAUDIOLÓGICO DE PACIENTES ATENDIDOS PELA 

EQUIPE DE CUIDADOS PALIATIVOS NO PRONTO-SOCORRO DE UM 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

 
SPEECH LANGUAGE THERAPY PROFILE OF PATIENTS RECEIVING PALLIATIVE 

CARE AT SCHOOL HOSPITAL EMERGENCY SERVICE 

 
 
Resumo 
 
Objetivo : Descrever o perfil clínico, fonoaudiológico e sociodemográfico de pacientes 
atendidos pela equipe de cuidados paliativos no pronto-socorro de um hospital 
universitário. Método: Pesquisa de caráter quantitativo, descritiva e transversal. A 
amostra foi constituída por 9 participantes adultos, que estavam sob os cuidados da 
equipe de cuidados paliativos. Foram utilizados 2 questionários, um sócio-demográfico 
e um de avaliação fonoaudiológica. Resultados: A maioria dos 9 participantes foram do 
sexo masculino, com ensino fundamental completo, e média de idade de 57 anos. 
Todos os pacientes tinham diagnostico de câncer, sendo o aparelho digestivo o sítio 
mais acometido, e 5 individuos apresentavam metástases. A maior parte dos indivíduos 
tinham diagnóstico nutricional de caquexia e alteração do nível de consciência. Com 
relação aos aspectos fonoaudiológicos, houve predominância da via oral exclusiva, 
alterações na mobilidade dos órgãos fonoarticulatórios, e disfagia orofaríngea. Conclui-
se que a fonoaudiologia na equipe dos cuidados paliativos proporciona ao paciente uma 
assistência integral, auxiliando numa alimentação prazerosa, segura e confortável, além 
de orientar paciente e familiares quando a via oral não é mais possível. 
 
Descritores: Fonoaudiologia. Cuidados Paliativos. Disfagia. Deglutição. Pronto-
Socorro. 
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Abstract 

 
Purpose : To describe the clinical, speech language therapy and sociodemographic 
profile of patients receiving palliative care at emergency service of a school hospital. 
Methods : Descriptive, quantitative and cross-sectional study. The sample was 
constituted for 9 adults participants receiving palliative care. Data were collected through 
2 questionaries about sociodemografic data and speech language assessment. 
Results : Most participants were male, with middle school completed and middle age of 
57 years. All of the patients were diagnosed with cancer,   
being the digestive system the most affected site, and 5 individuals had metastases. The 
majority of the individuals presented cachexia and change in level conciousness. 
Regarding speech language aspects, there was predominance of exclusive oral feeding, 
alterations in the mobility of phonoarticulatory organs and oropharyngeal dysphagia. 
Conclusion: The role Speech Language Therapy in a palliative care team provides a 
comprehensive patient care, aiding in pleasurable, safe and comfortable feeding, 
bedsides guiding patient and their relatives about the impossibility of oral feeding. 
 
 
 
Keywords : Speech, Language and Hearing Science. Palliative Care. Dysphagia. 
Deglutition. Emergency Medical Services. 
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Introdução 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), cuidados paliativos referem-

se a uma assistência cujo objetivo é melhorar a qualidade de vida de pacientes e seus 

familiares, que enfrentam doenças que ameacem a continuidade da vida, por meio da 

prevenção e alívio do sofrimento. O ideal é que os cuidados paliativos iniciem 

precocemente, com avaliação e tratamento da dor e outros problemas de ordem 

psicossocial, física e espiritual(1).   

O trabalho da equipe multidisciplinar é fundamental para ajudar o paciente e 

seus familiares no enfrentamento dos diferentes desafios causados pelo 

desenvolvimento da doença. Dessa forma, a participação de diversos profissionais tem 

o objetivo do cuidado uniforme, integral e humanizado(2,3).  

O foco do fonoaudiólogo nos cuidados paliativos é auxiliar nos distúrbios da 

deglutição e comunicação(4-6). Muitos pacientes cursam com disfagia durante a 

evolução da doença, podendo apresentar complicações como problemas respiratórios 

(pneumonia e insuficiência respiratória), desnutrição e desidratação(4,7). A 

fonoaudiologia atua proporcionando uma alimentação segura, prazerosa, com máximo 

de conforto, respeitando os desejos do indivíduo e de sua família, além de reduzir o 

estresse relacionado a alimentação durante o processo de morte(4,5,7,8). 

A comunicação também pode se apresentar comprometida nos pacientes 

paliativos. Cabe ao fonoaudiólogo desenvolver estratégias a fim de maximizar e otimizar 

a comunicação entre paciente – família e paciente – equipe, ou estabelecer uma 

comunicação não-verbal efetiva, garantindo uma melhor qualidade de vida(4-9). 
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O objetivo deste estudo é descrever o perfil clínico, fonoaudiológico e 

sociodemográfico de pacientes atendidos pela equipe de cuidados paliativos no pronto-

socorro de um hospital universitário.   

 

Metodologia 

Trata-se de um estudo descritivo, transversal e quantitativo, realizado com nove 

pacientes, que estiveram internados no Pronto-Socorro de um Hospital Universitário do 

estado de Goiás, entre julho e outubro de 2017. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC-

UFG/EBSERH), pelo parecer 2.132.919/2017.  

Os critérios de inclusão foram participantes acima de 18 anos, de ambos os 

sexos, com diagnóstico médico de cuidados paliativos, que estivessem internados no 

Pronto-Socorro do HC-UFG/EBSERH. Foram excluídos os participantes que não 

aceitassem participar da pesquisa, não estivessem aptos e/ou sem responsável legal 

para assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

Foi utilizado um questionário sociodemográfico, elaborado pela pesquisadora, 

baseado de outros questionários (Anexo 3), abrangendo itens referentes à identificação 

do participante, renda familiar e escolaridade, que podia ser respondido tanto pelo 

participante, como pelo acompanhante ou responsável legal. O Protocolo de Avaliação 

Fonoaudiológica (Anexo 4) foi dividido em duas partes: a primeira é composta de dados 

referentes à doenças de base, tempo de diagnóstico, tipo de cuidado paliativo, tempo 

de diagnóstico em cuidado paliativo, estado nutricional e nível de consciência, sendo 

que tais dados foram coletados em prontuário; a segunda parte diz respeito à via de 

alimentação, padrão respiratório e Avaliação dos Órgãos Fonoarticulatórios (OFAs). 
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Na Avaliação dos Órgãos Fonoarticulatórios foram avaliados a mobilidade e 

funcionalidade de lábios, língua, bochechas, palato mole; elevação laríngea; presença 

de elementos dentários, estado da higiene oral presença de sialorréia e/ou xerostomia, 

verificação dos reflexos protetivos de GAG, tosse e deglutição. Também foram feitas 

perguntas referentes à alimentação do participante em casa, como modificações na 

consistência alimentar, apetite, presença de dificuldade para mastigar e odinofagia. 

Para a avaliação funcional da deglutição foi utilizado o Protocolo de Avaliação 

Funcional da Deglutição à Beira Leito, adaptado de outros autores(10) (Anexo 4). Foram 

avaliados presença de deglutições múltiplas, captação e preparo do bolo, vedamento 

labial, escape extraoral, tempo de trânsito oral, resíduos em cavidade oral, coordenação 

entre as fases oral e faríngea, elevação laríngea, sinais clínicos de aspiração, dispneia, 

voz molhada, pigarro, engasgo tosse e realizada a ausculta cervical durante e após a 

deglutição. 

Para seleção dos participantes, inicialmente, foi verificada a prescrição médica, 

onde constavam além do diagnóstico de cuidado paliativo, os dados referentes a 

medicação, doença de base e número de prontuário. Em seguida, o participante e/ou 

responsável legal era informado e convidado, pela pesquisadora, a participar da 

pesquisa, mediante a assinatura do TCLE, que podia ser assinado pelo participante ou 

pelo responsável legal.  

