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RESUMO
Introdução: Pacientes criticamente doentes frequentemente requerem intubação
endotraqueal

e

suporte

ventilatório

prolongado.

Estudos

encontraram

e

demonstraram uma correlação temporal e fisiológica da deglutição entre a respiração
e os componentes envolvidos na proteção de via aérea durante a deglutição, no
entanto a contribuição desta interação permanece desconhecida após um período de
intubação endotraqueal e ventilação mecânica (VM). Objetivo: O propósito deste
estudo prospectivo foi de avaliar a interação da respiração - deglutição em pacientes
submetidos à intubação orotraqueal e ventilação mecânica. Método: Avaliamos
prospectivamente 10 voluntários saudáveis e 30 pacientes que foram submetidos à
VM invasiva  24 horas em três momentos distinto de avaliação (48h; 5º dia e 15º
dia) após a extubação. A interação da respiração – deglutição foi investigada e
gravada simultaneamente beira leito com o uso de eletromiografia de superficie da
musculatura infra hióidea associada à acelerometria da deglutição (sensor
piezoeletrico) e pletismografia de indutância da respiração durante a deglutição
espontânea inicial (1min.), bolo de água com volumes de 3, 5 e 10 ml previamente
randomizados e deglutição espontânea final (1min). Resultados: Voluntários
saudáveis apresentaram uma deglutição por ciclo respiratório mantendo o padrão de
ocorrência da deglutição nos padrões 1 e 2 de acoplamento no ciclo respiratório
associado a ocorrência da pausa respiratória da deglutição. Pacientes apresentaram
um maior número de deglutições e de ciclos respiratórios com os volumes de 5 e 10
ml (p<0,001) mantendo padrões de coordenação 1, 2 e 3 no ciclo respiratório.
Conclusão: Pacientes submetidos à intubação orotraqueal e ventilação mecânica
apresentam alterações da interação respiração – deglutição.

ABSTRACT

Introduction: Critically ill patients frequently require prolonged endotracheal intubation
and ventilatory support. Studs findings showed a temporal and physiological correlation
between the breathing and the components involved in protection of airway during
swallowing; however the contribution of this interaction remains unknown after a period
of the endotracheal intubation and mechanical ventilation (MV). Objectives: The
purpose this prospective study was investigates the respiratory – swallowing
interactions in patients submitted to endotracheal intubation and mechanical ventilation
 24 hours. Methods: Evaluated prospectively 10 healthy volunteers and thirty patients

that were submitted to invasive MV  24 hours in three different moments of evaluation
(48h; 5 º and 15 º days) after extubation. The respiratory and swallowing interaction was
investigate and recorded simultaneously bedside using infrahyoid muscle surface
electromyography (sEMG), swallowing accelerometry (piezoelectric sensor) and
inductive respiratory plethysmograph (RIP) during initial volitional swallowing (1min),
water boluses previous randomly of 3, 5 and 10 ml and final volition swallowing (1min).
Results: Health volunteers showed occurrence of one cycle respiratory by swallowing
with pattern of coordination 1 and 2. Patients showed more swallowing by respiratory
cycle when compared to healthy for 5 and 10 ml. (p<0.001) with pattern 1, 2 e 3 of
coordination in respiratory cycle. Conclusion:

Patients submitted to endotracheal

intubation and mechanical ventilation showed alteration in respiratory and swallowing
interaction
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1. INTRODUÇÃO

A intubação orotraqueal é um procedimento médico de rotina sempre que se
necessita, artificialmente, acessar e preservar as vias aéreas.
Este procedimento consiste na introdução de um tubo através da laringe e
traquéia para sustentar sua abertura posterior ou restaurar uma via obstruída, assim
possibilitando a passagem do ar para os pulmões. 1
A intubação prolongada, no entanto pode trazer seqüelas orgânicas e funcionais
pelo trauma crônico do tubo orotraqueal sobre a mucosa da laringe e da traquéia. 2
Com o avanço da Medicina e da tecnologia em ventilação mecânica, houve um
aumento significativo da sobrevida de pacientes graves, especialmente em Unidades
de Terapia Intensiva. Nessas unidades, o paciente pode permanecer por semanas ou
meses sob suporte ventilatório mecânico, necessitando de um acesso à via aérea seja
pela intubação orotraqueal ou pela traqueostomia.
Embora sejam feitas referência a intubação como um procedimento sem riscos,
suas complicações são descritas na literatura científica 3.
No entanto, o estabelecimento e a manutenção de uma via aérea artificial tem
sido alvo de discussão na literatura mundial nos últimos trinta anos, pois a incidência e
o tempo de resolução das complicações laríngeas não são bem definidos

4,5

.

