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ARTIGO 

Perfil e qualidade de vida de pacientes com disfagi a esofágica atendidos em 

um hospital universitário 

Profile and quality of life of patients with esopha geal dysphagia in a university 
hospital 

Resumo  

Disfagia é a dificuldade de deglutição, que pode gerar desnutrição, 

desidratação, pneumonia broncoaspirativa e ainda alterações psicológicas como a 

depressão. Muitas são as afecções que geram a disfagia esofágica e essas 

alterações podem causar desconforto ao paciente, influenciando assim, em sua 

qualidade de vida. Esta pesquisa é quantitativa, descritiva e transversal foi realizada 

com 16 indivíduos internados na clínica cirúrgica do HC-UFG/EBSERH que foram 

acometidos com disfagia esofágica que não haviam realizado tratamento. Foi 

aplicado questionário socioeconômico e o SWAL-QOL. O nível de significância 

utilizada é a de 0,05. Como resultados observamos que homens, com idade próxima 

aos 50 anos, pardos, baixa escolaridade e renda foram os predominantes desta 

amostra. A patologia de base mais encontrada foi o megaesôfago chagásico. Ainda 

deglutição como fardo e duração da alimentação foram os domínios mais 

prejudicados. Encontraram-se relações da idade com percepção de saúde e dos 

sintomas com percepção de saúde. Os homens foram os mais prejudicados nos 

itens comunicação e função social. Conclui-se que a disfagia esofágica acarreta 

prejuízos na qualidade de vida e que os profissionais da saúde devem olhar para 

este paciente com a preocupação de ver este paciente de forma integral. 

Palavras Chave : Doenças do esôfago. Perfil de saúde. Qualidade de vida. 

Fonoaudiologia. 
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Abstract 

Dysphagia is the difficulty in swallowing, which can lead to malnutrition, 

dehydration, bronchospastic pneumonia and even psychological changes such as 

depression. Many are the conditions that cause esophageal dysphagia and these 

changes can cause discomfort to the patient, thus influencing their quality of life. This 

quantitative, descriptive and cross-sectional study was carried out with 16 individuals 

hospitalized at the HC-UFG / EBSERH surgical clinic who had had esophageal 

dysphagia who had not undergone treatment. A socioeconomic questionnaire and 

SWAL-QOL were applied. The level of significance is 0.05. As results, we observed 

that men, close to 50 years old, brown, low education and income were the 

predominant of this sample. The most common underlying pathology was chagasic 

megaesophagus. Still deglutition as burden and duration of feeding were the most 

impaired domains. We found relationships of age with health perception and 

symptoms with health perception. Men were the most impaired in the communication 

and social function items. It is concluded that esophageal dysphagia causes 

impairments in quality of life and that health professionals should look at this patient 

with the concern of seeing this patient fully. 

 

Keywords : Esophageal diseases. Health profile. Quality of life. Speech, Language 

and Hearing Sciences.   
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INTRODUÇÃO 

 
A deglutição é considerada como um ato complexo neurosensitivo e 

neuromotor que tem a função de levar o alimento da cavidade oral até ao estomâgo 

e tem como principal objetivo a nutrição e hidratação hídrica, além de dar prazer e 

socialização com outras pessoas¹. 

 Disfagia é a dificuldade de deglutição, que pode gerar desnutrição, 

desidratação, pneumonia broncoaspirativa e ainda alterações psicológicas como a 

depressão. Quanto ao local de alteração, pode-se classificar a disfagia como oral, 

faríngea ou esofágica. Já com relação às causas, podem ser classificadas como 

neurogênica, mecânica, psicogênica ou induzida por drogas².  

 Muitas são as afecções que geram a disfagia esofágica, tais como: 

candidíase, esofagites, doença do refluxo gastroesofágico, estenoses em geral, 

câncer, fístulas traqueosofágicas, fístulas esofagobrônquicas, varizes esofágicas, 

acalasia, megaesôfago chagásico entre outras alterações³, e que na maioria das 

vezes o tratamento é cirúrgico. Devido essas alterações, a ingestão oral fica 

prejudicada o que pode gerar desconforto ao paciente4, influenciando assim, em sua 

qualidade de vida. 

 A organização mundial da Saúde conceitua qualidade de vida como a 

“percepção do indivíduo, de sua posição na vida no contexto dos sistemas de cultura 

e do valor em que ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e 

preocupações”5. Tendo em vista este conceito, à medida que dificuldades sociais, 

relacionamentos, financeiros, emocionais, de saúde, religiosos ou qualquer outro 

que gere aflição no indivíduo prejudicam a qualidade de vida, a disfagia também é 

um que gera alterações dessa qualidade.  
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Em uma revisão bibliográfica na qual conclui que comer é um ato social e que 

este ato acontece desde os primórdios da espécie humana e trouxe transformações 

profundas nas formas de produção social e suas consequências sobre a estrutura 

social e familiar, determinando que as formas de sociabilidade, comensalidade e 

hospitalidade se modifiquem constantemente6. Em outro estudo realizados com 

disfágicos, notou que a fadiga é um dos domínios que mais prejudicam a qualidade 

de vida dos indivíduos e isso gera frustação pois o paciente não consegue realizar 

tarefas básicas do dia-a-dia como trabalhar ou realizar trabalhos domésticos7. Já que 

a deglutição faz parte de um ato social e que é importante para o indivíduo se 

manter ativo em seu trabalho e atividade diárias, as dificuldades que a disfagia traz, 

remete claramente na qualidade de vida dos indivíduos.  

 Watt e Whyte8 realizaram um estudo da qualidade de vida de seis pacientes 

com disfagia esofágica por um câncer incurável. Cinco temas foram pesquisados 

sendo eles: o reconhecimento da disfagia, a experiência física, as emoções 

evocadas, o impacto sobre a vida social e o tratamento da disfagia. Concluíram que 

todos os pacientes foram afetados em todos os aspectos pesquisados, sendo um 

sintoma preocupante que afeta todos os aspectos da qualidade de vida. 

 Existem diversas técnicas cirúrgicas e tratamentos medicamentosos que 

diminuem ou eliminam os sintomas da disfagia esofágica. A conduta médica vai 

depender da patologia de base. Os sintomas mais comuns dos transtornos 

esofágicos são: azia ou pirose, refluxos, dor torácica, sensação de ‘globus’, 

odinofagia e disfagia. Os pacientes relatam maior dificuldade com alimentos sólidos 

e alguns, ao depender da gravidade da patologia de base, ficam impossibilitados de 

ingerir alimentos via oral, sendo necessário o uso de via alternativa de alimentação9.  
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 Foram relatados dois casos na cidade de Ribeirão Preto - SP, um de 

megaesôfago e outra de diverticulite de Zenker. Os dois casos apresentaram o 

quadro de disfagia esofágica e posteriormente evoluíram com quadro de disfagia 

orofaríngea, com dificuldades globais de alimentação10. Este estudo demonstra que 

pacientes com disfagias esofágicas podem evoluir com disfagias orofaríngeas. 

Apesar da atuação fonoaudiológica ser maior nas disfagias orais e faríngeas, 

o fonoaudiólogo deve participar na equipe de tratamento da disfagia esofágica para 

a melhor qualidade da alimentação do paciente por meio de mudança de 

consistência e na reabilitação da deglutição do pós operatório em alguns tipos de 

cirurgia³. Essa atuação pode ser realizada desde o pré operatório evitando 

evoluções e complicações que a disfagia esofágica pode causar, a saber, disfagia 

orofaríngea, uso de via alternativa de alimentação permanente, pneumonias e tempo 

de internação prolongado.  