A Avaliação fonoaudiológica foi realizada após liberação médica, e sempre 

respeitando o nível de consciência de cada participante. Inicialmente, o indivíduo era 

posicionado, com cabeceira elevada ou sentado no leito. Em seguida, era realizada 

ausculta cervical, inspeção da cavidade oral e avaliação dos OFAs propriamente dita. 

Para essa avaliação, o indivíduo era solicitado a realizar movimentos propostos ou 
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seguir o modelo dado pela pesquisadora. Após a avaliação os dados eram anotados 

nos devidos protocolos.  

A avaliação funcional da deglutição ocorreu com a dieta que estava prescrita 

para cada participante e também com o líquido, sendo ofertada no copo ou na colher.  

Se o participante não quisesse ou não se sentisse confortável para a avaliação da 

deglutição, apenas a avaliação estrutural dos OFAs era realizada.  

Para a análise estatística dos dados, foram utilizados os softwares: SPSS V20, 

Minitab 16 e Excel Office 2010. 

 

Resultados 
 

Foram selecionados 9 participantes, atendidos no pronto-socorro. Dos 9 

questionários referentes aos dados sociodemográficos, 7 foram respondidos por 

acompanhantes (familiar ou responsável legal). Como resultado observa-se uma 

população com média de idade de 57 anos, a maioria do sexo masculino 5 (55,6%), 

com predominância da raça branca 5 (55,6%), sendo que 4 (44,4%) participantes 

concluíram o ensino fundamental, 7 (77,8%) eram casados, 6 (66,7%) procedentes de 

Goiânia e 5 (55,6%) não souberam informar sobre a renda familiar (Tabela 1). 

Tabela 1: Dados Sociodemográficos 

Variáveis N  % 

Sexo 

Feminino 

Masculino 

 

4  

5  

 

44,4% 

55,6% 

Raça 

Branca 

Parda 

Negra 

 

5  

3  

1  

 

55,6% 

33,3% 

11,1% 
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Escolaridade 

Ens. fundamental incompleto 

Ens. Fundamental completo 

Ens. Médio completo 

 

3  

4  

2  

 

33,3% 

44,4% 

22,2% 

Estado Civil 

Solteiro  

Casado 

 

2  

7  

 

22,2% 

77,8% 

Procedência 

Zona rural/interior de GO 

Zona urbana/interior de GO 

Zona urbana de Goiânia 

 

2  

1  

6  

 

22,2% 

11,1% 

66,7% 

Renda Familiar  

Entre 1 e 2 salários mínimos 

Entre 3 e 5 salários mínimos 

Não soube informar 

 

3  

1  

5  

 

33,3% 

11,1% 

55,6% 

Total 9  100% 

Legenda: N: número da amostra, %: porcentagem, Ens.: ensino, GO: Goiás 

Com relação à patologia, 100% dos indivíduos foram diagnosticados com câncer. 

O aparelho digestivo foi o mais acometido (adenocarcinoma sigmoide, câncer de 

pâncreas, de papila duodenal e de reto), sendo representado por 4 (44,4%) dos 

participantes, 1 (11,1%) carcinoma espinocelular de vulva, 1 (11,1%) câncer de 

próstata, 1 (11,1%) mielofibrose primária, 1 (11,1%) linfoma das células do manto e 1 

(11,1%) câncer de mama. Dos 9 participantes, 5 (55,6%) apresentavam metástases, 

sendo elas cerebral, hepática e óssea. 

Os tipos de cuidado paliativo prevalentes foram o exclusivo e o não exclusivo 

complementar (Figura 1), sendo que o tempo médio de tratamento até o diagnóstico de 

cuidados paliativos foi de 14,2 meses ± 12,4, o tempo de tratamento em cuidados 

paliativos foi de 4,14 meses e 6 (66,7%) dos participantes não estavam nas últimas 72 

horas de vida. 
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Figura 1: Tipo de Cuidados Paliativos 

Legenda: %: porcentagem 

 

Com relação ao nível de consciência, 3 (33,3%) dos participantes encontravam-

se confusos, e 3(33,3%) estavam rebaixados no momento da avaliação (Figura 2). 

 

Figura 2: Nível Consciência 

O diagnóstico de caquexia esteve presente em 6 (66,7%) dos participantes, o 

estado nutricional prevalente foi a desnutrição grave (44,4%), e a via de alimentação 

predominante foi a via oral (Tabela 2). 
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Tabela 2: Presença de caquexia, estado nutricional e vias de alimentação 

Variáveis N  % 

Presença de Caquexia 

Sim 

Não 

 

3  

6  

 

33,3% 

66,7% 

Estado Nutricional 

Desnutrição 

Moderadamente desnutrido 

Desnutrição grave 

Obesidade 

 

2  

2  

4  

1  

 

22,2% 

22,2% 

44,4% 

11,1% 

Via de Alimentação 

Gastrostomia exclusiva 

VO branda 

VO branda conforme aceitação 

VO conforme aceitação (sem 

consistência determinada) 

VO líquida-pastosa 

VO livre 

VO conforme aceitação 

VO laxativa conforme aceitação 

 

1  

1  

1  

1  

 

1  

1  

1  

1  

 

11,1% 

11,1% 

11,1% 

11,1% 

 

11,1% 

11,1% 

11,1% 

11,1% 

Total 9  100% 

Legenda: N: número da amostra, %: porcentagem, VO: via de alimentação 

Os dados apresentados na Tabela 3 mostram que 3 (33,3%) dos participantes 

referiram dificuldade para mastigar, 4 (44,4%) modificaram a consistência alimentar, 4 

(44,4%) modificaram o tempo de refeição, passando a comer mais lentamente, nenhum 

dos indivíduos relatou apresentar odinofagia e 4 (44,4%) referiram que o apetite estava 

reduzido.  

Tabela 3: Auto-percepção sobre dificuldade para mastigar, presença de odinofagia, qualidade do apetite, sensação de alimento 

parado na garganta, modificação na consistência alimentar e no tempo de refeição 

Variáveis        N      % P-valor 

Dificuldade para mastigar 

Sim 

  

3 

  

33,3% 

 

Ref. 
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Não 

Não avaliado 

Não soube responder 

1 

3 

2 

11,1% 

33,3% 

22,2% 

0,257 

Ref. 

0,599 

Sensação de alimento parado na 

garganta 

Não 

Não avaliado 

Não soube responder 

  

 

3 

4 

2 

  

 

33,3% 

44,4% 

22,2% 

 

 

0,629 

Ref. 

0,317 

Modificação da consistência 

alimentar 

Sim 

Não 

Não avaliado 

Não soube responder 

  

 

4 

1 

3 

1 

  

 

44,4% 

11,1% 

33,3% 

11,1% 

 

 

Ref. 

0,114 

0,629 

0,114 

Modificação do tempo de refeição 

Sim, mais lento 

Não 

Não avaliado 

Não soube responder 

  

4 

1 

3 

1 

  

44,4% 

11,1% 

33,3% 

11,1% 

 

Ref. 

0,114 

0,629 

0,114 

Odinofagia 

Não 

Não avaliado 

Não soube responder  

  

3 

4 

2 

  

33,3% 

44,4% 

22,2% 

 

0,629 

Ref. 

0,317 

Apetite 

Reduzido 

Não avaliado 

Não soube responder 

  

4 

4 

1 

  

44,4% 

44,4% 

11,1% 

 

Ref. 

Ref. 

