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Institution Logo

Material e Métodos

Estudo multicêntrico, transversal, do tipo observacional, orientado

pela metodologia de validação original dos instrumentos,

desenvolvido em 6 unidades de AVC. Para além dos instrumentos a

validar, foi utilizado um questionário de dados sociodemográficos e

clínicos dos participantes e outro item da perceção dos enfermeiros

sobre a probabilidade de alteração da deglutição dos participantes.

Introdução

Existe elevada incidência de disfagia após o AVC que pode variar

de 8,1% a 80% (1). A sua identificação precoce e sistemática está

associada à diminuição do risco de pneumonia por aspiração e

previne a hidratação/nutrição inadequadas (2). Não havendo

nenhum instrumento de rastreio validado para a população

portuguesa, foi desenhado um estudo para a validação do Gugging

Swallowing Screen (3) e do Barnes-Jewish Hospital-Stroke

Dysphagia Screen (4), identificados numa revisão sistemática (5),

cuja metodologia de tradução e adaptação cultural foi divulgada

anteriormente (6).

Objetivo:

Apresentar o protocolo de validação do GUSS e do BJH-SDS.
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Material e Métodos (cont.)

Critérios de inclusão: doentes com primeiro AVC (isquémico ou

hemorrágico) confirmado imagiologicamente, sem história de

dificuldade de deglutição e cuja deglutição não tenha sido

previamente testada. A recolha de dados foi realizada até às 48

horas após AVC. Para a recolha de dados foram recrutados pelos

menos dois enfermeiros por serviço. Obtido consentimento dos

doentes e autorização das comissões de ética/conselhos de

administração.

Resultados e Conclusões

A recolha de dados decorreu de fevereiro de 2018 a maio de 2019,

envolvendo um total de 16 enfermeiros para a recolha de dados e

a inclusão de 226 participantes, sendo que nenhum foi submetido

a avaliação instrumental durante o período de internamento. A

avaliação instrumental da deglutição, em doentes que falham o

rastreio, não é realizada habitualmente, contrariamente ao

definido como boa prática a nível internacional (7). Este estudo

encontra-se neste momento na fase de tratamento dos dados.

Propriedade de 

medida

Aspeto da 

propriedade de 

medida

Operacionalização das medidas Teste estatístico

Fiabilidade 

Interobservadores

Aplicação dos instrumentos ao mesmo cliente, 

num espaço de tempo inferior a 24 horas em 

relação à primeira aplicação – enfermeiro cego 

para o resultado da primeira aplicação

Teste de concordância de 

Kappa de Cohen

Validade de 

conteúdo
Realizada pelos autores das versões originais

Facial
Processo de revisão clínica assegurado através 

do painel de peritos

De construto
Teste de 

hipóteses

Relação dos resultados dos instrumentos com as 

variáveis clínicas
Teste Qui-quadrado

Intercultural
Relação dos resultados dos instrumentos com as 

variáveis clínicas
Teste Qui-quadrado

De critério

Comparação com resultado da videofluoroscopia

da deglutição; comparação com resultado da 

perceção dos observadores

Teste Qui-quadrado

Tabela 11 - Resumo das medidas de fiabilidade e validade utilizadas neste 
estudo
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Importa reforçar que os itens que compõe os instrumentos são

independentes, ou seja, é o conjunto de todos os itens que forma o

construto, o que torna irrelevante a avaliação da consistência

interna dos instrumentos. A medida de consistência interna apenas

tem significado interpretável quando a inter-relação entre os itens é

determinada por um conjunto de itens que juntos formam um

modelo reflexivo e quando todos os itens formam uma (sub)escala

unidimensional (8).