O fonoaudiólogo busca objetivo melhorar a qualidade de vida do paciente 

quanto a alimentação de forma segura e eficiente. Assim, orienta a melhor 

consistência da dieta, a postura correta durante as refeições, ingestão de pequenos 

volumes em cada deglutição, mastigação por maior tempo, ingestão de líquidos com 

a refeição e realização de manobras durante a deglutição11,12.  

METODOLOGIA 
 

Pesquisa descritiva transversal com abordagem quantitativa submetida ao comitê 

de Ética e Pesquisa do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, 

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (HC-UFG/EBSERH) com parecer 

favorável nº. 1.733.911. 

Todos os indivíduos que participaram foram devidamente esclarecidos e 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) espontaneamente.  
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Foram incluídos nessa pesquisa, indivíduos maiores de 19 anos, que assinaram 

o TCLE, e apresentaram diagnóstico de disfagia esofágica por um médico ou 

fonoaudiólogo do serviço, internados na Clínica cirúrgica do HC-UFG/EBSERH. 

Foram excluídos indivíduos que realizaram algum tipo de tratamento da correção da 

disfagia esofágica ou que possuiam diagnóstico de disfagia neurogênica, 

psicogênica, presbifagia e tivessem disfagia orofaríngea associada a disfagia 

esofágica.  

A coleta foi realizada na clínica cirúrgica do HC-UFG/EBSERH no período de 21 

de setembro de 2016 a 30 de Agosto de 2017. As coletas eram feitas 1 vez a cada 

quinzena no período da tarde a fim de não atrapalhar a rotina da unidade. Foram 

analisados 782 prontuários, selecionados 39 pacientes, porém, apenas 16 se 

encaixaram nos critérios da pesquisa. Alguns já haviam realizado algum tipo de 

tratamento, outros não tinham diagnóstico, outros recusaram-se a participar da 

pesquisa e houveram aqueles que não haviam condições clínicas suficientes 

(rebaixamento do nível de consciência, dor, alterações hemodinâmicas, etc) para 

responder a pesquisa.  

      Foram utilizados dois instrumentos, um que se refere ao perfil com perguntas 

referentes ao gênero, idade, estado civil, escolaridade, renda, procedência, raça e 

patologia de base; o segundo instrumento é um questionário autoreferido sobre a 

qualidade de vida nas desordens da deglutição, conhecido por Quality of life 

swallowing disorders – SWAL – QOL13.  Foi validado em 2009 em pacientes com 

câncer de cabeça e pescoço, porém demonstra ser aplicável em qualquer distúrbio 

fisiológico da deglutição. É composto por 44 questões que avaliam onze domínios: 

deglutição como um fardo, desejo de se alimentar, duração da alimentação, 

frequência de sintomas, seleção de alimentos, comunicação, medo de se alimentar, 
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saúde mental, social, sono e fadiga. O paciente respondeu sobre a frequência que 

ocorre sinal/sintoma dos domínios (sempre, muitas vezes, algumas vezes, um pouco 

ou nunca). A pontuação vai de 0 a 100: quanto mais baixa a pontuação, pior a 

qualidade de vida relacionada à deglutição14.  

Apresentou-se como limitação do estudo a baixa escolaridade dos 

participantes uma vez que os mesmos pediam que o questionário fosse lido para 

eles. O fato de o estudo ser inteiramente quantitativo fez com que se perdessem 

informações que não puderam ser quantificadas mas que seriam úteis para 

compreender melhor como a deglutição afeta a qualidade de vida deles. 

Para a análise de dados, foram utilizados dados não paramétricos devido à 

baixa amostragem. O nível de significância utilizada é a de 0,05. Os softwares 

utilizados foram: SPSS V20, Minitab 16, Excel Office 2010. Foram aplicados os 

seguintes testes: Teste de Kruskal-Wallis que corresponde a medir apenas se existe 

diferença entre os grupos, mas não conclui em qual grupo está a diferença, o teste 

de Mann-Whitney que avalia amostras independentes e compara as variáveis 

sempre duas a duas, a correlação de Spearman que ordena uma variável e 

transforma valores absolutos em valores ordenados, além do teste de Intervalo de 

confiança para média, que avalia o quanto a média pode variar numa determinada 

probabilidade de confiança15. 

RESULTADOS 

Para se chegar ao objetivo do estudo, traçou-se a descrição do perfil dos 

indivíduos entrevistados e comparou com os resultados da qualidade de vida 

divididos em onze domínios.   
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Tabela 1 . Descrição das variáveis do perfil socioeconômico e quanto a alimentação 

Gênero  N %   Situação Civil  N % 

Feminino 6 37,50% Casado 6 37,50% 

Masculino 10 62,50% Divorciado 1 6,30% 

Escolaridade  N % 

 

Separado 1 6,30% 

Fundamental Incompleto 9 56,30% Solteiro 4 25,00% 

Médio Completo 2 12,50% União Estável 3 18,80% 

Médio Incompleto 1 6,30% Viúvo 1 6,30% 

Sem escolaridade 2 12,50% Consistência  N % 

Superior Incompleto 2 12,50% Dieta normal 1 6,30% 

Patologia de base  N % 

 

Liquidificados 4 25,00% 

CEC de esôfago 1 6,30% VA e mínimo por VO 3 18,80% 

Estenose Caustica 1 6,30% VA e purês 1 6,30% 

Estenose esofágica por DRGE 1 6,30% Via alternativa 7 43,80% 

Megaesôfago – Chagas 10 62,50% Viscosidade  N % 

Megaesôfago – Idiopática 3 18,80% Líquidos finos 11 68,80% 

Raça N % 

 

Sem líquidos 5 31,30% 

Amarelo 1 6,30% Via de alimentação  N % 

Branco 2 12,50% Alternativa 11 68,80% 

Negro 3 18,80% Oral 5 31,30% 

Pardo 10 62,50% Percepção de saúde  N % 

Renda N % 

 

Má 1 6,30% 

1 SM 8 50,00% Razoável 10 62,50% 

2 SM 6 37,50% Muito boa 2 12,50% 

SR 2 12,50%   Excelente 3 18,80% 

Legenda: N: Amostra; %: Porcentagem; V.A: Via alternativa; VO: Via oral. Teste de igualdade de duas 
proporções. 

 

A idade mostrou uma média de 49,38% com desvio padrão 6,3 anos. Quanto 

ao perfil sociodemográfico, observou predominância do gênero masculino (62,5%), 

da raça parda (62,5%), com nível de escolaridade compatível com o ensino 

fundamental incompleto (56,3%), renda de 1 salário mínimo (50%), em sua grande 

maioria casados (37,5%) e a patologia de base sendo o megaesôfago chagásico o 

que mais foi encontrado (62,5%), os dados completos estão descritos na tabela 1. 
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Além do perfil socioeconômico, a via alimentar, consistência, viscosidade e 

percepção de saúde foram descritas em percentuais observados na tabela 1. Nota-

se que a maioria da amostra demonstra estar em uso de via alternativa de 

alimentação, fazendo uso de líquidos finos como água e chás e denotaram a 

percepção de saúde como razoável (62,5%). Interessante notar que apenas 1 

indivíduo da amostra faz uso de dieta via oral sem modificação da consistência.  

No que se refere a qualidade de vida, o questionário possui onze domínios, 

que utilizam uma escala numérica de 0 a 100 onde 0 é muito prejudicado e 100 é 

nada prejudicado. Vemos na tabela 3 que o Burden, também conhecido como 

deglutição como um fardo, foi o domínio mais prejudicado entre todos os 

pesquisados com média de 11,7 pontos. Destaca-se ainda a duração da alimentação 

muito prejudicada com 17,4 pontos e que poucos referiram dificuldades em 

conversar sobre sua dificuldade em deglutir os alimentos com um dos domínios 

menos prejudicados com maior média de pontuação (68,8).  