0,114 

Total  9  100%  

Legenda: N: número da amostra, %: porcentagem, P-valor<0,05, Ref.: referencial 

Os dados da avaliação estrutural dos OFAs encontram-se no Quadro 1.Do total 

de participantes, 7 (77,8%) não apresentavam alterações estruturais dos OFAs, apenas 

1 (11,1%) apresentou mobilidade de língua adequada, em 4 (44,4%), 6 (66,7%) e 6 

(66,7%) não foi possível avaliar a mobilidade de lábios, bochechas e véu palatino, 
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respectivamente. A elevação laríngea foi regular em 3 (33,3%) dos participantes. Com 

relação aos reflexos, o reflexo de GAG esteve presente em 4 (44,4%), o de tosse em 

apenas um indivíduo (11,1%), e o de deglutição estava presente em 3 (33,3%) 

participantes.  

É importante destacar que houve P-valor estatisticamente significante nas 

variáveis anomalias estruturais dos OFAs, mobilidade de bochechas e véu palatino e 

reflexo de tosse, descritos no Quadro 1. 

Quadro 1: Avaliação Estrutural dos Órgãos Fonoarticulatórios 

Variáveis  N % P-valor 

Anomalias estruturais 

dos OFAs 

Não 

Não avaliado 

7 

2 

77,8% 

22,2% 

0,018 

Mobilidade de língua Adequada 

Regular 

Reduzida 

Ausente 

Não avaliado 

1 

2 

2 

1 

3 

11,1% 

22,2% 

22.2% 

11,1% 

33,3% 

0,257 

0,599 

0,599 

0,257 

Ref. 

Mobilidade de lábios Adequada 

Regular 

Reduzida 

Ausente 

Não avaliado 

1 

2 

1 

1 

4 

11,1% 

22,2% 

11,1% 

11,1% 

44,4% 

0,114 

0,317 

0,114 

0,114 

Ref. 

Mobilidade de 

bochechas 

Adequada 

Regular 

Ausente 

Não avaliado 

1 

1 

1 

6 

11,1% 

11,1% 

11,1% 

66,7% 

0,016 

0,016 

0,016 

Ref. 

Mobilidade de véu 

palatino 

Adequada 

Regular 

Ausente 

Não avaliado 

1 

1 

1 

6 

11,1% 

11,1% 

11,1% 

66,7% 

0,016 

0,016 

0,016 

Ref. 

Elevação laríngea Adequada 

Regular 

Reduzida 

1 

3 

2 

11,1% 

33,3% 

22,2% 

0,257 

Ref. 

0,599 
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Ausente 

Não avaliado 

1 

2 

11,1% 

22,2% 

0,257 

0,599 

Reflexo de GAG Presente 

Ausente 

Não avaliado 

4 

2 

3 

44,4% 

22,2% 

33,3% 

Ref. 

0,317 

0,629 

Reflexo de tosse Presente 

Ausente 

Não avaliado 

1 

5 

3 

11,1% 

55,6% 

33,3% 

0,046 

Ref. 

0,343 

Reflexo de deglutição Presente 

Ausente 

Atrasado 

Não avaliado 

3 

2 

1 

3 

33,3% 

22,2% 

11,1% 

33,3% 

Ref. 

0,599 

0,257 

Ref. 

Legenda: N: número da amostra, %: porcentagem, P-valor<0,05, OFAs: órgãos fonoarticulatórios, Ref.: referencial 

Em apenas 2 (22,2%) dos sujeitos, os elementos dentários encontravam-se 

completos, a higiene oral foi classificada com ruim em 3 (33,3%) dos casos, 1 

participante utilizava próteses dentárias, 7 (77,8%) não apresentaram sialorréia e a 

xerostomia estava presente em 2 (22,2%) dos indivíduos (Quadro 2). O P-valor foi 

estatisticamente significante para o uso de próteses dentárias e sialorréia. 

Quadro 2: Dentição, qualidade da higiene oral, presença de próteses dentárias, sialorréia e xerostomia 

Variáveis  N  % P-valor 

Dentição Completa 

Incompleta 

Ausência total 

Não avaliado 

2  

4  

2  

1  

22,2% 

44,4% 

22,2% 

11,1% 

0,317 

Ref. 

0,317 

0,114 

Higiene Oral Boa  

Regular  

Ruim  

Péssima 

Não avaliado 

1  

2  

3  

2  

1  

11,1% 

22,2% 

33,3% 

22,2% 

11,1% 

0,257 

0,599 

Ref. 

0,599 

0,257 

Uso de próteses 

dentárias 

Sim 

Não 

1  

8  

11,1% 

88,9% 

<0,001 

Sialorréia  Não 7  77,8% 0,018 
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Não avaliado 2  22,2% 

Xerostomia Sim 

Não 

Não avaliado 

2  

5  

2  

22,2% 

55,6% 

22,2% 

0,147 

Ref. 

0,147 

Legenda: N: número da amostra, %: porcentagem, P-valor<0,05,Ref.: referencial 

Os dados da avaliação funcional da deglutição mostram que 5 (55,6%) dos 9 

sujeitos da pesquisa realizaram esta avaliação, sendo que 1 (20%) indivíduo 

apresentou a fase oral alterada, em 1 (20%) foi observado estase de líquido na 

cavidade oral, 1 (20%) realizou a avaliação com o líquido sem alterações, porém 

apresentou alterações para sólidos e 2 (40%) participantes não apresentaram 

alterações durante a avaliação (Figura 3). 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Fase oral alterada

Estase na cavidade oral

Líquido sem alterações, porém dificuldade com sólidos

Avaliação sem alterações

     

Figura 3: Avaliação funcional da deglutição 

 
 
Discussão 

Todos os participantes foram diagnosticados com câncer. Segundo o Manual de 

Cuidados Paliativos, a medicina paliativa é oferecida, principalmente, para pacientes 
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com câncer em estado avançado e AIDS(7). Um estudo internacional realizado a fim de 

conhecer a percepção de fonoaudiólogos sobre a suas atuações nos cuidados 

paliativos, revelou que o atendimento fonoaudiológico ocorre em 78% em indivíduos 

com câncer(6).   

Segundo dados do INCA(11), o tipo de câncer mais comum para o sexo masculino 

seria próstata, em seguida tráqueia, brônquio e pulmão, e cólon e reto. Para mulheres, 

em primeiro lugar encontrava-se o câncer de mama, seguido de cólon e reto, e colo do 

útero. Entretanto, os dados desta pesquisa apontam que a maioria dos indivíduos 

apresentaram acometimento no trato digestivo, com apenas um caso de câncer de 

próstata e um de câncer de mama. 

A maioria dos participantes desta pesquisa são do sexo masculino, casados e 

ensino fundamental completo, concordando com uma pesquisa realizada em um 

hospital geral, localizado em Portugal(5) e discordando de outro estudo, realizado no 

estado do Paraná, no qual a maioria dos pacientes em cuidados paliativos eram do 

sexo feminino(12). E ainda, a média de idade foi de 57 anos, corroborando com o mesmo 

estudo realizado no Paraná(12).  

Com relação à renda familiar, esta não foi informada em 7 dos 9 questionários, 

pois foram respondidos por acompanhantes e responsáveis legais, que não sabiam a 

respeito deste dado. Apesar disso, os dados encontrados por autores do estado do 

Paraná mostram que grande parte da população em cuidado paliativo apresentava 

renda média de 1 a 2 salários mínimos(12). 

Alterações no nível de consciência são comuns à medida que ocorre 

deterioração do estado geral do indivíduo. Os dados obtidos neste estudo, referentes à 

alteração no estado de consciência, corroboram com o Manual de Cuidados Paliativos 
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de Lisboa(13), que aponta valores de 70% a 80% de pacientes com alguma alteração da 

vigília e cognição nos últimos dias ou horas de vida.   

