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RESUMO 

 

SENSIBILIDADE ORAL, FARÍNGEA E LARÍNGEA EM INDIVÍDUOS COM A 

DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA 

 

AUTORA: Fernanda Borowsky da Rosa 

ORIENTADORA: Renata Mancopes 

 
 

Indivíduos com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) fazem uso de 

medicação inalatória para controlar os sintomas da doença e prevenir episódios de 

exacerbação. Somado a isto, são frequentemente acometidos por comorbidades, como a 

Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE). Tanto o uso de medicação inalatória quanto a 

DRGE podem comprometer a sensibilidade em cavidade oral, faringea e laringea, no entanto 

pouco tem sido estudado sobre o assunto. O prejuízo na sensibilidade pode influenciar 

negativamente a segurança e eficácia da deglutição. Objetivo: descrever e relacionar os 

achados da avaliação clínica e endoscópica da sensibilidade oral, faríngea e laríngea entre 

indivíduos saudáveis e com DPOC. Método: Foram avaliados 27 indivíduos com DPOC 

(%VEF1/CVF 55,42±9,77 e %VEF1 médio 47,02±17,75), sendo 18 homens (66,67%), com 

idade média de 66.56±8.68 anos; e 11 indivíduos como grupo controle (%VEF1/CVF 79,45 ± 

5,15), sendo 5 homens (45,45%), com idade média de 60.09 ± 11.57 anos. Todos os 

indivíduos foram submetidos a anamnese, avaliação clínica da sensibilidade oral e orofaríngea 

e avaliação endoscópica da sensibilidade faríngea e laríngea. Para identificação de sinais de 

refluxo laringofaríngeo foi utilizado o protocolo Reflux Finding Score. Os dados foram 

analisados inicialmente de forma descritiva. Na análise das variáveis nominais foram 

utilizados o teste Exato de Fisher e o Qui-Quadrado. Para as variáveis escalares, inicialmente 

verificou-se a normalidade dos dados através do teste de Shapiro Wilk, sendo utilizado o teste 

t independente para dados normais, ou no caso de dados não normais foi utilizado o teste de 

Mann-Whitney. Para analisar a concordância entre os avaliadores das análises das imagens da 

avaliação sensorial endoscópica foi aplicado o teste Kappa. As diferenças foram consideradas 

significativas quando os resultados apresentaram valores-p < 0,05. Resultados: foi 

encontrada significante associação quando comparados os grupos DPOC e controle, quanto ao 

uso de medicação inalatória (p< 0,001), queixa de xerostomia (p=0,003) e comprometimento 

da sensibilidade térmica em cavidade oral (p=0,009) e comprometimento da sensibilidade 

laríngea (p=0,047). Houve também relação entre a piora na sensibilidade gustativa e a idade 

(p=0,018) em indivíduos com DPOC. Os achados da pesquisa também mostraram relação 

significativa entre o comprometimento da sensibilidade orofaríngea e a presença de estase 

salivar em recessos piriformes (p=0,012) e em recessos faríngeos (p=0,018). Conclusão: 

Indivíduos com DPOC apresentaram comprometimento na sensibilidade térmica na cavidade 

oral, bem como, na sensibilidade laríngea quando comparados com os controles. A presença 

de estase em recessos piriformes e faríngeos está relacionada com o prejuízo na sensibilidade 

orofaríngea. O grau da DPOC, a carga tabágica e a presença de sinais de refluxo 

laringofaríngeo não influenciaram no comprometimento da sensibilidade oral, faríngea e 

laríngea na população estudada. Sugere-se para futuras pesquisas sobre sensibilidade na 

DPOC que sejam realizadas em um grupo maior de indivíduos, para poder separar as 

diferentes variáveis que possam influenciar a sensibilidade oral, faríngea e laríngea desta 

população (uso de medicação inalatória, DRGE), e que sejam utilizados testes sensoriais 

objetivos. 

 

Palavras-chave: DPOC. Cavidade Oral. Faringe. Laringe. Sensação. Métodos. 
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ABSTRACT 

 

ORAL, PHARYNGEAL AND LARYNGEAL SENSATION IN INDIVIDUALS 

WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE 

 

AUTHOR: Fernanda Borowsky da Rosa 

ADVISOR: Renata Mancopes 

 

 

Individuals with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) use inhaled 

medication to control the symptoms of the disease and prevent episodes of exacerbation. In 

addition to this, they are frequently affected by comorbidities such as Gastroesophageal 

Reflux Disease (GERD). Both the use of inhaled medication such as GERD can compromise 

oral cavity, pharyngeal and laryngeal sensation, however little has been studied on the subject. 

Sensation impairment may negatively influence the safety and efficacy of swallowing. 

Objective: to describe and relate the findings of clinical and endoscopic assessment of oral, 

pharyngeal and laryngeal sensation among healthy and COPD subjects. Methods: We 

evaluated 27 individuals with COPD (% FEV1 / FVC 55.42 ± 9.77 and mean %FEV1 47.02 ± 

17.75), 18 men (66.67%), with a mean age of 66.56 ± 8.68 years; and 11 individuals as 

control group (% FEV1 / FVC 79.45 ± 5.15), 5 males (45.45%), with a mean age of 60.09 ± 

11.57 years. All subjects were submitted to an interview, oral and oropharyngeal sensation 

clinical assessment and pharyngeal and laryngeal sensation assessment through endoscopy. 

The Reflux Finding Score protocol was used to identify signs of laryngopharyngeal reflux. A 

descriptive analysis of the data was initially performed. In the analysis of nominal variables, 

Fisher's exact test and Chi-square test were used. For scalar variables, the normality of the 

data was initially verified by the Shapiro Wilk test, using the independent t-test for normal 

data, or in the case of non-normal data the Mann-Whitney test was used. To analyze the 

agreement between the evaluators of the endoscopic sensory evaluation image analysis, the 

Kappa test was applied. Differences were considered significant when the results presented p-

values <0.05. Results: a significant association was found when comparing the COPD and 

control groups, regarding the use of inhaled medication (p <0.001), xerostomia complaint (p = 

0.003) and thermal sensation impairment in the oral cavity (p = 0.009) and laryngeal sensation 

(p = 0.047). There was also a relationship between worsening of taste sensation and age (p = 

0.018) in COPD patients. The findings also showed a significant relationship between 

oropharyngeal sensation impairment and the presence of salivary stasis in pyriform recess (p 

= 0.012) and pharyngeal recess (p = 0.018). Conclusion: Individuals with COPD presented 

compromised thermal sensation in the oral cavity, as well as in laryngeal sensation when 

compared to controls. The presence of stasis in pyriform and pharyngeal recess is related to 

impairment in oropharyngeal sensation. The degree of COPD, the smoking load and the 

presence of signs of laryngopharyngeal reflux did not influence the impairment of oral, 

pharyngeal and laryngeal sensation in the studied population. It is suggested that future 

research on sensation in COPD be performed in a larger group of individuals, in order to be 

able to separate the different variables that may influence the oral, pharyngeal and laryngeal 

sensation of this population (use inhalation medication, GERD), and that objective sensory 

tests are used. 

 

 

Key words: COPD. Oral Cavity. Pharynx. Larynx. Sensation. Methods. 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é caracterizada por limitação do fluxo 

aéreo pulmonar, parcialmente reversível e geralmente progressiva (BRASIL, 2010). Está 

associada a uma resposta inflamatória anormal dos pulmões à inalação de partículas ou gases 

tóxicos, causada primariamente pelo tabagismo (SBPT, 2004).  

O processo inflamatório crônico pode produzir alterações dos brônquios (bronquite 

crônica), bronquíolos (bronquiolite obstrutiva) e parênquima pulmonar (enfisema pulmonar), 

sendo que os sintomas da doença variam de acordo com a predominância destas alterações em 

cada indivíduo (GOLD, 2019). 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) mais de 3 milhões de pessoas 

morreram por DPOC no mundo em 2012 (OMS, 2015). No Brasil a DPOC encontra-se entre 

a quinta e sexta das principais causas de morte, sendo na região sul a maior taxa de 

internações pela doença (BRASIL, 2010). 

O principal fator de risco para o desenvolvimento da DPOC é o tabaco, responsável por 

80 a 90% das causas determinantes da doença. Porém existem outros fatores como: poluição 

domiciliar (fumaça de lenha, querosene); exposição ocupacional a poeiras e produtos 

químicos; infecções respiratórias recorrentes na infância; suscetibilidade individual; 

desnutrição na infância; deficiências genéticas (responsáveis por menos de 1% dos casos), 

como de alfa1 antitripsina (BRASIL, 2010). 

Segundo o Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD), os principais 

indicadores para o diagnóstico clínico da DPOC são: dispneia, tosse crônica, expectoração 

crônica e história de exposição crônica a fatores de risco. A realização de espirometria é 

necessária para estabelecer o diagnóstico de DPOC (GOLD, 2017). 

A DPOC frequentemente coexiste com outras doenças (comorbidades) que podem 

impactar o curso da doença. As principais comorbidades encontradas são o câncer de pulmão, 

osteoporose, doenças cardiovasculares, depressão e ansiedade, refluxo gastroesofágico, e 

Síndrome da Apnéia Obstrutiva do Sono (SAOS) (GOLD, 2019). 

A doença do refluxo gastroesofágico e a tosse crônica, bem como, a SAOS têm sido 

citadas na literatura como a causa para diminuição da sensibilidade tátil na faringe e laringe 

(PHUA et al, 2005; DEMATTEIS, LÉVY, PÉPIN, 2005). Clayton et al. (2012) apontam para 

tosse crônica e medicação inalatória como possíveis causas para a alteração sensorial em 

laringofaringe identificada em indivíduos com DPOC. A alteração na sensibilidade 

laringofaríngea, causa uma redução no reflexo adutor laríngeo, aumenta a frequência de estase 
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nos recessos faríngeos e o risco de aspiração durante a deglutição, o que pode contribuir para 

a exacerbação da doença. Estas modificações na biomecânica da deglutição, devido ao 

rebaixamento da sensibilidade laringofaríngea, são evidenciadas em vários estudos com 

diferentes doenças de base, incluindo a DPOC (GOOD-FRATTURELLI et al., 2000; CVEJIC 

et al., 2011; ONOFRI, 2013; PARK et al., 2015). 

O tratamento da DPOC tem como objetivo a redução dos sintomas e do risco de 

exacerbação. As estratégias para controle da doença devem ser baseadas numa avaliação 

individualizada dos sintomas e o tratamento farmacológico não deve ser exclusivo. Medidas 

como redução da exposição aos fatores de risco, educação sobre a doença, reabilitação 

pulmonar, atividade física, vacinação, oxigenoterapia e o manejo das comorbidades estão 

entre as recomendações para o tratamento da DPOC (FERNANDES et al., 2017; GOLD, 

2019). 

 O tratamento farmacológico da DPOC tem importante papel no controle da doença, 

porém, associado aos benefícios farmacológicos está a manifestação de efeitos adversos. Os 

principais efeitos adversos locais relatados na região da cavidade oral, faringe e laringe com o 

uso de medicação inalatória são: xerostomia, irritação e secura na faringe, tosse durante 

inalação, voz rouca e candidíase oral e orofaríngea (MOLIMARD et al., 2010; MATERA et 

al., 2014; GOLD, 2019).  

Devido ao uso de medicação inalatória, tosse crônica e a presença de comorbidades como 

a Doença do refluxo gastroesofágico e SAOS, levanta-se a hipótese de que pacientes com 

DPOC têm risco de apresentar alterações na sensibilidade oral, faríngea e laríngea, porém 

pouco tem sido pesquisado sobre o assunto. Conforme pesquisa na base de dados da Pubmed, 

nos últimos 20 anos, apenas dois estudos de um mesmo grupo (CLAYTON et al., 2012; 2014) 

pesquisaram a alteração de sensibilidade em indivíduos com DPOC, avaliando a sensibilidade 

laríngea. Até o presente momento nenhum estudo investigou se indivíduos com DPOC têm 

comprometimento na sensibilidade oral e faríngea. 

Sendo assim, este estudo tem como objetivo geral descrever e relacionar os achados da 

avaliação clínica e endoscópica da sensibilidade oral, faríngea e laríngea entre indivíduos 

saudáveis e com DPOC. Os objetivos específicos deste estudo são: 1) Descrever e relacionar a 

sensibilidade tátil, térmica e gustativa em cavidade oral em indivíduos saudáveis e com 

DPOC. 2) Descrever e relacionar a sensibilidade tátil e térmica em orofaringe em indivíduos 

saudáveis e com DPOC. 3) Descrever e relacionar a sensibilidade laríngea em indivíduos 

saudáveis e com DPOC. 
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A presente tese de doutorado foi organizada nos seguintes capítulos: Referencial Teórico; 

Métodos; Artigo 1- Oral and pharyngeal sensation in chronic obstructive pulmonary disease 

(COPD) patients; Artigo 2- Endoscopic evaluation of pharyngeal and laryngeal sensation in 

patients with chronic obstructive pulmonary disease; Discussão e Conclusão.  

 

 

1.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1.1 Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica  

A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é reconhecida como um problema 

relevante de saúde pública e tem se destacado devido a sua importância como fator de 

morbidade e mortalidade no mundo, destacando-se como a quarta causa de morte no mundo 

(GOLD, 2019). As causas conhecidas da DPOC são o tabagismo, poeira ocupacional, 

poluição do ar, repetidas infecções respiratórias e fatores genéticos, sendo o tabagismo o 

principal fator de risco para o desenvolvimento da DPOC (PARK et al., 2015). 

O perfil de fumantes quanto ao gênero vem se modificando com o passar dos anos. No 

passado estudos apontavam uma prevalência e mortalidade na DPOC maior em homens do 

que em mulheres, porém atualmente os números se assemelham (GOLD, 2019). Em um 

estudo realizado em 12 países, Continuing to Confront COPD International Patient Survey, 

mostrou na grande maioria dos países, incluindo o Brasil, uma prevalência da DPOC maior 

em homens (variação entre 6% - 14%) do que nas mulheres (variação entre 5% e 11%), mas 

com valores aproximados. Somente os Estados Unidos da América apresentou dados 

diferentes, com maior prevalência em mulheres (7,1%) do que em homens (6,2%) (LANDIS 

et al., 2014). 

Agusti et al. (2010), identificaram que as mulheres relatavam mais exacerbações do 

que os homens com o mesmo grau de evolução da doença, bem como, as mulheres referiam 

menor exposição ao tabaco do que os homens, porém apresentavam o mesmo grau de 

limitação do fluxo aéreo, assim como do índice BODE (Body mass index, 

airflow Obstruction, Dyspnea and Exercise capacity). Este resultado tem sido pesquisado 

porque sugere que as mulheres são mais suceptíveis ao tabaco que os homens. 

A prevalência da DPOC aumenta com a idade e sujeitos acometidos pela doença 

apresentam, com o avançar da idade, fibrose das vias aéreas periféricas e destruição das 

paredes alveolares (LANDIS et al., 2014).  
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A DPOC é uma doença com repercussões sistêmicas, prevenível e tratável, 

caracterizada por limitação do fluxo aéreo pulmonar, parcialmente reversível e geralmente 

progressiva (BRASIL, 2010).  A bronquite crônica e o enfisema são duas formas 

morfológicas da DPOC, podendo as duas formas coexistir em um mesmo paciente.  Apesar de 

o mecanismo fisiopatológico ser diferente, a alteração pulmonar em ambas as doenças resulta 

em diminuição da luz brônquica e consequente limitação ao fluxo aéreo (de DEUS CHAVES 

et al., 2012). 

O diagnóstico da DPOC é clínico e instrumental, por meio da realização de 

espirometria para confirmação diagnóstica. A avaliação clínica e instrumental deveria ser 

considerada para todas as pessoas expostas ao tabagismo ou poluição ocupacional que 

apresentam dispneia, tosse crônica e expectoração. Também contribuem para o diagnóstico da 

DPOC a avaliação radiológica, gasométrica e do pH e bacterioscopia e cultura de escarro 

(BRASIL, 2010; GOLD, 2019). 

A dispnéia e a tosse crônica são os sintomas mais característicos da DPOC e que mais 

causam impacto na qualidade de vida dos portadores da doença (GOLD, 2019). No decorrer 

da doença pode ocorrer exacerbação, caracterizada por mudanças na dispneia basal dos 

pacientes, tosse e/ou secreção (de DEUS CHAVES et al., 2012), sendo a infecção 

traqueobronquial uma das causas mais comuns de exacerbação na DPOC (TERADA et al., 

2010). Frequentemente não é possível identificar o fator causal das infecções, mas a literatura 

tem apontado para a aspiração laríngea de alimento e/ou secreções orofaríngeas, como uma 

possível causa das exacerbações em pacientes com DPOC (de DEUS CHAVES et al., 2012; 

STEIDL et al., 2015). 

O tratamento da DPOC é multimodal, com o objetivo de aliviar os sintomas, 

melhorando o estado de saúde, e prevenindo o declínio da função pulmonar, evitando assim as 

exacerbações. O tratamento medicamentoso usado para a DPOC pode reduzir ou abolir os 

sintomas, o numero e a gravidade das exacerbações, com o objetivo de prevenir a progressão 

da doença e de reduzir a mortalidade (COSTA, RUFINO, 2013). 

Para o tratamento medicamentoso são indicados beta2-agonista, anticolinérgico, 

corticoide inalatório, inibidor de fosfodiesterase-4, metilxantinas, macrolídeo, mucolítico e 

combinações entre estes medicamentos (GOLD, 2019). Estas medicações apresentam 

benefícios para o paciente, mas também causam efeitos colaterais em cavidade oral, faringe e 

laringe, que podem influenciar na aferência sensorial destas estruturas (GOLD, 2019; PINTO 

et al., 2013). Entre os efeitos colaterais relacionados a cavidade oral, faringe e laringe estão: 
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xerostomia, candidíase oral, faringite, disfonia e tosse (GOLD, 2019; PINTO et al., 2013; 

YOHANNES, CONNOLLY, HANANIA, 2013). 

 

 

1.1.2 DPOC e Comorbidades 

Além da DPOC ser uma doença heterogênea, com diferentes tipos de manifestações 

clínicas, ela ainda pode coexistir com outras doenças (comorbidades), que causam impacto na 

evolução da DPOC. As comorbidades podem ocorrer em diferentes estágios da doença e a 

concomitância de sintomas semelhantes pode dificultar o diagnóstico diferencial (GOLD, 

2019). 