Tabela 2. Descritiva completa para qualidade de vida  

Qualidade de Vida  Média DP CV Q1 Q3 Min Max IC 

Burden 11,7 19,1 163% 0,0 15,6 0 62,5 9,3 

Desejo de comer 40,1 36,0 90% 6,2 60,4 0 100 17,7 

Duração da alimentação 17,4 29,0 166% 0,0 25,0 0 100 14,2 

Frequência dos sintomas 59,0 20,7 35% 44,2 73,7 17,9 92,9 10,1 

Seleção dos alimentos 38,3 38,3 100% 0,0 78,1 0 100 18,8 

Comunicação 68,8 34,5 50% 46,9 100,0 0 100 16,9 

Medo de comer 55,5 33,7 61% 28,1 89,1 12,5 100 16,5 

Saúde Mental 40,6 34,9 86% 13,8 76,3 0 95 17,1 

Funcionamento social 38,8 27,0 70% 18,8 51,3 5 95 13,3 

Sono 46,9 36,7 78% 18,8 78,1 0 100 18,0 

Fadiga 38,5 31,6 82% 14,5 54,2 0 91,6 15,5 

Legenda : DP – Desvio padrão; CV- Coeficiente de variação; Q1- Primeiro quartil; Q3-Terceiro quartil; 
Min-Valor mínimo; Max-Valor máximo; IC- Intervalo de confiança. Análise descritiva com teste não 
paramétrico.  
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Com relação aos domínios, pode-se perceber melhor como eles tem sido 

afetados no gráfico 1, que denota as pontuações em valores crescentes destacando-

se os domínios mais prejudicados no início do mesmo.  

 

Foram realizadas correlações com diversos aspectos da qualidade de vida 

com os dados sociodemográficos e dados referente a alimentação. Obteve-se 

correlação estatisticamente significante (p-valor <0,05) da qualidade de vida com 

idade e percepção de saúde. Idade apresentou correlação tendenciosa com o 

domínio duração da alimentação (0, 087) e significante com seleção dos alimentos 

(0,059) e ainda a percepção de saúde correlacionou-se com a frequência dos 

sintomas (0,003).  

A qualidade de vida e o gênero foram submetidos a teste de correlação 

conforme a tabela 4 e foi obtida significância estatística de (p<0,05) do sexo 

masculino para os domínios de comunicação (0,004) e de saúde mental (0,034). 

Para este gênero, falar sobre o assunto e o funcionamento social são os domínios 

que mais se relacionam com o prejuízo de sua qualidade de vida.  
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Tabela 03 : Correlação com Qualidade de Vida 

 

Idade Percepção de saúde  

Corr (r) P-valor Corr (r) P-valor 

Burden -23,1% 0,390 -23,8% 0,376 

Desejo de comer 19,7% 0,465 31,1% 0,241 

Duração da alimentação -44,1% 0,087 15,0% 0,580 

Frequência dos sintomas 37,9% 0,147 70,0% 0,003 

Seleção dos alimentos -7,1% 0,793 -9,5% 0,727 

Comunicação 2,8% 0,918 11,6% 0,670 

Medo de comer -38,9% 0,136 18,5% 0,493 

Saúde Mental -37,4% 0,153 -3,9% 0,885 

Funcionamento social -15,6% 0,564 15,5% 0,567 

Sono 16,5% 0,541 36,4% 0,166 

Fadiga -28,3% 0,288 32,5% 0,219 

Legenda : Corr – Correlação; P-valor: <0,05; Teste de correlação de spearman 

Ainda foram correlacionados cada domínio da qualidade de vida com raça, 

renda, patologia de base, via de alimentação, viscosidade e consistência porém não 

obteve-se nenhuma relação estatisticamente significante (p-valor <0,05).  

Durante a análise estatística foi observada heterogeneidade na amostra com 

desvio padrão alto, denotando dificuldade na caracterização das relações da 

mesma. Observa-se que cada grupo possui características específicas. É importante 

destacar ainda, que a qualidade de vida é a percepção que o indivíduo tem sobre 

sua posição social e sua relação com seus objetivos, preocupações, expectativas e 

padrões16.  
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          Tabela 04 : Compara “Gênero” para Qualidade de Vida 

Gênero  Média DP N IC P-valor  

Burden 
Feminino 6,3 10,5 6 8,4 

0,574 
Masculino 15,0 22,7 10 14,1 

Desejo de comer 
Feminino 41,6 32,0 6 25,6 

0,827 
Masculino 39,2 39,9 10 24,7 

Duração da alimentação 
Feminino 19,4 16,4 6 13,1 

0,211 
Masculino 16,3 35,4 10 21,9 

Frequência dos sintomas 
Feminino 50,9 21,0 6 16,8 

0,211 
Masculino 63,8 19,9 10 12,3 

Seleção dos alimentos 
Feminino 35,4 46,4 6 37,1 

0,576 
Masculino 40,0 35,3 10 21,9 

Comunicação 
Feminino 35,4 31,0 6 24,8 

0,004 
Masculino 88,8 16,1 10 10,0 

Medo de comer 
Feminino 35,4 30,0 6 24,0 

0,072 
Masculino 67,5 31,0 10 19,2 

Saúde Mental 
Feminino 16,7 17,2 6 13,8 

0,034 
Masculino 55,0 35,4 10 21,9 

Funcionamento social 
Feminino 25,0 18,7 6 15,0 

0,143 
Masculino 47,0 28,7 10 17,8 

Sono 
Feminino 50,0 36,2 6 29,0 

0,784 
Masculino 45,0 38,7 10 24,0 

Fadiga Feminino 22,2 12,5 6 10,0 0,127 

Legenda: DP: Desvio Padrão; N: Amostra; IC: Intervalo de confiança; P-valor: <0,05. Teste de Mann-Whitney 

 

DISCUSSÃO   

No que refere ao perfil dos pacientes, a maioria desta amostra foi de homens 

de meia idade, próximos aos 50 anos, da raça parda, com baixo nível de 

escolaridade, renda de 1 salário mínimo e casados. 

Uma pesquisa com 20 pacientes que possuíam diagnóstico de carcinoma 

esofágico na cidade de Caxias do Sul-RS corroborou com esta pesquisa onde 

encontraram uma predominância de homens com idade média de 57,5 anos. 

Também corroborou com a baixa renda (média de 640,00 reais), com a escolaridade 
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(média de 5,6 anos) e 55% da amostra da pesquisa referida eram casados17,18. Em 

Campinas, uma pesquisa realizada no Hospital Universitário com 24 pacientes 

esofagectomizados por neoplasias encontrou a cor branca predominante, o que foi 

um resultado contrário a esta pesquisa18.  

No entanto, uma pesquisa realizada em 2014 no Japão com pacientes que 

realizaram dois tipos de cirurgia para correção da acalasia esofágica demonstra o 

sexo feminino e a média de idade de 41 anos entre os resultados 

predominantes19,20,21. Pacientes com estenose péptica que apresentaram disfagia no 

Royal Cornwall Hospital - Japão em 2012 também observaram o sexo feminino como 

a predominância (51,5%) e idade média de 68,1 anos22.  

 No que se refere a renda, a média per capita do brasileiro em 2010 segundo 

o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) era de 767,02. Considerando 

que o salário mínimo neste ano era de 510 reais, a população brasileira vive na sua 

maioria com 1 salário mínimo23, assim como vemos nesta pesquisa.  

Considerando que o hospital onde esta pesquisa foi realizada faz parte da 

rede do sistema único de saúde, a baixa renda é mais uma característica que se 

estende a população. Quando se associa a cor, a raça parda encontrada nesta 

pesquisa corrobora com os dados encontrados pelo IBGE. Os brasileiros da cor 

parda possuem renda per capita de 485,75 reais segundo censo do DATASUS do 

ano de 201023 e, segundo dados do IBGE, a população brasileira é bem dividida 

entre brancos (45,2%) e pardos (45,1%)24. 

