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RESUMO 

 

 Esta dissertação discute os aspectos orgânicos, psíquicos e sociais 

presentes nos quadros disfágicos e que influenciam positiva ou negativamente 

no processo terapêutico fonoaudiológico realizado em ambiente hospitalar. 

Inicialmente, foi realizada uma revisão bibliográfica acerca dos aspectos 

orgânicos da disfagia, com a caracterização de seus sintomas e de sua 

etiologia, bem como sobre as formas de tratamento e os procedimentos 

fonoaudiológicos utilizados na reabilitação oral e funcional dos sujeitos 

disfágicos. No entanto, esses aspectos não são suficientes para responder a 

principal indagação desta dissertação: Por que alguns pacientes em condições 

para iniciar uma dieta via oral (VO) não conseguem fazê-lo ou resistem a isso? 

Com base em aspectos de teorias psicanalíticas e fonoaudiológicas, foi 

possível analisar e compreender, então, como questões psíquicas dos 

pacientes, suas  angústias, incertezas e seus medos, interferem no processo 

de cura. Por meio do estudo de dois casos clínicos, constatou-se que o 

fonoaudiólogo pode articular as dimensões orgânicas e psíquicas no 

tratamento dos pacientes disfágicos, traçando uma terapêutica que envolva 

ambas as perspectivas. Ou seja, tanto o fonoaudiólogo quanto a equipe 

responsável pelos casos devem buscar um aporte teórico para desenvolver 

uma escuta clínica diferenciada, atenta às questões e ao sofrimento trazidos 

pelos pacientes, tornando-os ativos no processo terapêutico e, assim, 

humanizando o atendimento.  

Conclui-se, portanto, que é possível tratar do sujeito disfágico, e não 

apenas da disfagia, inclusive no ambiente hospitalar.  

 

Palavras-chaves: Disfagia, Fonoaudiologia, Assistência Hospitalar. 
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SUMMARY 

 
This essay discusses the organic, psychical and social aspects present in 

dysphagia cases, which influence positively or negatively the therapeutic 

speech language process applied in a hospital environment. 

Initially a bibliographic revision of organic aspects of dysphagia with a 

characterization of its symptoms and etiology was conducted as forms of 

treatment and procedure used in the rehabilitation of functional and oral 

dysphagic patients. However these aspects are not sufficient to explane the 

main survey of this dissertation: Why same patients capable of initiating a 

normal oral diet cannot comply or even resist in doing it. Based on aspects of 

psychoanalytic and phonoaudiologic theories it was perceived anguish, fear 

uncertainties interfering in process of cure. By means of study of two clinical 

cases it concluded that the phono therapist can articulate the organic and 

psychological dimensions in the treatment of dysphagic patients, devising a 

therapy that involves both perspectives. This means that the therapist and team 

responsible for such cases must reach theoretical means to develop and 

differentiate clinical approaches aware of the questions and personal sufferings 

brought by the patients turning them into active participants of the therapeutic 

process of care and by this way humaning the attendance. 

Concluding therefore that it is possible to treat a dysphagic patient and not 

only dysphagia, also in the hospital environment. 

Key words: Dysphagia, Phonoaudiology and Hospital Attendance.      
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INTRODUÇÃO 

 
Esta dissertação coincide com um período de expansão profissional, o 

qual tem me permitido refletir sobre a prática clínica fonoaudiológica 

comumente1 desenvolvida com pacientes disfágicos adultos no contexto 

hospitalar. Busco pesquisar, especificamente, pacientes que, embora possuam 

condições funcionais relativamente satisfatórias para o restabelecimento da 

alimentação por via oral, não conseguem se alimentar adequadamente por 

essa via. 

A hipótese é de que há questões de ordem psíquica que interferem 

nesses quadros, como o estranhamento em face de uma modificação corporal 

abrupta, decorrente de seqüelas de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), 

Traumatismo Crânio-Encefálico (TCE) ou Tumor Cerebral (TU); e também 

angústia, medo e, às vezes, depressão diante dos transtornos que esse tipo de 

acometimento pode trazer, tendo em vista que a presença de seqüelas é 

bastante provável. Nos casos de AVCs, por exemplo, o início é súbito e a 

doença evolui de maneira progressiva em minutos ou horas. Sendo assim, o 

indivíduo e seus familiares são pegos de surpresa: a pessoa estava bem e, de 

repente, passa a não estar.  