Em um grande estudo observacional, Evaluation of COPD Longitudinally to Identify 

Predictive  Surrogate Endpoints (ECLIPSE) realizado em 12 países com o objetivo de definir 

fenótipos da DPOC e identificar biomarcadores e/ou parâmetros genéticos para prever a 

evolução da doença, demonstrou-se que 38% dos pacientes com DPOC tem mais de uma 

comorbidade (AGUSTI et al., 2010). 

As comorbidades mais frequentes na DPOC são: doenças cardiovasculares, câncer de 

pulmão, osteoporose, doenças metabólicas, e Síndrome da Apnéia Obstrutiva do Sono e 

Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE) (OWENS, MALHOTRA, 2010; SMITH, 

WROBEL, 2014).   

Na pesquisa realizada por Kim e colaboradores (2013), investigando a prevalência e os 

fatores de risco para DRGE em pacientes com DPOC, bem como, a associação entre DRGE e 

a exacerbação na DPOC encontrou-se que a prevalência da DRGE nos pacientes com DPOC 

foi de 28%. Já Casanova e colaboradores (2004) utilizando a pHmetria de 24h, identificaram  

62% de DRGE em pacientes com DPOC severa, sendo que destes, 58% eram assintomáticos 

para o refluxo.  

A DRGE pode causar doença pulmonar como resultado da microaspiração ou do 

reflexo esôfago-brônquico desencadeado por estímulo de receptores vagais no terço distal do 

esôfago, porém a relação causal destes aspectos necessita ser melhor estudada (GURSKI et 

al., 2006). Por outro lado, o paciente com DPOC apresenta diafragma retificado, aumento da 

pressão intra-abdominal, que, associado ao uso de medicação como teofilina e beta2-agonista, 

podem agravar o refluxo (KIM et al., 2013). 

 Outra comorbidade frequente na DPOC é a Síndrome da Apnéia Obstrutiva do Sono 

(SAOS). A prevalência da associação entre DPOC-SAOS é de 2,9% - 65,9% como mostrou a 

revisão realizada por Shawon et al. (2017). Esta grande variação na prevalência identificada 
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em diferentes estudos provavelmente se justifica pelas diferentes metodologias utilizadas.  A 

coexistência da DPOC e SAOS num único paciente é denominada de “Overlap Syndrome”. 

Pacientes com esta síndrome apresentam um prognóstico pior e são clinicamente diferentes 

daqueles com DPOC e SAOS de forma isolada (GOLD, 2019). 

McNicholas (2017) ressalta que os fenótipos clínicos de DPOC influenciam a 

probabilidade da “Overlap Syndrome”, sendo que o fenótipo de enfisema protege da SAOS, 

enquanto o fenótipo de bronquite crônica favorece a coexistência SAOS-DPOC.  

 

1.1.3 Sensibilidade oral, faríngea e laríngea 

Diferentes formas de energia são percebidas pelos receptores específicos que estão 

reunidos nos órgãos dos sentidos ou distribuídos na superfície ou no interior do corpo humano 

(SIMPSON, SWEAZEY, 2006). 

As cavidades oral, faríngea e laríngea são compostas por diversos tipos de receptores 

específicos, bem diferenciados, que correspondem aos quimiorreceptores (sensações 

gustativas e olfativas), mecanorreceptores (sensações de tato, pressão, vibração e 

propriocepção), termorreceptores (sensações de frio e calor) e nociceptores (sensação de dor) 

(DOUGLAS, 2002).  

Deve-se destacar que os receptores, com exceção dos fotorreceptores e nociceptores, 

possuem característica de adaptação aos estímulos. A continuidade do estímulo resulta em 

redução da frequência dos impulsos elétricos e ocorre o fenômeno da acomodação, com 

inativação dos canais de sódio, interrompendo a condução de estímulos ao córtex sensorial 

(DOUGLAS, 2002). 

A mucosa bucal é privilegiada, com grande densidade de mecanorreceptores, 

altamente sensível aos estímulos táteis. A distância discriminativa entre dois pontos na ponta 

da língua é de 1,7 mm e no palato mole, 2,6 mm, sendo estes valores inferiores ou similares 

ao limiar de discriminação na ponta dos dedos que é de 2,5 mm (DOUGLAS, 2002). 

A cavidade oral é exposta a diferentes temperaturas, que podem ser nocivas ou 

prazerosas ao organismo. Há maior densidade de receptores de frio na mucosa oral do que de 

calor, 4,6x cm² e 3,6x cm² respectivamente. Os receptores de frio são excitados por 

temperaturas situadas entre 17-35°C e os receptores de calor entre 35-45°C., sendo que 

sensações a cima de 45°C acionam os nociceptores (DOUGLAS, 2002; BEAR, CONNORS, 

PARADISO, 2006). 

Durante a alimentação, a percepção do sabor é o resultado da combinação de estímulos 

olfativos, gustativos e somatossensoriais presentes nos alimentos e nas bebidas. As células 
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receptoras gustativas, localizadas nos botões gustativos, estão espalhadas por toda cavidade 

oral e orofaríngea, e são responsáveis pela captação das experiências gustativas doces, 

salgadas, azedas, amargas e umami (DOUGLAS, 2002; SIMPSON, SWEAZEY, 2006). 

A aferência gustativa é fundamental na determinação de aceitação ou recusa alimentar, 

bem como, transmite informações a diversas funções relacionadas com a ingestão e a digestão 

dos alimentos (SIMPSON, SWEAZEY, 2006). Pauloski et al. (2013) realizou um estudo com 

51 pacientes pós-tratamento para o câncer de cabeça e pescoço e um grupo controle de 

indivíduos saudáveis, no qual avaliou os indivíduos por meio de videofluoroscopia da 

deglutição, ofertando alimentos com sabor doce, azedo e salgado. Obteve como resultados 

que todos os sabores afetaram a biomecânica da deglutição, e que o sabor azedo encurtou 

significantemente o tempo de trânsito faríngeo, demonstrando a influência dos estímulos 

gustativos no processo da deglutição. 

As informações sensoriais captadas pelos receptores na região da cavidade oral, 

faringe e laringe são transmitidas ao tronco cerebral através dos seguintes nervos cranianos: 

trigêmeo (V par craniano), facial (VII par), glossofaríngeo (IX par) e vago (X par). Uma vez 

no tronco cerebral as informações sensoriais seguem em diferentes vias de acesso ao córtex 

cerebral (COSTA, 2013). 

Grande parte da informação sensorial das estruturas orofaciais são transmitidas para o 

tronco cerebral através do nervo trigêmeo (V par craniano). As vias trigeminais podem ser 

subdivididas em via tátil (sensibilidade para discriminação tátil, vibratória e propriocepção) e 

via da dor e térmica (sensações dolorosas e térmicas) (BEAR, CONNORS, 2006). 

O nervo trigêmeo divide-se em três ramos: oftálmico, maxilar e mandibular. O ramo 

maxilar é responsável pela sensação térmica, tátil e dolorosa da mucosa da nasofaringe, dos 

palatos mole e duro, gengivas e dentes superiores e tonsila palatina, já o ramo mandibular é 

responsável pela sensação térmica, tátil e dolorosa dos 2/3 anteriores da língua, mucosa jugal, 

assoalho bucal, gengivas e dentes inferiores, articulação temporomandibular, pele do lábio 

inferior e região mandibular (ESTRELA et al., 2009).  Para Miller (2008) a recepção de 

estímulos sensoriais pelo nervo trigêmeo contribui com o desencadear dos processos 

fisiológicos da fase oral da deglutição. 

O ramo sensorial aferente especial do nervo facial é responsável pela sensibilidade 

gustativa dos 2/3 anteriores da língua e do palato mole (Wilson-Pauwels et al., 2010). Por 

parte do sistema nervoso autônomo parassimpático, no seu componente eferente visceral, o 

nervo facial inerva também as glândulas salivares submandibulares e sublinguais, 
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responsáveis pela produção de saliva mucosa e serosa (DRAKE, VOGL E MITCHELL, 

2005). 

O nervo glossofaríngeo (IX par craniano), através dos quimiorreceptores na cavidade 

oral capta informações gustativas do terço posterior da língua e é responsável pela captação 

de estímulos táteis, térmicos, dolorosos do terço posterior da língua, da mucosa da orofaringe, 

tonsilas palatinas e fauces (ESTRELA et al., 2009).  

A estimulação mecânica da orofaringe desencadeia o reflexo de vômito (reflexo de 

GAG) por aferência do IX par. O reflexo de vômito é um modo de proteção do organismo 

para evitar que algum objeto e/ou alimento indesejado seja deglutido. A resposta motora é 

transmitida através do nervo vago (X par) com a elevação do palato mole para fechar o trajeto 

para cavidade nasal, oclusão glótica para proteger vias aéreas inferiores, e a constrição 

faríngea para explusar o objeto pela cavidade oral (WILSON-PAUWELS et al., 2010). 

Por fim, o nervo vago se divide em dois grandes ramos, o nervo laríngeo superior e o 

nervo laríngeo recorrente que captam informações referentes a sensibilidade geral e visceral. 

O primeiro, com o ramo faríngeo, inerva a mucosa da faringe, e com o ramo interno do 

laríngeo superior são captadas as informações sensoriais da mucosa da laringofaringe, 

informações gustativas dos botões gustativos da epiglote, porção da laringe acima das pregas 

vocais e pregas ariepiglóticas. O segundo, o nervo laríngeo recorrente, transmite estímulos 

aferentes da mucosa da laringe abaixo das pregas vocais e esôfago (ESTRELA et al., 2009; 

WILSON-PAUWELS et al., 2010). 

A captação de informações sensoriais da laringe pelo nervo laríngeo superior são de 

extrema importância funcional, pois estas protegem as vias aéreas inferiores, através do 

reflexo adutor laríngeo (RAL), que, por meio do fechamento rápido das pregas vocais, impede 

que o alimento ou fluídos sejam broncoaspirados (RUOPPOLO et al., 2015) 

Quando ocorre uma sequência de broncoaspirações ou microaspirações de alimentos 

ou conteúdo gástrico retrógrado, isto leva a dessensibilização de mecanorreceptores laríngeos, 

o que diminui ou ausenta o RAL, facilitando a ocorrência de aspirações silentes durante a 

deglutição (BARROS, PORTAS, 2008; COSTA, 2013).  

Para avaliar o RAL, o método preconizado é o Fiberoptic endoscopic evaluation of 

swallowing with sensory testing (FEESST), que por meio de um dispositivo acoplado ao 

nasofibroscópio, estimula a mucosa das aritenóides com pulsos de ar de 50 milisegundos de 

duração e intensidades que variam de 0 a 15 mm Hg de pressão. O fato de o RAL ser uma 

resposta involuntária, possibilita a realização do exame em pacientes impossibilitados de dar 
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uma resposta consciente, bem como, concede um caráter mais objetivo a avaliação sensorial 

(AVIV et al., 1998). 

Por outro lado, apesar do RAL ser uma resposta objetiva à estimulação sensorial, tem 

um componente subjetivo na avaliação por meio do FEESST que é o adequado 

posicionamento do aparelho para a emissão dos pulsos de ar. Sendo assim, a avaliação da 

sensibilidade laríngea costuma ser feita na prática clínica tocando com a ponta do fibroscópio 

em aritenóides como proposto por Langmore, Schatz e Olsen (1988). 

Para avaliação de sensibilidade em cavidade oral têm sido citados na literatura 

diversos testes, como por exemplo, o método de discriminação entre dois pontos 

(MACKINNON e DELLON, 1985), medida de sensação tátil por meio dos monofilamentos 

de Weinstein-Semmes
® 

, e o Teste Sensorial Quantitativo (ROLKE et al., 2006). Porém, para 

prática clínica da avaliação sensorial da cavidade oral falta um teste diagnóstico validado e 

simples de executar (JACOBS et al., 2002). 

 

1.1.4 DPOC e Sensibilidade 

Pouco tem sido estudado sobre a sensibilidade em cavidade oral, faringe e laringe no 

DPOC, porém indivíduos com DPOC podem apresentar algum tipo de prejuízo na 

sensibilidade em cavidade oral, faringe e laringe devido ao uso de medicação inalatória, e a 

coexistência com a DRGE e SAOS. Sendo assim, estudos apontam para a necessidade de se 

investigar a sensibilidade oral e laringofaríngea nesta população (CLAYTON et al, 2012; de 

DEUS CHAVES et al., 2014).  

Clayton e colaboradores (2012) em pesquisa sobre os efeitos da DPOC na 

sensibilidade laringofaríngea, encontraram comprometimento na sensibilidade laringofaríngea 

em 95% da amostra. Os autores apontam como possíveis causas para este achado na DPOC, o 

uso das medicações inalatórias, o edema laríngeo decorrente da tosse crônica e a DRGE.  

O uso de medicação inalatória (corticóide, beta2-agonista e anticolinérgico) pelo 

paciente com DPOC, conforme a dose e modo de utilização, pode causar efeitos colaterais 

locais, sendo a queixa de boca seca o mais frequente (ROLAND; BHALLA; EARIS, 2004; 

PINTO et al., 2013). A boca seca ou xerostomia, pode comprometer a sensibilidade em 

cavidade oral, principalmente a gustação, pois sabe-se que a saliva é um importante meio para 

condução de informações químicas para os receptores gustativos (SIMPSON; SWEAZEY, 

2006). 
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Inúmeros fatores, como fórmula da medicação, tipo de dispositivo utilizado e 

assimilação pelo paciente das instruções para uso, podem influenciar a quantidade da dose 

inalada que é depositada na cavidade orofaríngea (BUHL et al., 2006).  

Embora os efeitos colaterais locais da medicação inalatória geralmente não sejam tão 

sérios, eles podem ser clinicamente significativos, pois podem afetar a qualidade de vida do 

paciente e a adesão ao tratamento (BUHL et al., 2006). 

Já a presença da DRGE em muitos pacientes com DPOC, pode acarretar uma 

diminuição da sensibilidade laringofaríngea para mecanoestimulação, podendo aumentar o 

risco de aspiração (KIM et al., 2013; JUNG et al., 2015). 

A influência da SAOS na sensibilidade da DPOC pode ocorrer devido ao 

comprometimento da sensibilidade laringofaríngea identificado em indivíduos com SAOS 

(NGUYEN et al., 2005).  

 

1.2 MATERIAIS E MÉTODO  

 

1.2.1 Desenho do estudo 

 

Para a realização deste trabalho optou-se por um estudo descritivo e analítico, 

transversal, controlado e quantitativo, para pesquisar alterações sensoriais em cavidade oral, 

faringe e laringe de indivíduos saudáveis e com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 

(DPOC). 

 

1.2.2 Procedimentos éticos 

 

O projeto foi registrado no Gabinete de Projetos (GAP) do Centro de Ciências da 

Saúde da UFSM e após, submetido à aprovação da Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(DEPE/HUSM) e do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/UFSM), iniciando-se a pesquisa 

após a aprovação nos mesmos. O projeto foi aprovado sob parecer n˚ 1.745.917 (Anexo 1). 

Os interessados em participar da pesquisa, foram esclarecidos pelo pesquisador sobre a 

preservação dos dados (Apêndice A), o sigilo da identidade, os objetivos da pesquisa, assim 

como os riscos e os benefícios que a investigação traria tanto para o participante quanto para 

os profissionais da saúde e para a população. Foi explicado aos participantes que caso fossem 

identificadas alterações na sensibilidade oral, faríngea e/ou laríngea, os indivíduos seriam 

encaminhados para o ambulatório de Fono-Disfagia do Hospital Universitário de Santa Maria 



23 
 

 

(HUSM), e que também os indivíduos poderiam participar de outros estudos concomitantes. 

Além disso, garantiu-se que os participantes teriam o direito de retirar seu consentimento e 

participação na pesquisa a qualquer momento, antes ou durante a mesma, sem nenhuma 

penalidade ou prejuízo ao seu tratamento, conforme as diretrizes da resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS). Após a concordância do indivíduo em relação ao TCLE 

(Apêndice B.1 e B.2) e as explicações fornecidas, o mesmo assinou o TCLE em duas vias 

(uma para o participante e outra para o pesquisador) e posteriormente foi dado início às 

avaliações. 

Na avaliação da sensibilidade laringo-faríngea por meio de fibroendoscópio realizada 

pelo médico otorrinolaringologista, os participantes da pesquisa foram alertados que poderiam  

sentir desconforto devido à introdução do equipamento pelo nariz na tentativa de visualizar a 

sua garganta e ter ânsia de vômito de acordo com a sensibilidade, sendo esse procedimento 

importante para descartar comprometimento da sensibilidade laringo-faríngea e garantir a 

fidedignidade das informações. Como neste procedimento não é possível o uso de anestésico 

local, pois isto comprometeria a avaliação de sensibilidade, o paciente foi orientado a respirar 

pela boca para facilitar a introdução do aparelho pela cavidade nasal, não gerando 

desconforto; e, no caso de desconforto, o indivíduo foi orientado a se manifestar, falando ou 

levantando a mão e o aparelho foi removido da cavidade nasal imediatamente.  

Quanto a avaliação de sensibilidade oral esclareceu-se aos indivíduos que eles 

poderiam sentir um certo grau de enjoo após a apresentação dos estímulos gustativos, 

dependendo de suas preferências paladares. Na avaliação de sensibilidade tátil e térmica na 

orofaringe, mesmo que por meio de toque leve e breve, os indivíduos poderiam apresentar 

desconforto pela presença do reflexo de vômito. Para contornar estes possíveis desconfortos 

na avaliação da sensibilidade tátil, térmica e gustativa, após cada estímulo o paciente foi 

orientado a beber um pouco de água.  

O grupo controle foi submetido aos mesmos procedimentos que o grupo estudo, sendo 

que a espirometria foi acrescentada às avaliações do grupo controle com a finalidade de 

descartar comprometimento obstrutivo pulmonar. 