A patologia de base mais encontrada na amostra foi o megaesôfago 

chagásico com 62,5%, diferentemente do que foi encontrado em uma revisão de 

literatura realizada pela associação americana de gastroenterologia em 1999, na 

qual a maior causa da disfagia esofágica foi a doença do refluxo gastroesofágico25. 
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O megaesôfago chagásico ocorre pela destruição dos plexos nervosos da parede 

esofágica pelo agente do Trypanosoma cruzi resultando em diminuição do 

peristaltismo e hipertonia do esfíncter esofagiano inferior26. 

A doença de chagas é transmitida pelo trypanosoma cruzi e causa diversas 

comorbidades ao paciente, incluindo o megaesôfago chagásico. O Brasil é o 

segundo país da América Latina que mais possui pessoas infectadas segundo dados 

publicados pela Organização Mundial da Saúde27. A projeção é que em 2020, 

963.943 infectados com o Trypanosoma cruzi com apresentação da forma digestiva 

da doença, o que inclui o megaesôfago chagásico28. Esses dados podem justificar a 

alta incidência do megaesôfago chagásico nesta amostra, Além do mais, o HC-

UFG/EBSERH é referência no tratamento das chagas na região Centro-Oeste do 

Brasil.  

Os indivíduos da amostra desta pesquisa apresentaram predominância do 

uso de via alternativa de alimentação e uso de líquidos finos, enquanto que em 

estudo realizado no Rio Grande do sul em 2010, os pacientes com neoplasia 

esofágica se alimentavam na consistência normal, porém com poucas quantidades 

(30%) ou na consistência pastosa (30%) e apenas 20% da amostra usavam apenas 

via alternativa de alimentação17. Notou-se que os pacientes que chegam ao HC-

UFG/EBSERH, chegam em situação do megaesôfago em grau III ou IV prejudicando 

assim, a capacidade de nutrição total pela via oral.   

Quanto a qualidade de vida, este estudo demonstrou que a deglutição como 

fardo e a duração da alimentação foram os itens que mais prejudicam sua qualidade 

de vida. Não foram encontrados estudos realizados com o questionário SWAL-QOL 

e pacientes disfágicos esofágicos. Na pesquisa de artigos, nota-se que o protocolo é 

mais utilizado em doentes com disfagia orofaríngea. A validação do protocolo para a 
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língua portuguesa conclui que o protocolo é apropriado e válido psicometricamente 

para doentes disfágicos14.  

Quanto a alguns estudos que utilizaram o SWAL-QOL na disfagia orofaríngea, 

notou-se que os resultados dos domínios foram diferentes do que retrata este 

estudo. Comunicação e duração da alimentação foram os mais prejudicados com 47 

e 50 pontos respectivamente em um estudo com 28 pacientes29. Em outro, 35 

pacientes que possuem disfagia orofaríngea neurogênica apresentaram a duração 

da alimentação (50,4), deglutição como fardo (53,2) e sono (54,6) com as piores 

médias7. Observa-se que a disfagia é de extrema importância e traz prejuízos na 

qualidade de vida da pessoa e ela deve ser tratada visando todos os aspectos da 

sua qualidade de vida, seja ela física, mental, social ou espiritual. O fonoaudiólogo, 

apesar de não intervir diretamente na reabilitação da disfagia esofágica, necessita 

compreender os fatores que prejudicam a qualidade de vida e realizar os 

procedimentos e orientações necessárias ao indivíduo compatíveis a um profissional 

que tem como especialidade a disfagia.  

Nas correlações, a idade tende a se correlacionar com a duração da 

alimentação e seleção de alimentos. Uma pesquisa realizada com idosos saudáveis 

não encontrou correlação da idade com nenhum domínio apresentado pelo SWAL-

QOL30. 

A percepção de saúde se correlacionou com a frequência dos sintomas. 

Quanto mais a frequência dos sintomas se tornavam presentes na vida dos 

indivíduos, menos acreditavam que sua saúde geral estava boa. O gênero 

correlacionou com comunicação e com saúde mental, onde os homens foram os 

mais prejudicados. Não foram encontrados estudos que fossem capazes de 
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compreender melhor estes resultados em pacientes que cursam com disfagia 

esofágica.  

CONCLUSÃO 

Conclui-se que o perfil dos pacientes com disfagia esofágica do HC-

UFG/EBSERH é composto por sua maioria de homens, com idade próxima aos 50 

anos, de baixa renda, com baixa escolaridade e da raça parda. A deglutição sentida 

como um fardo e a duração da alimentação são os domínios que mais prejudicam a 

qualidade de vida. E ainda que, a idade está relacionada com o fardo, a percepção 

com a frequência dos sintomas, os homens tem a comunicação e função social mais 

prejudicada do que as mulheres. Nota-se claramente o prejuízo da qualidade de vida 

de pacientes acometidos com disfagia esofágica e que o profissional de saúde deve 

olhar para este paciente com o cuidado de melhorar sua qualidade de vida.  

 

REFERÊNCIAS  

1. Fussi C, Arakawa-Sugueno L. Neurofisiologia da deglutição. In: Barros APB, 

Dedivitis RA, Sant’anna RB. Deglutição, voz e fala nas alterações neurológicas. Di 

Livros; 2013. p. 3 – 18. 

 

2. Santoro PP. Tratamento medicamentoso da sialorreia. In Barros APB, Dedivitis 

RA, Sant’anna RB. Deglutição, voz e fala nas alterações neurológicas.  Di Livros, 

cap. 12, p. 201 – 212, 2013. 

 

3. Felix VN. Afecções esofágicas do paciente crítico. In: Furkin AMM, Rodrigues KA. 

Disfagias nas unidades de terapias intensivas. Rocca; 2014. p. 45-61. 

 



 28

4. Ribeiro GBS, Milke F, Volkweis BS, Schirmer CC, Kruel CDP, Morellato G. 

Tratamento cirurgico do diverticulo de Zenker. ABCD Arq Bras Cir DIG. 

2008;21(3):110-3. 

 

5. Word Health Organization. WHOQOL: Measuring quality of life. 1997. 

 

6. Rodrigues HAF. Alimentação como fonte de sociabilidade e de hospitalidade. In: 

SINAIS - Revista Eletrônica. Ciências Sociais. Vitória: CCHN, UFES. 2012:12(1):85-

100. 

 

7. Gaspar MRF, Pinto GS, Gomes RHS, Santos RS, Leonor VD. Avaliação da 

qualidade de vida em pacientes com disfagia neurogênica. Revista CEFAC: 

Atualização Cientifica em Fonoaudiologia e Educação. 2015;17(6):1939-43. 

 

8. Watt E, Whyte MN. The experience of dysphagia and its effect on the quality of life 

of patients whith oesophageal cancer. European Journal of Cancer 

Care.2003;12:1483 – 93. 

 

9. Kahrilas PJ, Smout AJPM. Transtornos esofágicos. Arq Gastroenterol. 2012;49. 

 

10. Nascimento WD, Cassiani RA, Dantas RO.  Disfagia em pacientes com doença 

de Chagas e divertículo de Zenker. Rev. soc. bras. fonoaudiol. 2010;15(2). 

 



 29

11. Dantas RO, Alves LMT, Cassiani RA, Santos CM. Clinical measurements of 

swallowing and proximal esophageal contractions in Chagas disease. Esophagus. 

2009;6(4);231-6. 

 

12. Santos CM. Estudo videofluoroscópico da deglutição na doença de Chagas 

[dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Universidade de 

São Paulo; 2008.  

