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RESUMO
Introdução: sintomas e sinais clínicos de alteração de deglutição
podem manifestar-se em pacientes com doença da tireóide.
Objetivo: caracterizar os sintomas e sinais de deglutição pré e póstireoidectomias. Métodos: estudo prospectivo com 40 pacientes
agendados para cirurgia de tireóide, submetidos à avaliação clínica
da deglutição em três momentos: pré-operatório, pós-operatório
imediato e pós-operatório tardio. Foi realizada anamnese para
estudo dos sintomas e aplicada avaliação clínica da deglutição
com 200ml de líquido contínuo e sólido. Resultados: participaram
40 pacientes submetidos à tireoidectomia, sendo que 35 (87,5%)
foram submetidos à tireoidectomia total e cinco à tireoidectomia
parcial (12,5%). Na anamnese, os sintomas foram referidos nos
três momentos do estudo, sendo 19 (47,5%) no pré-operatório, 26
(65%) no pós-imediato e 17 (48,5%) no pós-operatório tardio. A
avaliação clínica da deglutição detectou a presença de alterações
em dez (25%) no período pré-operatório, oito (20%) no pósoperatório imediato e cinco (14%) no pós-operatório tardio.
Pacientes com nódulo de tamanho ≥ 3cm apresentaram maior
ocorrência de sintomas e sinais clínicos de alteração de deglutição
em todos os momentos do estudo. Conclusões: pacientes com
doença da tireóide podem apresentar sintomas e sinais clínicos
desde o pré-operatório, com uma tendência a reduzir até o pósoperatório tardio.

ABSTRACT
Introduction: Clinical symptoms and signals of deglutition
changes can be referred to by patients with thyroid diseases.
Objectives: To characterize the swallowing symptoms and signals
before and after the thyroidectomy. Methods: Prospective study
with 40 patients undergoing thyroid surgery, submitted to the clinical
evaluation of the deglutition in 3 moments: preoperative, early and
late postoperative periods. The anamnesis and the clinical
evaluation of the continuous swallowing of 200mL of liquid and solid
consistence were applied. Results: Among the 40 patients, 35
patients (87.5%) underwent total thyroidectomy and 5 underwent
partial thyroidectomy (12.5%). The symptoms were referred to in
the 3 periods of the study, being 19 (47.5%) in the preoperative, 26
(65%) in the early postoperative and 17 (48.5%) in the late
postoperative. The clinical evaluation of the deglutition detected the
presence oh changes in 10 (25%) in the preoperative, 8 (20%) in the
early postoperative and 5 (14%) the late postoperative periods.
Patients with nodule larger than 3cm presented higher occurrence
of clinical symptoms and signals of deglutition changes in all
moments. Conclusion: Patients with thyroid diseases can present
clinical symptoms and signals since the preoperative period, with
some trend of decreasing till the late postoperative period.
Key words: Thyroidectomy. Deglutition. Deglutition Disorders.
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INTRODUÇÃO
A tireoidectomia é um procedimento cirúrgico utilizado para o
tratamento de diversas doenças da glândula tireóide. Algumas
seqüelas e complicações decorrentes da cirurgia são comumente referidas. A hipocalcemia é a complicação mais
freqüente, seguida da lesão do nervo laríngeo recorrente
(NLR)1-3. A incidência de lesão do NLR pós-tireoidectomia pode