Quanto aos benefícios, foi destacado aos participantes da pesquisa a importância da 

avaliação de sensibilidade na cavidade oral, na faringe e laringe, realizada tanto pelo 

fonoaudiólogo quanto pelo médico otorrinolaringologista para identificar e tratar possíveis 

alterações. Este estudo também traz benefícios para a comunidade científica por contribuir 

com informações sobre a sensibilidade oral, faríngea e laríngea em indivíduos com DPOC. 
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Os pesquisadores do presente projeto se comprometeram a preservar a privacidade dos 

indivíduos cujos dados foram coletados no ambulatório de Fisioterapia e Setor de 

Otorrinolaringologia do HUSM. Concordaram, igualmente, que estas informações fossem 

armazenadas em banco de dados no ambulatório de Reabilitação Pulmonar no setor de 

Fisioterapia do HUSM, Av. Roraima, 1000, prédio 22, Campus, Bairro Camobi, CEP: 97105-

900, Santa Maria, RS. Garantiu-se que as informações, então, somente poderão ser divulgadas 

de forma anônima e que serão mantidas sob responsabilidade da Dra. Renata Mancopes por 

um período de 5 anos. 

 

1.2.3 Período de pesquisa e local 

 

A pesquisa foi realizada no ambulatório de Fisioterapia e no ambulatório de 

Otorrinolaringologia do Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM) no período de janeiro 

de 2017 a dezembro de 2018. 

 

1.2.4 População e amostra 

 

Fizeram parte da pesquisa indivíduos com diagnóstico de Doença Pulmonar Obstrutiva 

Crônica, de grau leve a muito grave (GOLD, 2017) em acompanhamento no ambulatório de 

pneumologia e no Programa de Reabilitação Pulmonar do ambulatório de Fisioterapia do 

Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM) no período de janeiro de 2017 a dezembro de 

2018 , os quais  se enquadraram nos critérios de inclusão e exclusão e aceitaram participar da 

pesquisa de forma voluntária.  

Para o cálculo amostral foi levado em consideração o número de encaminhamentos de 

indivíduos com DPOC para o Programa de Reabilitação Pulmonar entre os anos de 2015-

2016, totalizando 36 (N=36). Adotou-se como grau de confiança 95% e margem de erro 10%, 

totalizando 27 indivíduos participantes. 

Com o intuito de aumentar a sensibilidade do estudo, além dos indivíduos da pesquisa, 

a amostra foi formada por um grupo controle composto de 11 indivíduos sem DPOC, sem 

história de tabagismo e doença pulmonar crônica auto-referida, bem como, ausência de outras 

comorbidades que fizessem parte dos critérios de exclusão dos indivíduos com DPOC. O 

recrutamento de um grupo controle foi importante pela característica subjetiva da avaliação 

clínica da sensibilidade intra-oral, e pelo fato de a amostra de casos ter sido composta na sua 

maioria por indivíduos acima de 65 anos, o que poderia gerar interferência nos achados da 
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avaliação sensorial devido às modificações fisiológicas decorrentes do processo de 

envelhecimento.  

Foram incluídos neste estudo indivíduos que chegaram ao serviço por demanda 

espontânea, na faixa etária acima de 40 anos, de ambos os sexos, com diagnóstico de Doença 

Pulmonar Obstrutiva Crônica em acompanhamento médico e fisioterapêutico no ambulatório 

de Pneumologia e Fisioterapia do HUFSM, em condição estável (sem exacerbação dos 

sintomas no mínimo nos últimos 30 dias), que não fossem oxigênio-dependente e não 

tivessem realizado tratamento fonoaudiológico sensoriomotor oral prévio.  

Foram critérios de inclusão para o grupo controle, indivíduos de ambos os sexos, 

maiores de 40 anos, sem história de tabagismo e doença pulmonar crônica auto-referida, que 

não tivessem parentesco ou convívio prolongado com fumantes, valores espirométricos dentro 

da normalidade, bem como, ausência de outras comorbidades que fizessem parte dos critérios 

de exclusão do grupo dos indivíduos com DPOC.   

Foram excluídos da pesquisa, mulheres grávidas, indivíduos que apresentassem 

sequelas de lesão no Sistema Nervoso Central, e/ou sequela de tratamento de câncer de cabeça 

e pescoço, e/ou outras doenças pulmonares; indivíduos submetidos a cirurgia na região de 

cavidade oral e laringofaríngea e indivíduos que estivessem em uso de medicamentos que 

pudessem comprometer o nível de consciência e prejudicar a fidedignidade das avaliações. O 

grupo controle seguiu os mesmos fatores de exclusão considerados para o grupo estudo. 

Participaram deste estudo 40 indivíduos com DPOC e 19 indivíduos sem DPOC. Entre 

os indivíduos com DPOC, quatro não concluíram as avaliações propostas, cinco não 

confirmaram o diagnóstico de DPOC, uma paciente apresentava sequela de Acidente Vascular 

Cerebral prévio, um paciente fazia uso diário de oxigênio, e dois pacientes já tinham realizado 

terapia fonoaudiológica sensoriomotora oral, somando um total de 13 indivíduos com DPOC 

que foram excluídos do estudo. Entre os participantes do estudo sem DPOC, oito indivíduos 

foram excluídos, sendo três por história pregressa de tabagismo e cinco por não terem 

concluído as avaliações propostas pelo estudo. 

 

1.2.5 Procedimentos de Estudo 

 

1.2.5.1 Fluxograma de Procedimentos 
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Figura 1 – Fluxograma de procedimentos 
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1.2.5.2 Anamnese 

Na primeira etapa da anamnese, foram coletados por meio de entrevista, os dados 

demográficos do indivíduo: nome, endereço, telefone, data de nascimento, idade, etnia, 

escolaridade, sexo e estado civil. Em seguida foi realizada coleta de dados no prontuário dos 

pacientes em avaliação: tempo de diagnóstico da doença; classificação da gravidade da DPOC 

segundo a Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) (GOLD, 2017), 

que é baseada na relação VEF1/CVF após o uso de broncodilatador, e divide a gravidade da 

DPOC em quarto estádios, sendo eles: estádio 1 – DPOC leve - VEF1/CVF < 0,70 e VEF1 ≥ 

80% do previsto, tosse crônica e expectoração; estádio 2 – DPOC moderada - VEF1/CVF < 

0,70 e 50% ≤ VEF1<80% do previsto, piora dos sintomas, falta de ar tipicamente aos esforços; 

estádio 3 – DPOC grave - VEF1/CVF < 0,70 e 30% ≤ VEF1<50% do previsto, piora dos 

sintomas, exacerbações frequentes com impacto na qualidade de vida; estádio 4 – DPOC 

muito grave - VEF1/CVF<0,70 e VEF1 < 30% do previsto, insuficiência respiratória, cor 

pulmonale; também foi coletado no prontuário a escala de dispneia do Modified Medical 

Research Council (mMRC), sendo classificado como 0 - tem falta de ar ao realizar exercício 

intenso; 1 - tem falta de ar quando apressa o passo ou quando sobe escadas ou ladeiras; 2 - 

precisa parar algumas vezes quando anda no próprio passo, ou anda mais devagar que pessoas 

da mesma idade; 3 - precisa parar muitas vezes devido à falta de ar quando anda cerca de 100 

metros, ou poucos minutos de caminhada no plano e 4 - sente tanta falta de ar que não sai de 

casa, ou precisa de ajuda para se vestir (BRASIL, 2010). 

Dando seguimento à entrevista, foram coletadas informações e dados médicos que 

pudessem  influenciar na sensibilidade intra-oral: se fuma, por quanto tempo; se parou, há 

quanto tempo e o período que fumou; a carga tabágica (número de maços consumidos por dia 

(1 maço = 20 cigarros), multiplicado pelo número de anos em que o paciente fumou) (de 

ALMEIDA et al., 2010); se ingere bebida alcoólica; se faz uso de drogas; se faz uso de 

medicamentos; quantas vezes escova os dentes por dia e se tem outros problemas de saúde.   

Após foram realizadas perguntas diretamente relacionadas com a sensibilidade oral, 

faríngea e laríngea como: se sente dificuldade para perceber o sabor dos alimentos; se sente a 

boca seca; se apresenta dificuldade para respirar pelo nariz; se sente um “bolo” na garganta; 

sente azia/queimação na faringe/esôfago, sente a comida voltar (regurgitar) depois que come 

(adaptado de da ROSA et al., 2013). As informações coletadas foram anotadas em uma ficha 

padronizada (Apêndice C). 
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1.2.5.3 Avaliação clínica da sensibilidade oral e orofaríngea 

Os participantes do estudo foram submetidos a avaliação da sensibilidade intra-oral e 

orofaríngea, que foi realizada por um dos três profissionais treinados , utilizando protocolo 

adptado de da Rosa et al. (2013) (Apêndice D). Para se obter uma padronização na avaliação, 

os profissionais envolvidos no estudo participaram de um treinamento para calibração dos 

examinadores. Segundo a Organização Mundial da Saúde (1993) conceitua-se calibração 

como sendo a repetição de exames nas mesmas pessoas pelos mesmos examinadores em 

tempos diferentes, a fim de diminuir as discrepâncias de interpretação nos diagnósticos. A 

calibração tem por objetivo assegurar uniformidade de interpretação, entendimento e 

aplicação dos critérios da avaliação e condições a serem observadas e registradas; assegurar 

que cada um dos examinadores possa trabalhar consistentemente com o padrão adotado e 

minimizar variações entre diferentes examinadores. 

Procurou-se realizar a calibração dos examinadores seguindo a metodologia proposta 

por Peres, Traebert e Marcenes (2001) que dividiram a atividade em quatro etapas: 1) etapa 

teórica, em que foi realizada uma revisão sobre o comando neurosensorial da região da 

cavidade oral e faríngea, bem como, foram discutidos cada item do protocolo de avaliação; 2) 

exercício clínico, em que o orientador do exercício realizou a avaliação da sensibilidade oral e 

faríngea nos outros examinadores e posteriormente os examinadores realizaram a avaliação no 

orientador do exercício; 3) no ambulatório de Fisioterapia de um hospital de referência do 

interior do estado do Rio Grande do Sul, cada um dos examinadores realizou avaliação da 

sensibilidade oral e faríngea em indivíduos com  DPOC; 4) foi realizada uma discussão entre 

os examinadores sobre o que foi observado durante as avaliações dos pacientes, enfatizando-

se a necessidade de padronização nas avaliações dos pacientes.  

A avaliação iniciou com o paciente sentado numa cadeira, numa sala com temperatura 

ambiente em torno de 23 a 25ºC. O material para a realização da avaliação sensorial foi 

organizado em cima de uma mesa atrás da cadeira do paciente para evitar que este obtivesse 

mais informações sobre os estímulos apresentados. Antes da cada etapa da avaliação sensorial 

(sensibilidade tátil, térmica e gustativa) foi explicado para o paciente como seria realizado o 

teste e como deveria ser dada a resposta (Exemplo: “eu tocarei com o swab em alguns locais 

dentro da sua boca e o senhor terá que me dizer onde sentiu o toque.”) 

Foram testadas a sensibilidade tátil, por meio de toque leve e breve com hastes 

flexíveis com ponta de algodão seco em cada lado do dorso de língua (um toque nos dois 

terços anteriores e outro toque no terço posterior), em cada lado do palato mole e em cada 

lado da parede posterior da orofaringe. Foi dada a seguinte instrução ao paciente: “eu tocarei 
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com o swab em algum local dentro da sua boca e o senhor terá que me dizer onde sentiu o 

toque.”. Foi considerada resposta normal quando o indivíduo percebeu e localizou a região do 

toque (dois terços anteriores da língua, terço posterior da língua, palato mole e orofaringe) e 

anormal quando ele não conseguiu perceber o local do toque.  

A sensibilidade térmica foi avaliada por meio de toque leve e breve em cada lado do 

dorso de língua (um toque nos dois terços anteriores e outro toque no terço posterior), em 

cada lado do palato mole e em cada lado da parede posterior da orofaringe com hastes 

flexíveis com ponta de algodão molhado em água temperatura ambiente (entre 25 a 28 ºC) e 

aquecida (45ºC), sendo confirmadas as temperaturas com o uso de termômetro. Quando se 

observava diminuição da temperatura, era acrescentada água aquecida e verificada no 

termômetro se a temperatura estava novamente a 45ºC. Foram utilizadas duas hastes flexíveis 

com ponta de algodão, uma para mergulhar na água temperatura ambiente e outra para água 

morna. Foi dada a seguinte instrução ao paciente: “eu tocarei com o swab molhado em algum 

local da sua boca e o senhor terá que me dizer se o toque foi frio ou quente.” Após cada 

estímulo “frio” (água temperatura ambiente) ou “quente” (água aquecida) o swab retornava, 

respectivamente, para dentro do copo com água temperatura ambiente ou aquecida. Foi 

considerada resposta normal quando o paciente sentiu a temperatura apresentada (quente ou 

frio) e anormal quando ele não distinguiu a temperatura. Os estímulos para testar a 

sensibilidade tátil e térmica foram apresentados intercalando aleatoriamente as regiões 

avaliadas (ambos os lados de dorso de língua, em dois terços anteriores e no terço posterior, 

palato mole e orofaringe) evitando que o paciente se condicionasse a ordem do estímulo 

apresentado. Em caso de dúvida na resposta, o local foi retestado e aceitou-se a segunda 

resposta. 

 A sensibilidade gustativa foi avaliada por meio de oferta de aproximadamente 5 ml de 

estímulos gustativos sobre a língua, com colher descartável e foi solicitado ao paciente que 

descrevesse qual sabor estava sentindo conforme o estímulo apresentado, sendo considerado 

normal quando o paciente relatou o sabor que sentiu de acordo com o estímulo apresentado e 

comprometida quando ele não identificou o sabor apresentado. Durante a avaliação o paciente 

foi orientado a beber um gole de água entre as ofertas gustativas. Os estímulos gustativos 

utilizados foram doce (solução de 100 ml de água com 5 g de açúcar da marca Sweet Max - 

Lightsweet
®
), salgado (solução de 100 ml de água com 1 g de sal da marca Sosal - Climsal

®
), 

amargo (1 sachê de chá de boldo (Peumus boldus Molina), da marca Oetker
®
 imerso em 100 

ml de água fervendo, mantido em infusão por 3 minutos) e azedo (suco de um limão-taiti), 

que estavam acondicionados em frascos de vidro escuros previamente identificados. Após a 
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avaliação foi realizada a marcação na ficha do paciente (Apêndice D) sobre a presença ou não 

de comprometimento na sensibilidade intra-oral e orofaríngea. 

A escolha das regiões para avaliação da sensibilidade intra-oral (dois terços anteriores 

da língua, terço posterior, palato mole) e em orofaringe seguiu as regiões anatômicas 

inervadas pelos ramos sensoriais dos nervos cranianos: Trigêmeo (V par craniano), Facial 

(VII par craniano), Glossofaríngeo (IX par craniano) e Vago (X par craniano) responsáveis 

pela aferência de estímulos de sensibilidade tátil, térmica e gustativa da cavidade oral e 

orofaringe (ESTRELA et al., 2009). 

Conforme exposto acima, o protocolo de avaliação da sensibilidade englobou a 

sensibilidade tátil, térmica e gustativa em cavidade oral, e tátil e térmica em parede posterior 

da orofaringe. Para posteriormente permitir a análise estatística dos achados da avaliação 

clínica da sensibilidade oral e orofaríngea com as informações coletadas na anamnese, 

organizaram-se as informações da seguinte forma:  

 

Figura 2 - Organograma da avaliação clínica da sensibilidade 

 

Foi considerada sensibilidade oral geral normal quando todas as sensibilidades 

testadas (tátil, térmica e gustativa) na cavidade oral estavam normais e sensibilidade oral geral 

comprometida, quando pelo menos uma das sensibilidades estivesse ausente. O mesmo 

raciocínio ocorreu na classificação da sensibilidade orofaríngea geral. 
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1.2.5.4 Avaliação Nasofaringolaringoscópica 

A avaliação nasofaringolaringoscópica foi realizada por médico otorrinolaringologista 

no Ambulatório de Otorrinolaringologia do HUSM conforme protocolo elaborado para 

atendimento de pacientes com DPOC (Apêndice E). Fez parte do protocolo de avaliação, a 

Escala de Achados Endolaríngeos de Refluxo (ALMEIDA, 2013), que pontua sinais 

inflamatórios laríngeos decorrentes do refluxo laringofaríngeo. 

Para iniciar o exame os pacientes estavam sentados, com as costas retas e o tronco 

levemente inclinado para frente. O nasofibroscópio flexível foi inserido sem anestesia na 

narina mais permeável e direcionado para nasofaringe, onde foi dado um toque na parede 

posterior da nasofaringe e observou-se a resposta normal ou anormal de contração da 

nasofaringe. Foi solicitado ao paciente para respirar pelo nariz para relaxar o palato mole e 

facilitar a passagem do aparelho para faringe. Com o aparelho na orofaringe observou-se a 

presença ou ausência de secreção ou saliva em recessos faríngeos (valécula e seios 

piriformes). Neste momento também foram observados a presença ou ausência de sinais de 

refluxo conforme previsto no Reflux Finding Score: edema subglótico, sendo zero= ausente e 

2=presente; obliteração dos ventrículos, sendo 2=parcial e 4=completa; eritema/hiperemia, 

sendo 2=somente das aritenoides e 4=difusa; edema das pregas vocais, sendo 1=leve,  2= 

moderado, 3=grave e 4=polipoide; edema laríngeo difuso, sendo, 1=leve, 2=moderado, 

3=grave e 4=obstrutivo; hipertrofia da região interaritenóidea, sendo 1=leve, 2=moderado, 

3=grave e 4=obstrutivo; granuloma/tecido de granulação, sendo zero=ausente e 2=presente; e 

muco endolaríngeo espesso, sendo zero=ausente e 2=presente. 

Na sequência do exame as sensibilidades faríngea e laríngea foram verificadas por 

meio de toques breves com a ponta do nasofibroscópio na parede posterior da orofaringe e na 

face laríngea da epiglote e na aritenóide, conforme descrito por Langmore, Schatz e Olsen 

(1988). Foi considerada resposta normal para o toque em orofaringe, a contração faríngea. 

Como resposta anormal foi considerada a resposta diminuída ou ausente. A sensibilidade 

laríngea foi considerada normal quando se obteve o RAL como resposta ao toque na epiglote 

e nas aritenóides. A resposta sensorial da laringe foi considerada anormal quando o RAL 

estava ausente ou diminuído em resposta ao toque em uma ou ambas as regiões. 