 

13. McHorney CA, Robbins J, Lomax K, Rosenbek JC, Chignell K, Kramer AE, 

Bricker DE. The Swal-Qol and Swal-care outcomes tool for oropharyngeal dysphagia 

in adults: III. Documentation of reliability and validity. Dysphagia. 2002. 17:97-114. 

 

14.Portas JG. Validação para a língua portuguesa-brasileira dos questionários: 

qualidade de vida em disfagia (SWAL-QOL) e satisfação do paciente e qualidade do 

cuidado no tratamento da disfagia (SWAL-CARE). Dissertação (Mestrado)-Fundação 

Antônio Prudente. 2009:58. 

 

15. Palandi JAC. Relatório de análise estatística. 2017:1-24.  

 

16. Word Health Organization. WHOQOL Instrument: Users Manual. Scoring and 

Coding for the WHOQOL. 2002. 

 

17. Firme LE, Gallon CW. Perfil Nutricional de Pacientes com Carcinoma esofágico 

de um Hospital Público de Caxias do Sul. Revista Brasileira de Cancerologia. 2010; 

56(4): 443-45. 



 30

 

18.  Pereira MR, Lopes LR, Andreollo NN. Qualidade de vida de doentes 

esofagectomizados: adenocarcinoma versus carcinoma epidermoide.  Rev. Col. 

Bras. Cir. 2013; 40(1): 3-10. 

 

19. Katada N, Sakuramoto S, Yamashita K, Hosoda K, Shibata T, Moriya H, et al.  

Comparison of the Heller–Toupet procedure with the Heller–Dor procedure in 

patients who underwent laparoscopic surgery for achalasia. Surg Today. 2014; 

44:732–739. 

 

20. Silveira EML, ARAÑO JEE. Cirugía laparoscópica mediante la técnica de Heller-

Dor en pacientes con Acalasia. MEDISAN 2012; 16(12):1815. 

 

21. Ribeiro MCB, Tercioti-Júnior V, Souza-Neto JC, Lopes LR, Morais DJ, Andreollo 

NA.  Identificação de fatores de risco pré-operatórios para disfagia pós-operatória 

persistente após cirurgia laparoscópica para doença do refluxo gastroesofágico. 

ABCD Arq Bras Cir Dig. 2013;26(3):165-9. 

 

22. Murray IA, Palmer J, Waters C, Dalton HR. Predictive value of symptoms and 

demographics in diagnosing malignancy or peptic stricture. World J Gastroenterol. 

2012 August 28; 18(32): 4357-62. 

 

23. Brasil. DATASUS, 2010. [Cited 2018 Jan 8] 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?ibge/censo/cnv/rendauf.def 

 



 31

24. IBGE. Dados 2015. [Cited 2018 Jan 8] 

https://teen.ibge.gov.br/sobre-o-brasil/populacoa/cor-ou-raca.html 

 

25. American Gastroenterological Association. Technical Review on Treatment of 

Patients With Dysphagia Caused by Benign Disorders of the Distal esophagus. 

AMERICAN GASTROENTEROLOGICAL ASSOCIATION. GASTROENTEROLOGY. 

1999;117:233–54. 

26. O’Neill OM, Johnston BT, Coleman HG. Achalasia: a review of clinical diagnosis, 

epidemiology, treatment and outcomes. World J Gastroenterol. 2013; 19:5806-12. 

 

27. World Health Organization. Chagas disease in Latin America: an epidemiological 

update based on 2010 estimates. Wkly Epidemiol Rec. 2015;90(6):33-4.  

 

28. Dias JCP, Ramos AN, Gontijo ED, Luquetti ED, Shikanai-Yasuda MA, Coura JR. 

VII Consenso Brasileiro em Doença de Chagas ano de 2015. Epidemiol. Serv. 

Saúde. 2016; 25: 7-86. 

 

29. Queija, DS, Portas JG, Dedivitis RA, Lehn CN, Brandão APB. Deglutição e 

qualidade de vida após laringectomia e faringolaringectomia total. Brazilian Journal 

of Otorhinolaryngology 2009; 75.  

 

30. Kassol K, Galli JFM, Zamberlan NE, Dassie-Leite AP. Qualidade de vida em 

deglutição em idosos saudáveis. J Soc Bras Fonoaudiol. 2012;24(3):223-32. 

 
 
 
 



 32

ANEXOS 
 
Parecer substanciado do CEP 
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TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
Dados do Pesquisador 
Nome: Scherley Keavynny Tavares Silva 
End: Hospital das clinica -  Sessão de fonoaudiologia 1° Avenida, s/n - Setor Leste Universitário - 
74.605-020 - Goiânia - Goiás  
Fone contato: (62) 3269.8200/8360 – (62) 98142-2556 
E-mail: scherleykeavynny@gmail.com 
 
Dados de identificação do sujeito da pesquisa 
Nome:__________________________________________________________ 
Data de nascimento:________________ Sexo: F  M  Telefone: _____________ 
Documento de identidade:__________________________________________ 
Responsável legal 
Nome:__________________________________________________________ 
Data de nascimento:________________ 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 E 

QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES ACOMETIDOS COM DISFAGIA ESOFÁGICA ATENDIDOS 

EM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO”.  Neste estudo pretende-se verificar o perfil dos pacientes com 

disfagia esofágica e expor o que percebem de sua qualidade de vida no período de internação 

hospitalar. Caso concorde em participar da pesquisa, você assinará duas vias deste termo, sendo que 

uma ficará com você e a outra com o pesquisador. O motivo que nos leva a estudar é a necessidade de 

conhecer o perfil e entender melhor o impacto deste tipo de disfagia nas pessoas acometidas. Para 

este estudo adotaremos os seguintes procedimentos: análise de prontuário, aplicação de dois 

questionários, sendo um com dados sobre escolaridade, renda, situação familiar, patologia de base e 

outras; e um segundo com perguntas sobre sua dificuldade de mastigar ou engolir os alimentos em sua 

totalidade.  

Este estudo apresenta riscos tais como constrangimento, sofrimento psíquico por responder 

algumas questões, exposição de dados e cansaço em responder o questionário que podem ser 

provocados. Como medidas para evitar tais riscos, opta-se por aplicar o questionário em ambiente 

reservado, sem que outras pessoas possam vê-lo e assim, se ocorrer, poder expressar seus 

sentimentos sem que se sinta intimidado. A profissional que acompanhará o participante terá todo o 

cuidado para que o mesmo não se sinta pressionado. Se caso não desejar responder qualquer 

pergunta do questionário, o participante não será penalizado de nenhuma forma. Caso o participante 

solicite ou a profissional perceba a necessidade, será providenciado atendimento psicológico. Os 

resultados da pesquisa serão expostos de modo que nenhum participante seja identificado. Toda a 
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tabulação de dados será realizada em ambiente reservado sem acesso a outras pessoas para evitar 

que dados sejam expostos. Além disso, o arquivamento dos questionários será em local seguro, sem o 

acesso de outras pessoas que não seja a pesquisadora. Caso o participante sinta-se cansado em 

responder ao questionário, serão marcados outros encontros, de acordo com a disponibilidade do 

mesmo. O participante decidirá quantas perguntas responderá em cada encontro. A qualquer momento, 

o participante poderá retirar-se da pesquisa, sem nenhum ônus e não interferirá no tratamento que o 

participante 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.  

Quanto aos benefícios, espera-se aumentar o conhecimento científico sobre os acometidos 

com disfagia esofágica e sua percepção de qualidade de vida. 

Para participar deste estudo você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem 

financeira. Você 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 qualquer momento. Se, em algum momento sentir prejudicado, poderá pleitear 

indenização. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer 

penalidade ou modificação na forma em que é atendido pela pesquisadora. A pesquisadora 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 via será arquivada 

pela pesquisadora responsável, no Hospital das clínicas da UFG e a outra será fornecida a você. Caso 

haja danos decorrentes dos riscos previstos, a pesquisadora assumirá a responsabilidade pelos 

mesmos. 