                                                   
1 Por muito tempo, segui a seguinte linha de raciocínio clínico: a partir da lesão orgânica, 
procurava deduzir o problema fonoaudiológico e adequar a terapia. Como é sabido, nessa postura 
o terapeuta, em essência, colhe respostas para um conjunto de perguntas selecionadas. Com 
bastante freqüência, qualquer outro relato do paciente é deixado de lado, por ser considerado 
pouco relevante ao diagnóstico. No caso da disfagia, a anamnese se limita a uma situação 
unipessoal – o terapeuta examina o paciente em busca de sinais de caráter físico, com o fim de 
estabelecer um diagnóstico das alterações funcionais da deglutição. O profissional formula as 
perguntas que lhe permitirão obter as respostas que interessam; ao paciente cabe compreender 
as perguntas e respondê-las com veracidade. A partir desse contato e dos dados do parecer 
médico, fecha–se o diagnóstico fonoaudiológico. Em seguida, através de técnicas apropriadas, 
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Também nos casos de hemorragia putaminal, que caracteriza o AVCH 

(hemorrágico), geralmente o quadro clínico é indistinguível, com hemiplegia 

contralateral, hemianestesia, hemianopsia homônomo, afasia (se o hemisfério 

dominante for acometido) e anosognosia (Hinton, 1992).   

Tais transformações podem acarretar a necessidade de reconstruir 

aspectos do esquema corporal, com conseqüências, às vezes, significativas 

para a auto-imagem e auto-estima, demandando que essas dimensões sejam 

acolhidas e consideradas, também, durante o trabalho fonoaudiológico de 

reabilitação oral. Nesse sentido, considero que o atendimento ao paciente 

disfágico diferencia-se pelas condições em que este se encontra: muitas vezes 

restrito à alimentação não oral, sendo alimentado por via parenteral ou enteral, 

com problemas emocionais e psíquicos associados à doença ou à lesão e com 

a hospitalização, que também o fragiliza e abala (Newman, 1961). 

O trabalho fonoaudiológico, desenvolvido para que esses pacientes 

recuperem suas condições funcionais, envolve a adequação da motricidade 

oral, com a recuperação do reflexo de deglutição e sensibilidade de língua, 

aumentando-se, assim, o número e a qualidade das deglutições, sendo que 

também é trabalhada a mobilidade e a elevação da laringe. Assim, os 

engasgos desaparecem ou diminuem, de forma que, quando o paciente 

adquire certa motricidade oral, com controle de saliva, e está atento para 

participar do processo de alimentação por VO, esse é o momento de iniciar os 

testes para tanto, sempre com segurança, de maneira que o paciente não 

corra risco de broncoaspirar a dieta e/ou a saliva.  

                                                                                                                                                          
busca-se corrigir as funções alteradas, e quando estão funcionalmente restabelecidas, dá-se alta 
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Contudo, observo a existência de casos que, apesar de responderem ao 

tratamento de acordo com o esperado, não evoluem até a introdução de 

alimentos por VO. Então, o procedimento comumente adotado na área é o de 

estabelecer um programa de reforço e manutenção, tentando garantir ganhos 

da reabilitação funcional. Nessas situações, os mesmos exercícios e 

estímulos, intra e extra-orais, são efetuados para manter a presença dos 

reflexos de proteção das vias aéreas superiores e de deglutição (Viude e 

Giannini, 2001), sem que outras dimensões do estado do paciente sejam 

(suficientemente) consideradas.  