Para posterior análise dos dados, as informações coletadas foram organizadas da 

seguinte forma: estase salivar em valécula, estase salivar em recessos piriformes, estase 

salivar em recessos faríngeos (que é a soma da presença de estase em valécula e recessos 

piriformes), sensibilidade nasofaríngea, sensibilidade orofaríngea, e sensibilidade laríngea.  
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O teste da sensibilidade foi realizado de forma unilateral, tal como proposto por  

Clayton e colaboradores (2012), baseando-se na ideia de que que tanto os indivíduos do grupo 

controle, como os indivíduos do grupo estudo não tenham risco de apresentar assimetria 

sensorial. Na medida em que se determinou como fatores de exclusão sequela de doenças 

neurológicas ou de cabeça e pescoço, considera-se que este aspecto estava fora de questao. 

Casos e controles foram submetidos do mesmo modo ao protocolo de avaliação 

nasofaringolaringoscópica. Como o grupo de indivíduos casos e o grupo controle passaram 

pela avaliação em momentos distintos, o médico que realizou os exames não estava cegado. 

Sendo assim, para aumentar a fidedignidade das avaliações e diminuir as informações 

subjetivas sobre a sensibilidade (expressões faciais e comunicações verbais do paciente) 

percebidas pelo avaliador durante o exame, as imagens foram randomizadas e 

desidentificadas e avaliadas por dois médicos otorrinolaringologistas juízes (Apêndice F). 

Ambos, entao analisaram de forma cegada os vídeos dos exames gravados segundo roteiro 

proposto pela pesquisadora (Apendice G). Foi realizado um teste de concordância entre os 

examinadores. A maioria das variáveis obteve concordância forte ou quase perfeita (ou seja, 

escores Kappa> 0,6, (LANDIS, KOCH, 1977)). Nos casos que apresentaram discrepância na 

classificação, os avaliadores discutiram a imagem e chegaram a um consenso. 

 

1.2.6 Análise dos dados do estudo 

Inicialmente foi realizada uma análise descritiva dos dados. Na análise das variáveis 

nominais foram utilizados o teste Exato de Fisher e o Qui-Quadrado. Nos variáveis escalares, 

inicialmente verificou-se a normalidade dos dados através do teste de Shapiro Wilk. Nestas 

comparações foram aplicados o teste t independente para dados normais, ou no caso de dados 

não normais foi utilizado o teste de Mann-Whitney. Para analisar a concordância entre os 

avaliadores das análises das imagens da avaliação sensorial endoscópica foi aplicado o teste 

Kappa. As diferenças foram consideradas significativas quando os resultados apresentaram 

valores-p < 0,05. O software IBM SPSS Versão 25 foi utilizado como ferramenta 

computacional para a análise estatística dos dados. 
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Oral and Oropharyngeal Sensory Function in  

Adults with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) 

Abstract 

Introduction: The oral cavity and pharynx have a rich sensory system composed of 

specialized receptors. The integrity of oropharyngeal sensation is thought to be fundamental 

for safe and efficient swallowing. Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) patients 

are at risk for oropharyngeal sensory impairment due to frequent use of inhaled medications 

and comorbidities including Gastroesophageal Reflux Disease (GERD).  

Objective: To describe and compare oral and oropharyngeal sensory function measured using 

non-instrumental clinical methods in adults with COPD and healthy controls.  

Methods: Participants included 27 adults (18 male) with a diagnosis of COPD and a mean 

age of 66.56 years (standard deviation 8.68). The control group comprised 11 healthy adults 

(5 male) with a mean age of 60.09 years (standard deviation 11.57). Spirometry measures 

confirmed reduced functional expiratory volumes (% predicted) in the COPD patients 

compared to the control participants. All participants completed a case history interview and 

underwent clinical evaluation of oral and oropharyngeal sensation by a speech-language 

pathologist. The sensory evaluation explored detection of tactile and temperature stimuli 

delivered by cotton swab to 6 locations in the oral cavity and 2 in the oropharynx, and 

identification of the taste of stimuli administered in 5 ml boluses to the mouth. Analyses 

explored the frequencies of accurate responses regarding stimulus location, temperature and 

taste between groups, and between age-groups (“≤ 65 yrs” and “˃ 65 yrs”) within the COPD 

cohort.  

Results: We found significantly higher frequencies of reported use of inhaled medications (p 

<.001) and xerostomia (p = .003) in the COPD cohort. Oral-cavity thermal sensation (p = 
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.009) was reduced in the COPD participants and a significant age-related decline in gustatory 

sensation was found in the COPD group (p = .018).  

Conclusion: This study found that most of the measures of oral and oropharyngeal sensation 

remained intact in the COPD group. Oral thermal sensation was impaired in individuals with 

COPD and reduced gustatory sensation was observed in the older COPD participants. 

Possible links between these results and use of inhaled medication by individuals with COPD 

are discussed. 

Keywords: COPD, oral cavity, sensation, mechanoreceptors, thermoreceptors, taste. 

 

 

Oral and Oropharyngeal Sensory Function in  

Adults with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) 

 

Introduction 

The integrity of oropharyngeal sensation is thought to be critical for safe and efficient 

swallowing. One condition in which impaired sensation has been reported is Chronic 

Obstructive Pulmonary Disease (COPD) (Clayton, Carnaby-Mann, Peters, & Ing, 2012). 

COPD was the third leading cause of death in the world in 2016, according to the World 

Health Organization (2018) and prevalence increases with advancing age (Landis et al., 

2014). The disease is characterized by airflow limitation and the persistence of respiratory 

symptoms, such as dyspnea, chronic cough and sputum production. COPD severity is 

classified according to the degree of airflow limitation, as measured by forced expiratory 

volume in the 1
st
 second of expiration (FEV1), together with consideration of patient 

symptoms and risk of disease exacerbation (Fernandes et al., 2017; GOLD, 2019). Dysphagia 

is a serious extra pulmonary manifestation of COPD, and aspiration can be a trigger for 

exacerbations of COPD (Singh, 2011). Higher frequencies of silent aspiration have been 
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reported in people with COPD compared to healthy controls (Cvejic et al., 2012; Garand, 

Strange, Paoletti, Hopkins-Rossabi, & Martin-Harris, 2018). This suggests that it is important 

to evaluate oropharyngeal sensation in individuals with COPD and that evidence of impaired 

oropharyngeal sensation may be a finding warranting referral for further swallowing 

evaluation. The purpose of this study was to describe and compare clinical measures of oral 

and oropharyngeal sensation in individuals with COPD and healthy controls.  

The oral cavity and pharynx have a vast specialized sensory system composed of 

mechanoreceptors, thermoreceptors, nociceptors and chemoreceptors (Bradley, 2000; 

Maisonobe et al., 1998; Miller, Mirza, & Doty, 2002; Miller & Reedy, 1990; Steele & Miller, 

2010; Yoshida, Tanaka, Hirano, & Nakashima, 2000). Studies in healthy individuals show 

that sensory information can be used to modulate motor aspects of swallowing (Costa, 2018; 

Jafari, Prince, Kim, & Paydarfar, 2003; Steele & Miller, 2010; Teismann et al., 2007). The 

trigeminal nerve (V) is understood to transmit afferent information about mechanosensation 

(i.e., touch, pressure, vibration and proprioception), thermosensation (cold and heat), noxious 

sensation (pain) and chemosensation from the mouth, while the chorda tympani branch of the 

facial nerve (VII) transmits taste information from the anterior 2/3 of the oral cavity 

(Greenwood & Sessle, 1976). In the oropharynx, sensory information is carried by the 

glossopharyngeal (IX) and vagus (X) nerves (Steele & Miller, 2010).  

 Changes in the oral sensory system occur with advancing age (Calhoun, Gibson, Hartley, 

Minton, & Hokanson, 1992; Fukunaga, Uematsu, & Sugimoto, 2005; Hummel, Futschik, 

Frasnelli, & Huttenbrink, 2003). Individuals over the age of 65 show a decline in taste 

sensitivity, which negatively influences food intake (Duffy, 2007; Pelletier, 2007; Heft, 

Robinson, 2010; Cichero, 2018). The causes of changes in taste with age are multiple, 

including malnutrition, xerostomia and medications (Doty, 2018). The literature describes 

several different methods for assessing oral and pharyngeal sensation (Jacobs et al., 2002; 
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Pigg, Baad-Hansen, Svensson, Drangsholt, & List, 2010; Snyder, Prescott, & Bartoshuk, 

2006). However, several of these methods require specific equipment (Jacobs et al., 2002), 

such as Semmes-Weinstein monofilaments, or instruments for tests of two-point 

discrimination or quantitative sensory testing (Pigg et al., 2010). A validated, reliable and 

clinically feasible test of oral and pharyngeal sensation that can be used during orofacial 

clinical evaluation is lacking (Jacobs et al., 2002). 

Injuries to the central or peripheral nervous system, such as those seen following stroke, may 

compromise sensory function in the head and neck region (Onofri, Cola, Berti, da Silva, & 

Dantas, 2014). Additionally, however, damage to the oropharyngeal mucosa can directly 

impact sensory receptors. Exposure to toxic particles and gases, such as those present in 

cigarettes or inhaled corticosteroid medications (GOLD, 2019; Molimard, Le Gros, Robinson, 

& Bourdeix, 2010) and the retrograde flow of acidic gastric contents into the pharynx in 

Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) (Hom & Vaezi, 2013; Phua, McGarvey, Ngu & 

Ing, 2010; Phua, McGarvey, Ngu, & Ing, 2005) are potential causes of mucosal injury that 

can impact sensory function in the oral cavity, pharynx and larynx. Reported side effects of 

inhaled medications commonly prescribed for individuals with COPD include xerostomia, 

oral candidiasis, pharyngitis, dysphonia and cough (Bhalla, Taylor, Jones, & Roland, 2008; 

GOLD, 2019; Yohannes, Connolly, & Hanania, 2013). These side effects are thought to be 

due to local deposition of particles in the oral cavity, pharynx and larynx, corresponding to 

approximately 80% of the inhaled medication dose (Buhl, 2006; Molimard et al., 2010). 

These depositions alter both the microbiome and moisture of the upper aerodigestive tract, 

contributing to risk for oral infections such as candidiasis and to risk of associated damage to 

sensory receptors (Patil, Rao, Majumdar, & Anil, 2015; Pedersen, Bardow, Jensen, & 

Nauntofte, 2002). With respect to extra-esophageal manifestations of GERD, individuals with 

chronic cough and inflammatory changes in the larynx have been reported to have a 
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significant impairment of the laryngo-pharyngeal tactile sensation when compared with 

healthy subjects (Phua et al., 2010). Whether such changes are directly caused by exposure to 

acidic material or are secondary to high impact laryngeal protective behaviors such as 

coughing and throat clearing remains unclear. 

In 2014, Clayton and colleagues (Clayton, Carnaby, Peters, & Ing, 2014) reported a case 

series of adults with COPD in whom fiberoptic endoscopic evaluation of swallowing with 

sensory testing (FEEST) involving delivery of calibrated air pulses towards the arytenoid 

mucosa identified sensory impairment in the form of elevated laryngeal adductor reflex 

thresholds. To our knowledge, however, no previous studies have investigated oral or 

oropharyngeal sensory function in COPD patients. Based on their exposure to risk factors 

including inhaled corticosteroid medication and GERD, we hypothesized that patients with 

COPD might have altered sensory function in the oral cavity and oropharynx. The present 

study aims to describe and compare the oral and oropharyngeal sensation in COPD patients 

and healthy controls, based on clinical evaluation techniques. 

Methods 

This study was performed in accordance with the National Health Council Resolution 

466/2012 (Brazil) and was approved by the local institutional review committee (protocol 

number 1.745.917/HUSM). Before enrollment, all participants provided written informed 

consent. 

Participants 

We recruited a sample of adult patients from the pulmonology and physiotherapy outpatient 

clinic at a reference hospital in the Rio Grande do Sul state, Brazil, over a two year period 

from January 2017 to December 2018. The sample was divided into two groups, “≤ 65 yrs” 

and “˃ 65 yrs” to allow for explorations of age-group differences in oral and oropharyngeal 

sensation. To determine an appropriate sample size, the number of referrals of individuals 
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with COPD to the newly established COPD stream of the Pulmonary Rehabilitation Program 

over a two-year period 2015-2016 was considered, totalling 36. A sample size representing 

75% of this referral volume was targeted for this study (i.e. N = 27). The inclusion criteria 

required an age of 40 years or older, a diagnosis of COPD according to the Global Initiative 

for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD), and stable medical condition (without 

exacerbation of symptoms for at least the last 30 days). Individuals who were dependent on 

oxygen or currently receiving oral sensorimotor stimulation therapy were excluded. We also 

excluded pregnant women, and individuals with histories of stroke, brain injury, other 

neurological diseases, head and neck cancer, other lung diseases, history of prior surgery in 

the oral cavity and laryngo-pharyngeal region, or using medications that could compromise 

level of awareness and the reliability of the evaluation. A control group of healthy individuals 

without COPD was also recruited. In addition to the age and medical history criteria outlined 

above, the control group were required to have no history of smoking or self-reported chronic 

pulmonary disease, to have a ratio of ˃ .7 between FEV1 and forced vital capacity (FVC) by 

spirometry, and no history of exposure to second-hand smoke through current or prior living 

relationships with smokers.  

Demographics 

All participants underwent an interview regarding past medical history and  

demographic data were collected including age and sex. Participants were asked to report 

details of any smoking history, alcohol and non-prescription drug use, prescribed medication 

use and oral care habits. Participants were asked a series of questions related to their oral and 

oropharyngeal sensory function and swallowing, including whether they perceived difficulty 

in noticing the taste of food, a sensation of dry mouth, sensation of a lump in the throat, 

heartburn or a burning sensation in the pharynx or esophagus, or regurgitation of food or 

liquid after meals (da Rosa et al., 2013). Spirometry testing was performed to classify COPD 
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severity according to methods recommended by the Global Initiative for Chronic Obstructive 

Lung Disease – GOLD (GOLD, 2019) and the modified Medical Research Council (mMRC) 

Dyspnea Scale (Mahler & Wells, 1988). A diagnosis of COPD requires a ratio of < .7 

between forced expiratory volume in the 1
st
 second of expiration (FEV1) and forced vital 

capacity (FVC ratio), and GOLD classification is further defined by the ratio of FEV1 values 

to reference values predicted for healthy age and sex-matched individuals (% predicted), as 

shown in Table 1. These measures are collected after the use of a bronchodilator. The mMRC 

Dyspnea Scale identifies 5 grades of perceived respiratory disability (Mahler & Wells, 1988; 

Munari et al., 2018) as follows: Grade 0, “I only get breathless with strenuous exercise”; 

Grade 1, “I get short of breath when hurrying on the level or up a slight hill”; Grade 2, “I walk 

slower than people of the same age on the level because of breathlessness or have to stop for 

breath when walking at my own pace on the level”; Grade 3, “I stop for breath after walking 

100 yards or after a few minutes on the level”; and Grade 4, “ I am too breathless to leave the 

house or I am breathless when dressing or undressing”. 

 

Table 1 – GOLD Stages  

GOLD Stage FEV1/FVC 
FEV1                

% predicted 

Other signs and 

symptoms 

Stage 1 (Mild) < .7 > 80% 
Chronic cough and 

expectoration 

Stage 2 (Moderate) < .7 50-80% 

Worsening symptoms and 

breathlessness with 

exertion 

Stage 3 (Severe) < .7 30-50% 

Worsening symptoms 

with frequent 

exacerbations impacting 

quality of life 

Stage 4               

(Very Severe) 
< .7 < 30% 

Respiratory failure, 

pulmonary hypertension 

and right ventricular 

enlargement (Cor 

Pulmonare) 

FEV1 = Forced Expiratory Volume in the 1st second; FVC = Forced Vital Capacity 
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Clinical evaluation of oral and oropharyngeal sensation 

Clinical evaluations of oral and oropharyngeal sensation were conducted by one of 3 trained 

speech-language pathologists, using a protocol developed by da Rosa et al. (2013). To 

standardize the evaluation, the three clinicians participated in training according to the 

calibration process proposed by Peres et al. (Peres, Traebert, & Marcenes, 2001). This 

involved a review of the neurosensory control of the oral cavity and pharyngeal region, 

discussion of each item in the evaluation protocol, demonstrations of the examination on each 

clinician by the instructor, and practice examinations performed on the instructor by each 

clinician. Finally, the three examiners practiced oral and oropharyngeal sensory evaluation on 

a clinical sample of nine COPD patient volunteers at the physiotherapy outpatient clinic, who 

were not participants in the study, and discussed their observations with each other. 

For the research study, participants were seated in a clinic room with the materials for the 

sensory evaluation organized on a table behind the participant to prevent them from being 

influenced by any visual information about the stimuli. Before each stage of sensory 

evaluation (tactile, thermal and taste sensation), the procedure was explained to the 

participant. 

Tactile sensation was tested by brief light touch with a dry flexible cotton swab in the 

following locations, in a randomized order: both sides of the tongue anterior to the sulcus 

terminalis; both sides of the tongue posterior to the sulcus terminalis; both sides of the soft 

palate; both sides of the posterior wall of the oropharynx. Participants were asked to tell the 

examiner where they felt each touch. Responses were scored as normal when the individual 

perceived and correctly identified the touch region and abnormal when they could not 

correctly identify the location of touch. In cases where they participant indicated uncertainty 

in their response, was in doubt about the stimulus, the same region was retested later in the 

sequence, and the second response was used. Summary scores for oral tactile sensation were 
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recorded as abnormal in the event that at least one abnormal finding was noted across the oral 

locations tested (anterior tongue, posterior tongue, soft palate). Similarly, an abnormal 

response for either the left or right oropharynx testing location resulted in a summary score of 

abnormal tactile sensation for the oropharynx.  

Thermal sensation was assessed in the same locations by brief light touch with a flexible 

cotton swab, which had been immersed until use in a temperature-controlled beaker of water, 

either at room temperature (i.e., 25 to 28 ºC) or heated (45 ºC). A thermometer was used to 

monitor the water bath temperature, and when a lowering of the temperature of the heated 

water was observed, warm water was added until the thermometer reached the target 

temperature of 45 °C. Participants received the following instruction: "I will touch the wet 

swab somewhere in your mouth, and you have to tell me whether the touch was hot or cold." 