Eu,________________________________________________, portador do documento de 

Identidade ou CPF _____________________ fui informado (a) dos objetivos do estudo “PERFIL E 

QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES ACOMETIDOS COM DISFAGIA ESOFÁGICA ATENDIDOS 

EM 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 2016. 
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___________________________________________              Assinatura datiloscópica 

Assinatura participante  

___________________________________________ 

Assinatura pesquisador  

___________________________________________ 

Assinatura testemunha      

 

        

 

  

 

 Em caso de dúvidas sobre os seus direitos como participante nesta pesquisa, você poderá 

entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da Universidade 

Federal de Goiás, nos telefones: (69) 3269-8338/8426 ou no endereço: 1ª Avenida S/Nº Setor Leste 

Universitário, Unidade de Pesquisa Clínica, 2º andar. Horário de funcionamento: 2ª a 6ª das 7:00 às 

17:00hs.  
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Questionário socioeconômico e SWAL-QOL 
 
PERFIL E QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES PORTADORES DE DISFAGIA 

ESOFÁGICA ATENDIDOS EM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

Questionário Socioeconômico 
Nome: __________________________________________________________ 

Data de nascimento: _______________________       Sexo: _______________ 

Situação Civil:________________       Ocupação:________________________ 

Escolaridade: (  ) Ens. Fundamental incompleto   (   ) Ens. Fundamental completo 

(  ) Ens. Médio incompleto    (  ) Ens. Médio completo     (  ) Ens. Superior 

Naturalidade:____________________Procedência:_______________________ 

Como você se considera: ( ) Branco ( ) Amarelo ( ) Pardo ( ) Negro ( ) Indígena 

Peso aproximado:___________________ Altura aproximado:_________________ 

Qual a renda da sua família?: ( ) Sem renda                         ( ) 1 Salário mínimo               

( ) 2 Salários mínimos             ( ) 3 – 4 salários mínimos        ( ) 5 – 6 Salários 

mínimos   ( ) + 6 Salários Mínimos 

Patologia de base: ___________________________________________________ 
 

Quality of life in swallonwing Disorders – SWAL – Q OL - PT 

Versão portuguesa do SWAL-QOL Survey de Colleen A. McHorney, PhD, JoAnne 
Robbins, PhD, Kevin Lomax, MHA, John C. Rosenbek, PhD, Kimberly Chignell, 

MS, Amy E. Kramer, MS, & D. Earl Bricker, MS (2002) 
Adaptado por Eva Bolle Antunes, SLP e Daniela 

Vieira, SLP (2009).  
Instruções de Preenchimento  

O presente questionário foi construído para avaliar de que modo o seu problema 
em engolir  tem afetado a sua qualidade de vida no dia-a-dia. 
Por favor, leia com atenção cada pergunta e assinale, com um círculo, a resposta 
que melhor se adequa ao seu caso. Responda a todas as perguntas mesmo que 
algumas afirmações lhe pareçam iguais pois todas elas são diferentes. 
Aqui está um exemplo das perguntas que irá encontrar neste 
questionário: 
 
 
 

 
1. No último mês, com que frequência sentiu o seguinte sintoma físico? 

 
No caso de se enganar, deve proceder do seguinte modo: 

  
Sempre 

 
Muitas vezes 

Algumas 
vezes 

 
Poucas vezes 

 
Nunca 

Sentir-me fraco 1 2 3 4 5 
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1. No último mês, com que frequência sentiu o seguinte sintoma físico? 

 
Nota 
Importante:  
Sabemos que pode ter vários problemas físicos. Por vezes, torna-se difícil separá-
los das dificuldades em engolir, mas esperamos que se consiga concentrar apenas 
no seu problema em engolir . Obrigado pelo seu esforço em completar este 
questionário. 
1. Apresentam-se, de seguida, afirmações que pessoas com problemas em engolir 
podem produzir. Refira o grau de verdade que cada uma delas teve para si no 
último mês.  

(assinale, com um círculo, um número em cada linha) 
 

 Totalmente 
verdade 

Muito 
verdade 

Alguma 
verdade 

Muito 
pouco 

verdade 

 
Falso 

É  muito  difícil  lidar  com  o  
meu problema em engolir. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

O meu problema em engolir é 
um grande estorvo na minha 
vida. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
2. Apresentam-se, de seguida, afirmações sobre a alimentação diária ditas por 
pessoas com problemas em engolir. Refira o grau de verdade que cada uma delas 
teve para si no último mês. 

(assinale, com um círculo, um número em cada 
linha) 

 
 Totalment

e 
verdade 

Muito 
verdade 

Alguma 
verdade 

Muito 
pouco 

verdade 

 
Falso 

Na maioria dos dias não me 
importo se como ou se não como. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Demoro mais tempo a comer do 
que as outras pessoas. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Raramente tenho fome. 1 2 3 4 5 

Demoro imenso tempo a comer 
uma refeição. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Já não sinto prazer em comer. 1 2 3 4 5 
 
 
3. Apresentam-se, de seguida, alguns problemas físicos sentidos por pessoas com 
problemas em engolir. No último mês, com que frequência experimentou cada um 
desses problemas em consequência das suas dificuldades em engolir. 

(assinale, com um círculo, um número em cada 
 linha) 

 

  
   Sempre 

 
Muitas vezes 

Algumas 
vezes 

 
Poucas vezes 

 
Nunca 

Sentir-me fraco 1 2 3 4 5 
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4. De seguida, responda o  quanto concorda com cada uma das afirmações sobre o 
modo como o seu problema em engolir afetou a sua dieta e alimentação no último 
mês. 
 

(assinale, com um círculo, um número em cada 
linha) 

 Concordo 
totalmente 

 
Concordo 

Não tenho 
certeza 

 
Discordo 

Discordo 
Totalmente 

Saber o que posso e o que não 
posso comer é um problema 
para mim. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

É  difícil  encontrar  comida  que  
eu goste   e  que   ao  mesmo   
tempo possa comer. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
5. No último mês, com que frequência as afirmações que se seguem sobre 
comunicação se aplicaram a si devido ao seu problema em engolir. 
 

(assinale, com um círculo, um número em cada 
linha)  

  
Sempre 

Muitas 
vezes 

Algumas 
vezes 

Poucas 
Vezes 

 
Nunca 

As pessoas têm bastante dificuldade 
em compreender o que digo. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Tem sido difícil para mim falar com 
clareza. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

 Quase 
sempre 

Frequente
- 

mente 

Algumas 
vezes 

Quase 
nunca 

 

Nunca 

Tossir. 1 2 3 4 5 
Engasgar-me ao comer alimentos. 1 2 3 4 5 
Engasgar-me ao beber líquidos. 1 2 3 4 5 

Ter      saliva      ou      
expectoração espessas. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

Vontade de vomitar. 1 2 3 4 5 
Babar-me. 1 2 3 4 5 

Problemas em mastigar. 1 2 3 4 5 

Ter muita saliva ou expectoração. 1 2 3 4 5 

Ter de limpar a garganta 
(pigarrear). 

1 2 3 4 5 
Ficar com comida presa na 
garganta. 

1 2 3 4 5 

Ficar com comida presa na boca. 1 2 3 4 5 

Babar comida ou líquidos pela 
boca. 

1 2 3 4 5 

Babar comida ou líquidos pelo 
nariz. 

1 2 3 4 5 

Tossir comida ou líquidos pela 
boca quando ficam presos. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
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6.  Apresentam-se,  de  seguida,  algumas  preocupações  mencionadas  por  
pessoas  com  problemas  em engolir. No último mês, com que frequência 
experimentou cada um desses sentimentos. 