O problema da presente pesquisa consiste em determinar o que pode 

ser feito pelo fonoaudiólogo diante da “resistência”2 do paciente em se 

alimentar por VO, embora possua condições funcionais para isso. É evidente 

que, profissionalmente, devemos tentar solucionar tal situação, inclusive 

fazendo a manutenção dos ganhos da reabilitação oral. Porém, somente a 

manutenção não é suficiente, por várias razões, como por exemplo: o aporte 

nutricional por via parenteral ou enteral só é viável até, no máximo, seis meses 

(Furkim e Silva, 1999).  Quando devemos, então, interromper essa 

manutenção ou reduzi-la para pedir ao paciente que, em seu próprio interesse, 

aceite o procedimento, muitas vezes definitivo, da gastrostomia (sonda 

colocada no estômago para recebimento de nutrição por via direta), com 

“dose” significativa de inevitável sofrimento e ansiedade?  

                                                                                                                                                          
fonoaudiológica, considerando o caso encerrado.    
2 Resistência entendida em sentido amplo, enquanto conjunto de forças psíquicas (ligadas, por 
exemplo, à angústia, à depressão, ao medo, à raiva e ao rancor que seu estado pode evocar) que 
se opõe, consciente e/ou inconscientemente, à reabilitação da alimentação por via oral, criando 
obstáculos ao tratamento (Nasio, 1999; Laplanche e Pontalis, 2001; Jacoby , 2006.; Roudinesco, 
1998).     
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Nessa medida, o fonoaudiólogo não deveria adotar outras condutas e 

outros cuidados, em seu cotidiano clínico, que não só os estritamente voltados 

aos aspectos orgânicos para, por exemplo, tentar evitar esse último recurso de 

alimentação? 

Considero pertinente que a Fonoaudiologia, área que por muito tempo 

se ateve a parâmetros médicos estritos (Cunha, 2001), possa também se 

articular em outras bases, considerando aspectos psíquicos incidentes nos 

quadros de disfagia, construindo possibilidades de intervenção capazes de 

permitir a compreensão das articulações entre processos orgânicos e 

subjetivos desses pacientes, ajudando-os na elaboração e no enfrentamento 

de ambas as dimensões.  

Desejo destacar que a fase de restabelecimento funcional da deglutição 

é de extrema importância, sendo acompanhada, em âmbito hospitalar, pelo 

fonoaudiólogo, que dispõe de uma oportunidade única: pode conhecer o 

paciente, e freqüentemente é esse o caso, criando condições de ajudá-lo a 

compreender e equacionar os motivos de eventuais dificuldades de 

alimentação após o restabelecimento funcional da VO. 

A presente pesquisa tem justamente a intenção de investigar casos nos 

quais tais dificuldades foram observadas. São analisados, então, dois 

pacientes disfágicos (atendidos no período da internação hospitalar, ocorrido 

entre os anos de 2003 e 2004), os quais possuíam condições funcionais para 

se alimentar por via oral segura, mas não conseguiam fazê-lo, apresentando 

claros indícios de questões de ordem psíquica interferindo nos quadros 

clínicos.  
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A partir da análise de tais casos, o objetivo da dissertação foi constituir 

subsídios ao trabalho fonoaudiológico (em ambiente hospitalar) com esse tipo 

de paciente disfágico, por meio da articulação entre aspectos orgânicos e 

psíquicos. 

Para cumprir essas finalidades, a dissertação foi organizada da seguinte 

maneira: no primeiro capítulo, a disfagia é conceituada e contextualizada em 

função dos transtornos que costumam estar na base de seu estabelecimento. 

Ainda nesse capítulo, são apresentados as formas de tratamento e os 

procedimentos fonoaudiológicos utilizados na reabilitação funcional/oral dos 

sujeitos disfágicos. 

No segundo capítulo são demarcados os aspectos psíquicos que, em 

nossa prática clínica, são observados nos sujeitos disfágicos hospitalizados, 

bem como são estabelecidas as bases teóricas que servirão de fundamento e 

de referências para pensarmos tais aspectos. 

O terceiro capítulo contém o relato dos casos clínicos, precedido do 

método utilizado para seu estudo. Os casos funcionam como cenários 

emblemáticos da incidência de questões psíquicas nos quadros de disfagia, 

especificamente durante o período de internação hospitalar de pacientes 

adultos. 