3-8

atingir o percentual de 10% . Lesões no nervo laríngeo
superior (NLS) podem ocorrer muitas vezes despercebidas pela
dificuldade do seu diagnóstico à avaliação laringoscópica, com
uma incidêncIa que varia de 3,7% a 14%6,7,9. Essas complicações podem causar o comprometimento da respiração, voz e
deglutição em diferentes graus10-12.
Alguns pacientes submetidos à tireoidectomias referem
engasgo, tosse, dor, ardência, sensação de globus e desconfor-
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to na deglutição e esses sintomas podem ou não durar até
meses após a cirurgia12-15. Essas alterações podem ser
causadas por vários fatores, como a manipulação cirúrgica,
palpação da glândula tireóide, retração cicatricial e possibilidade de lesão no NLR e ramo externo do NLS7,9. Fatores como
intubação endotraqueal, lesão do plexo neural peritiroeóideo,
modificações no suprimento vascular, dor e reação também
merecem atenção8,11-13. A posição anatômica da tireóidea
parece estar relacionada tanto aos sintomas quanto aos sinais
de disfagia em pacientes com bócio16.
A relação entre o diagnóstico de malignidade no pré-operatório
e a paralisia do NLR foi observada numa amostra de 675
pacientes, na qual a paralisia unilateral de prega vocal por
lesão do NLR foi detectada em 0,9% dos pacientes1.
Para reconhecer outras causas de alterações de voz e
deglutição no pré e pós-operatório, além das lesões dos nervos
laríngeos, foram estudados 208 pacientes submetidos à
tireoidectomias sem sinais de lesão dos nervos. Os autores
ressaltam a importância da avaliação pré-cirúrgica, devido à
alta incidência das alterações de voz e deglutição4.
Em uma série que investigou os sintomas de alterações da
deglutição por meio de uma escala visual analógica de 200
pacientes submetidos à tireoidectomia, foram detectados
sintomas de globus em 58 pacientes da amostra, sendo que em
80% essas alterações desapareceram no pós-operatório14.
A investigação da ocorrência de sintomas de vias aerodigestivas superiores (SVAS) relacionadas à tireoidectomia foi
pesquisada em 60 pacientes (22 – tireoidectomia parcial, 38 –
tireoidectomia total) sem intercorrência cirúrgica e comparados
a um grupo controle de pacientes submetidos à colicistectomia.
Foram questionadas as mudanças na voz e a presença de
sintomas como alterações de deglutição, sensação de aperto
no pescoço, tosse, dor de garganta. No pós-operatório, houve
maior prevalência de sensação de aperto no pescoço e
dificuldade de deglutir no grupo submetido à tireoidectomia. Os
resultados demonstraram associação entre os sintomas de
sensação de aperto no pescoço, mudanças na voz e disfagia.
Essas alterações podem estar relacionadas ao trauma no plexo
neural extrínseco peritireóideo que inerva as estruturas
faríngeas e laríngeas12.
Ao analisar as alterações de voz e deglutição póstireoidectomias em pacientes sem lesão no NLR, constatou-se
que mudanças na voz e deglutição são frequentes mesmo nos
casos em que não há complicações. Sintomas de deglutição
foram significativamente mais frequentes no pós-operatório
imediato, permanecendo até três meses do pós-cirúrgico13.
Diferenças entre pacientes com e sem alteração de mobilidade
de prega vocal após tireoidectomia foram observadas por meio
de avaliação nasofibroscópica da deglutição. A disfagia foi mais
evidente no pós-operatório recente e mais grave nos indivíduos
que já apresentavam mobilidade laríngea alterada. Essas
disfunções estão associadas a fatores supraglóticos e
faríngeos e não somente à mobilidade de pregas vocais e
podem ocorrer devido à entubação orotraqueal, manipulação
da musculatura extrínseca e danos do nervo laríngeo17.
Outros fatores, como a modificação na mobilidade vertical da
laringe acarretada pela adesão e retração cicatricial entre os
músculos pré-tireoidianos e a pele são apontados como
responsáveis pela alta incidência das alterações de deglutição
e voz no período pós-cirúrgico4.
Embora os sintomas de deglutição nesses pacientes sejam
frequentes, poucos estudos abordam a relação entre as
queixas e as alterações de deglutição. O objetivo desse estudo
é caracterizar os sinais e sintomas da deglutição pré e póstireoidectomias.
MÉTODOS
Foi realizado estudo prospectivo no período de abril de 2007 a