Responses were scored as normal when the participant detected and correctly identified the 

temperature presented (hot or cold) and abnormal when they did not correctly identify the 

temperature. After each trial, the swab was returned to its corresponding beaker, containing 

either room temperature or warm water. Thermal sensation scores were summarized for the 

oral (anterior tongue, posterior tongue, soft palate) and oropharyngeal locations, with a single 

abnormal response in each region leading to a classification of abnormal thermal sensation.  

To evaluate taste sensation, taste solutions were prepared and stored in dark glass jars as 

follows: sweet (12% w/v sucrose in water), salty (2% w/v sodium chloride in water), bitter 

(Peumus Boldus tea prepared by immersing a 1 g tea bag in 100 ml of boiling water and 

infusing for 3 minutes) and sour (100% lemon juice). Using a disposable spoon, 

approximately 5 ml of each stimulus was placed on the participant's tongue and they were 

asked to select which taste they perceived from a list of four options (sweet, salty, sour or 

bitter). Water was swished and swallowed between stimuli to rinse the oropharynx of the 

preceding taste. Taste responses were considered normal when the participant identified the 
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correct taste and compromised when they did not identify the correct taste. Summary scores 

for taste sensation were classified as abnormal based on the presence of at least one abnormal 

response across the taste stimuli tested.  

 

Analysis 

All statistical analyses were performed using IBM SPSS version 25.0 and an alpha criterion 

of p < .05. T-tests for independent data were performed to identify any group differences in 

age and FEV1/FVC. Chi-Square tests and Fisher’s Exact tests were used to compare sex 

distribution between groups and the frequencies of normal versus abnormal responses 

between groups for each test type and location. Post-hoc explorations of differences in 

sensation according to age group (< vs ≥ 65) were performed within the COPD group.  

 

Results 

Participants 

Twenty-seven individuals with a diagnosis of COPD formed the patient group, and 11 healthy 

individuals constituted the control group of the study. Table 2 summarizes the characteristics 

of the study participants while Table 3 summarizes their responses to the questions regarding 

history and perceived sensory function. The two groups did not differ by age or sex 

distribution. The COPD group had significantly worse respiratory function, as shown by 

lower FEV1/FVC values. The COPD group also reported significantly higher frequency of 

inhaled medication use and xerostomia. No other significant differences in history or self-

reported parameters were found between groups. 

 

 

 

 



45 
 

 

Table 2. Characterization of the subjects 

Parameter COPD group 

(n=27) 

Control group 

(n=11) 

p value 

Age, years, mean ± SD
 

66.56 ± 8.68 60.09 ± 11.57 .09 

Gender, n (%) 

  Male 

  Female 

 

18 (66.67) 

9 (33.33) 

 

5 (45.45) 

6 (54.54) 

.225 

Spirometry, post BD, % 

  FEV1/FVC, mean ± SD 

 

55.42 ± 9.77 

 

79.45 ± 5.15 

 

< .001* 

  FEV1, % of predicted, mean ± SD 47.02 ± 17.75 N/A  

GOLD stage, n (%)  N/A  

Mild 1 (3.7)   

Moderate 8 (29.63)   

Severe 14 (51.85)   

Very Severe 4 (14.81)   

mMRC Dyspnea Scale  N/A  

Grade 0 0   

Grade 1 1 (3.7)   

Grade 2 7 (26)   

Grade 3 14 (51.8)   

Grade 4 5 (18.5)   

* Mann-Whitney Test; SD = Standard Deviation; BD = Bronchodilator; FEV1 = Forced 

Expiratory Volume in the 1
st
 second; FVC = Forced Vital Capacity; mMRC = Modified 

Medical Research Council; N/A=not applicable 

 

Table 3 – Frequency responses and Fisher’s exact test results for group differences on case 

history and perceived sensory function 

Parameter Response 

COPD 

group 

Control 

group 
p 

Value
* 

n (%) n (%) 

Active Smoker 
Yes 2 (7.4) 0 1

 

No 25 (92.6) 11 (100)   

Toothbrushing (times/day) 
Zero 1 (3.7) 0 1

 

≥ 1 26 (96.3) 11 (100)   

Alcohol consumption 
Yes 13 (48.1) 8 (72.7) 0.282 

No 14 (51.9) 3 (27.3)   

Use of inhaled medication 
Yes 27 (100) 0 < .001 

No 0 11 (100)   

Difficulty in perceiving the taste of 

food 

Yes 8 (29.6) 2 (18.2) .69 

No 19 (70.4) 9 (81.8)   

Xerostomia 
Yes 22 (81.5) 3 (27.3) .003 

No 5 (18.5) 8 (72.7)   

Pharyngeal globus sensation 
Yes 12 (44.44) 1 (9) .06 

No 15 (55.56) 10 (91)   
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Pharyngeal burning sensation 
Yes 17 (63) 5 (45.45) .471 

No 10 (37) 6 (54.55)   

Regurgitation 
Yes 5 (18.5) 5 (45.45) .116 

No 22 (81.5) 6 (54.55)   

COPD = Chronic Obstructive Pulmonary Disease; 
* 
Fisher’s Exact test 

 

Table 4 summarizes the frequencies of normal and abnormal sensory test responses by group, 

test type and location. A single significant group difference was found in the form of a higher 

frequency of abnormal responses for the oral thermal sensation test in the COPD group (p = 

.009). We found no significant difference in taste sensation between the groups studied (p = 

0.257). However, when we analyzed taste sensitivity in COPD patients aged 40 to 65 years 

(younger COPD) and above 65 years (older COPD) by Fisher’s test, we noticed significantly 

higher frequency (90%) of abnormal taste sensation in the older COPD patients compared to 

9% in the younger COPD patients (p =.018).  

 

Table 4 – Frequencies for normal and abnormal oral and oropharyngeal sensation by group 

Test type and location COPD group Control group p Value 

 n (%) n (%)  

Oral Tactile Sensation   .124 

Normal 18 (67) 10 (91)  

Abnormal 9 (33) 1 (9)  

Oral Thermal Sensation   .009 

Normal 12 (44) 10 (91)  

Abnormal 15 (56) 1 (9)  

Oral Taste Sensation   .257 

Normal 17 (63) 9 (82)  

Abnormal 10 (37) 2 (18)  

Oropharyngeal Tactile Sensation    .542 

Normal 24 (89) 11 (100)  

Abnormal 3 (11) 0  

Oropharyngeal Thermal Sensation   .177 

     Normal 19 (70) 10 (91)  

     Abnormal 8 (30) 1 (9)  

COPD = Chronic Obstructive Pulmonary Disease 
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Discussion 

The overall findings of our study suggest that the oral and oropharyngeal sensation was intact 

in the COPD patients. This finding is consistent with the World Health Organization 

description of COPD as a chronic respiratory disease characterized by breathlessness, 

excessive sputum production, and a chronic cough, without direct impairment of the sensory 

nervous system (World Health Organization, 2018). Recent studies (Chhabra et al., 2015; van 

Gestel & Steier, 2010; Vanzella et al., 2018) suggest that the autonomic nervous system may 

be affected in COPD, but this is not well understood. 

A novel finding from this study is evidence that individuals with COPD have compromised 

thermal sensation in the oral cavity compared to control participants. The impairment of oral 

thermal sensation in COPD patients may be related to the local or systemic side effects of 

medications used by this population. Thermoreceptors are known to be relatively superficial 

in the mouth (Jacobs et al., 2002) and may therefore be more vulnerable to damaging 

influences from external factors, such as the accumulation of particles from the inhalation 

medication  (Buhl, 2006; Roland, Bhalla, & Earis, 2004).  

The sensory testing methods used in the present study were subjective, and were limited to 

detection of a stimulus and identification of the location, temperature or taste of that stimulus. 

We did not explore thresholds of just-noticeable detection or differences related to the 

intensity or concentrations of the stimuli presented. Foils were not included in the testing 

protocol, and two-point discrimination was not explored. It should be noted that despite all 

precautions taken to maintain constant temperature of the thermal stimuli, we cannot confirm 

the water temperature at the moment of touch in the oral cavity. It is known that in a period of 

6 to 7 seconds after the removal of a test instrument from ice, the temperature becomes 

neutral for oral stimulation (30° C) (Selinger, Prescott, & Hoffmann, 1994). In the present 

study, the time between the swab withdrawal from the ambient-temperature water (25-28ºC) 



48 
 

 

or warm water (45ºC) and the touch of the oral cavity took around 3 to 4 seconds, leading us 

to believe that the cold and hot stimuli remained noticeably different at the time of 

stimulation. 

The integrity of sensory function in the oral cavity is thought to be important for the 

swallowing function (Teismann et al., 2007). A recent study investigating whether oral 

thermal stimulation modulates motor responses of the cortico-pharyngeal system showed that 

a cold oral stimulus was able to produce significant excitability in the pharyngeal motor area 

of the cerebral cortex, demonstrating a sensory-motor interaction between the oral cavity 

sensory input and the pharyngeal motor pathway (Magara, Watanabe, Tsujimura, Hamdy, & 

Inoue, 2018). 

In this study, we did not find impaired taste sensation in our COPD sample overall, contrary 

to results from two previous studies (Anand et al., 2008, Dewan et al., 1990). However, 

reduced taste sensitivity was found in the older COPD participants in our sample. The loss of 

taste sensitivity at more advanced ages has been identified in other studies (Doty, 2018). It is 

known that the prevalence of COPD increases with age (Landis et al., 2014). The use of 

inhaled corticosteroids is associated with reduced salivary flow and compromised taste 

sensitivity because saliva contributes to the conduction of chemical information to taste 

receptor cells located throughout the oral cavity and oropharynx (Doty, 2018; Pedersen et al., 

2002). The combination of advanced age, disease and use of inhaled medication may, 

therefore, represent a triple-threat set of risk factors for impaired oral sensation and suggests 

that it may be important to evaluate changes in taste sensitivity in individuals with COPD. 

COPD patients who participated in the study had more complaints of xerostomia than the 

control group. This finding is consistent with data from Ayinampudi et al. (2016.), who 

identified that 65.4% of COPD or asthmatic patients older than 50 years who were using 

inhaled medication reported xerostomia. Xerostomia is associated with the use of inhaled 



49 
 

 

medication, such as beta2-agonists, anticholinergics and inhaled corticoids. Studies suggest 

that after inhalation, a significant portion of inhaled corticosteroids is deposited in the 

oropharynx (Roland et al., 2004) (Buhl, 2006).  

This study is not without limitations. In particular, it must be noted that the evaluators were 

not blinded to the participant’s group when carrying out the evaluations. Additionally, as 

noted above, it cannot be guaranteed that the temperatures intended for the evaluation of 

thermal sensation were maintained at the moment of touch in the oral cavity. Finally, testing 

was done by a single clinician per patient and there was no opportunity to explore intra- and 

inter-observer reliability. 

 

Conclusions 

This study found that the majority of measures of oral and oropharyngeal sensation remained 

intact in the COPD group. Oral thermal sensation was impaired in individuals with COPD and 

reduced gustatory sensation was observed in the older COPD participants. The COPD cohort 

in this study also reported significantly higher use of inhaled medications. Together, these 

results suggest that thermal and taste receptors may be particularly vulnerable to damage from 

inhaled medications, particularly in older adults. 
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Endoscopic Evaluation of  

Pharyngeal and Laryngeal Sensation  

in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) 

 

Abstract 

Purpose: To describe and compare the findings of endoscopic sensory assessment in COPD 

patients and healthy controls.  

Methods: Participants included 27 adults (18 male) with a diagnosis of COPD and a mean 

age of 66.56 years (standard deviation 8.68). The control group comprised 11 healthy adults 

(5 male) with a mean age of 60.09 years (standard deviation 11.57). All participants 

completed a case history interview and underwent an endoscopy to observe the 

presence/absence of pooled salivary secretions in the pharynx and evaluate pharyngeal and 

laryngeal sensation. The Reflux Finding Score (RFS) was used to identify signs of 

laryngopharyngeal reflux. 

Results: We found a significant difference in laryngeal sensation between the study groups (p 

= 0.047), with reduced laryngeal sensation in the COPD patients. Additionally, we found a 

significant relationship between impaired oropharyngeal sensation and the presence of pooled 

salivary secretions in the pharynx (p = 0.018), especially in the pyriform sinuses (p = 0.012). 

No differences in the frequency of abnormal Reflux Finding Scores were found between 

groups.  

Conclusion: Individuals with COPD were significantly more likely to present with impaired 

laryngeal sensation. Additionally, impaired sensation in the oropharynx was associated with 

pooled salivary secretions in the pharynx. 

 

Keywords: COPD, endoscopy, methods, sensation, pharynx, larynx.  
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Introduction 

Laryngopharyngeal sensation is crucial for protection of the airway in swallowing. 

The laryngeal adductor reflex (LAR) is a motor response to excitation of the superior 

laryngeal nerve, which assists in preventing aspiration [1]. Previous research has shown 

associations between impaired laryngopharyngeal sensation, pooled salivary secretions, post-

swallow residue and an increased risk of aspiration of salivary secretions or food [2-5]. In this 

study, we explored these issues in adults with Chronic Obstructive Pulmonary Disease 

(COPD). 

The original method described for measuring laryngopharyngeal sensation and the 

LAR was the Fiberoptic Endoscopic Evaluation of Swallowing with Sensory Testing 

(FEESST)[6].
 
Unfortunately, the two-channel endoscope required for the FEESST procedure 

is no longer commercially available. In the absence of access to this equipment, clinical 

assessment of laryngopharyngeal sensation is usually done by lightly touching the tip of a 

regular endoscope to the arytenoids as part of the Fiberoptic Endoscopic Examination of 

Swallowing (FEES) protocol proposed by Langmore, Schatz and Olsen [7]. In a study 

conducted by Kaneoka et al.[8], the FEES method proved to be clinically useful in that 

abnormal sensory responses were significantly associated with penetration-aspiration as 

defined by scores of 3 and higher on Rosenbek's Penetration-Aspiration Scale[9]. 

In addition to the investigation of laryngopharyngeal sensation, the first part of the 

FEES exam also rates secretions in the pharynx [10]. Miles and colleagues [11] used the 8-

point New Zealand Secretion Scale (NZSS) to investigate whether pooled salivary secretions 

in the pharynx were predictive for aspiration and pneumonia. The results showed a significant 

relationship between higher degrees of accumulated secretions, aspiration and subsequent 

pneumonia. Patients with higher accumulated oropharyngeal secretion levels also 

demonstrated overall lower swallowing frequency [12]. 
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COPD is a highly prevalent disease characterized by the persistent and progressive 

limitation of airflow due to inflammation in the airways and lungs caused by harmful particles 

or toxic gases [13]. Dysphagia is a serious extra pulmonary manifestation of COPD, which 

impacts physical health. Furthermore, aspiration associated with dysphagia can be a trigger 

for COPD exacerbations [14, 15]. A recent study by Garand and colleagues [16] concluded 

that patients with COPD were more likely to display silent aspiration than age-matched 

controls. Given the links identified between impaired laryngopharyngeal sensation and 

aspiration by Kaneoka and colleagues [8], it is important to investigate the frequency of 

impaired laryngopharyngeal sensation in COPD patients.  

Clayton et al. [5, 17]
 
studied laryngopharyngeal tactile sensory responses in a cohort of 

20 individuals with COPD, and reported severely impaired laryngeal adductor reflex 

thresholds (> 9.9 mmHg) in comparison to 11 healthy controls. Additionally, 90% of the 

COPD patients in their study were reported to demonstrate post-swallow residue on all 

consistencies during a FEES examination. However, although the authors argued that reduced 

mechanosensitivity and higher LAR thresholds in the COPD patients might represent an 

increased risk for aspiration, no significant statistical associations were found between 

impaired laryngopharyngeal sensation and penetration-aspiration or other swallowing 

measures.   

The most common explanation proposed for impaired laryngo-pharyngeal sensation in 

COPD patients is exposure to inhaled corticosteroid medications [5, 18]. Reported side effects 

of the beta-agonists, anticholinergics, inhaled corticosteroids, phosphodiesterase-4 inhibitors, 

macrolides, mucolytics, and methylxanthines that are commonly prescribed for COPD include 

xerostomia, oral candidiasis, pharyngitis, dysphonia and cough [19-21], all of which may 

impact laryngopharyngeal sensation [18-19]. 



61 
 

 

Impaired laryngopharyngeal sensation may also be associated with the presence of 

gastroesophageal reflux disease (GERD), which is a frequent comorbidity in COPD [22]. 

Patients with GERD and chronic cough have decreased laryngopharyngeal sensory responses 

to mechanical stimulation when compared with healthy individuals [23]. GERD may also 

aggravate pulmonary disease as a result of microaspiration or due to coughing that occurs as 

an esophageal-bronchial reflex triggered by stimulation of vagal receptors in the distal third of 

the esophagus [24]. On the other hand, the medication used in COPD treatment, such as 

theophylline and beta2-agonists, can aggravate reflux since they relax the upper esophageal 

sphincter, enabling laryngopharyngeal reflux to occur. The fact that COPD patients 

commonly have diaphragmatic flattening and increased intra-abdominal pressure may further 

contribute to this risk [14]. 

Laryngopharyngeal Reflux (LPR) is an extraesophageal manifestation of GERD and is 

characterized by pulmonary and laryngeal symptoms such as chronic cough and inflammatory 

changes in the larynx [22, 24-27]. LPR may indicate the fact that refluxed material has 

travelled high enough to enter the hypopharynx, with the potential for aspiration, or may 

reflect irritation secondary to cough and hard contact vagal-nerve mediated reflexive vocal 

fold closure intended to protect the airway in the presence of distal reflux events [28-29]. 

Laryngopharyngeal sensory deficits have been found in individuals with LPR and dysphagia 

[30]. 

Gold standard diagnostic tests to detect LPR include intraluminal impedance of the 

esophagus and 24-hour pH monitoring, but these tests are not used for all patients with 

suspected LPR, due to their high cost and the fact that they are invasive. In 

otorhinolaryngological clinical practice, suspected LPR is often treated with Proton Pump 

Inhibitors (PPIs). Tests leading to a suspected diagnosis of LPR include the Reflux Symptom 
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Index (RSI) questionnaire, and the Reflux Finding Score (RFS) [26], in which laryngeal 

inflammation suggestive of LPR is scored under laryngoscopy [21, 31-32]. 

This study aims to describe and compare laryngeal and pharyngeal sensory function in 

COPD patients and healthy individuals, and to identify whether signs of LPR are associated 

with impaired laryngopharyngeal sensation. Furthermore, we were interested to identify 

associations between salivary secretions, laryngopharyngeal sensation and LPR.  

