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INSTRUÇÕES em como utilizar o 
GUGGING SWALLOWING SCREEN (GUSS) 

(Michaela Trapl et al. 2007; Warnecke et al. 2013; M. Trapl et al. 2017) 
 

 

Materiais necessários para o teste indireto de deglutição (Fig.1): 

 Copo 

 Colher de chá 

 Água (água mineral sem gás ou água bidestilada) 

 Estetoscópio 
 

Materiais necessários para o teste direto da deglutição (apenas se a tentativa de teste 
indireto da deglutição tiver sido bem sucedida) (Fig.1): 

 

 Seringa (20ml) 

 Espessante alimentar 

 Um pedaço de pão (1,5 x 1,5cm) 
 

Fig. 1 Materiais para o GUSS 
 

 

1) Avaliação preliminar / Teste indireto da deglutição: 
 

VIGILÂNCIA 

 O doente deve estar suficientemente acordado (no mínimo há 15 minutos) 

 Posicione o doente na posição de sentado 

 Selecione "Sim" no protocolo do GUSS (= 1 ponto) se aplicáveis os critérios acima 
 

TOSSE e/ou PIGARRO 

 Peça ao doente para tossir forte OU limpar a garganta (pigarrear) 

 Demonstre ao doente, se necessário 
 Apenas tosse OU pigarreio forte o suficiente para (tecnicamente) transportar um 

corpo estranho da garganta é pontuado com um ponto (=”Sim”). Se o doente não 
conseguir tossir ou pigarrear por questões cognitivas, poderá ser atribuído um ponto 
para a secção relevante “doentes que NÃO têm AVC AGUDO”. 
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DEGLUTIÇÃO DA SALIVA 

 Deglutição bem-sucedida 

o Peça ao doente para deglutir a sua própria saliva. 
o Se isto não for possível, realize higiene oral padrão e humidifique a mucosa 

oral. Se uma deglutição for observada, pode ser avaliada com 1 ponto. É 
também possível usar saliva em spray para humidificar a mucosa oral. 

o Se, por questões cognitivas, o doente for incapaz de deglutir a saliva mediante 
pedido verbal, por favor observe se existe deglutição. Em alternativa, pode 
mergulhar uma colher num copo com água e aplicar a colher humedecida na 
boca. Se a deglutição acontecer, isto é avaliado com 1 ponto. 

o Se o doente tossir durante a deglutição da saliva, por favor avalie isto com 0 
pontos ("deglutição impossível"). 

 

 Sialorreia: 
o Observe se o doente apresenta sinais de sialorreia. A sialorreia é definida 

como a saída de saliva, alimentos ou fluídos da boca, de modo não 
intencional. O doente pontua 0 pontos se existe sialorreia para além da 
comissura labial e ele não sente (Fig. 2). 

 

Fig. 2 Sialorreia 
 

 

 Alteração na voz após a deglutição da saliva: 
o Peça ao doente que diga "Aah" ou tente ouvir a voz do doente durante uma 

breve conversa. 
o Se o doente tem voz gorgolejada, húmida ou respira como se tivesse muco 

acumulado na zona da faringe ou da laringe e que não foi removido, selecione 
"Sim" (= 0 pontos). 

o Se o doente tem a voz rouca desde o início dos primeiros sintomas do AVC, 
escolha também "Sim" (= 0 pontos). 

o Se não for possível ao doente vocalizar, então utilize em alternativa o 
estetoscópio e ouça os sons da respiração na zona do pescoço (Fig. 3). Se 
ouvir um som gorgolejado durante a respiração, selecione "Sim" e pontue 
com 0 pontos. 
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Fig. 3 "Auscultação Cervical" auscultando os sons respiratórios 

 
 
 

 Agora some todos os pontos do exame preliminar e registe o valor no campo "SOMA" 
(Fig. 4) 

 Se o doente alcançar 5 pontos, continue com a tentativa de exame direto da deglutição 

 Se o doente pontuar menos de 5 pontos, a avaliação deve ser interrompida e o 
doente colocado em dieta NPO (=nada per os). Pode encontrar todas as 
recomendações dietéticas no verso do protocolo de avaliação do GUSS. 