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abril de 2008. Participaram pacientes submetidos à cirurgia
parcial (lobectomia com istmectomia) ou total de tireóide,
independente do tipo histológico e diagnóstico pré-operatório.
Foram excluídos os pacientes submetidos a outros tratamentos
cirúrgicos na região de cabeça e pescoço e com alterações
neurológicas, pela interferência dessas na fisiologia da
deglutição.
Os pacientes agendados para cirurgia de tireóide foram
convocados em três momentos: pré-operatório (média 11 dias),
pós-operatório imediato (média 12 dias) e tardio (média de 42
dias). No caso do pós-operatório tardio, só foram convocadas
as pacientes que apresentaram sintomas e ou sinais de
alterações no pós-imediato. Foram estudados os dados
pessoais, a presença de queixas de deglutição e a deglutição
por meio da avaliação clínica da deglutição.
Na anamnese, foram investigados os seguintes sintomas:
dificuldade para engolir, engasgo, dor, incômodo; ardência ao
engolir, sensação de alimento parado na garganta e consistência mais difícil para deglutir (líquido, pastoso ou sólido).
Para a avaliação clínica da deglutição, utilizaram-se as
consistências líquida e sólida. O líquido foi oferecido na
quantidade de 200 ml e em deglutição contínua. Para a
consistência sólida, os pacientes foram orientados a mastigar a
bolacha antes de deglutir. Foram analisadas a deglutição e a
presença de sinais clínicos de alterações de deglutição.
A deglutição foi analisada levando-se em conta a elevação
laríngea durante a deglutição e a qualidade vocal após a
deglutição. Essas variáveis foram julgadas como adequadas e
inadequadas. A elevação laríngea foi monitorada de acordo
com a deglutição dos quatro dedos proposta por Logemann18.
Os sinais clínicos de alterações na deglutição foram avaliados
por meio da presença ou ausência de tosse, pigarro, engasgo,
manobras espontâneas (deglutição múltipla, deglutição com
esforço, manobra supraglótica) e a adaptação de posturas
(cabeça para trás e queixo para baixo). Para a consistência
sólida, foi observada ainda a alternância com líquido.
Para a análise dos resultados, o julgamento foi dividido em
sintomas e sinais de alterações de deglutição e manobras
espontâneas nos três momentos da avaliação. A análise das
variáveis qualitativas do julgamento subjetivo foi realizada em
consenso por três fonoaudiólogas com experiência superior a
cinco anos em avaliação clínica da deglutição após cirurgias de
cabeça e pescoço.
RESULTADOS
Participaram deste estudo 40 pacientes, com idade média de
50,5 anos. Em relação ao tratamento, 35 pacientes (87,5%)
foram submetidos à tireoidectomia total e cinco à tireoidectomia
parcial (12,5%), sendo que 16 (40%) tiveram diagnóstico
anatomopatológico de carcinoma folicular bem diferenciado
(Tabela 1). No pré-operatório, todas as pacientes apresentaram
mobilidade de ppvv no exame de laringectomia indireta. Em
relação às complicações pós-operatórias, cinco (12,5%) das
pacientes evoluíram com alteração de mobilidade de pregas
vocais, oito (20%) disfonia, três (7,5%) com seroma e uma
(2,5%) com hematoma.
Na anamnese, os sintomas foram referidos nos três momentos
do estudo. No pré-operatório dos 40 pacientes do estudo, 19
(47,5%) referiram sintomas de alterações de deglutição, sendo
que 13 (32,5%) relataram engasgos, sete (17,5%) dor, 13
(32,5%) incômodo ao deglutir, seis (15%) ardência ao engolir,
14 (35%) alimento parado na garganta, três (7,5%) dificuldade
de deglutição de líquidos, um (2,5%) pastoso e 12 (30%) sólido.
De forma geral, 35 (87,5%) dos pacientes apresentaram
sintomas e ou sinais de alteração de deglutição no pósoperatório imediato. Esses pacientes foram convocados para a
investigação dos sintomas e sinais no pós-operatório tardio.
No pós-operatório imediato, 26 (65%) pacientes referiram
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sintomas de alteração de deglutição, sendo que nove (22,5%)
pacientes indicaram a presença de engasgo, 16 (40%) dor, 11
(27,5%) incômodo ao deglutir, oito (20%) ardência ao engolir,
seis (15%) sensação de alimento parado na garganta, 12 (30%)
dificuldade na deglutição de líquidos, sete (17,5%) pastoso e 12
(30%) sólido.
Tabela 1 – Características demográficas e clínicas (n=40).
Variável
Gênero