 

Method 

The present investigation was conducted in accordance with the National Health 

Council Resolution 466/2012 (Brazil) and was approved by the local institutional review 

committee (protocol number 1.745.917/HUSM). Before enrollment, all participants provided 

written informed consent. 

Participants 

We recruited a sample of 27 adult patients with a diagnosis of COPD from the 

pulmonology and physiotherapy outpatient clinic at a reference hospital in the Rio Grande do 

Sul state, Brazil, over a two year period from January 2017 to December 2018. In order to be 

considered for inclusion, individuals were required to be aged 40 years or older, and to have a 

diagnosis of COPD according to the Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 

(GOLD) [18]. Participants were required to have a stable medical condition (without 

exacerbation of symptoms for at least the last 30 days); those who were dependent on oxygen 

were excluded. Pregnant women were excluded, as were individuals with histories of stroke, 

brain injury, other neurological diseases, head and neck cancer, other lung diseases, history of 

prior surgery in the laryngo-pharyngeal region, or those using medications that could 

compromise level of awareness and the reliability of the evaluation. A control group of 

healthy individuals aged 40 or older without COPD was also recruited. In addition to the 
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medical history criteria outlined above, the control group were required to have no history of 

smoking or self-reported chronic pulmonary disease, to have a ratio of ˃ .7 between FEV1 

and forced vital capacity (FVC) by spirometry, and no history of exposure to second-hand 

smoke through current or prior living relationships with smokers.  

Demographics 

All participants underwent an interview regarding past medical history and  

demographic data, as age and sex, were collected. Participants were asked to report details of 

any smoking history, alcohol use, and prescribed medication use. Participants were asked a 

series of questions adapted from questionnaires prepared by Rosa et al.[33], related to their 

pharyngeal sensory function and symptoms of GERD, including whether they perceived  

sensation of a lump in the throat, heartburn or a burning sensation in the pharynx or 

esophagus, or regurgitation of food or liquid after meals.  The modified Medical Research 

Council (mMRC) Dyspnea Scale [34]  was applied. The mMRC Dyspnea Scale identifies 5 

grades of perceived respiratory disability  [34-35]  as shown in Table 1.  

 

Table 1 – The modified Medical Research Council (mMRC) Dyspnea Scale [34] 

Grade Symptoms 

0 I only get breathless with strenuous exercise 

1 I get short of breath when hurrying on the level or up a slight hill 

2 I walk slower than people of the same age on the level because of 

breathlessness or have to stop for breath when walking at my own pace 

on the level 

3 I stop for breath after walking 100 yards or after a few minutes on the 

level 

4 I am too breathless to leave the house or I am breathless when dressing 

or undressing 
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Nasopharyngoscopy 

An otorhinolaryngologist performed a nasopharyngoscopy evaluation for each 

participant at the Otorhinolaryngology Outpatient Clinic, according to a protocol developed 

for the care of patients with COPD, which includes the Reflux Finding Score (RFS) [26] to 

evaluate laryngeal inflammatory signs resulting from laryngopharyngeal reflux. The signs 

evaluated in the RFS are: subglottic edema (zero = absent, 2 = present), obliteration of the 

ventricles (2 = partial, 4 = complete), erythema/hyperemia (2 = only in the arytenoids, 4 = 

diffuse), vocal folds edema (1 = mild, 2 = moderate, 3 = severe, 4 = polypoid), diffuse 

laryngeal edema (1 = mild, 2 = moderate, 3 = severe and 4 = obstructive), posterior 

commissure hypertrophy (1 = mild, 2 = moderate, 3 = severe and 4 = obstructive), 

granuloma/granulation tissue (being zero = absent, 2 = present;), and thick endolaryngeal 

mucus (zero = absent, 2 = present). 

Participants were seated upright with their torsos slightly bent forward. The flexible 

fiberoptic nasoendoscope (Karl Storz 3.5mm diameter) was inserted without anesthesia 

through the more permeable nostril and directed to the nasopharynx. Testing proceeded as 

follows: 

1. The nasopharynx was tapped lightly in order to evaluate sensory response; the 

presence of pharyngeal contraction was considered a normal sensory response, and a 

diminished or absent pharyngeal contraction was considered an abnormal response. 

2. Next, the participant was asked to breathe through the nose to relax the soft palate and 

facilitate passage of the scope into the pharynx. We observed the presence/absence of 

pooled secretions in the pharynx (valleculae and pyriform sinuses), and completed the 

Reflux Finding Score to document the presence/absence of signs of laryngopharyngeal 

reflux. 
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3. Finally, pharyngeal and laryngeal sensation were tested by lightly tapping with the tip 

of the endoscope on the posterior wall of the oropharynx, the laryngeal surface of the 

epiglottis and the arytenoids, as described by Langmore, Schatz and Olsen [7]. For the 

oropharynx, the presence of pharyngeal contraction was considered a normal sensory 

response, and a diminished or absent pharyngeal contraction was considered an 

abnormal response. Laryngeal sensory responses were considered normal when a LAR 

response was seen in response to touch on the epiglottis and the arytenoids. Laryngeal 

sensory response was considered abnormal when there was an absent or diminished 

LAR in response to touch in one or both regions. 

Sensory testing was performed unilaterally, as described by Clayton et al. [17], since 

neither group was at risk of sensory asymmetry and given the exclusion of individuals with 

histories of neurological or head and neck disease from the study.  

Prior to analysis, the information collected was organized into the following variables, 

as show in table 2. 

 

Table 2 - The information collected in the endoscopic evaluation 

The information collected in the endoscopic evaluation:  

 salivary stasis in the vallecula;  

 salivary stasis in the pyriform sinuses;  

 salivary stasis in the pharynx (i.e., the combination of vallecular and 

pyriform salivary stasis),  

 nasopharyngeal sensation,  

 oropharyngeal sensation,  

 epiglottic sensation, 
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 arytenoid sensation, and 

 laryngeal sensation (i.e., the combination of epiglottic and arytenoid 

sensation). 

 

 

All participants were submitted to the same nasopharyngolaryngoscopic evaluation 

protocol. However, because the COPD and control groups were evaluated at different times, 

the examiner was not blinded to group. Therefore, to increase the reliability of the evaluations 

and decrease the influence of any subjective information about the pharyngeal and laryngeal 

sensation (facial expressions and verbal communications) perceived by the tester during the 

examination, the recorded video examinations were randomized and deidentified, and later 

blindly rated by two otorhinolaryngologists. An agreement test was performed between the 

examiners. Most variables obtained strong or almost perfect agreement (i.e. Kappa scores > 

0.6, [36]). In cases that presented discrepancy in the classification, the evaluators discussed 

the image and reached a consensus. 

 

Statistical analysis 

IBM SPSS Version 25 software was used as a computational tool for the statistical 

analysis of data. Frequencies for nominal variables were calculated by group, and group 

differences were evaluated using Mann-Whitney test and Fisher’s Exact tests.  Associations 

between variables were considered significant when the results presented p-values <0.05.  

 

Results 

Demographic data and medical history are summarized in Table 3. 
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Table 3 – Demographic data and medical history  

Variables COPD group 

(n=27) 
Control group 

(n=11) 
Value p 

Age, years, mean±SD
 

66.56±8.68 60,09 ± 11,57 .090 

Sex, n (%) 

  Male 

  Female 

 

18 (66.67) 

9 (33.33) 

 

5 (45.45) 

6 (54.54) 

 

Spirometry, post BD, % 

  FEV1/FVC, mean±SD 

 

55,42±9,77 

 

79,45 ± 5,15 

 

< .001
a 

  FEV1, % of predicted, mean±SD 47,02±17,75 N/A  

GOLD Level, n (%)  N/A  

Mild 1 (3.7)   

Moderate 8 (29.63)   

Severe 14 (51.85)   

Very Severe 4 (14.81)   

mMRC  N/A  

Grade 0 0   

Grade 1 1 (3.7)   

Grade 2 7 (26)   

Grade 3 14 (51.8)   

Grade 4 5 (18.5)   

Active Smoker   1 

Yes 2 (7.4) 0  

No 25 (92.6) 11 (100)  

Alcohol consumption   .282 

 Yes 13 (48.1) 8 (72.7)  

 No 14 (51.9) 3 (27.3)  

Use of inhaled medication   < .001
b 

 Yes 27 (100) 0  

 No 0 11 (100)  

Feeling of pharyngeal globus   .060 

 Yes 12 (44.44) 1 (9)  

 No 15 (55.56) 10 (91)  

Pharyngeal burning sensation   .471 

 Yes 17 (63) 5 (45.45)  

 No 10 (37) 6 (54.55)  

Feeling of regurgitation   .116 

 Yes 5 (18.5) 5 (45.45)  

 No 22 (81.5) 6 (54.55)  
a 

Mann-Whitney test; 
b 

Fisher’s Exact tests; SD = Standard Deviation; BD = Bronchodilator; 

FEV1 = Forced Expiratory Volume in the 1
st
 second; FVC = Forced Vital Capacity; mean ± 

SD; mMRC = Modified British Medical Research Council (mMRC) Questionnaire; N/A=not 

applicable; COPD = Chronic Obstructive Pulmonary Disease 

 

 

Table 4 summarizes the findings of the endoscopic sensory evaluation by participant 

group.  
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Table 4 - Endoscopic sensory evaluation findings 

Variables COPD group  Control group p value 

 n (%) n (%)  

Pooled salivary secretions in 

vallecula 

  1 

Present 9 (33.33) 4 (36.4)  

Absent 18 (66.67) 7 (63.6)  

Pooled salivary secretions in 

pyriform sinuses 

  .266 

Present 8 (29.6) 6 (54.5)  

Absent 19 (70.4) 5 (45.5)  

Pooled salivary secretions in 

pharynx 

  .200 

   Present 11 (41) 7 (63.6)  

   Absent 16 (59) 4 (36.4)  

Nasopharyngeal sensation   1 

Normal 11 (40.7) 5 (45.5)  

Abnormal 16 (59.3) 6 (54.5)  

Oropharyngeal sensation   .471 

Normal 10 (37) 6 (54.5)  

Abnormal 17 (63) 5 (45.5)  

Laryngeal sensation   .047* 

Normal 2 (7.4) 4 (36.4)  

Abnormal 25 (92.6) 7 (63.6)  

Reflux Finding Score   .116 

With signals of reflux 22 (81.5) 6 (54.5)  

Without signals of reflux 5 (18.5) 5 (45.5)  

*Fisher’s Exact test; COPD = Chronic Obstructive Pulmonary Disease 

 

                       

The data did not show any group differences in the frequency of pooled salivary 

secretions in the valleculae, pyriform sinuses or combined.  Similarly, the data did not show 

any group differences in the frequency of abnormal sensation in the nasopharynx or 

oropharynx. The frequency of impaired laryngeal sensation was significantly higher in the 

COPD cohort. Finally, no differences in the frequency of abnormal Reflux Finding Scores 

were found between groups. When relationships between variables were explored, significant 

relationships between impaired oropharyngeal sensation and the presence of pooled salivary 

secretions in the pharynx (p = 0.018) and in the pyriform sinuses (p = 0.012) were found. 

Specifically, individuals in the COPD cohort with impaired oropharyngeal sensation were 



69 
 

 

significantly more likely to have pooled salivary secretions: odds ratio 12.857 (CI 1.3-125.78) 

(Fig 1). 

 

Fig 1 - Association between impaired oropharyngeal sensation and the presence of pooled 

salivary secretions in the pharynx. 

 

 

Discussion 

Although a high frequency of pharyngeal and laryngeal sensory impairment was 

identified in the participants with COPD, for most of the parameters evaluated there was no 

significant difference between the COPD cohort and the control group. This is a surprising 

finding, suggesting that sensory responses that are typically classified as impaired, may, in 

fact, be quite common in the general population.  

When the details of the testing were more closely examined, a significant difference in 

laryngeal sensation was observed between the groups, with a higher frequency of impaired 

responses in the COPD cohort, consistent with the findings of other studies [17]. Impaired 

laryngeal sensation impairment is thought to represent a risk for aspiration and related 
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pulmonary complications [4]. Frequent aspiration is also thought to possibly lead to gradual 

desensitization of the laryngeal mechanoreceptors [37-38]. Previous studies have also 

documented high rates of co-occurrence for post-swallow residue and impaired 

laryngopharyngeal sensation in individuals with COPD [5,17].  

More than half of the COPD patients in this study presented with signs of LPR and 

impaired laryngeal and pharyngeal sensation. However, in contrast to other studies that have 

linked impaired laryngopharyngeal sensation to reflux [24,39], we found no statistically 

significant relationship between the presence of LPR and altered sensation. This finding 

suggests that altered laryngopharyngeal sensation in COPD may also be influenced by other 

factors that do not contribute to signs of LPR, such as chronic cough and adverse effects of 

the medications used by this population [17]. 

Importantly, approximately half of the individuals in the control group in this study 

also presented with impaired laryngo-pharyngeal sensation and signs of LPR.  This finding is 

consistent with the high prevalence of reflux in the general population, with as many as 20% 

of adults presenting reflux symptoms at least once a week [40]. In the case history interview, 

none of the control participants reported using medication such as corticosteroids, but almost 

three-quarters (72%) reported consuming alcohol. Furthermore, it should be noted that the 

research was carried out in southern Brazil, where the population has the habit of drinking a 

hot herbal tea made with Ilex paraguariensis (mate herb). Mate herb contains substances 

(caffeine and theobromine) [41], which may favor the occurrence of laryngopharyngeal reflux 

[42]. These factors may have contributed to the surprisingly high rates of impaired sensory 

response in the control group. 

Another finding in this study was the association between pooled salivary secretions in 

the pharynx (especially in the pyriform sinuses) and the presence of impaired oropharyngeal 

sensation in COPD patients. In general, the accumulation of salivary secretions in the pharynx 
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may reflect a sensory deficit [43]. Previous studies have identified higher rates of aspiration in 

individuals with pooled salivary secretions in the pharynx [2]. Kaneoka and colleagues [8] 

associated this risk with impaired LAR responses.  That relationship was not seen in the 

current data, and the association with impaired sensory responses in the oropharynx is novel. 

A number of limitations need to be acknowledged regarding this study. First, the lack 

of clear group differences in the presence of abnormal sensation may reflect failure to control 

for factors such as lifestyle habits between groups that are relevant to the variables of interest. 

In particular, the apparently high presence of LPR in the control group seems likely to have 

obscured potential findings of interest. Secondly, the use of binary rather than ordinal scaling 

to capture the severity of pooled salivary secretions or to grade sensory impairment scores 

may have limited the degree to which relationships were apparent. A small sample size and 

the selection of COPD patients who were in stable condition rather than exacerbation may 

also have limited the findings. Finally, the results of the case history, sensory testing and 

endoscopic examinations have not been compared to instrumental examinations of 

swallowing function in these participants. Consequently, the relationship between findings 

and measures of swallowing safety and efficiency remain unclear.   

 

Conclusion 

This study identified that individuals with COPD have compromised laryngeal 

sensation, and that oropharyngeal sensory impairment is associated with the presence of 

pooled salivary secretions in the pharynx, particularly in the pyriform sinuses. Further studies 

involving objective sensory tests in larger samples of COPD patients are needed to elucidate 

factors that may contribute to impaired laryngopharyngeal sensory function, such as the use of 

inhaled medication and the presence of Gastro-esophageal reflux disease. 
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4 DISCUSSÃO 

Analisando de modo geral os resultados, percebem-se duas importantes contribuições: 

1) Indivíduos com DPOC apresentam comprometimento da sensibilidade térmica na cavidade 

oral e da sensibilidade laríngea. 2) Indivíduos com DPOC e prejuízo sensorial em orofaringe, 

tem presença de estase salivar nos recessos faríngeos.  

A aferência de estímulos na fase oral da deglutição influencia a resposta motora de 

toda a dinâmica da deglutição (COSTA, 2013). Estudos prévios demonstraram a presença de 

comprometimento da fase oral da deglutição em sujeitos com DPOC, apresentando 

dificuldade no controle do bolo alimentar, atraso para desencadear a fase faríngea da 

deglutição, estase oral e disfunção da mobilidade de língua (COELHO, 1987; GOOD-

FRATTURELLI et al., 2000; MOKHLESI et al., 2002), que podem ter relação com o 

comprometimento da sensibilidade, porém pouco tem sido investigado sobre a sensibilidade 

na DPOC. 

A sensação térmica é captada por específicos receptores para calor e para frio, sendo 

que a cavidade oral tem maior densidade de receptores para frio. Na termorrecepção, como na 

maioria dos sistemas sensoriais, é a mudança súbita na qualidade do estímulo que gera as 

respostas neurais e perceptuais mais intensas (BEAR, CONNORS, PARADISO, 2006). Com 

base nesta teoria, acredita-se que a avaliação da sensibilidade térmica, realizada neste estudo, 

teria as melhores respostas, porque, diferente do estímulo tátil e gustativo, foram dados 

estímulos alternados “quente” e “frio”. Entretanto, foi no teste da sensibilidade térmica que os 

indivíduos com DPOC apresentaram piores resultados. Diante disto, podemos inferir que pelo 

fato dos receptores para frio serem mais superficiais (JACOBS et al., 2002), estes possam ser 

agredidos primeiro por fatores externos, como por exemplo, pelo acúmulo de partículas da 

medicação inalatória. 
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Outro ponto de destaque nos achados deste estudo foi a detecção de comprometimento 

da sensibilidade laríngea nos indivíduos com DPOC, sendo que não houve associação entre o 

comprometimento da sensibilidade laríngea e a presença de sinais de refluxo laringofaríngeo. 

Estudos prévios (CLAYTON et al., 2012; de DEUS CHAVES et al., 2014) apontam para a 

tosse crônica, medicação inalatória, DRGE,  como possíveis causas para justificar o prejuízo 

da sensibilidade laríngea na população estudada.  

A sensibilidade laríngea está diretamente relacionada à segurança da deglutição, pois 

no caso de prejuízo sensorial desta região, a proteção das vias aéreas inferiores fica 

comprometida, pela ausência do RAL, permitindo a aspiração de saliva/secreção ou alimento. 

O risco de aspiração na DPOC é preocupante pela possibilidade de agravamento do quadro 

pulmonar, necessidade de hospitalização e aumento da mortalidade (YAMAUCHI et al., 

2015). 