 

 
Fig. 4 Rastreio GUSS "Avaliação Preliminar" bem-sucedida com 5 pontos 
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2) Teste Direto da Deglutição 
 

Materiais necessários: 

 Copo 

 Seringa (20ml) 

 Espessante alimentar 

 Colher de chá 

 Pedaços de pão (1.5 x 1.5 cm) 

 Agua (água mineral sem gás ou água bidestilada) 

 

TENTATIVA DE DEGLUTIÇÃO „SEMISSÓLIDO“ 
 

 Misture aproximadamente 50ml de água com espessante alimentar para obter uma 
consistência tipo pudim (Fig. 5), de acordo com o nível 3 das recomendações do 
IDDSI. (http://iddsi.org/Documents/IDDSIFramework-
CompleteFramework.pdf)(Cichero et al., 2017). 

 
 

Fig. 5 Espessar a água para o teste de deglutição de semissólidos 
 

 

 Explique ao doente que ele vai receber uma pequena quantidade de água espessada. 
Prepare-o para o facto de que este bolus não terá sabor e que deve degluti-lo o mais 
depressa possível. 

 Administre meia colher de chá da água espessada ao doente (Fig. 6). 
 

 

Fig. 6 Administração de meia colher de chá de água espessada 

http://iddsi.org/Documents/IDDSIFramework-CompleteFramework.pdf)(Cichero
http://iddsi.org/Documents/IDDSIFramework-CompleteFramework.pdf)(Cichero
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 Avalie o risco de aspiração de acordo com os 4 critérios listados na coluna à esquerda 
do protocolo do GUSS (deglutição, tosse, sialorreia, alterações na voz). 

 

 Deglutição: 
o Se o doente não deglutir ou se o bolus tiver de ser removido da boca, o 

doente recebe 0 pontos ("Deglutição impossível") e a avaliação deve ser 
interrompida. 

o O bolus deve ser deglutido dentro de 2 segundos, logo que o mesmo é 
colocado no meio da língua. No caso de fase oral prolongada, é selecionado 
"Atraso na deglutição" (=1 ponto) e a avaliação deve ser interrompida. 

o A deglutição bem-sucedida deve estar completa dentro de 2 segundos assim 
que o bolus é removido da colher. Se o doente conseguir realizar esta ação 
durante este período, é permitido que continue com outra colher de chá, 
mesmo que os outros 3 sinais de aspiração (tosse, sialorreia, alterações na 
voz) sejam impercetíveis. 

o O tamanho do bolus das colheres de chá subsequentes deve ser aumentado. 
A primeira colher de chá deve estar meia, a segunda deve ser completa e a 
terceira deve ser bem cheia. O avaliador decide se testa 3, 4 ou 5 colheres de 
chá, dependendo da conclusividade da avaliação. 

o Se à deglutição de todas as 3-5 colheres de chá os sinais de aspiração são 
impercetíveis, então isto é registado como "Deglutição bem-sucedida" (= 2 
pontos). 

 

 Tosse: 
o Se o doente tossir involuntariamente (devido à administração do bolus) antes, 

durante ou depois da deglutição, o doente é avaliado com "Sim" (=0 pontos) e 
a avaliação é interrompida. 

o "Tosse até 3 minutos após" significa que no final do subteste "Semissólido" o 
avaliador é aconselhado a esperar até 3 minutos para determinar se a tosse 
surge após a deglutição. 

o Se o doente não tossir e se os outros 3 sinais de aspiração (deglutição, 
sialorreia e alterações na voz) forem impercetíveis, é permitido continuar com 
outra colher de chá. 

o Se o doente não tossir após 3-5 colheres de chá, "Não" (=1 ponto) é registado. 
 

 Sialorreia: 
o Se os alimentos se exteriorizam da boca de forma não intencional, isto é 

avaliado com "Sim" (=0 pontos). 
o Se não se verifica sialorreia e se os outros 3 sinais de aspiração (deglutição, 

sialorreia e alterações na voz) forem impercetíveis, é permitido continuar com 
outra colher de chá. 

o Se não existir sialorreia após 3-5 colheres de chá, então pode avaliar com 
"Não" (= 1 ponto). 