No quarto capítulo ocorre a discussão dos aspectos relacionados ao 

funcionamento psíquico dos pacientes estudados, que emergem dos relatos e 

são interpretados à luz das referências teóricas apresentadas no segundo 

capítulo. 
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Por fim, também no quarto capítulo, a conclusão da dissertação, na qual 

reitero a pertinência da intervenção fonoaudiológica na interface biopsíquica 

dos quadros disfágicos, bem como ofereço indicações para um trabalho 

fonoaudiológico que abarque a relação entre essas dimensões.   
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1 

DISFAGIA: ASPECTOS BIOLÓGICOS 

 
A disfagia é comumente definida como um acometimento que leva a 

dificuldades no trânsito do alimento da boca ao estômago, afetando, portanto, 

as fases da deglutição (Cot e Desharnais, 1985; Logemann, 1998). A maioria 

dos autores considera que existem três fases da deglutição: a oral, a faríngea 

e a esofágica. 

A fase oral é de caráter preparatório e envolve o controle voluntário de 

certas ações de vários nervos cranianos, possibilitando a manipulação do 

alimento na boca. Inclui a mastigação para a obtenção da consistência 

necessária à deglutição e para, na seqüência, a língua fazer a propulsão do 

bolo alimentar para trás, em direção à faringe, desencadeando a deglutição 

faríngea.  

 De acordo com Gayton (2002), fisiologicamente, o mecanismo dessa fase 

pode ser entendido da seguinte maneira: após a mastigação, o bolo alimentar 

é deslocado pelo dorso da língua, sem exercer maior pressão nela. Os lábios 

se aproximam passivamente, e os músculos temporal, masseter e pterigoideo 

medial estabilizam a mandíbula em oclusão cêntrica. A ponta da língua se 

levanta e encosta contra a papila retroincisal e a face palatina dos incisivos 

superiores; logo após, sua parte anterior aplica-se, deslizando contra o palato 

duro, enquanto sua base se deprime. Nesse momento, o músculo milo-hióideo 

se contrai, disparando o processo da deglutição. Como conseqüência dessa 
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contração, há uma elevação maciça da parte anterior da língua contra o palato 

mole, e o bolo alimentar desliza para trás, seguindo um plano inclinado 

determinado pela posição da língua. Estes são os chamados movimentos 

ondulatórios da língua, que guiam o bolo alimentar em seu deslocamento 

posterior. Finalmente, a parte posterior da língua se dirige em sentido posterior 

e para cima, abruptamente. O músculo milo-hióideo deve estar contraído 

nesse momento, assim como os músculos estiloglosso e palatoglosso.  

 Nos casos neurológicos, é comum a ausência do reflexo da deglutição, 

que é parte integrante da segunda fase, mas é desencadeado na primeira do 

seguinte modo: a pressão exercida pelo bolo alimentar nos pilares anteriores 

da faringe, na base da língua e do palato mole (circunferência orofaríngea) 

determina a geração de impulsos elétricos por via aferente, iniciando a sua 

ação reflexa. 

 A fase seguinte, denominada faríngea, inicia-se no momento em que a 

deglutição faríngea é desencadeada através do reflexo da deglutição, e o bolo 

alimentar move-se para a faringe. Fisiologicamente, o mecanismo dessa fase é 

entendido como um estágio involuntário, no qual os músculos supra-hióideos, 

faríngeos, laríngeos e linguais se contraem de forma estereotipada e 

complexa. A faringe se alonga ao mesmo tempo em que há uma parada 

respiratória. Na passagem da cavidade bucal para a faringe, o bolo alimentar 

atravessa o anel ou a circunferência orofaríngea, que regula a passagem de 

partículas de tamanho grande.  

 Assim, temos nessa fase: primeiro, o relaxamento do esfíncter 

hipofaríngeo ou faringo-esofágico; em seguida, ocorre a respiração com o 
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fechamento da glote; depois, o fechamento da nasofaringe. Há ainda a onda 

contrátil da faringe e, por último, a respiração é reiniciada.  