A prevalência de caquexia em indivíduos com câncer é de, aproximadamente, 

80% sendo mais frequente nos estágios avançados da doença(7). Fatores como 

redução da ingestão alimentar (anorexia, náuseas, vômitos, disgeusia e alteração do 

olfato), efeito local do tumor (odinofagia e disfagia), efeitos ligados ao tratamento 

(estomatite, mucosite, xerostomia, alteração dentária), problemas psicológicos 

(depressão e ansiedade) contribuem para o surgimento da caquexia, como descrito por 

dois estudos, sendo um nos Estados Unidos e outro em São  

Paulo, (14,15). Tais dados corroboram com os valores encontrados nesta pesquisa, na 

qual a maioria dos participantes foram diagnosticados com caquexia.  

Com relação a mobilidade de véu palatino, lábios e bochechas, não foi possível 

realizar a avaliação na maioria dos participantes devido à alteração do nível de 

consciência e fraqueza muscular, tendo em vista que 8 dos 9 indivíduos apresentavam 

desnutrição em diferentes graus. Nos cuidados paliativos, os pacientes podem 

apresentar alterações leve até severas, para realizar dos movimentos, em virtude da 

diminuição da sensibilidade, como foi citado na pesquisa desenvolvida na Colômbia (16). 

Neste estudo, o reflexo de deglutição esteve presente em 33% dos participantes, 

diferentemente do que é abordado no Manual de Cuidados Paliativos de Lisboa (13), que 

apontou a presença deste reflexo entre 60% a 80% dos indivíduos em final de vida. O 

reflexo de tosse foi observado em apenas 11% dos indivíduos, corroborando com dados 

encontrados numa revisão de literatura, que associa a diminuição deste reflexo nas 

últimas horas ou dias de vida com a acumulação de secreções na árvore 

traquebrônquica, ocasionando uma respiração ruidosa(17). Os estudos que fazem 
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referência ao reflexo de GAG, o correlaciona com anestésicos de efeito local, reduzindo 

a sensibilidade deste reflexo, assim como foi encontrado em estudos desenvolvidos no 

Reino Unido e Canadá (18,19,20). Contudo, nesse trabalho os pacientes com diminuição 

ou ausência do reflexo de GAG não fizeram uso deste tipo de analgésico. 

Dados de uma publicação realizada na Índia, apontam que o princípio básico do 

cuidado oral, em cuidados paliativos, é focado numa higiene oral adequada, afim de se 

obter boa integridade da cavidade oral, tendo em vista que uma das causas de lesões 

orais é a falta dessa higiene, podendo causar dor e sofrimento(21). Observamos nesta 

pesquisa que os pacientes apresentavam prejuízo na higiene oral.   

Quanto a presença de xerostomia, apenas 22% dos participantes apresentaram 

xerostomia, contradizendo os dados de estudos realizados nos Estados Unidos, 

Colômbia e Suíça(15,16,22,23), que apontam a presença de xerostomia como sintoma de 

disfagia em pacientes em cuidados paliativos. 

  Ainda com relação a xerostomia, uma pesquisa realizada na Noruega, com 

indivíduos recebendo cuidados paliativos, para cânceres cuja localização não era 

cabeça e pescoço, observou que 78% dos participantes reportaram a presença de 

xerostomia, com 41% referindo que esta sensação já durava a mais de três meses(24). 

Outros autores dividiram os pacientes em dois grupos, sendo um com curto prazo de 

vida e o outro com tempo de vida mais prolongado, e verificaram que 77% e 53% 

relataram a sensação de boca seca, respectivamente(25).  

 Muitos participantes referiram apresentar sintomas de disfagia, assim como um 

estudo realizado no Hospital Saint Mary, em Londres, onde 7 de 11 pacientes referiram 

apresentar algum sintoma de disfagia, enquanto 8 de 11 participantes realizaram 

modificação na consistência alimentar, a fim de torná-la mais fácil de ingerir(26).  
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 A via de alimentação predominante neste estudo foi a oral exclusiva e conforme 

aceitação do paciente, uma vez que para essa população a alimentação tem o objetivo 

de conforto e prazer, deixando em segundo plano o ganho nutricional. Definir a melhor 

via de alimentação para o individuo em cuidado paliativo ainda é um dilema para muitas 

equipes, pois sempre surge a dúvida de até que ponto uma via alternativa de 

alimentação trará benefícios para o paciente(4). 

 Um estudo realizado por fonoaudiólogos, no estado de São Paulo, aborda a 

questão da melhor via de alimentação nos cuidados paliativos. Segundo os autores, a 

equipe de fonoaudiologia, juntamente com a equipe de nutrição, analisam 

criteriosamente cada caso, verificando a possibilidade de manter a via oral exclusiva, 

escolhendo uma consistência que apresente menos riscos para broncoaspiração, 

sugerindo volumes de conforto, que significa o fracionamento do volume com objetivo 

de evitar desconfortos respiratórios, e respeitando as preferências alimentares do 

paciente(4).  

 A literatura nos mostra dois significados para dieta de conforto: O primeiro diz 

respeito ao momento de interromper a alimentação, enfatizando que o paciente só será 

alimentado se isso não lhe causar estresse, e o segundo significado correlaciona 

conforto com a finalidade da alimentação. As refeições devem ser prazerosas, de 

maneira pouco invasiva e potencialmente mais satisfatória, afim de manter a nutrição 

exclusivamente pela via oral. Quando o paciente perde a capacidade de se alimentar 

com conforto, os cuidadores devem ser orientados a manter a higiene oral, conversar 

com o indivíduo ou outras ações que demonstrem cuidado e afeto(27). Outros autores 

relatam que a decisão de manter ou suspender a alimentação deve ser discutida pela 

equipe, família e pelo paciente, sempre levando em consideração o seu desejo(28). 



27 
 

 

 A avaliação funcional da deglutição foi realizada em 55% dos participantes, 

devido a múltiplos fatores como alteração do nível de consciência, recusa do paciente 

em receber alimentação hospitalar e presença de dor. Dos pacientes que realizaram a 

avaliação, 60% apresentaram disfagia orofaríngea, corroborando com os estudos 

realizados em diversos países, que apontam a presença de distúrbios da deglutição em 

pacientes que estão recebendo cuidados paliativos (4-8,16,22,23,25,26,27).  

 

Conclusão 

 Conclui-se que quanto ao perfil sociodemográfico, a maioria dos pacinetes foram 

do sexo masculino, brancos, com ensino fundamental completo, com idade média de 57 

anos e diagnóstico médico de câncer. Com relação ao perfil fonoaudiológico, as 

principais alterações foram referentes a mobilidade dos OFAs, reflexos orais ausentes, 

presença de caquexia, alteração no apetite, maioria com a via oral como via de 

alimentação exclusiva e presença de disfagia orofaríngea. 

A participação do fonoaudiólogo dentro da equipe de cuidados paliativos auxilia 

na promoção de uma alimentação prazerosa, com conforto e segurança ao paciente, 

por meio da identificação de distúrbios da deglutição, utilizando, sempre que possível, 

estratégias facilitadoras para que isso ocorra.  
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ANEXOS 

Anexo 1 – Parecer do Comitê de Ética 
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Anexo 2 –  TCLE  

 

Dados do Pesquisador 
Nome: Marisa Feitoza Menezes 
End.: Hospital das Clínicas- Seção de Fonoaudiologia-1ª Avenida, s/n- Setor 
Leste Universitário- 74605020 Goiânia-GO  
Fone contato: (62) 3269-8200/ (62) 98168-4397 
E-mail: marisa.menezes@hotmail.com 

 
Dados de identificação do participante da pesquisa 
Nome:________________________________________________________________ 
Data de Nasc.:____/___/_____        Sexo: (F)  (M)       Telefone:___________________ 
Documento de identidade:_________________________ 
 
Responsável legal 
Nome:_________________________________________________________________ 
Data de Nasc.:____/___/_____      Sexo: (F)  (M)         Telefone:___________________ 
Documento de identidade:_________________________ 
Parentesco:________________________ 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

O Sr. (a) está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa 

“PERFIL FONOAUDIOLÓGICO DE PACIENTES ATENDIDOS PELA EQUIPE DE 

CUIDADOS PALIATIVOS NO PRONTO-SOCORRO DE UM HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO”. 