 

 Alterações na voz: 

o No sentido de identificar alterações na voz, o doente tem de estar capaz de 
vocalizar (= fonação). Peça ao doente para primeiro pronunciar um longo 
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"ohhh". Se a voz soar gorgolejada, rouca ou alterada, como se saliva, muco ou 
um bolus se tenha acumulado na garganta, deve ser assinalado um "Sim" (=0 
pontos) e a avaliação deve ser interrompida. Se não está seguro das alterações 
da voz, deixe o doente pronunciar um longo "Ahhhhh". 

o Se o doente não é capaz de produzir voz, por favor use um estetoscópio para 
monitorizar os sons respiratórios (Fig. 3). 

o Se for audível alteração vocal (ou respiração golgolejada), a avaliação deve ser 
interrompida. 

o Se a voz for igual à verificada anteriormente à deglutição do bolus, e se os 
outros 3 sinais de aspiração (deglutição, sialorreia, tosse) forem impercetíveis, 
é permitido continuar com outra colher de chá. 

o Se as alterações da voz forem impercetíveis, mesmo após 3-5 colheres de chá, 
então pontue “Não” (=1 ponto). 

 
 
 

 Some todos os pontos do subteste “SEMISSÓLIDO” e escreva o número no campo 
“Soma” (fig. 7). 

 

 Se o doente alcançar 5 pontos, pode continuar para o subteste “LÍQUIDO”. 
 

 Se o doente pontuar menos de 5 pontos no subteste “SEMISSÓLIDO”, a avaliação 
deve ser interrompida. A pontuação da avaliação preliminar deve ser somada com os 
pontos do subteste SEMISSÓLIDO e registadas na última linha do protocolo do GUSS 
(SOMA: Teste Indireto da Deglutição E Teste Direto da Deglutição). 

 

 De acordo com as recomendações dietéticas no verso do protocolo GUSS (0-9 
pontos), o doente deve ser colocado em dieta NPO (=nada per os). 

 

 Com a pontuação de 9, após consulta do terapeuta da fala ou médico, pode ser 
administrada medicação esmagada misturada com purés de textura homogénea. 
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Fig. 7 Teste GUSS "SEMISSÓLIDO" bem-sucedido com 5 pontos 
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TENTATIVA DE DEGLUTIÇÃO „LÍQUIDO“ 
 

 Encha um copo ou taça com aproximadamente 100 ml de água. Prepare uma seringa 
de 20 ml e uma taça de grande diâmetro. 

 Primeiro são retirados com a seringa 3 ml de água e colocados na taça. 

 Ofereça ao doente a taça e diga-lhe que irá receber uma pequena quantidade de 
água e que deve tentar não inclinar para trás a cabeça enquanto bebe a água, deve 
sim inclinar bem a taça para que consiga beber a pequena quantidade (Fig. 8). 

 

Fig. 8 Bebendo 3ml de água de uma taça 
 

 

 Avalie o risco de aspiração de acordo com os 4 critérios listados na coluna à esquerda 
do protocolo do GUSS (deglutição, tosse, sialorreia, alterações na voz). 

 

 Deglutição: 
o Se o doente não deglutir ou se o bolus tem de ser removido da boca, o doente 

recebe 0 pontos ("Deglutição impossível") e a avaliação deve ser 
interrompida. 

o A água deve ser deglutida dentro de 1-2 segundos após a sua colocação na 
boca. No caso de uma fase oral prolongada é registado "Atraso na 
Deglutição" (=1 ponto) e a avaliação deve ser interrompida. 

o Se o doente conseguir deglutir o bolus de água dentro de 1-2 segundos e se 
os outros sinais de aspiração (tosse, sialorreia, alterações na voz) forem 
impercetíveis, continue com 5ml água, administrados na taça (Fig. 9). Se o 
resultado com os 5 ml não levantar igualmente dúvidas, continue com 10ml, 
20ml e finalmente 50ml (Fig. 10). No caso de alguma alteração ou 
anormalidade referente aos 4 sinais de aspiração, a avaliação deve ser 
interrompida imediatamente. 