Foi identificado no presente estudo a presença de estase salivar em recessos faríngeos 

decorrente do comprometimento da sensibilidade orofaríngea em indivíduos com DPOC. A 

presença de estase em faringe indica comprometimento da eficácia da deglutição 

(LOGEMANN, 1995), bem como, aumenta o risco de aspiração (MILES et al., 2018). A 

saliva retida na faringe pode ser broncoaspirada de forma silente, agravando os sintomas 

respiratórios e predispondo o indivíduo com DPOC à exacerbação da doença (TERADA et 

al., 2010). 

Neste estudo, indivíduos com DPOC, quando comparados com o grupo controle, não 

apresentaram alteração da sensibilidade gustativa, como demonstrado em pesquisas anteriores 

(ANAND et al., 2008, DEWAN et al., 1990). Porém quando analisados os dados de 

sensibilidade gustativa associados à idade, os indivíduos com DPOC, com idade acima de 65 

anos, apresentaram um significante aumento na frequência de comprometimento da 

sensibilidade gustativa do que em indivíduos com DPOC mais jovens. Estudo recente aponta 
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para influência da idade no comprometimento da sensibilidade gustativa (DOTY, 2018). 

Quando combinamos o aumento da prevalência da DPOC em indivíduos com idade mais 

avançada (LANDIS et al., 2014) com os efeitos colaterais da medicação inalatória, como a 

redução do fluxo salivar (DOTY et al., 2018; PEDERSEN et al., 2002), percebemos o risco 

do paciente idoso com DPOC apresentar alteração na sensibilidade gustativa e a importância 

de realizar avaliação sensorial em cavidade oral nesta população. 

Os resultados desta pesquisa não mostraram influência do grau de severidade da 

DPOC ou da carga tabágica sobre o prejuízo sensorial em cavidade oral, faringe e laringe. Foi 

significante a diferença entre o grupo de indivíduos com DPOC e o grupo controle quanto a 

queixa de xerostomia e o uso de medicação inalatória. Todos os indivíduos com DPOC 

faziam uso de medicação inalatória e a maioria tinha queixa de xerostomia. 

A queixa de xerostomia tem sido relatada em outros estudos sobre os efeitos adversos 

locais da medicação inalatória (BUHL, 2006; AYINANPUDI et al., 2016; PINTO et al., 

2013). Após a inalação uma parcela significativa de corticoides inalatórios (entre 45-90%) 

fica depositada na orofaringe (ROLAND, BHALLA, EARIS, 2004). Alguns fatores podem 

influenciar na quantidade da dose inalada que fica depositada em cavidade oral e orofaringe, 

como a formulação do corticoide inalado, pois partículas maiores que 5µm tendem a ficar em 

cavidade oral e faringe, o dispositivo utilizado e a aderência do paciente aos cuidados na 

administração da medicação (usar espaçador e enxaguar a cavidade oral após a 

inalação)(BUHL, 2006; ROLAND, BHALLA, EARIS, 2004). 

A presente pesquisa mostrou concordância fraca entre os resultados da avaliação da 

sensibilidade tátil da orofaringe utilizando o endoscópio e o toque com swab na parede 

posterior da faringe realizado na avaliação clínica. Isso poderia ser explicado pela dificuldade 

em se realizar a avaliação clínica da sensibilidade em orofaringe já que a maioria dos 

indivíduos com DPOC que participaram do estudo, apresentavam uma difícil visualização da 
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parede posterior da orofaringe durante a avaliação clínica. Este achado pode estar relacionado 

com a coexistência SAOS-DPOC, alterando a relação entre palato mole e língua, ou talvez 

deva se considerar o possível aumento do volume da língua pelo uso de corticosteroides 

(ROLAND, BHALLA, EARIS, 2004).  

Este estudo teve algumas limitações:  1) os avaliadores não foram cegados para 

realizar as avaliações nos dois grupos ; 2) não se pode afirmar com segurança que  as 

temperaturas propostas para a avaliação da sensibilidade térmica foram mantidas no momento 

do toque na cavidade oral dada as propriedades físicas do material utilizado; 3) não foram 

realizados testes de confiança intra e interobservador na avaliação clínica da sensibilidade; 4) 

deveriam fazer parte do grupo controle indivíduos com diagnóstico prévio confirmando a 

ausência de refluxo laringofaríngeo; 5) a presença de estase salivar deveria ter sido 

classificada com base em uma escala validada. 
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5 CONCLUSÕES 

 

1) Indivíduos com DPOC apresentam comprometimento da sensibilidade térmica oral e 

laríngea. 

2) A presença de estase salivar em recessos faríngeos em indivíduos com DPOC está 

relacionada com o prejuízo da sensibilidade orofaríngea. 

3) Indivíduos com DPOC, com idade acima de 65 anos, apresentaram um significante 

aumento na frequência de comprometimento da sensibilidade gustativa do que em 

indivíduos com DPOC mais jovens. 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 
 

Título do projeto: ANÁLISE DOS EFEITOS DA SENSIBILIDADE ORAL, 

FARÍNGEA E LARÍNGEA NA DINÂMICA DA DEGLUTIÇÃO NA DOENÇA 

PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA 
 

Pesquisador responsável: Profa. Dra. Renata Mancopes 

Instituição/Departamento: Departamento de Fonoaudiologia - UFSM 

Telefone para contato: (55)32208541 

Local da coleta de dados: HUSM 

 

 

Os pesquisadores do presente projeto se comprometem a preservar a 

privacidade dos indivíduos cujos dados serão coletados no ambulatório de 

Fisioterapia e Setor de Radiologia do HUSM. Concordam, igualmente, que estas 

informações serão armazenadas em banco de dados no ambulatório de Reabilitação 

Pulmonar no setor de Fisioterapia do HUSM, Av. Roraima, 1000, prédio 22, Campus, 

Bairro Camobi, CEP: 97105-900, Santa Maria, RS. As informações somente poderão 

ser divulgadas de forma anônima e serão mantidas sob responsabilidade da Dra. 

Renata Mancopes por um período de 5 anos.Este projeto de pesquisa foi revisado e 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSM em ...../....../......., com o 

número do CAAE ............ 

 

 

Santa Maria, 01 de dezembro de 2015. 

 

 

 

 

 

CRFa.5844/T-RS 
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APÊNDICE B.1  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Título do estudo: ANÁLISE DOS EFEITOS DA SENSIBILIDADE ORAL, 

FARÍNGEA E LARÍNGEA NA DINÂMICA DA DEGLUTIÇÃO NA DOENÇA 

PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICAPesquisador responsável: Fernanda 
Borowsky da Rosa 
Instituição/Departamento: UFSM/Departamento de Fonoaudiologia  
Telefone e endereço postal completo: (55) 3213-1795. Ambulatório de Reabilitação 
Pulmonar no setor de Fisioterapia do HUSM, Av. Roraima, 1000, prédio 22,   
Campus, Bairro Camobi, CEP: 97105-900, Santa Maria, RS.  
Local da coleta de dados: Ambulatório de Fisioterapia do HUSM, Serviço de 
Radiologia do HUSM e Ambulatório de Otorrinolaringologia do HUSM.  

 
Eu Fernanda Borowsky da Rosa, responsável pela pesquisa ANÁLISE DOS 

EFEITOS DA SENSIBILIDADE ORAL, FARÍNGEA E LARÍNGEA NA DINÂMICA 

DA DEGLUTIÇÃO NA DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA, o 
convidamos a participar como voluntário deste nosso estudo.  

Esta pesquisa pretende descrever a sensibilidade em cavidade oral, faringe e 
laringe de indivíduos com DPOC e relacionar com a dinâmica da deglutição. 
Acreditamos que ela seja importante porque estudos demonstram que indivíduos 
com DPOC podem apresentar dificuldades na deglutição por falhas na coordenação 
respiração-deglutição e/ou por diminuição da sensibilidade na garganta. Para sua 
realização será feito o seguinte: no consultório examinaremos a sua boca e, se o(a) 
senhor(a) permitir, faremos toques na sua boca com cotonetes secos, molhados na 
água temperatura ambiente e aquecida, e lhe será oferecido quatro diferentes 
sabores para você identificar. O (A) senhor(a) também será encaminhado(a) para 
fazer dois exames: a nasofaringolaringoscopia e a videofluoroscopia da deglutição. 
O material utilizado será todo descartável, não serão utilizados materiais invasivos, 
ou seja, que cortam ou furam, como lâminas e agulhas. Sua participação constará 
em comparecer e participar das avaliações respondendo ao que lhe for questionado. 

 É possível que aconteçam os seguintes desconfortos ou riscos: pelo uso da 
videofluoroscopia da deglutição, o(a) senhor(a) estará exposto a certo grau de risco, 
pois neste exame, apesar de baixas doses, você ficará exposto a radiação. 
Entretanto, os exames serão realizados dentro do Serviço de Radiologia do HUSM 
com doses controladas de radiação, conforme rotina do serviço e controle de 
qualidade do mesmo. Os níveis de radiação utilizados no exame serão aqueles 
utilizados habitualmente e não vão gerar nenhuma espécie de desconforto.  Poderá 
haver desconforto pelo sabor do contraste de bário que é utilizado a fim de 
possibilitar a visualização do alimento pelo trato gastrodigestivo. A fim de diminuir o 
desconforto pelo sabor do contraste de bário, nos contrastes que não tiverem sabor, 
serão acrescidos pós de sucos zero açúcar com sabor de frutas (Clight ®). 

Também na avaliação da nasofaringolaringoscopia para verificar a 
sensibilidade laringo-faríngea por meio de fibroendoscópio realizada pelo médico 
otorrinolaringologista, o(a) senhor(a) poderá apresentar desconforto devido a 
introdução do equipamento pelo nariz ou boca na tentativa de visualizar a sua 
garganta e ter ânsia de vômito de acordo com a sensibilidade, sendo esse 
procedimento importante para descartar comprometimento da sensibilidade laringo-
faríngea e garantir a fidedignidade das informações. Como neste procedimento não 
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é possível o uso de anestésico local pois isto comprometeria a avaliação de 
sensibilidade, o(a) senhor(a) será orientado(a) a respirar pela boca para facilitar a 
introdução do aparelho pela cavidade nasal, não gerando desconforto; e, caso 
ocorra desconforto, o(a) senhor(a) será orientado(a) a se manifestar, falando ou 
levantando a mão e o aparelho será removido da cavidade nasal imediatamente. 

Na avaliação da sensibilidade oral o(a) senhor(a) pode sentir um certo grau 
de enjoo após a apresentação dos estímulos gustativos, dependendo de suas 
preferências paladares. Na avaliação de sensibilidade tátil e térmica na orofaringe, 
mesmo que por meio de toque leve e breve, o(a) senhor(a) pode apresentar 
desconforto pela presença do reflexo de vômito. Para contornar estes possíveis 
desconfortos na avaliação da sensibilidade tátil, térmica e gustativa, após cada 
estímulo o(a) senhor(a) será orientado(a) a beber um pouco de água.  

  
 Quanto aos benefícios, o(a) senhor(a) terá sua cavidade oral e orofaringe 

avaliadas quanto à sensibilidade, pelo fonoaudiólogo (responsável pelo estudo), e 
cavidade nasal, faringe e laringe pelo médico otorrinolaringologista. Este estudo 
também traz benefícios para a comunidade científica por contribuir com informações 
sobre a sensibilidade oral, faríngea e laríngea e seus efeitos na dinâmica da 
deglutição em pacientes com DPOC.  

Durante todo o período da pesquisa o(a) senhor(a) terá a possibilidade de 
tirar qualquer dúvida ou pedir qualquer outro esclarecimento. Para isso, entre em 
contato com algum dos pesquisadores ou com o Comitê de Ética em Pesquisa.  

Caso sejam identificadas alterações na sensibilidade oral e faríngea, bem 
como, na dinâmica da deglutição, o(a) senhor(a) será encaminhado para o 
ambulatório de Fono-Disfagia do Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM). 

 O(a) senhor(a) tem garantida a possibilidade de não aceitar participar ou de 
retirar sua permissão a qualquer momento, sem nenhum tipo de prejuízo pela sua 
decisão. Assim como, o(a) senhor(a) pode participar de outros estudos ao mesmo 
tempo que participa deste.   

As informações desta pesquisa serão confidenciais e poderão ser divulgadas, 
apenas, em eventos ou publicações, sem a identificação dos voluntários, a não ser 
entre os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre sua 
participação. As imagens da videofluoroscopia geradas na pesquisa serão 
confidenciais e poderão ser divulgadas, apenas, em eventos ou publicações, sem a 
identificação dos indivíduos, a não ser entre os responsáveis pelo estudo, sendo 
assegurado o sigilo sobre sua participação.  

Os pesquisadores do presente projeto se comprometem em preservar a 
privacidade dos indivíduos cujos dados serão coletados no ambulatório de 
Fisioterapia e Setor de Radiologia do HUSM. Concordam, igualmente, que estas 
informações serão armazenadas em banco de dados no ambulatório de Reabilitação 
Pulmonar no setor de Fisioterapia do HUSM, Av. Roraima, 1000, prédio 22, Campus, 
Bairro Camobi, CEP: 97105-900, Santa Maria, RS. As informações somente poderão 
ser divulgadas de forma anônima e serão mantidas sob responsabilidade da Dra. 
Renata Mancopes por um período de 5 anos. 

Os gastos necessários para a sua participação na pesquisa serão assumidos 
pelos pesquisadores. Fica, também, garantida indenização em casos de danos 
comprova-damente decorrentes da participação na pesquisa. 

 
Autorização 
Eu, _________________________________________, após a leitura ou a 
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escuta da leitura deste documento e ter tido a oportunidade de conversar com o 
pesquisador responsável, para esclarecer todas as minhas dúvidas, estou 
suficientemente informado, ficando claro para que minha participação é voluntária e 
que posso retirar este consentimento a qualquer momento sem penalidades ou 
perda de qualquer benefício. Estou ciente também dos objetivos da pesquisa, dos 
procedimentos aos quais serei submetido, dos possíveis danos ou riscos deles 
provenientes e da garantia de confidencialidade. Diante do exposto e de espontânea 
vontade, expresso minha concordância em participar deste estudo e assino este 
termo em duas vias, uma das quais foi-me entregue. 

 
 Assinatura do voluntário________________________________________________ 

 
Assinatura do responsável pela obtenção do TCLE___________________________  

 
Santa Maria,_____de _____ de 2017. 
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APÊNDICE B.2 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Título do estudo: ANÁLISE DOS EFEITOS DA SENSIBILIDADE ORAL, 

FARÍNGEA E LARÍNGEA NA DINÂMICA DA DEGLUTIÇÃO NA DOENÇA 

PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA 

Pesquisador responsável: Fernanda Borowsky da Rosa 
Instituição/Departamento: UFSM/Departamento de Fonoaudiologia  
Telefone e endereço postal completo: (55) 3213-1795. Ambulatório de Reabilitação 
Pulmonar no setor de Fisioterapia do HUSM, Av. Roraima, 1000, prédio 22,   
Campus, Bairro Camobi, CEP: 97105-900, Santa Maria, RS.  
Local da coleta de dados: Ambulatório de Fisioterapia do HUSM, Serviço de 
Radiologia do HUSM e Ambulatório de Otorrinolaringologia do HUSM.  

 
Eu Fernanda Borowsky da Rosa, responsável pela pesquisa ANÁLISE DOS 

EFEITOS DA SENSIBILIDADE ORAL, FARÍNGEA E LARÍNGEA NA DINÂMICA 

DA DEGLUTIÇÃO NA DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA, lhe 
convido a participar como voluntário deste nosso estudo.  

Esta pesquisa pretende descrever a sensibilidade em cavidade oral, faringe e 
laringe de sujeitos com DPOC e relacionar com a dinâmica da deglutição. 
Acreditamos que ela seja importante porque estudos demonstram que sujeitos com 
DPOC podem apresentar dificuldades na deglutição por falhas na coordenação 
respiração-deglutição e/ou por diminuição da sensibilidade na garganta. Para sua 
realização será feito o seguinte: no consultório examinaremos a sua boca e, se o(a) 
senhor(a) permitir, faremos toques na sua boca com cotonetes secos, molhados na 
água temperatura ambiente e aquecida, e lhe será oferecido quatro diferentes 
sabores para você identificar. O (A) senhor(a) também será encaminhado(a) para 
fazer dois exames: a nasofaringolaringoscopia e a videofluoroscopia da deglutição. 
O material utilizado será todo descartável, não serão utilizados materiais invasivos, 
ou seja, que cortam ou furam, como lâminas e agulhas. Sua participação constará 
em comparecer e participar das avaliações respondendo ao que lhe for questionado. 

 É possível que aconteçam os seguintes desconfortos ou riscos: pelo uso da 
videofluoroscopia da deglutição, o(a) senhor(a) estará exposto a certo grau de risco, 
pois neste exame, apesar de baixas doses, você ficará exposto a radiação. 
Entretanto, os exames serão realizados dentro do Serviço de Radiologia do HUSM 
com doses controladas de radiação, conforme rotina do serviço e controle de 
qualidade do mesmo. Os níveis de radiação utilizados no exame serão aqueles 
utilizados habitualmente e não vão gerar nenhuma espécie de desconforto.  Poderá 
haver desconforto pelo sabor do contraste de bário que é utilizado a fim de 
possibilitar a visualização do alimento pelo trato gastrodigestivo. A fim de diminuir o 
desconforto pelo sabor do contraste de bário, nos contrastes que não tiverem sabor, 
serão acrescidos pós de sucos zero açúcar com sabor de frutas (Clight ®). 

Também na avaliação da nasofaringolaringoscopia para verificar a 
sensibilidade laringo-faríngea por meio de fibroendoscópio realizada pelo médico 
otorrinolaringologista, o(a) senhor(a) poderá apresentar desconforto devido a 
introdução do equipamento pelo nariz ou boca na tentativa de visualizar a sua 
garganta e ter ânsia de vômito de acordo com a sensibilidade, sendo esse 
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procedimento importante para descartar comprometimento da sensibilidade laringo-
faríngea e garantir a fidedignidade das informações. Como neste procedimento não 
é possível o uso de anestésico local pois isto comprometeria a avaliação de 
sensibilidade, o(a) senhor(a) será orientado(a) a respirar pela boca para facilitar a 
introdução do aparelho pela cavidade nasal, não gerando desconforto; e, caso 
ocorra desconforto, o(a) senhor(a) será orientado(a) a se manifestar, falando ou 
levantando a mão e o aparelho será removido da cavidade nasal imediatamente. 