Existe uma série de estudos sobre a incidência das alterações anatômicas de
laringe e traquéia, no entanto estudos sobre as alterações funcionais são raros, mesmo

sendo a disfagia e a disfonia os sintomas clínicos mais freqüentes após a extubação

6,

7, 8, 9

.
Segundo TOLEP e colaboradores (1996), investigações sobre as anormalidades

da deglutição de pacientes após intubação e ventilação mecânica prolongada poderiam
auxiliar na prevenção das pneumonias aspirativas e das complicações respiratórias que
são as causas mais freqüentes de morbidade e mortalidade em pacientes graves
internados em Unidades de Terapia Intensiva. Os autores demonstraram que pacientes
que requerem intubação prolongada apresentam uma alta incidência de anormalidades
principalmente da fase oral e faríngea da deglutição que são provocadas basicamente
pela inatividade da musculatura dos órgãos fonoarticulatórios. No entanto, destacam
que estas disfunções decorrentes do procedimento de intubação são multifatoriais 10.
A disfagia e a aspiração silenciosa secundária a intubação orotraqueal e
ventilação mecânica, podem ser a causa oculta de pneumonias recorrentes. Após a
extubação, os estudos demonstram que existe uma serie de fatores que expõem os
pacientes ao risco de aspiração, relacionados à possibilidade dos efeitos residuais dos
sedativos farmacológicos, das alterações da sensibilidade da via aérea superior em
função do tempo prolongado da intubação principalmente nas primeiras 24 - 48 horas
após a extubação além da presença de tubo nasogástrico 11.
Estes estudos reportam que a aspiração pode levar há complicações como
hipoxemia transitória, obstrução mecânica das vias aéreas como atelectasia,
broncoespasmo, pneumonites químicas ou infecções pulmonares

12, 13

.

2

A deglutição é uma função sensória motora complexa que envolve uma
atividade de contração e inibição de múltiplos grupos musculares do trato aéreo
digestivo superior de forma coordenada e rápida

14

.

O inicio do reflexo da deglutição depende da integridade dos mecanos e quimio
receptores para adequada estimulação e inibição seqüencial do trato aerodigestivo,
assim possibilitando a passagem do bolo alimentar da boca para o estomago. O
disparo deste reflexo sofre influência direta da sensibilidade, característica do bolo
alimentar (textura, consistência, temperatura, volume, sabor) e da postura dos órgãos
fonoarticulatórios 15.
O fechamento da laringe e a pausa da respiração durante a deglutição (apnéia
da deglutição) são mecanismos de proteção vitais para prevenir a aspiração de
alimentos para os pulmões. A proteção das vias aéreas ocorre principalmente com a
elevação e anteriorização da laringe em direção ao osso hióide, simultaneamente a
inversão da epiglote e ao fechamento do vestíbulo da laringe que ocorre em três níveis:
pregas vocais verdadeiras, pregas vocais falsas e pela aproximação das aritenóides
com a epiglote

16,17

ocasionando o aumento da pressão subglótica previamente a

deglutição.
Estudos têm demonstrado uma correlação temporal e fisiológica entre a
respiração e os componentes envolvidos na proteção das vias aéreas durante a
deglutição, no entanto a contribuição destas alterações para ocorrência de pneumonia
permanece desconhecida.
Segundo Harris et al (2003) existe uma intima relação entre a fase expiratória da
respiração e a dinâmica da deglutição na fase faringea que nos indivíduos normais esta
3

associada com a presença de uma pausa respiratória tipicamente precedida por uma
curta expiração 18.
A coordenação da deglutição e respiração pode ser considerada sobre dois
aspectos: 1) coordenação temporal entre a deglutição orofaríngea e o fechamento da
via aérea durante a deglutição (apnéia da deglutição) e 2) relação tempo da deglutição
espontânea com as fases do ciclo respiratório

19

.

Kijima et al. 2000 realizaram um estudo sobre os efeitos das variações do
volume pulmonar na coordenação da respiração e deglutição de 11 indivíduos
saudáveis com administração de 1 e 3ml de água em infusão continua na faringe
concomitante a variação de aplicação de pressão negativa no tórax ( 0, 20, e 440cm
H2O) e observaram que o aumento do volume pulmonar pode influenciar na inibição e
na modulação do tempo e do número de deglutição no ciclo respiratório, Segundo os
autores mudanças semelhantes tem sido observadas durante a hipercapnia que pode
causar a desabilidade da musculatura expiratória o que ocasiona o aumento do drive
respiratório podendo interferir assim diretamente no momento da pausa respiratória da
deglutição20,21.
A maioria dos indivíduos saudáveis, de acordo com Hedgland et al. (2009) as
deglutições simples são mais presentes na fase expiratória de deglutição apresentando
um padrão descrito de expiração – pausa respiratória – expiração em um ciclo
respiratório

21

. Segundo Cedborg et al. (2009) este padrão de coordenação de

deglutição no ciclo respiratório estaria potencialmente associado a redução do risco de
aspiração devido a adução adequada das pregas vocais no momento da deglutição 23.

4
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