o Se a deglutição de todas as quantidades de líquido for normal então 
registe "Deglutição bem-sucedida" (= 2 pontos). 
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Fig. 9 Teste de Deglutição da água com aumento das quantidades de água (3,5,10,20ml) 

 

 Tosse: 
o Se o doente tossir involuntariamente (devido à administração da água) antes, 

durante ou depois da deglutição, o doente é avaliado com "Sim" (=0 pontos) e 
a avaliação tem de ser interrompida ou suspensa. 

o "Tosse até 3 minutos depois" não quer dizer que se tem de esperar 3 minutos 
após cada deglutição, mas que no final do subteste "Líquido" o avaliador deve 
esperar até 3 minutos para determinar se a tosse surge. 

o Se o doente não tossir e os outros 3 sinais de aspiração (deglutição, sialorreia 
e alterações na voz) forem impercetíveis é permitido continuar com 5ml 
(10ml, 20ml e 50ml). 

o Se o doente não tossir mesmo após 50ml, "Não" (=1 ponto) é registado. 
 

 Sialorreia: 
o Se se verifica algum sinal visível de sialorreia, avalie com "Sim" (=0 pontos). 
o Se não se verifica sialorreia e os outros 3 sinais de aspiração (deglutição, 

sialorreia e alterações na voz) forem impercetíveis, é permitido continuar com 
5ml (10ml, 20ml e 50ml). 

o Se não existir sialorreia, mesmo após 50 ml, então pode pontuar com "Não" 
(= 1 ponto). 

 

 Alterações na voz: 

o No sentido de identificar alterações na voz após a deglutição de líquidos, o 
doente tem de estar capaz de vocalizar (=fonação). Peça ao doente para 
primeiro pronunciar um longo "ohhh". Se a voz soar gorgolejada, rouca ou 
alterada, como se saliva, muco ou um bolus se tenha acumulado na garganta, 
deve ser assinalado um "Sim" (=0 pontos) e a avaliação deve ser interrompida. 
Se não está seguro das alterações da voz, deixe o doente pronunciar um longo 
"Ahhhhh". 

o Se o doente não for capaz de produzir voz, por favor ausculte os sons 
respiratórios usando um estetoscópio (Fig. 3). 

o Se for audível alteração vocal (ou respiração gorgolejada), a avaliação deve 
ser interrompida. 

o Se a voz aparenta estar igual à voz antes da deglutição e se os outros 3 sinais 
de aspiração (deglutição, sialorreia e tosse) forem impercetíveis, é permitido 
continuar com 5ml (10ml, 20ml e 50ml). 

o Se não existirem alterações da voz, mesmo após 50 ml, então pontue “Não” 
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(=1 ponto). 
 

  
Fig. 10 Bebendo 50ml de uma taça ou copo 

 
 
 

 Some todos os pontos do subteste “LÍQUIDO” e escreva o número no campo “Soma” 
(fig. 11). 

 

 Se o doente alcançar 5 pontos ou mais, pode continuar para o subteste “SÓLIDO”. 
 

 Se o doente pontuar menos de 5 pontos no subteste “LÍQUIDO”, então a avaliação 
deve ser interrompida. A pontuação da avaliação preliminar deve ser somada com os 
pontos do subteste SEMISSÓLIDO e LÍQUIDO e registadas na última linha do 
protocolo do GUSS (SOMA: Teste Indireto da Deglutição E Teste Direto da 
Deglutição). 

 

 As recomendações dietéticas correspondentes ao total dos pontos alcançados são 
sugeridas na segunda página/verso do GUSS. Doentes com menos de 5 pontos no 
subteste “Líquido” têm geralmente uma pontuação total de 10-14 pontos e são 
classificados com disfagia moderada. É recomendado que estes doentes consumam 
uma dieta homogeneamente pastosa e líquidos espessados. Não existem atualmente 
recomendações baseadas em evidências sobre a quantidade de espessante 
necessária, por isso o primeiro passo é começar com uma consistência média (IDDSI 
3-4) e avaliar se é seguro para o doente. 