Na avaliação da sensibilidade oral o(a) senhor(a) pode sentir um certo grau 
de enjoo após a apresentação dos estímulos gustativos, dependendo de suas 
preferências paladares. Na avaliação de sensibilidade tátil e térmica na orofaringe, 
mesmo que por meio de toque leve e breve, o(a) senhor(a) pode apresentar 
desconforto pela presença do reflexo de vômito. Para contornar estes possíveis 
desconfortos na avaliação da sensibilidade tátil, térmica e gustativa, após cada 
estímulo o(a) senhor(a) será orientado(a) a beber um pouco de água.   

 Quanto aos benefícios, o(a) senhor(a) terá sua cavidade oral e orofaringe 
avaliadas quanto à sensibilidade, pelo fonoaudiólogo (responsável pelo estudo), e 
cavidade nasal, faringe e laringe pelo médico otorrinolaringologista. Este estudo 
também traz benefícios para a comunidade científica por contribuir com informações 
sobre a sensibilidade oral, faríngea e laríngea e seus efeitos na dinâmica da 
deglutição em pacientes com DPOC.  

Durante todo o período da pesquisa o(a) senhor(a) terá a possibilidade de 
tirar qualquer dúvida ou pedir qualquer outro esclarecimento. Para isso, entre em 
contato com algum dos pesquisadores ou com o Comitê de Ética em Pesquisa.  

Caso sejam identificadas alterações na sensibilidade oral e faríngea, bem 
como, na dinâmica da deglutição, o(a) senhor(a) será encaminhado para o 
ambulatório de Fono-Disfagia do Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM). 

 O(a) senhor(a) tem garantida a possibilidade de não aceitar participar ou de 
retirar sua permissão a qualquer momento, sem nenhum tipo de prejuízo pela sua 
decisão. Assim como, o(a) senhor(a) pode participar de outros estudos ao mesmo 
tempo que participa deste.   

As informações desta pesquisa serão confidenciais e poderão ser divulgadas, 
apenas, em eventos ou publicações, sem a identificação dos voluntários, a não ser 
entre os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre sua 
participação. As imagens da videofluoroscopia geradas na pesquisa serão 
confidenciais e poderão ser divulgadas, apenas, em eventos ou publicações, sem a 
identificação dos sujeitos, a não ser entre os responsáveis pelo estudo, sendo 
assegurado o sigilo sobre sua participação. Os pesquisadores do presente projeto se 
comprometem em preservar a privacidade dos sujeitos cujos dados serão coletados 
no ambulatório de Fisioterapia e Setor de Radiologia do HUSM. Concordam, 
igualmente, que estas informações serão armazenadas em banco de dados no 
ambulatório de Reabilitação Pulmonar no setor de Fisioterapia do HUSM, Av. 
Roraima, 1000, prédio 22, Campus, Bairro Camobi, CEP: 97105-900, Santa Maria, 
RS. As informações somente poderão ser divulgadas de forma anônima e serão 
mantidas sob responsabilidade da Dra. Renata Mancopes por um período de 5 anos. 

Os gastos necessários para a sua participação na pesquisa serão assumidos 
pelos pesquisadores. Fica, também, garantida indenização em casos de danos 
comprovadamente decorrentes da participação na pesquisa. 

 
Autorização 
Eu, _________________________________________, após a leitura ou a 
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escuta da leitura deste documento e ter tido a oportunidade de conversar com o 
pesquisador responsável, para esclarecer todas as minhas dúvidas, estou 
suficientemente informado, ficando claro para que minha participação é voluntária e 
que posso retirar este consentimento a qualquer momento sem penalidades ou 
perda de qualquer benefício. Estou ciente também dos objetivos da pesquisa, dos 
procedimentos aos quais serei submetido, dos possíveis danos ou riscos deles 
provenientes e da garantia de confidencialidade. Diante do exposto e de espontânea 
vontade, expresso minha concordância em participar deste estudo e assino este 
termo em duas vias, uma das quais foi-me entregue. 

 
 Assinatura do voluntário________________________________________________ 

 
Assinatura do responsável pela obtenção do TCLE___________________________  

 
Santa Maria,_____de _____ de 2018. 
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APÊNDICE C – Formulário de Anamnese  

FORMULÁRIO DE ANAMNESE 

A. IDENTIFICAÇÃO                                           Nº Prontuário  

Nome:____________________________________________________________________ 

Data de Nascimento:___/___/___    Idade:______ anos completos   Sexo: (   ) F   (   ) M 

Endereço:_______________________________________________________________________

___________________________________Telefone:_________________________ 

Estado civil: (   ) Solteiro   (   ) Casado   (   ) Divorciado   (   ) Viúvo   (   ) Outros 

Raça/Etnia: (   ) Branca   (   ) Negra   (   ) Mulata   (   ) Oriental   (   ) Parda   (   ) Outras 

Escolaridade Completa: (   ) Analfabeto   (   ) Fundamental   (   ) Médio   (   ) Superior   (   ) Pós-

Graduada 

 

B. DADOS DO PRONTUÁRIO 

1) Classificação da gravidade da DPOC: (   ) Leve   (   ) Moderada  (   ) Grave  (   ) Muito Grave 

2) Tempo de diagnóstico da doença:_____________________ meses. 

3) MRC (   ) 1   (   ) 2   (   ) 3   (   ) 4   (   ) 5 

 

C. DADOS PESSOAIS E MÉDICOS 

1) Fuma? (   ) sim  _____ meses   (   ) não     (   ) parou há _____meses, fumou _____meses. 

2) Carga tabágica?___________________________________________________________ 

3) Ingere bebida alcoólica? (   ) Nunca   (   ) Raramente   (   ) Freqüentemente   (   ) Sempre 

4) Faz uso de qualquer outra droga? (   ) Sim    (   ) Não    

Qual?__________________________________ 

5) Faz uso de medicamentos? (   ) Sim   (   ) Não   

Qual?_________________________________________ 

6) Quantas vezes escova os dentes por dia? (   ) nenhuma  (   ) 1 vez   (   ) 2 vezes  (   ) 3 vezes 

7) Tem outro problema de saúde? (   ) Sim   (   ) Não   Qual?________________________ 

 

D. DADOS SOBRE SENSIBILIDADE INTRA-ORAL 

1) Sente dificuldade para perceber o sabor dos alimentos? (   ) Sim   (   ) Não 

2) Sente a boca seca? (   ) Sim   (   ) Não 

3) Sente dificuldade para respirar pelo nariz? (   ) Sim   (   ) Não 

4) Tem a sensação de um “bolo” na garganta? (   ) Sim   (   ) Não 

5) Tem tosse ou engasgo enquanto está comendo? (   ) Sim   (   ) Não 

6) Tem rouquidão, pigarro ou voz presa durante ou depois de comer? (   ) Sim   (   ) Não 
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7) A comida volta pelo nariz quando está comendo? (   ) Sim   (   ) Não 

8) Teve perda de peso desde o início da doença até o momento? (   ) Sim   (   ) Não 

9) Teve pneumonia desde o início da doença até o momento? (   ) Sim   (   ) Não 

10) Sente dificuldade de engolir? (   ) Sim   (   ) Não 

11) Quais alimentos são mais fáceis de engolir? (   ) Líquido   (   ) pastoso   (   ) sólido 

12) Quanto tempo você gasta para comer uma refeição?___________________minutos. 

13) Sente cansaço durante a alimentação? (    ) Sim     (    ) Não 

14) Sente azia/queimação na faringe/esôfago? (   ) Sim    (   ) Não 

15) Sente a comida voltar (regurgitar) depois que come? (   ) Sim   (   ) Não 

 

 

 

Data___/___/___         Assinatura avaliador:_____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



97 
 

 

APÊNDICE D – Formulário de Avaliação da Sensibilidade Intra-Oral e 

Faríngea 

Avaliação da Sensibilidade Intra-Oral e Faríngea 

Nome:______________________________________ Nº Protocolo  

Data:___/___/___ 

1 – SENSIBILIDADE TÁTIL: Toque com hastes flexíveis com ponta de algodão seco. 

Estrutura Normal Alterado 

Língua 2/3 anteriores: dorso direito   

                                    dorso esquerdo   

Língua 1/3 posterior: dorso direito   

                                   dorso esquerdo   

Palato mole: direito   

                     esquerdo   

Parede posterior da faringe: direito   

                                              esquerdo   

 

2 – SENSIBILIDADE TÉRMICA: Toque com hastes flexíveis com ponta de algodão 

molhado com água temperatura ambiente e quente (45ºC) 

Estrutura Frio Quente 

Língua 2/3 anteriores: dorso direito Normal Alterado Normal Alterado 

                                    dorso esquerdo     

Língua 1/3 posterior: dorso direito     

                                   dorso esquerdo     

Palato mole: direito     

                     esquerdo     

Parede posterior da faringe: direito     

                                              esquerdo     

 

3 – SENSIBILIDADE GUSTATIVA: Ofertado estímulo gustativo sobre o dorso da língua 

com colher. 

Estímulo Normal Alterado 

Doce (açúcar)   
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Azedo (limão)   

Salgado (sal)   

Amargo (chá de boldo)   

 
 

Data___/___/___         Assinatura avaliador:_____________________________ 
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APÊNDICE E –  Protocolo Nasolaringofibroscopia 

NOME:_______________________________________________________________ 

DATA:___/___/___    SAME:_________  D.N.:___/___/___  IDADE:_____________ 

 

 Classificação de Mallampati: 

 

 Septo:  

 Meatos médios e recesso esfenoetmoidal: 

 Cavum: 

 Mobilidade do palato mole: adequada (   )   diminuída (   )   ausente (   ) 

 Presença de estase salivar na valécula: sim (   )   não (   ) 

 Presença de estase em recessos piriformes: sim (   )   não (   ) 

 Mobilidade faríngea: adequada (   )   diminuída (   )   ausente (   ) 

 Mobilidade laríngea:  

 Sensibilidade faríngea: 

- parede posterior rinofaringe: presente (   ) diminuída (   ) ausente (   ) 

- parede posterior da orofaringe: presente (   ) diminuída (   ) ausente (   ) 

 Sensibilidade laríngea: 

- face laríngea da epiglote: presente (   ) diminuída (   ) ausente (   ) 

- aritenóides: presente (   ) diminuída (   ) ausente (   ) 

- pregas vocais: presente (   ) diminuída (   ) ausente (   ) 

 Versão final da tradução do Reflux Finding Score para o português brasileiro. 

Escala de achados endolaríngeos de refluxo (Almeida et al., 2013) 

 Edema subglótico: 0 ausente    2 presente 

 Obliteração dos ventrículos: 2 parcial    4 completa 

 Eritema/Hiperemia: 2 somente das aritenoides     4 difusa 

 Edema das pregas vocais: 1 leve    2 moderado     3 grave      4 polipoide 

 Edema laríngeo difuso: 1 leve    2 moderado    3 grave    4 obstrutivo 

 Hipertrofia da região interaritenóidea: 1 leve    2 moderado    3 grave    4 obstrutivo 

 Granuloma/Tecido de granulação: 0 ausente     2 presente 

 Muco endolaríngeo espesso: 0 ausente      2 presente 

Data/Assinatura médico:____/____/____           ___________________________________
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APÊNDICE F  

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – JUÍZES 

 
Título do estudo: SENSIBILIDADE ORAL, FARÍNGEA E LARÍNGEA NA DOENÇA PULMONAR 

OBSTRUTIVA CRÔNICA 
Pesquisador responsável: Fernanda Borowsky da Rosa 
Instituição/Departamento: UFSM/Departamento de Fonoaudiologia  

Telefone e endereço postal completo: (55) 3213-1795. Ambulatório de Reabilitação 

Pulmonar no setor de Fisioterapia do HUSM, Av. Roraima, 1000, prédio 22, Campus, Bairro 
Camobi, CEP: 97105-900, Santa Maria, RS.  
Local da coleta de dados: Ambulatório de Fisioterapia do HUSM, Serviço de Radiologia do 
HUSM e Ambulatório de Otorrinolaringologia do HUSM. 
 

Eu Fernanda Borowsky da Rosa, responsável pela pesquisa SENSIBILIDADE ORAL, 

FARÍNGEA E LARÍNGEA NA DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA, o convidamos a 
participar como juiz  voluntário deste nosso estudo.   
 A análise das imagens da avaliação nasofaringolaringofibroscópica será realizada 
individualmente por dois médicos otorrinolaringologistas juízes com experiência na 
execução do exame de nasofaringolaringofibroscopia. Os profissionais serão cegados em 
relação aos objetivos da pesquisa, à identificação dos indivíduos, bem como à avaliação dos 
demais juízes. Eles terão a informação apenas que os exames pertencem a pacientes 
adultos. Os mesmos serão selecionados por conveniência e experiência na análise e 
interpretação dos exames de videofluoroscopia. Os juízes receberão as gravações em um 
pen drive e serão orientados a ver a gravação quantas vezes forem necessárias a fim de 
classificar os parâmetros propostos para análise. 

Sua participação no estudo constará de realizar a análise da imagem do exame da 
nasofaringolaringofibroscopia contemplando os seguintes parâmetros: sensibilidade 
nasofaríngea (presente, diminuída, ausente), sensibilidade orofaríngea (presente, diminuída, 
ausente), sensibilidade da epiglote (presente, diminuída, ausente), sensibilidade das 

aritenóides (presente, diminuída, ausente), bem como, observar a presença ou ausência de 

sinais de refluxo laringofaríngeo conforme previsto no Reflux Finding Score, traduzido e 

validado para o português por Almeida et al. (2013): edema subglótico, sendo zero= ausente e 

2=presente; obliteração dos ventrículos, sendo 2=parcial e 4=completa; eritema/hiperemia, 

sendo 2=somente das aritenoides e 4=difusa; edema das pregas vocais, sendo 1=leve,  2= 

moderado, 3=grave e 4=polipoide; edema laríngeo difuso, sendo, 1=leve, 2=moderado, 

3=grave e 4=obstrutivo; hipertrofia da região interaritenóidea, sendo 1=leve, 2=moderado, 

3=grave e 4=obstrutivo; granuloma/tecido de granulação, sendo zero=ausente e 2=presente; e 

muco endolaríngeo espesso, sendo zero=ausente e 2=presente. 
   
O(a) senhor(a) poderá sentir algum grau de cansaço durante as análises de imagens 

, sendo importante intercalar a análise das imagens com momentos de descanso. A 
participação neste estudo lhe acrescentará experiência com a análise das imagens da 
nasofaringolaringofibroscopia. Este estudo também traz benefícios para a comunidade 
científica por contribuir com informações sobre a sensibilidade oral, faríngea e laríngea e 
sobre a identificação de sinais de refluxo laringofaríngeo  em pacientes com DPOC.  

Durante todo o período da pesquisa você terá a possibilidade de tirar qualquer dúvida 
ou pedir qualquer outro esclarecimento. Para isso, entre em contato com algum dos 
pesquisadores ou com o Comitê de Ética em Pesquisa. 

 Você tem garantida a possibilidade de não aceitar participar ou de retirar sua 
permissão a qualquer momento, sem nenhum tipo de prejuízo pela sua decisão.  

As informações desta pesquisa serão confidenciais e poderão ser divulgadas, apenas, 
em eventos ou publicações, sem a identificação dos voluntários, a não ser entre os 



101 

 

 
 

responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre sua participação.  
Os gastos necessários para a sua participação na pesquisa serão assumidos pelos 

pesquisadores. Fica, também, garantida indenização em casos de danos comprova-
damente decorrentes da participação na pesquisa. 

 
Autorização 
Eu, __________________________________________, após a leitura ou a escuta da 

leitura deste documento e ter tido a oportunidade de conversar com o pesquisador 
responsável, para esclarecer todas as minhas dúvidas, estou suficientemente informado, 
ficando claro para que minha participação é voluntária e que posso retirar este 
consentimento a qualquer momento sem penalidades ou perda de qualquer benefício. Estou 
ciente também sobre a minha participação no estudo e da garantia de confidencialidade. 
Diante do exposto e de espontânea vontade, expresso minha concordância em participar 
deste estudo e assino este termo em duas vias, uma das quais foi-me entregue. 

 
 Assinatura do voluntário______________________________________________ 
Assinatura do responsável pela obtenção do TCLE__________________________  
 

Santa Maria,____de____________de 2019.  
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APÊNDICE G 
 

NASOFIBROLARINGOSCOPIA.juízes 

Projeto: Sensibilidade oral, faríngea e laríngea na doença pulmonar obstrutiva crônica 

Nº de identificação do paciente:_______________________________________________ 

DATA:___/___/___     

 

 Presença de estase salivar na valécula: sim (   )   não (   ) 

 Presença de estase em recessos piriformes: sim (   )   não (   ) 

 Sensibilidade faríngea: 

- parede posterior rinofaringe: presente (   ) diminuída (   ) ausente (   ) 

- parede posterior da orofaringe: presente (   ) diminuída (   ) ausente (   ) 

 Sensibilidade laríngea: 

- face laríngea da epiglote: presente (   ) diminuída (   ) ausente (   ) 

- aritenóides: presente (   ) diminuída (   ) ausente (   ) 

 Versão final da tradução do Reflux Finding Score para o português brasileiro. 

Escala de achados endolaríngeos de refluxo (Almeida et al., 2013) 

 Edema subglótico: 0 ausente    2 presente 

 Obliteração dos ventrículos: 2 parcial    4 completa 

 Eritema/Hiperemia: 2 somente das aritenoides     4 difusa 

 Edema das pregas vocais: 1 leve    2 moderado     3 grave      4 polipoide 

 Edema laríngeo difuso: 1 leve    2 moderado    3 grave    4 obstrutivo 

 Hipertrofia da região interaritenóidea: 1 leve    2 moderado    3 grave    4 obstrutivo 

 Granuloma/Tecido de granulação: 0 ausente     2 presente 

 Muco endolaríngeo espesso: 0 ausente      2 presente 

       Score total:______ 

 

 

Data/Assinatura médico:____/____/____           ___________________________________ 
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ANEXO 1 – Aprovação do Projeto de Pesquisa emitido pelo CEP 
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