 O motivo que nos leva a estudar este tema é a necessidade de conhecer o 

perfil fonoaudiológico do paciente em cuidado paliativo que é atendido no pronto-

socorro de um hospital universitário, identificar as principais alterações 

fonoaudiológicas, além das principais queixas a respeito da dificuldade de deglutição 

(disfagia). Esta pesquisa também permitirá a divulgação da fonoaudiologia nos 

cuidados paliativos. 

Neste estudo pretendemos conhecer o perfil fonoaudiológico e sociodemográfico 

de pacientes em cuidados paliativos. 

Para este estudo adotaremos os seguintes procedimentos: inicialmente, o sr.(a) 

será convidado a participar da pesquisa e a assinar o Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido, em duas vias de igual conteúdo, sendo que uma das vias será arquivada 

pela pesquisadora responsável no Hospital das Clínicas e a outra será fornecida ao sr. 
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(a),  após a pesquisadora explicá-lo e tirar todas as suas dúvidas. Em seguida será 

apresentado o questionário sociodemográfico, que poderá ser respondido tanto pelo 

sr.(a), como pelo seu acompanhante. Os itens sobre os dados clínicos, que serão 

coletados no seu prontuário, poderão ser preenchidos tanto antes da avaliação 

fonoaudiológica, quanto após. A avaliação se inicia com o posicionamento do sr.(a) 

no leito  e  monitorização  dos  sinais  vitais  através  do  oxímetro  de  pulso.  Em 

seguida será realizada uma inspeção na sua boca, com o objetivo de observar o estado 

dos seus dentes, mucosas, úvula e “céu da boca” (palato mole e duro). O sr.(a) será 

solicitado a realizar movimentos de lábios, língua e bochechas, engolir saliva, falar os 

sons /a/, /ã/ e /i/, e serão testados os reflexos de vômito, tosse e deglutição. A avaliação 

funcional da deglutição poderá ser realizada em quatro consistências (líquida, líquido-

pastosa, pastosa e sólida) a depender da condição clínica e da vontade do sr.(a). O 

sr.(a) deverá estar sentado ou com a cabeceira da cama elevada, pois esta é a forma 

mais segura de se alimentar, monitorado através do oxímetro de pulso. A ausculta 

cervical ocorrerá antes, durante e após a deglutição. A dieta poderá ser ofertada em 

colher, copo ou canudo, no caso dos líquidos, e com colher ou copo para as 

consistências líquido-pastosa e pastosa. Ao final da avaliação, o sr.(a) receberá 

diagnóstico fonoaudiológico seguindo as classificações DOSS. 

Se o sr.(a) for diagnosticado com disfagia, o sr.(a) receberá orientações e, a 

depender do tipo e do grau da disfagia, receberá intervenção fonoaudiológica durante 

o período de internação no Hospital das Clínicas da UFG. 

Os riscos desta pesquisa são os mesmos de uma avaliação fonoaudiológica 

realizada rotineiramente em pacientes com queixas de disfagia internados no Hospital 

das Clínicas da UFG. O sr.(a) poderá apresentar tosse, engasgos, vômitos, há o risco 

de penetração e aspiração, escape nasal de alimento, dificuldade para deglutir, além 

de desconforto. Além disso, este estudo apresenta riscos tais como constrangimento, 

exposição do paciente e sofrimento psíquico ao realizar avaliação fonoaudiológica. 

Caso ocorra alguma dessas situações, a pesquisadora está apta para lidar com os 

riscos físicos, por meio te técnicas de desengasgamento, aspiração orotraqueal, 

manobras para proteção de via aérea superior e inferior, manobras facilitadoras da 



37 
 

 

deglutição e manobras de posicionamento para diminuição dos riscos de aspiração de 

vômito.  

Com relação aos riscos psicológicos e emocionais, a profissional que 

acompanhará o sr.(a) terá todo o cuidado para que o sr.(a) não se sinta pressionado. 

Caso o sr.(a) não queira realizar a avaliação, o sr.(a) não será penalizado de 

nenhuma forma. Se a pesquisadora perceber ou o sr.(a) solicitar, será providenciado 

atendimento psicológico. Os resultados da pesquisa serão expostos de modo que 

nenhum participante seja identificado. Toda a tabulação de dados será realizada em 

ambiente reservado, sem acesso de outras pessoas, a fim de evitar que os dados 

sejam expostos. Além disso, os dados da avaliação serão arquivados em local seguro, 

sem o acesso de outras pessoas que não seja a pesquisadora.  

Caso o sr.(a) sinta-se cansado durante a avaliação, poderão ser marcados 

outros encontros durante a sua internação no pronto-socorro, de acordo com a sua 

disponibilidade. A qualquer momento, o sr.(a) poderá retirar-se da pesquisa, sem 

nenhum ônus e não interferirá no tratamento que o sr.(a) receberá por parte da 

pesquisadora ou da equipe que o atende. Todos os meios existentes serão realizados, 

a fim de que o participante não se sinta exposto, constrangido ou cansado em 

participar da pesquisa.     

Esta pesquisa trará benefícios tanto para a população atendida pela equipe de 

cuidados paliativos, como para os profissionais de fonoaudiologia. A população 

assistida pela equipe de cuidados paliativos será beneficiada, pois receberá 

atendimento fonoaudiológico mais qualificado, centrado nos princípios de cuidados 

paliativos. Os fonoaudiólogos serão beneficiados, visto que, ainda são escassos os 

estudos sobre pacientes em cuidados paliativos atendidos pela equipe de 

fonoaudiologia. Além disso, conhecendo o perfil dos pacientes em cuidados paliativos, 

as condutas serão melhores, as condutas desnecessárias serão evitadas, 

proporcionando maior conforto ao participante.   

Para participar deste estudo o sr.(a)  não  terá  nenhum  custo,  nem  receberá 

qualquer vantagem financeira. O sr.(a) será esclarecido (a) sobre o estudo  em 

qualquer aspecto que desejar  e  estará  livre  para  participar  ou  recusar-se  a  

participar.  Poderá  retirar  seu consentimento ou interromper a participação a 
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qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não 

acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que é atendido pelo 

pesquisador. 

O pesquisador irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. 

Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada. Seu 

nome ou o material que indique sua participação não será liberado sem a sua 

permissão. 

O (a) Sr. (a) não será identificado em nenhuma publicação que possa resultar 

deste estudo. 

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que 

uma delas será arquivada pelo pesquisador responsável, no Hospital das Clínicas da 

Universidade Federal de Goiás e a outra será fornecida a você. 

Caso haja danos decorrentes dos riscos previstos, o pesquisador assumirá a 

responsabilidade pelos mesmos. 

Eu,___________________________________________________, portador do 

documento de Identidade __________________ fui informado (a) dos objetivos do 

estudo “PERFIL FONOAUDIOLÓGICO DE PACIENTES ATENDIDOS PELA EQUIPE 

DE CUIDADOS PALIATIVOS NO PRONTO-SOCORRO DE UM HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO”, de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a 

qualquer momento poderei solicitar novas informações e modificar minha decisão de 

participar se assim o desejar. 

Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma via original deste 

termo de consentimento livre e esclarecido, e me foi dada à oportunidade de ler e 

esclarecer as minhas dúvidas. 

Goiânia, _________ de __________________________ de 20___. 
_______________________________________________________ 
Assinatura participante  
________________________________________________________ 
 Assinatura pesquisador  
_________________________________________________________ 
Assinatura testemunha  

Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar 
o Comitê de Ética em Pesquisas do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de 
Goiás, nos telefones (62) 3269-8338/8426 ou no endereço: 1ª Avenida S/N Setor Leste 
Universitário, Unidade de Pesquisa Clínica, 2º andar. Horário de funcionamento: 2ª a 6ª das 
07:00 às 17:00 hrs, Goiânia, Goiás, Brasil.  
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Anexo 3 –Questionário sócio-demográfico 

PESQUISA: “PERFIL FONOAUDIOLÓGICO DE PACIENTES ATENDIDOS PELA 

EQUIPE DE CUIDADOS PALIATIVOS NO PRONTO-SOCORRO DE UM HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO” 

 

Pesquisadora Responsável: Fga Residente Marisa Feitoza Menezes    

 

QUESTIONÁRIO PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 
 

1.Dados Pessoais 

Nome do participante: 

Grau de parentesco de quem esta respondendo o questionário:  

Número de prontuário:  Idade:   Raça: 

Sexo: F(  )   M(  )                                                      Estado civil: 

Procedência: Goiânia e região metropolitana (  )      Interior de Goiás (  ) 

                      Outro:                                       

                      Zona Rural (  )                   Zona Urbana (  ) 

 

2. Renda Familiar 

(  ) Sem renda                                                   (  ) Entre três e cinco salários mínimos 

(  ) Até meio salário mínimo                            (  ) Acima de cinco salários mínimos 

(  ) Entre meio e um salário mínimo                (  ) Não soube informar 

(  ) Entre um e dois salários mínimos 

 

3. Escolaridade 

(  ) Não alfabetizado 

(  ) Ensino fundamental incompleto 

(  ) Ensino fundamental completo 

(  ) Ensino médio incompleto 

(  ) Ensino médio completo 

(  ) Ensino superior incompleto 

(  ) Ensino superior completo 

(  ) Outro 
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ANEXO 4: Avaliação fonoaudiológica 

Nome:_______________________________________________________Idade:______ 
Leito:____________                                                           Prontuário:________________ 

 

 

DADOS CLÍNICOS 

1. Doenças de base: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
2. Há quanto tempo o paciente descobriu o diagnóstico das principais doenças: 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. Há quanto tempo o participante está em cuidados paliativos:_________________________ 

4. (  ) Cuidados Paliativos exclusivos     (  ) Cuidados Paliativos não exclusivos  

5. Principais medicamentos em uso: 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6. Estado Nutricional 

___________________________________________________________________________ 
7. Presença de caquexia: (  ) sim    (  ) não 

8. Nível de consciência 

(  ) alerta     (  ) sonolento     (  ) dormindo     (  ) confuso      (  ) delirium                                   (  ) 

Outro _________________            Escala de Coma de Glasgow:_______ 

 

 

 

  AVALIAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA  

  

 

1. Via de alimentação 

(  ) Gastrostomia     (  )exclusiva     (  ) não exclusiva 

(  ) SNE/SNG  

(  ) SNE/SNG + VO _____________________________ 

(  ) VO _______________________________ 

 

2. Padrão Respiratório 

(  ) ar ambiente       (  ) cateter nasal O2      (  ) máscara O2    (  ) TQT ________________ 

 

3. Avaliação dos Órgãos Fonoarticulatórios 

Apresenta anomalias estruturais orofaringolaríngeas: (  )sim   (  ) não  

Qual:____________________________________________________ 

Apresenta dificuldade para mastigar: (  ) sim  (  ) não  

Sente o alimento parado na garganta: (  ) sim  (  ) não 

Modificou a consistência alimentar: (  ) sim  (  ) não   Qual:_______________________ 

Por que?_______________________________________________________________ 
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Modificou o tempo de refeição: (  ) sim  (  ) não  (  )+ rápido  (  ) +lento 

Sente dor ao engolir: (  ) sim  (  ) não    Apetite: (  ) normal (  )reduzido 

Dentição: __________________________________ Higiene oral: _________________ 

Prótese: (  )sim  (  )não   (  ) sup.  (  )inf.     Adaptação: (  )boa   (  )regular   (  ) ruim 

Está utilizando a prótese durante a internação: (  ) sim   (  ) não 

Sialorréia: (  ) sim  (  ) não          Xerostomia: (  ) sim  (  ) não 

Mobilidade de língua: S.___  I.____ E.____D._____   Protrusão______  Retração_____ 

                                    Varrer o vestíbulo ______   Tônus____________ 

Mobilidade de lábios: Protrusão_______ Retração _______ Bico/sorriso_______ Lateralização 

de lábios: D._____  E.______    Tônus _____________________ 

Mobilidade de bochechas: D:______ E:________ Sequencial:__________ Tônus:_________ 

Mobilidade véu palatino:/a/_________ /ã/ _________ a/ã_________ 

Elevação laríngea:/i/_____________  

Sensibilidade:___________________________________________________________ 

Reflexos: GAG__________  Tosse_________ Deglutição____________ 

 

Observação:____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 
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  Presença de cianose e/ou 
broncoespasmo:______________________ 
 
(  ) Deglutição Normal 
(  ) Deglutição Funcional 
(  ) Disfagia orofaríngea Leve 
(  ) Disfagia orofaríngea leve a moderada 
(  ) Disfagia orofaríngea Moderada 
(  ) Disfagia orofaríngea Moderada a Grave 
(  ) Disfagia orofaríngea Grave 
                                          Classificação O’neil 
 
 
 

 

HD:_________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
Conduta:_____________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
 

Fonoaudióloga:______________________________________________  
 

Data:____/____/_____ 

 
 

 
 

Consistênci
a    Líquida Líquida-pastosa Pastosa Sólida 

 Achados 

Volume 5 ml 10 ml 20 ml Livre 
5 
ml 

10 
ml 

20 
ml 

Livre 5 ml 
10 
ml 

20 ml Livre Mordida 

Deglutições 
múltiplas 

                          

Fase oral   
 

  
 

Captação do 
bolo 

                          

Vedamento 
labial 

                          

Preparo do 
bolo 

                          

Escape 
extraoral 

                          

Tempo de 
trânsito oral 

                          

Resíduo em 
cavidade oral 

                          

Coordenaçã
o entre fases 

                          

Fase 
faríngea 

  
 

  
 

Elevação 
laríngea 

                          

Sinais 
clínicos de 
aspiração 

                          

Há presença 
de 

                          

Dispneia                           

Voz molhada                           

Pigarro                           

Desconforto                           

Engasgo/ 
tosse 

                          

Ausculta 
cervical 

                          

Saturação                           

FC:   
 

 
 
 
 
 

  
Adaptação de Susanibar, F. Marchesan, I. Parra, D. Dioses, A. Tratado de evaluación de motricidade orofacial y áreas afines. Madri: EOS; 2014. In: Disfagias nas unidades de terapia intensiva / organização 
Ana Maria Furkim , Katia Alonso Rodrigues. - 1. ed. - São Paulo : Roca, 2014. 

O’Neil KH, Purdy M, Falk J, Gallo L. The dysphagia outcome and severity scale. Dysphagia. 1999;14(3):139-45. 
Crary MA, Mann GD, Groher ME. Initial psychometric assessment of a functional oral intake scale for dysphagia in stroke patients. Arch Phys Med Rehab. 2005 Aug; 
86(8):1516-20. 
  