(assinale, com um círculo, um número em cada 
linha)  

 Quase 
sempre 

Frequente 
mente 

Algumas 
vezes 

Quase 
nunca 

 
Nunca 

Tenho    medo    de    me    
engasgar quando como como. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Tenho    medo    de   adquirir    
uma pneumonia. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Tenho    medo    de    me    
engasgar quando bebo líquidos. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Nunca sei quando me vou 
engasgar. 

1 2 3 4 5 

 
7. No último mês, com que frequência as afirmações que se seguem foram 
verdadeiras para si devido ao seu problema em engolir. 

(assinale, com um círculo, um número em cada 
linha) 

 
 Sempre 

verdade 
Frequente

mente 
verdade 

Algumas
vezes 

verdade 

Raramente 
verdade 

Nunca 
verdade 

O    meu    problema    em    
engolir deprime-me. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Ter de ter muitos cuidados a 
comer 
ou a beber aborrece-me. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Sinto-me  desencorajado devido  
ao meu problema em engolir. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

O meu problema em engolir 
frustra- me. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Fico impaciente ao lidar com o 
meu problema em engolir. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8. Pense na sua vida social no último mês. Refira o quanto concorda com cada uma 
das afirmações que se seguem. 

(assinale, com um círculo, um número em cada 
linha)  

 Concordo 
totalmente 

 
Concordo 

Não tenho 
a certeza 

 
Discordo 

Discordo 
totalmente 

Não vou comer fora por causa 
do meu problema em engolir. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

O    meu    problema    em    
engolir dificulta a minha vida  
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

O   meu   trabalho   ou   as   
minhas atividades  de  lazer  
alteraram-se por  causa  do  
meu  problema  em engolir. 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 
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As  situações  sociais  (como  
férias ou festas) não são 
agradáveis por causa do meu 
problema em engolir. 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

O  meu  papel  com  familiares  
e amigos   modificou-se   devido   
ao meu problema em engolir. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
9. No último mês, com que frequência sentiu cada um dos seguintes sintomas 
físicos. 
 

(assinale, com um círculo, um número em cada 
linha)  

  
Sempre 

Muitas 
vezes 

Algumas 
vezes 

Poucas 
vezes 

 
Nunca 

Sentir-me fraco. 1 2 3 4 5 

Ter dificuldade em adormecer. 1 2 3 4 5 
Sentir-me cansado. 1 2 3 4 5 
Ter dificuldade em ficar a dormir. 1 2 3 4 5 
Sentir-me exausto. 1 2 3 4 5 

 
 
10. Atualmente, come ou bebe através de uma sonda de alimentação? 
 

(assinale, com um círculo, apenas um 
número) 

 
Não ................................................................................................... 1 

 
Sim .................................................................................................... 2 

11. Assinale, com um círculo, a letra que melhor descreve a consistência ou textura 
dos alimentos que comeu mais vezes na última semana.  

(assinale, com um círculo, apenas uma 
letra) 

  
A 

Dieta completamente normal, com uma grande variedade de alimentos, incluindo alimentos 
difíceis de mastigar como bifes, cenouras, pão, salada e pipocas. 

 
B 

Alimentos moles e fáceis de mastigar como estufados, fruta de conserva, legumes 
cozidos, carne picada ou sopas passadas. 

C Alimentos que tenham sido triturados por um processador ou liquidificador, como comida em 
puré. 

 
D 

A maior parte da alimentação é feita através  de sonda,  comendo  por vezes  gelados,  
pudins, compotas, ou outros alimentos saborosos. 

E Toda a alimentação é feita através de sonda. 



  42

 
12. Assinale, com um círculo, a letra que melhor descreve a consistência dos 
líquidos que bebeu mais vezes na última semana. 

(assinale, com um círculo, apenas 
uma letra) 

A Bebe líquidos como água, leite, chá, suco de fruta e café. 
 
B 

A maior parte  dos líquidos  são  espessos,  como  néctar  de pêssego.  Esses líquidos  
espessos escorrem lentamente da colher quando virada para baixo. 

 
C 

Os líquidos são moderadamente espessos. São líquidos difíceis de beber por uma palha, 
como é o caso dos batidos espessos, ou que escorrem muito lentamente, gota-a-gota, 
da colher quando virada para baixo, como o mel. 

 
D 

Os líquidos são muito  espessos,  ficando  agarrados  à colher  quando  virada  para baixo,  
como pudim. 

E Não bebe líquidos pela boca ou apenas está limitado a pedaços de gelo. 
 
13. No geral, considera que a sua saúde é: 
 

(assinale, com um círculo, apenas um número) 
 

Má ..................................................................................................... 1 
 

Razoável ........................................................................................... 2 
 

Boa.................................................................................................... 3 
 

Muito boa .......................................................................................... 4 
 

Excelente .......................................................................................... 5 
 

 
OBRIGADO PELA SUA PARTICIPAÇÃO 
NESTE QUESTIONÁRIO! 
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Normas da Revista Científica da Sumissão – CODAS 
 
Escopo e política 

  CoDAS (on-line ISSN 2317-1782) é uma revista científica e técnica de 

acesso aberto publicada bimestralmente pela Sociedade Brasileira de 

Audiologia e Fonoaudiologia (SBFa). É uma continuação da anterior "Revista de 

Atualização Científica Pró-Fono" - ISSN 0104-5687, até 2010 e "Jornal da 

Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia (JSBFa)" - ISSN 2179-6491, até 2012. 

O nome da revista CoDAS foi criado com base nas áreas principais de 

"Distúrbios de Comunicação, Audiologia e Engolir" e foi concebido para ser 

curto e fácil de lembrar. 

A missão da revista é contribuir para a disseminação de conhecimentos 

científicos e técnicos no campo das Ciências e Distúrbios da Comunicação - 

especificamente nas áreas de Língua, Audiologia, Voz, Motricidade Orofacial, 

Disfagia e Saúde Pública. 

A CoDAS não cobra taxas de apresentação ou publicação e aceita submissões 

de pesquisas produzidas no Brasil ou no exterior por pesquisadores, 

acadêmicos e profissionais nacionais ou internacionais. Os artigos submetidos 

podem ser escritos em português, inglês ou espanhol. 

Os artigos aceitos originalmente enviados em português ou espanhol serão 

traduzidos e publicados tanto na sua língua original como em inglês. A tradução 

correrá a expensas dos autores e deverá ser conduzida por empresas 

designadas pela CoDAS ou empresas com experiência comprovada na 

tradução de artigos científicos na área. Os falantes nativos ou nativos do inglês 

podem submeter seu manuscrito diretamente em inglês; Caso em que a 
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publicação não será traduzida para o português, mas a versão em inglês será 

avaliada e, se necessário, será necessária uma revisão da língua inglesa, a 

expensas dos autores. 

Políticas da revista completa podem ser encontradas nas Instruções para 

Autores.  

A revista publica os seguintes tipos de artigos: “ Artigos originais” , “ Revisões 

sistemáticas com ou sem meta-análises” , “ Comunicações breves” , 

“ Relatos de casos” , “ Cartas ao editor” . 

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 
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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. 
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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. 