 

 Os 4 critérios de avaliação de aspiração devem ser sempre recordados: tosse, 
sialorreia, deglutição, alterações na voz. Se o doente mostrar algum sinal de 
anormalidade enquanto come, então uma nova tentativa de deglutição deve ser 
iniciada e mudanças devem de ser realizadas para evitar que o doente aspire. 
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Fig. 11 Teste GUSS "LÍQUIDO" bem-sucedido com 5 pontos 

 

 

TENTATIVA DE DEGLUTIÇÃO „SÓLIDO“ 
 

 Para este teste de deglutição, ofereça ao doente um pedaço de pão seco do tamanho 
1.5 x 1.5 cm (Fig. 12) 

 Por favor prepare também água para beber. 
 Antes de dar ao doente o pedaço de pão, por favor avalie o seu estado dentário 

(existe uma prótese dentária na boca e está bem ajustada? Existe dentição? Está o 
doente habituado a comer sem a prótese dentária? Tem a prótese em casa? Está 
perdida? Está para breve uma visita ao dentista? O doente tem dor de dentes, falta 
de dentes…?). 

 Se, devido à avaliação do estado dentário do doente e história ou diagnóstico atual, 
considerar que não é apropriado dar ao doente algo sólido, por favor interrompa a 
avaliação. Uma vez que o doente já atingiu pelo menos 15 pontos, ele pode ser 
alimentado oralmente com alimentos pastosos e líquidos normais (não espessados). 

 Uma vez determinada a capacidade do doente para mastigar um pedaço de pão, 
inicie a avaliação do último subteste. 
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Fig. 12 Tentativa de Deglutição com pão (1.5x1.5cm) Subteste "SÓLIDO" 

 

 Avalie o risco de aspiração de acordo com os 4 critérios listados na coluna à esquerda 
do protocolo do GUSS (deglutição, tosse, sialorreia e alterações na voz). 

 

 Deglutição: 
o Se o doente não deglutir ou se o bolus tem de ser removido da boca, o doente 

recebe 0 pontos ("Deglutição impossível") e a avaliação deve ser 
interrompida. 

o O pão deve ser mastigado e deglutido em 23 segundos. No caso de uma fase 
oral prolongada, deve ser assinalada a quadrícula de "Atraso na Deglutição" 
(=1 ponto) e a avaliação deve ser interrompida. 

o Assim que o doente tiver deglutido, inspecione a cavidade oral. É normal as 
pessoas mais idosas terem alguns resíduos na cavidade oral. Por isso, 
ofereça alguns goles de água e verifique se a deglutição da água é também 
realizada sem sinais de aspiração. 

o Se o doente conseguir deglutir o pão no período dos 23 segundos, pode ser 
administrado outro bolus de teste, se os outros sinais de aspiração (tosse, 
sialorreia e alterações na voz) forem também impercetíveis. O avaliador 
pode decidir quantos testes com pão são necessários. O GUSS apenas prevê 
um teste. No entanto, é fortemente recomendada a observação de pelo 
menos mais um bolus (ligeiramente maior), uma vez que isto mimetiza a 
alimentação real. Ao administrar água após o teste do sólido pode avaliar o 
risco de aspiração com consistências mistas. 

o Se à deglutição do pão não se verificarem sinais de aspiração, isto é 
registado como "Deglutição bem-sucedida" (= 2 pontos). 

 

 Tosse: 
o Se o doente tossir involuntariamente (devido à deglutição do pão) antes, 

durante ou depois da deglutição, o doente é avaliado com "Sim" (=0 pontos) e 
a avaliação tem de ser interrompida. 

o "Tosse até 3 minutos depois" significa que no final do subteste “Sólido” é 
recomendado que o avaliador espere até 3 minutos para determinar se a 
tosse surge. 

o Se o doente não tossir, pode ser administrado o próximo pedaço de pão 
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mesmo que os outros 3 sinais de aspiração (deglutição, sialorreia e alterações 
na voz) sejam impercetíveis 

o Se o doente não tossir mesmo após o último bólus sólido (pão) "Não" (=1 ponto) é 
registado. 