 HD:___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Conduta:_______________________________________________________________________

Avaliação Fonoaudiológica à Beira Leito 



43 
 

 

ANEXO 5: Normas da Revista CoDAS 

Artigo original: 
Artigos destinados à divulgação de resultados de pesquisa científica e devem ser 
originais e inéditos. Sua estrutura deverá conter necessariamente os seguintes itens: 
resumo e descritores, abstract e keywords,introdução, método, resultados, discussão, 
conclusão e referências. 

O resumo deve conter informações que incentivem a leitura do artigo e, assim, não 
conter resultados numéricos ou estatísticos. A introdução deve apresentar breve 
revisão de literatura que justifique os objetivos do estudo. O método deve ser descrito 
com o detalhamento necessário e incluir apenas as informações relevantes para que o 
estudo possa ser reproduzido. Os resultados devem ser interpretados, indicando a 
relevância estatística para os dados encontrados, não devendo, portanto, ser mera 
apresentação de tabelas, quadros e figuras. Os dados apresentados no texto não 
devem ser duplicados nas tabelas, quadros e figuras e/ou vice e versa. Recomenda-se 
que os dados sejam submetidos a análise estatística inferencial quando pertinente. 
A discussão não deve repetir os resultados nem a introdução, e a conclusão deve 
responder concisamente aos objetivos propostos, indicando clara e objetivamente qual 
é a relevância do estudo apresentado e sua contribuição para o avanço da Ciência. 
Das referências citadas (máximo 30), pelo menos 90% deverão ser constituídas de 
artigos publicados em periódicos indexados da literatura nacional e estrangeira 
preferencialmente nos últimos cinco anos. Não devem ser incluídas citações de teses 
ou trabalhos apresentados em congressos científicos. O arquivo não deve conter mais 
do que 30 páginas. 

O número de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, bem como a afirmação de 
que todos os indivíduos envolvidos (ou seus responsáveis) assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido, no caso de pesquisas envolvendo pessoas ou 
animais (assim como levantamentos de prontuários ou documentos de uma instituição), 
são obrigatórios e devem ser citados na sessão do método. O documento de aprovação 
do Comitê de Ética em Pesquisa bem como o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido devem ser digitalizados e anexados no sistema, no momento da submissão 
do artigo. 

Forma e preparação de manuscritos 

As normas que se seguem devem ser obedecidas para todos os tipos 
de trabalhos e foram baseadas no formato proposto pelo International 
Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)e publicado no 
artigo "Uniform requirements for manuscripts submitted to Biomedical 
journals", versão de abril de 2010, disponível em: http://www.icmje.org/. 

 

   

Documentos necessários para submissão 

 Requisitos técnicos 

Devem ser incluídos, obrigatoriamente, os seguintes documentos: 

http://www.icmje.org/
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a) carta assinada por todos os autores, contendo permissão para reprodução do 
material e transferência de direitos autorais, além de pequeno esclarecimento sobre a 
contribuição de cada autor. O documento deve estar digitalizado.  No sistema tipifique 
como “Supplemental File NOT for Review”; 

b) aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da instituição onde foi realizado o 
trabalho, quando referente a pesquisas em seres humanos ou animais. O documento 
deve estar digitalizado. No sistema tipifique como “Supplemental File NOT for Review”; 

c) cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado pelo(s) sujeito(s) (ou 
seus responsáveis), autorizando o uso de imagem, quando for o caso. O documento 
deve estar digitalizado. No sistema tipifique como “Supplemental File NOT for Review”; 

d) declaração de conflitos de interesse, quando pertinente. O documento deve estar 
digitalizado. No sistema tipifique como “Supplemental File NOT for Review”; 

e) Página de identificação do manuscrito. Todos os dados de autoria devem estar na 
Página de identificação (veja abaixo como preparar esta página). O manuscrito não 
deve conter dados de autoria. No sistema tipifique como “Title Page”; 

f) Tabelas, quadros, figuras, gráficos, fotografias e ilustrações devem estar citados no 
texto e apresentados no manuscrito, após as referências. Devem ser apresentados 
também em anexo, no sistema de submissão. Tabelas e quadros devem ser 
apresentadas em formato DOC ou DOCX. Figuras, gráficos, ilustrações e fotografias 
devem ser apresentadas no mínimo em 300 dpi, com boa resolução e nitidez. No 
sistema tipifique como “Table”, “Figure” ou “Image”; 

g) Manuscrito (veja abaixo como preparar este documento). No sistema tipifique como 
“Main Document”. 

 Página de identificação 

Deve ser preparada em um arquivo à parte do manuscrito e conter: 

a) título do artigo, em Português (ou em Espanhol) e em Inglês. O título deve ser 
conciso, porém informativo; 

b) título do artigo resumido com até 40 caracteres; 

c) identificação dos autores: nome completo de cada autor, seguido do nome da 
instituição à qual está afiliado e a cidade, o estado e o país da instituição; 

d) nome do departamento e/ou da instituição onde o trabalho foi realizado bem como 
cidade, o estado e o país da instituição; 

e) nome, endereço institucional e e-mail do autor responsável e a quem deve ser 
encaminhada a correspondência; 

f) fontes de auxílio à pesquisa: indicar se houve fonte ou não e, se houver, indique 
qual é a fonte e qual é o número do processo; 
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g) declaração de conflitos de interesse: indicar se há ou não conflito e, se houver, 
envie um texto curto explicitando o conflito; 

h) texto breve descrevendo a contribuição de cada autor listado; a CoDAS adota os 
critérios de autoria e contribuição do ICMJE. 

i) agradecimentos: inclui reconhecimento a pessoas ou instituições que colaboraram 
efetivamente com a execução da pesquisa. Devem ser incluídos agradecimentos às 
instituições de fomento que tiverem fornecido auxílio e/ou financiamentos para a 
execução da pesquisa, inclusive explicitando números de processos, quando for o caso. 

 Preparo do manuscrito 

O texto deve ser formatado em Microsoft Word, RTF ou WordPerfect, em papel 
tamanho ISO A4 (212x297mm), digitado em espaço duplo, fonte Arial tamanho 12, 
margem de 2,5cm de cada lado, justificado, com páginas numeradas em algarismos 
arábicos; cada seção deve ser iniciada em uma nova página, na seguinte sequência: 
título do artigo, em Português (ou Espanhol) e Inglês, resumo e 
descritores, abstract e keywords, texto (de acordo com os itens necessários para a 
seção para a qual o artigo foi enviado), referências, tabelas, quadros, figuras (gráficos, 
fotografias e ilustrações) citados no texto e anexos, ou apêndices, com suas respectivas 
legendas. 

Consulte a seção "Tipos de artigos" destas Instruções para preparar seu artigo de 
acordo com o tipo e as extensões indicadas. 

Tabelas, quadros, figuras, gráficos, fotografias e ilustrações devem estar citados no 
texto e apresentados no manuscrito, após as referências e ser apresentados também 
em anexo no sistema de submissão, tal como indicado acima. A parte do manuscrito, 
em uma folha separada, apresente a página de identificação, tal como indicado 
anteriormente. O manuscrito não deve conter dados de autoria – estes dados devem 
ser apresentados somente na Página de Identificação. 

Título, Resumo e descritores 
O manuscrito deve ser iniciado pelo título do artigo, em Português (ou Espanhol) e 
Inglês, seguido do resumo, em Português (ou Espanhol) e Inglês, de não mais que 250 
palavras. Deverá ser estruturado de acordo com o tipo de artigo, contendo 
resumidamente as principais partes do trabalho e ressaltando os dados mais 
significativos. 