 Existe um efeito da fase faríngea da deglutição sobre a respiração. Nessa 

fase, ainda conforme Gayton (op. cit.), ocorre uma interrupção da respiração 

por um a dois segundos, de maneira que o centro da deglutição inibe, 

especificamente, o centro respiratório do bulbo durante esse período. 

 A fase esofágica inicia-se com o peristaltismo esofágico conduzindo o 

bolo alimentar ao longo de todo o esôfago até o estômago. Fisiologicamente, 

seu mecanismo é iniciado quando o bolo alimentar passa pelo esôfago; à 

altura da clavícula, o músculo milo-hióideo relaxa, o hióide desce e a laringe 

volta à sua posição original; a glote abre, o véu do palato desce, a língua 

retorna para a posição de repouso, a mandíbula volta à sua posição e a 

respiração também volta ao normal.   

 As dificuldades ou desordens presentes nessas diversas fases podem ser 

causadas por diferentes etiologias, em diferentes faixas etárias, sendo que, a 

partir do fator etiológico, são então definidos os seguintes tipos de disfagia 

(Furkim e Silva, 1999):  

Induzida por drogas – esse tipo de disfagia é decorrente de intervenção 

medicamentosa, sendo as drogas mais comuns os neurolépticos 

(psicotrópicos), como os antidepressivos e antipsicóticos. Os antidepressivos 

provocam secura nas mucosas, comprometendo a manipulação do bolo 

alimentar, pois a saliva é de grande importância na fase oral da deglutição. 

Além disso, causam sonolência, dificultando que o paciente permaneça em 
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estado de alerta suficiente para efetivar uma deglutição segura. Quanto aos 

antipsicóticos, os pacientes podem apresentar sinais e sintomas 

extrapiramidais (estado mental alterado, rigidez muscular) e, desse modo, a 

deglutição fica comprometida, principalmente pela rigidez, que não favorece 

uma adequada movimentação das estruturas que dela participam. 

Mecânica – aqui, a disfagia costuma se relacionar aos casos de cirurgia de 

cabeça e pescoço. Nesses procedimentos cirúrgicos há manipulação ou até 

mesmo retirada de porções anatômicas de estruturas importantes que 

participam da deglutição, como em casos de tumor de língua ou câncer de 

pescoço; neste último, com possíveis danos das conexões dos nervos. Ao ser 

extirpado, o tumor pode provocar um enrijecimento dos tecidos adjacentes, por 

redução do fluxo sanguíneo e severa cicatrização. 

Decorrente da idade – a disfagia pode ocorrer, também, pela redução da 

reserva funcional dos vários órgãos e sistemas do organismo, como 

rebaixamento de força muscular; problema de mastigação por deficiência da 

arcada dentária ou por próteses inadequadas; diminuição do volume de saliva 

por uso de medicações, etc. 

Psicogênica – este tipo de disfagia está associado à manifestação de 

ansiedade e depressão, por exemplo: quando o paciente apresenta algumas 

características de disfagia, como tosse, pigarro e, na verdade, o mecanismo da 

deglutição, funcionalmente, não apresenta alterações. Porém, não 

encontramos na literatura um aprofundamento sobre o tema, apenas a 

referência de que esse quadro advém de causas emocionais e psíquicas. 
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Neurogênica – a disfagia denominada neurogênica é causada por doenças 

neurológicas ou traumas físicos relacionados ao Sistema Nervoso Central 

(SNC). No entanto, algumas são mais freqüentes, como as decorrentes de 

Acidentes Vasculares Cerebrais (AVCs), Traumatismo Crânio Encefálico 

(TCE), Tumor Cerebral (TU) e Doenças Neurodegenerativas, como Esclerose 

Lateral Amiotrófica (ELA), doença de Parkinson, Paralisia Cerebral (PC), etc. 

(Furkim e Santini, 1999). 

Há, também, diferentes graus de comprometimento na disfagia, que, 

segundo (Furkim, Gomes e Filho, 2000) podem ser classificados em: 

Disfagia leve: a dificuldade está centrada no transporte oral do bolo alimentar. 

Observa-se a ocorrência de pequena quantidade de resíduos salivares ou de 

dieta em recessos faringeais, sem penetração laríngea. 