Categoria

Freq. (%)

Feminino

40 (100)

Masculino
Mín.-máx.

Idade (anos)

Mediana

48,85

Média±dp

50,5±12,9

Nenhuma
Cirurgia anterior de Cabeça e
Tireoidectomia
parcial (lobec. +
Pescoço
istmec.)
Sinais de compressão da
traquéia
Bócio Mergulhante

Diâmetro do > nódulo (cm)

Diagnóstico baseado no
exame anátomo patológico

Círurgias
Dissecação do nervo

26-77

Não

36 (90)
4 (10)
33 (82,5)

Sim

7 (17,5)

Não

37 (42,5)

Sim

3 (7,5)

<3

22 (55)

>3

18 (45)

Carcinoma bem diferenciado:
papilífero
Carcinoma bem diferenciado:
folicular

e em dois (6%) no pós-operatório tardio.
No pré-operatório, foi observada a presença de alteração na
elevação laríngea em 14 (35%) casos, tosse em um (2,5%),
engasgo em um (2,5%), pigarro em três (7,5%), estase em
recessos faríngeos em três (7,5%) e alteração da qualidade
vocal em três (7,5%).
No pós-operatório imediato, um total de 13 (32,5%) pacientes
apresentou redução da elevação laríngea, três (7,5%) tosse,
duas (5%) engasgo, um (2,5%) pigarro, um (2,5%) estase em
recessos faríngeos e um (2,5%) alteração da qualidade vocal.
No pós-operatório tardio, a avaliação clínica detectou alteração
na elevação laríngea em dezesseis (40%), tosse em dois (6%),
sinais de estase em recessos faríngeos em um (2,5%) e
alteração na qualidade vocal um (2,5%).
Ainda em relação à deglutição de líqüido contínuo, nos três
momentos do estudo foram observadas manobras espontâneas. Nota-se que a deglutição múltipla e a deglutição com esforço
foram as que mais se destacaram (Tabela 2).
Tabela 2 - Distribuição numérica e percentual das manobras espontâneas utilizadas na deglutição de líquido contínuo.

Variável

Categoria

5 (12,5)
16 (40)

Bócio

13 (32,5)

Tireoidite

4 (10)

Outros benignos

2 (5)

Tireoidectomia parcial (lobec. +
istmec.)

5 (12,5)

T ireoidectomia total

35 (87,5)

Sem dificuldade

40 (100)

Mín.-máx.: mínimo-máximo; dp: desvio padrão; lobec.: lobectomia;
istmec.: istmectomia; cm: centímetro.

Pré-op.

Pós-op.
imediato

Pós-op. tardio

Freq. (%)

Freq. (%)

Freq. (% )

(n=40)

(n=40)

(n=35)

Utilização de
manobras
espontâneas

Não

29 (72,5)

27 (67,5)

31 (88,6)

Sim

11 (27,5)

13 ( 32,5)

4 (11,4)

Deglutições
múltiplas

Não

33 (82,5)

34 (85)

33 (94)

Sim

7 (17,5)

6 (15)

2 (6)

Deglutição com
esforço

Não

34 (85)

32 (80)

32 (92)

Supraglótica
Cabeça para trás

Sim

6 (15)

8 (20)

3 (8)

Não

39 (97,5)

38 (95)

34 (97)

Sim

1 (2,5)

2 (5)

1 (3)

Não

39 (97,5)

40 (100)

35 (100)

Sim

1 (2,5)

-

Não

39 (97,5)

39 (97,5)

34 (97)

-

Sim

1 (2,5)

1 (2,5)

1 (3)