 

 Sialorreia: 
o Se o pão ou um pedaço do pão se exterioriza visivelmente da boca, é avaliado 

com "Sim" (=0 pontos). 
o Se não se verifica sialorreia e se os outros 3 sinais de aspiração (deglutição, 

sialorreia e alterações na voz) forem impercetíveis, continue com outro 
pedaço de pão. 

o Se não existir sialorreia, mesmo após o último bolus (teste), então pontue 
com "Não" (= 1 ponto). 

 

 Alterações na voz: 

o No sentido de identificar alterações na voz após a deglutição de líquidos, o 
doente tem de estar capaz de vocalizar (=fonação). Peça ao doente para 
primeiro pronunciar um longo "ohhh". Se a voz soar gorgolejada, rouca ou 
alterada, como se saliva, muco ou um bolus se tenha acumulado na garganta, 
um "Sim" (=0 pontos) deve ser assinalado e a avaliação deve ser interrompida. 
Se não está seguro das alterações da voz, deixe o doente pronunciar um longo 
"Ahhhhh". 

o Se o doente não é capaz de produzir voz, por favor ausculte os sons 
respiratórios usando um estetoscópio (Fig. 3). 

o Se for audível alteração vocal (ou respiração gorgolejada), a avaliação deve 
ser interrompida. 

o Se a voz se mantém inalterada após a deglutição do bolus sólido e os outros 3 
sinais de aspiração (deglutição, sialorreia e tosse) forem impercetíveis, 
continue com outro bolus sólido. 

o Se não há alterações na voz após a deglutição do último alimento sólido (pão), 
deve pontuar “Não” (=1 ponto). 

 
 

 Some todos os pontos do subteste “SÓLIDO” e escreva o número no campo “Soma” 
(fig. 13). 

 

 Se o doente conseguiu pontuar pelo menos 5 pontos, o GUSS foi concluído com 
sucesso. Some todos os pontos (o máximo de 20) e registe no campo na última linha 
do protocolo do GUSS (fig. 13). 

 

 Se o doente tiver menos de 5 pontos no subteste “SÓLIDO”, a avaliação deve ser 
interrompida. Os pontos da avaliação preliminar são somados com o total de pontos 
dos subtestes SEMISSÓLIDO, LÍQUIDO E SÓLIDO e colocados na última linha (SOMA: 
Teste Indireto da Deglutição E Teste Direto da Deglutição). 

 

 De acordo com os resultados do GUSS (número total de pontos), são sugeridas 
recomendações dietéticas no verso do GUSS. Doentes com menos de 5 pontos no 
subteste “SÓLIDO” têm geralmente uma pontuação total de 15-19 pontos e são 
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classificados com tendo uma alteração ligeira da deglutição. É recomendada uma 
dieta normal passada sem consistências mistas. Os líquidos podem ser espessados se 
o doente estiver em risco de aspiração devido ao seu estado geral ou distúrbios 
neurofisiológicos. A água pode ser administrada não espessada, de acordo com o 
protocolo Frazier (Gillman, Winkler, and Taylor 2017; Gillman, Winkler, and Taylor 
2016). 

 

 Os 4 critérios de avaliação de aspiração devem ser sempre recordados: tosse, 
sialorreia, deglutição e alterações na voz. Se o doente mostrar algum sinal de 
anormalidade durante o rastreio, então uma nova tentativa de deglutição deve ser 
iniciada. 

 

 O GUSS pode ser repetido tantas vezes quanto necessário, mas sempre antes de se 
fazerem alterações para outro tipo de alimentos. 
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Fig. 13 Teste GUSS bem-sucedido em todos os subtestes - pontuação total: 20 pontos 
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Lista de abreviaturas: 

 
GUSS Gugging Swallowing Screen 

Sialorreia Fluxo de saliva, alimentos ou fluídos para fora da boca 

Bolus A quantidade de alimentos ou fluídos ingeridos pela boca 
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