Revisão sistemática com ou sem meta-análises: 

Artigos destinados a responder uma pergunta de pesquisa e analisar 

criticamente todas as evidências científicas a respeito dessa questão de 

pesquisa. Resultam de uma pesquisa metodológica com o objetivo de 

identificar, coletar e analisar, com estratégia adequada de busca para esse tipo 

de estudo, as pesquisas que testaram uma mesma hipótese, e reúnem os 

mesmos dados, dispõem estes dados em gráficos, quadros e/ou tabelas e 
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interpretam as evidências. As revisões sistemáticas de literatura devem 

descrever detalhadamente o método de levantamento dos dados, justificar a 

escolha das bases de dados consultadas e indicar a relevância do tema e a 

contribuição para a Ciência. Os resultados numéricos dos estudos incluídos na 

revisão podem, em muitas circunstâncias, ser analisados estatisticamente por 

meio de meta-análise. Os artigos com meta-análise devem respeitar 

rigorosamente as normas indicadas para essa técnica. Revisões sistemáticas e 

meta-análises devem seguir a estrutura: resumo e descritores, abstracte 

keywords, introdução, objetivos, estratégia de pesquisa, critérios de seleção, 

análise dos dados, resultados, conclusão e referências. Todos os trabalhos 

selecionados para a revisão sistemática devem ser listados nas referências. O 

arquivo não deve conter mais do que 30 páginas. Para mais informações 

acesse o Editorial Convidado: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2317-

17822015000500409&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt 
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Relato de caso: 

Artigos que apresentam casos ou experiências inéditas, incomuns ou 

inovadoras, de caso único ou série de casos, com características singulares de 

interesse para a prática profissional, descrevendo seus aspectos, história, 

condutas e resultados observados. Deve conter: resumo e descritores, abstract 

e keywords, introdução (com breve revisão da literatura), apresentação do caso 

clínico, discussão, comentários finais e referências (máximo 15). O arquivo não 

deve conter mais do que 20 páginas. A apresentação do caso clínico deverá 

conter a afirmação de que os indivíduos envolvidos (ou seus responsáveis) 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, consentindo, desta 

forma, com a realização e divulgação da pesquisa e seus resultados. No caso 

de utilização de imagens de pacientes, no momento da submissão do artigo, 

deve-se anexar cópia do Consentimento Livre e Esclarecido dos mesmos, 

constando a aprovação para reprodução das imagens em periódicos científicos. 

Comunicação breve: 
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Artigos curtos de pesquisa, com o objetivo de apresentar resultados 

preliminares interessantes e com impacto para a área dos distúrbios da 

comunicação, audiologia e deglutição, com limite de 2.500 palavras (da 

introdução à conclusão). Seguem o mesmo formato dos Artigos originais, 

devendo conter: resumo e descritores, abstract e keywords, introdução, método, 

resultados, discussão, conclusão e referências. Devem conter no máximo duas 

tabelas/quadros/figuras e 15 referências, das quais pelo menos 80% deverão 

ser constituídas de artigos publicados em periódicos da literatura nacional e 

estrangeira, preferencialmente nos últimos cinco anos. 

Carta ao editor: 

Críticas a matérias publicadas, de maneira construtiva, objetiva e educativa, ou 

discussões de assuntos específicos da atualidade. As cartas serão publicadas a 

critério dos Editores. As cartas devem ser breves, com limite de até 1.200 

palavras. 
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A CoDAS apoia as políticas para registro de ensaios clínicos da Organização 

Mundial de Saúde (OMS) e do International Committee of Medical Journal 

Editors (ICMJE), reconhecendo a importância dessas iniciativas para o registro 

e divulgação internacional de informação sobre estudos clínicos, em acesso 

aberto. Sendo assim, somente serão aceitos para publicação os artigos de 

pesquisas clínicas que tenham recebido um número de identificação em um dos 

Registros de Ensaios Clínicos validados pelos critérios estabelecidos pela OMS 

e ICMJE, cujos endereços estão disponíveis no site do ICMJE www.icmje.org) 

ou em http://www.who.int/ictrp/network/primary/en/index.html. O número de 

identificação deverá ser apresentado ao final do resumo. 

A revista CoDAS está alinhada com a política de boas práticas científicas, e 

portanto, atenta a casos de suspeita de má conduta científica, seja na 

elaboração de projetos, execução de pesquisas ou divulgação da ciência. O 

plágio e o autoplágio são formas de má conduta científica que envolvem a 

apropriação de ideias ou contribuição intelectual de outros, sem o devido 
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reconhecimento em forma de citação. Sendo assim, adotamos o sistema 

Ithenticate para identificação de similaridades de texto que possam ser 

consideradas plágio. Ressalta-se que o conteúdo dos manuscritos é de inteira 

responsabilidade dos autores. 

 

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/.  

Submissão do manuscrito 
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Serão aceitos para análise somente os artigos submetidos pelo Sistema de 

Editoração Online, disponível em http://mc04.manuscriptcentral.com/codas-

scielo. 

O processo de avaliação dos manuscritos submetidos à CoDAS é composto por 

3 etapas: 

1. Avaliação técnica: 

Todos os artigos submetidos são checados quanto aos requisitos descritos nas 

normas de submissão. Aqueles que não estejam de acordo ou não apresentem 

todos os documentos solicitados são devolvidos aos autores com as indicações 

para adequação. Artigos de acordo com as normas e acompanhados de todos 

os documentos necessários passam para a próxima etapa. 

2. Avaliação de escopo e interesse: 

Os artigos que passam na avaliação técnica são encaminhados para os 

Editores chefes, juntamente com o relatório de similaridade (via iThenticate). Os 
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editores verificam o relatório de similaridade e realizam a avaliação científica 

preliminar quanto a área, escopo, relevância e interesse para publicação. 

Artigos com muitos problemas, fora de escopo ou sem relevância ou interesse 

para a missão da revista podem ser “ Rejeitados imediatamente” , como 

decisão editorial. Artigos com potencial de publicação seguem para avaliação 

por pares. 

3. Avaliação por pares: 

Os artigos são avaliados por no mínimo dois pareceristas da área de 

conhecimento da pesquisa, de instituições de ensino e/ou pesquisa nacionais e 

internacionais, de comprovada produção científica. Artigos podem receber 

parecer de “ Aprovado” , “ Aprovado com pequenas modificações” , 

“ Aprovado com grandes modificações” , “ Rejeitado”  e “ Rejeitado com 

possibilidade de nova submissão” . Os pareceres de recusa ou de aceite com 

modificações sempre são acompanhados da avaliação dos revisores, sendo o 

anonimato garantido em todo o processo de julgamento. Após as devidas 
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correções e possíveis sugestões, o artigo será aceito se tiver dois pareceres 

favoráveis e rejeitado quando dois pareceres forem desfavoráveis. Na 

ocorrência de pareceres conflitantes, um dos Editores Associados da área pode 

ser consultado. Se houver dúvidas ou contestação de alguma decisão editorial 

os autores podem contatar os Editores Chefes que devem receber as 

justificativas e esclarecer as dúvidas do processo. 

Os trabalhos em análise editorial não poderão ser submetidos a outras 

publicações, nacionais ou internacionais, até que sejam efetivamente 

publicados ou rejeitados pelo corpo editorial. Somente o editor-chefe poderá 

autorizar a reprodução dos artigos publicados na CoDAS em outro periódico. 

 

Em casos de dúvidas, os autores deverão entrar em contato com a secretaria 

executiva pelo e-mail codas@editoracubo.com.br.  

Documentos necessários para submissão 
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Requisitos técnicos 

Devem ser incluídos, obrigatoriamente, os seguintes documentos: 

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” ; 
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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” ; 
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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; 
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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; 

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 
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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 
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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 
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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 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) ...”  

 



  62

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 
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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 
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effusions: two retrospective studies. J Speech Lang Hear Res. 2000;43(1):79-

99. 

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. 
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DOCUMENTOS ELETRÔNICOS 

ASHA: American Speech and Hearing Association [Internet]. Rockville: 

American Speech-Language-Hearing Association; c1997-2008. Otitis media, 

hearing and language development. [cited 2003 Aug 29]; [about 3 screens] 

Available from: http://www.asha.org/consumers/brochures/otitis_media.htm 

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 
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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 
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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 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 
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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. 