No pós-operatório tardio, dos 35 pacientes avaliados, 17
(48,5%) relataram sintomas, sendo que o engasgo foi referido
por nove (25,7%), dor por três (8,5%), incômodo ao deglutir 10
(28,5%), ardência ao engolir uma (8,5%), sensação de
alimento parado na garganta três (8,5%), dificuldade na
deglutição de líquidos sete (20%), pastoso três (8,5%) e sólido
seis (17%).
Nenhum dos pacientes submetidos à tireoidectomia parcial
apresentou sinal de alteração de deglutição nos três momentos
do estudo. Um total de quatro pacientes foi submetido à cirurgia
prévia de tireóide, sendo que uma (25%) apresentou sinais de
alteração de deglutição no pré-operatório.
A avaliação clínica das 40 pacientes detectou a presença de
alterações em dez (25%) no período pré-operatório, oito (20%)
no pós-operatório imediato e cinco (14%) no pós-operatório
tardio.
No pré-operatório, foi observada redução da elevação laríngea
durante a deglutição em 17 (42,5%) pacientes, a tosse ocorreu
em dois (5%), engasgo em um (2,5%), pigarro em sete (17,5%),
qualidade vocal alterada em quatro (10%).
No pós-operatório imediato, a alteração da elevação laríngea
durante a deglutição ocorreu em 28 (70%) das avaliações,
tosse em cinco (13%), engasgo em três (7,5%), pigarro em
cinco (12,5%) e qualidade vocal alterada em um (2,5%).
No pós-operatório tardio, dos 35 pacientes avaliados, 19
pacientes (54,3%) apresentaram alteração na elevação
laríngea durante a deglutição, a tosse foi encontrada em três
(8,5%), engasgo um (2,8%), pigarro uma (2,8%) e qualidade
vocal alterada em três (8%).
A avaliação da deglutição com líquido contínuo evidenciou
sinais de alteração na deglutição em cinco (12,5%) dos casos
no pré-operatório, em quatro (10%) no pós-operatório imediato

Na avaliação da deglutição de sólidos, nove (22,5%) pacientes
apresentaram sinais de alterações na deglutição no préoperatório, cinco (12,5%) no pós-operatório imediato e no pósoperatório tardio.
No pré-operatório, foi observada a presença de alteração na
elevação laríngea em 16 (40%) casos, tosse em um (2,5%),
pigarro em três (7,5%) e estase em recessos faríngeos em nove
(22,5%) e alteração da qualidade vocal em três (7,5%).
No pós-operatório imediato, a avaliação clínica detectou
redução da elevação laríngea em 26 (65%) pacientes, tosse em
duas (5%), engasgo em um (2,5%) e sinais de estase em
recessos faríngeos em quatro (10%).
No pós-operatório tardio, a redução da elevação laríngea foi
observada em 16 (40%) avaliações, tosse e engasgo em uma
(2,8%), estases nos recessos faríngeos ocorreram em três
(8,5%), qualidade vocal alterada em dois (5,7%).
Da mesma forma que na avaliação de líquidos, na consistência
sólida as manobras de deglutição múltipla e deglutição com
esforço foram as mais utilizadas (Tabela 3).
As três pacientes com bócio mergulhante referiram sintomas de
alteração de deglutição e duas (33,3%) apresentaram sinais de
alterações. Dos sete pacientes que tinham sintomas compressivos de traquéia, cinco (71,4%) relataram sintomas de deglutição. Desse grupo, dois (28,5%) apresentaram sinais indicativos
de alterações na deglutição.
Em relação ao grupo que evoluiu com complicações, a paciente
que desenvolveu seroma relatou sintomas de deglutição no

Rev. Bras. Cir. Cabeça Pescoço, v. 38, nº 2, p. 67 - 71, abril / maio / junho 2009

69

Queixo para baixo

Pré-op.: pré-operatório; Freq.: freqüência; Pós-op.: pós-operatório.

pós-operatório imediato até o pós-operatório tardio, porém,
sem sinais de alterações na deglutição. Três (7,5%), das cinco
pacientes que evoluíram com alteração de mobilidade de prega
vocal, referiram sintomas de deglutição no pós-operatório
imediato com persistência deste até o pós-operatório tardio.
Das cinco pacientes com alteração de mobilidade das pregas
vocais, apenas uma (20%) manifestou sinais de deglutição
ocorrido somente no período pós-imediato. As duas pacientes
que tiveram hematoma evoluíram com sintomas e sinais de
deglutição no período pós-operatório imediato com persistência dos sintomas até o pós-operatório tardio.
Tabela 3 - Distribuição da caracterização das manobras espontâneas
utilizadas na deglutição de sólido.
Variável

Categoria

Pré-op.