Assim, para Artigos originais, a estrutura deve ser, em Português: objetivo, método, 
resultados, conclusão; em Inglês: purpose, methods, results, conclusion. Para Revisões 
sistemáticas ou meta-análises a estrutura do resumo deve ser, em Português: objetivo, 
estratégia de pesquisa, critérios de seleção, análise dos dados, resultados, conclusão; 
em Inglês: purpose, research strategies, selection criteria, data analysis, results, 
conclusion. Para Relatos de casos o resumo não deve ser estruturado. Abaixo do 
resumo, especificar no mínimo cinco e no máximo dez descritores/keywords que 
definam o assunto do trabalho. Os descritores deverão ser baseados no DeCS 
(Descritores em Ciências da Saúde) publicado pela Bireme que é uma tradução do 

http://www.scielo.br/revistas/codas/pinstruc.htm#02
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MeSH (Medical Subject Headings) da National Library of Medicine e disponível no 
endereço eletrônico: http://decs.bvs.br. 

Texto 
Deverá obedecer a estrutura exigida para cada tipo de trabalho. A citação dos autores 
no texto deverá ser numérica e sequencial, utilizando algarismos arábicos entre 
parênteses e sobrescritos, sem data e preferencialmente sem referência ao nome dos 
autores, como no exemplo: 

“... Qualquer desordem da fala associada tanto a uma lesão do sistema nervoso quanto 
a uma disfunção dos processos sensório-motores subjacentes à fala, pode ser 
classificada como uma desordem motora(11-13) ...” 

Palavras ou expressões em Inglês que não possuam tradução oficial para o Português 
devem ser escritas em itálico. Os numerais até dez devem ser escritos por extenso. No 
texto deve estar indicado o local de inserção das tabelas, quadros, figuras e anexos, da 
mesma forma que estes estiverem numerados, sequencialmente. Todas as tabelas e 
quadros devem ser em preto e branco; as figuras (gráficos, fotografias e ilustrações) 
podem ser coloridas. Tabelas, quadros e figuras devem ser dispostos ao final do artigo, 
após as referências e ser apresentados também em anexo no sistema de submissão, 
tal como indicado acima. 

Referências 
Devem ser numeradas consecutivamente, na mesma ordem em que foram citadas no 
texto, e identificadas com números arábicos. A apresentação deverá estar baseada no 
formato denominado “Vancouver Style”, conforme exemplos abaixo, e os títulos 
de Journal Indexed in Index Medicus, da National Library of Medicine e disponibilizados 
no endereço: ftp://nlmpubs.nlm.nih.gov/online/journals/ljiweb.pdf  
Para todas as referências, citar todos os autores até seis. Acima de seis, citar os seis 
primeiros, seguidos da expressão et al. 

Recomendações gerais: 

 Utilizar preferencialmente referências publicadas em revistas indexadas nos 
últimos cinco anos. 

 Sempre que disponível devem ser utilizados os títulos dos artigos em sua versão 
em inglês. 

 Devem ser evitadas as referências de teses, dissertações ou trabalhos 
apresentados em congressos científicos. 

ARTIGOS DE PERIÓDICOS 

Shriberg LD, Flipsen PJ Jr, Thielke H, Kwiatkowski J, Kertoy MK, Katcher ML et al. Risk 
for speech disorder associated with early recurrent otitis media with effusions: two 
retrospective studies. J Speech Lang Hear Res. 2000;43(1):79-99. 

http://decs.bvs.br/
ftp://nlmpubs.nlm.nih.gov/online/journals/ljiweb.pdf
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Wertzner HF, Rosal CAR, Pagan LO. Ocorrência de otite média e infecções de vias 
aéreas superiores em crianças com distúrbio fonológico. Rev Soc Bras Fonoaudiol. 
2002;7(1):32-9. 

LIVROS 
Northern J, Downs M. Hearing in children. 3rd ed. Baltimore: Williams & Wilkins; 1983. 

CAPÍTULOS DE LIVROS 
Rees N. An overview of pragmatics, or what is in the box? In: Irwin J. Pragmatics: the 
role in language development. La Verne: Fox; 1982. p. 1-13. 

CAPÍTULOS DE LIVROS (mesma autoria) 
Russo IC. Intervenção fonoaudiológica na terceira idade. Rio de Janeiro: Revinter; 
1999. Distúrbios da audição: a presbiacusia; p. 51-82. 

DOCUMENTOS ELETRÔNICOS 
ASHA: American Speech and Hearing Association [Internet]. Rockville: American 
Speech-Language-Hearing Association; c1997-2008. Otitis media, hearing and 
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Tabelas 
Apresentar as tabelas separadamente do texto, cada uma em uma página, ao final do 
documento e apresentá-las também em anexo, no sistema de submissão. As tabelas 
devem ser digitadas com espaço duplo e fonte Arial 8, numeradas sequencialmente, em 
algarismos arábicos, na ordem em que foram citadas no texto. Todas as tabelas 
deverão ter título reduzido, autoexplicativo, inserido acima da tabela. Todas as colunas 
da tabela devem ser identificadas com um cabeçalho. No rodapé da tabela deve constar 
legenda para abreviaturas e testes estatísticos utilizados. O número de tabelas deve ser 
apenas o suficiente para a descrição dos dados de maneira concisa, e não devem 
repetir informações apresentadas no corpo do texto. Quanto à forma de apresentação, 
devem ter traçados horizontais separando o cabeçalho, o corpo e a conclusão da 
tabela. Devem ser abertas lateralmente. Serão aceitas, no máximo, cinco tabelas. 

Quadros 
Devem seguir a mesma orientação da estrutura das tabelas, diferenciando apenas na 
forma de apresentação, que podem ter traçado vertical e devem ser fechados 
lateralmente. Serão aceitos no máximo dois quadros. Apresentar os quadros 
separadamente do texto, cada uma em uma página, ao final do documento e apresenta-
los também em anexo, no sistema de submissão. 

Figuras (gráficos, fotografias e ilustrações) 
As figuras deverão ser encaminhadas separadamente do texto, ao final do documento, 
numeradas sequencialmente, em algarismos arábicos, conforme a ordem de 
aparecimento no texto. Todas as figuras devem ser apresentadas também em anexo, 
no sistema de submissão Todas as figuras deverão ter qualidade gráfica adequada 
(podem ser coloridas, preto e branco ou escala de cinza, sempre com fundo branco), e 
apresentar título em legenda, digitado em fonte Arial 8. Para evitar problemas que 
comprometam o padrão de publicação da CoDAS, o processo de digitalização de 
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imagens (“scan”) deverá obedecer aos seguintes parâmetros: para gráficos ou 
esquemas usar 800 dpi/bitmap para traço; para ilustrações e fotos usar 300 dpi/RGB 
ou grayscale. 

Em todos os casos, os arquivos deverão ter extensão .tif e/ou .jpg. Também serão 
aceitos arquivos com extensão .xls (Excel), .eps, .wmf para ilustrações em curva 
(gráficos, desenhos, esquemas). Se as figuras já tiverem sido publicadas em outro 
local, deverão vir acompanhadas de autorização por escrito do autor/editor e constando 
a fonte na legenda da ilustração. Serão aceitas, no máximo, cinco figuras. 

Legendas 
Apresentar as legendas usando espaço duplo, acompanhando as respectivas tabelas, 
quadros, figuras (gráficos, fotografias e ilustrações) e anexos. 

Abreviaturas e siglas 
Devem ser precedidas do nome completo quando citadas pela primeira vez no texto. As 
abreviaturas e siglas usadas em tabelas, quadros, figuras e anexos devem constar na 
legenda com seu nome por extenso. As mesmas não devem ser usadas no título dos 
artigos e nem no resumo. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