Pós-op.
imediato

Pós-op. tardio

Freq. (%)

Freq. (%)

Freq. (% )

(n=40)

(n=40)

(n=34)

28 (70)

26 (65)

28 (82)

Utilização de
manobras
espontâneas

Não
Sim

12 (30)

14 (35)

6 (18)

Deglutições
múltiplas

Não

33 (82,5)

30 (75)

29 (85)

Sim

7 (17,5)

10 (25)

5 (15)

Deglutição com
esforço

Não

31(77,5)

30 (75)

31 (91)

Abaixar a cabeça
Alternância com
líquido

Sim

9 (22,5)

10 (25)

3 (9)

Não

39 (97,5)

39 (97,5)

34 (100)

Sim

1 (2,5)

1 (2,5)

-

Não

39 (97,5)

39 (97,5)

34 (100)

Sim

1 (2,5)

1 (2,5)

-

Pré-op.: pré-operatório; Freq.: freqüência; Pós-op.: pós-operatório.

Ao associar o tamanho do nódulo com os sintomas e os sinais
de alteração de deglutição os resultados indicaram maior
ocorrência de sintomas no grupo de pacientes com nódulo de
tamanho ≥3 cm em todos os momentos do estudo (Tabelas 4 e
5).
Tabela 4 – Associação entre o tamanho do maior nódulo e a presença
de sintomas de dificuldade na deglutição.
Sintoma
Variável

Tamanho do
maior nódulo

Pré-op.

Pós-op.
imediato

Pós-op. tardio

(n=19)

(n=26)

(n=17)

<3

6 (32)

10 (38)

5 (29)

?3

13 (68)

16 (62)

12 (71)

Categoria

Pré-op.: pré-operatório; Pós-op. imediato: pós-operatório imediato;
Pós-op. tardio: pós-operatório tardio.
Tabela 5 – Associação entre o tamanho do maior nódulo e a presença
de sinais de alterações na deglutição.
Sinais
Variável

Tamanho do
maior nódulo

Pré-op.

Pós-op.
imediato

Pós-op. tardio

(n=10)

(n=8)

(n=5)

<3

2 (20)

2 (25)

-

?3

8 (80)

6 (75)

5 (100)

Categoria

Pré-op.: pré-operatório; Pós-op. imediato: pós operatório imediato;
Pós-op. tardio: pós operatório tardio.

DISCUSSÃO
Nesse estudo, houve redução de alguns sintomas de alteração
de deglutição do pré-operatório para o pós-operatório imediato
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(engasgos – 32,5% x 22,5%, incômodo ao deglutir – 32,5% x
27,5% e alimento parado na garganta – 35% x 15%). Esse fato
pode estar relacionado à ansiedade mediante a cirurgia e o
diagnóstico da doença e ao tamanho do nódulo. Dos 19
pacientes com sintomas no pré-operatório, 13 (68%) tinham
nódulo de tamanho ≥3 cm e dos sete pacientes com sintomas
compressivos de traquéia, cinco (71,4%) apresentavam
queixas de deglutição no período pré-operatório e nódulo de
tamanho maior. Alguns estudos indicam a relação entre a
sensação de desconforto no pescoço, as queixas de deglutição
e a presença do nódulo12-14.
Outras queixas foram indicadas em maior percentual no pósoperatório imediato (dor – 17,5% x 32,5%, ardência ao engolir –
15% x 20%, dificuldade para deglutir líqüidos – 7,5% x 30%,
dificuldade para deglutir pastoso – 2,5% x 30%). É provável que
esses sintomas estejam interligados, uma vez que a presença
de dor e incômodo pode ser causada pela manipulação dos
músculos peritireoidianos, pela intubação e pela cicatriz, que
podem levar à sensação de repuxamento e dificultar a deglutição3,8,12-14. É importante também lembrar a interferência das
complicações cirúrgicas nas queixas de deglutição, já que a
maioria das pacientes que evoluiu com alguma complicação
referiu algum sintoma8,12. Como esperado, a frequência das
queixas reduziu até o pós-operatório tardio pelo processo
natural de recuperação do tratamento cirúrgico, pela redução
do componente funcional associado à dor no pescoço e pela
redução do stress emocional pós-operatório8,12,13.
Nenhum caso de cirurgia parcial de tireóide apresentou sinais
de alteração em qualquer momento avaliado, corroborando
com a hipótese de que quanto maior a manipulação cirúrgica,
maiores as chances de alterações.
Na avaliação clínica, foi detectado sinal de alteração de
deglutição em 25% do grupo no pré-operatório, sendo que 80%
apresentava nódulo de tamanho ≥3 cm. Esse fato aponta para
a importância da avaliação da deglutição na vigência de
nódulos maiores, mesmo antes da cirurgia12. Em relação ao tipo
de sinal, foi detectado um percentual elevado de pacientes com
redução de elevação laríngea (42,5%) que pode ser justificado
tanto pelo tamanho do nódulo, como pela queixa de incômodo
ao deglutir que podem ter interferido no movimento laríngeo
como mecanismo compensatório na tentativa de reduzir este
desconforto.
Esses sinais reduziram (20%) no pós-operatório imediato
mantendo-se, porém, o alto índice (70%) de alteração da
elevação laríngea durante a deglutição. Sabe-se que diversos
fatores podem repercutir no movimento laríngeo como a
intubação orotraqueal, a manipulação da musculatura extrínseca pré-tireoideana e o processo cicatricial3,8,12,13,17. Embora em
menor número, observou-se a persistência de sinais no pósoperatório tardio em alguns casos (14%) como encontrado em
outros estudos12,13,15.
Alguns trabalhos apontam a associação entre paresia de
pregas vocais e presença de sinais e sintomas8,13,17. Nesse
estudo, essa associação não foi significativa, o que pode estar
relacionado ao número pequeno da amostra.
Ao comparar a consistência do alimento com os sinais detectados na avaliação clínica, o sólido apresentou maior número de
alterações que o líquido nos três momentos avaliados. Esse
fato pode ser explicado pela diminuição do jogo pressórico
devido à alteração do movimento vertical laríngeo e redução da
força na deglutição pelo desconforto e dor ou síndrome de
tensão músculo esquelética.
As manobras espontâneas foram mais utilizadas no préoperatório e pós-operatório imediato, o que indica que, mesmo
na ausência da manifestação de sinais de alteração da
deglutição, interferências funcionais ocorreram em momentos
anteriores e deixaram de ocorrer no pós-operatório tardio.
Poucos trabalhos abordam a deglutição e as características
específicas inerentes à avaliação propriamente dita o que
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dificulta a comparação com outras amostras. O acompanhamento sistemático do paciente desde o pré-operatório pode
auxiliar a elucidar algumas dúvidas uma vez que, mesmo sem
alteração da mobilidade de pregas vocais os sintomas e sinais
de deglutição podem ocorrer. A orientação pré-operatória sobre
as possibilidades de alterações na deglutição e a orientação
pós-operatória, identificando e orientando manobras de
deglutição como deglutição de esforço, deglutições múltiplas
ou de alternância de líquidos e eventualmente encaminhando
para fonoterapia os casos necessários, podem facilitar a
adaptação do paciente no pós-operatório.
CONCLUSÕES
Pacientes com doença da tireóide podem apresentar sintomas
e sinais desde o pré-operatório reduzindo até o pós-operatório
tardio. Os sintomas foram mais evidentes no pós-operatório
imediato e os sinais no pré-operatório. Os sintomas podem
manifestar-se por meio de engasgos, incômodo e dor. A
redução da elevação laríngea pode ser o sinal clínico mais
evidente. Nódulos de tamanho ≥3 cm podem interferir na
manifestação tanto dos sintomas quanto dos sinais nos três
momentos.
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