Disfagia moderada: dificuldade no transporte oral do bolo, com ocorrência de 

resíduos salivares ou de dieta em recessos faringeais, com sinais sugestivos 

de penetração laríngea e pequena quantidade de material aspirado; 

esporádicas pneumonias, déficit nutricional e alteração no prazer de alimentar-

se. 

Disfagia severa: observa-se excesso de saliva ou dieta em recessos 

faringeais, sinais sugestivos de penetração laríngea e grande quantidade de 

material aspirado. Também pneumonias de repetição, desnutrição e alteração 

do prazer de alimentar-se, com impacto social mais proeminente. 

 Como podemos observar, essa forma de descrever os quadros de 

disfagia centra-se mais nos aspectos biológicos, que, como veremos adiante, 
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não parecem ser suficientes para compreender e tratar os pacientes 

acometidos por essa disfunção. 

 

1.1 Dispositivos utilizados para auxiliar na respiração e alimentação do 

disfágico: traqueostomia e suporte nutricional. 

Como o presente estudo centra-se em casos neurológicos, em função 

do fato de ser esta a demanda hospitalar mais freqüente, é útil lembrar alguns 

dispositivos médicos alternativos freqüentemente utilizados para a alimentação 

dos pacientes, e que auxiliam em ações fonoaudiológicas básicas.  

O fonoaudiólogo se depara com vias alternativas de alimentação, 

introduzidas pela equipe médica, em pacientes neurológicos com 

comprometimentos alimentares. São elas: enterais e parenterais. Além disso, 

há também o recurso da traqueostomia, que permite a ventilação pulmonar 

adequada, pois facilita a aspiração das secreções que ficam normalmente 

retidas em recessos faringeais, principalmente nos quadros neurológicos.  

O profissional deve avaliar os tipos de conduta a adotar nesses casos, 

tendo em vista que seu paciente vai necessitar, também, de um 

acompanhamento voltado para o controle de problemas incidentais 

específicos, relacionados com o tipo de procedimento alternativo para 

alimentação, definido pelo médico.  
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1.2 Traqueostomia  

A indicação da traqueostomia é feita quando a entubação endotraqueal 

é impossível ou indesejável, ou seja, quando o paciente não consegue respirar 

satisfatoriamente por vias normais, ou nos casos em que a ventilação artificial 

precisa ser mantida por mais de cinco dias, tendo em vista que a entubação 

endotraqueal só pode ser empregada por períodos de até cinco dias (Lopez, 

1979).  

Além disso, a traqueostomia é usada nos casos neurológicos, muitas 

vezes, para aliviar a anóxia por excesso de secreções. Devido ao estado 

debilitado decorrente desse tipo de quadro clínico, os pacientes não 

conseguem mobilizar por si mesmos as secreções acumuladas em vias 

respiratórias, e a aspiração por meio de traqueostomia converte-se, então, em 

medida salvadora, pois a ventilação pulmonar é de suma importância para a 

manutenção das condições circulatórias. 

A traqueostomia pode ser feita no período de convalescença de um 

paciente que, por algum motivo, permaneceu temporariamente sem os reflexos 

da deglutição, sendo possível, então, que outros líquidos penetrem na laringe, 

como também a saliva (Tsuzuki e Marques, 1994).  Nesse aspecto, o uso da 

traqueostomia permite a aspiração mais eficaz e mais fácil do material 

mucoso, antes que este alcance as ramificações terminais da árvore 

brônquica. Essa via acessória pode ser abandonada depois que a deglutição 

for restabelecida.  
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O fonoaudiólogo deve aproveitar essa via acessória para fazer os testes 

de VO, tendo em vista que, no caso do paciente aspirar algum resíduo 

alimentar, este fica mais fácil de ser retirado pela traqueostomia antes que 

chegue à árvore brônquica. Também é possível o teste com azul de metileno. 

Ao ser ofertada para o paciente que ainda não se encontra em condições 

adequadas para uma VO segura, essa substância vai ser expelida por 

episódios de tosse, podendo ser evitada, assim, a sua instalação na árvore 

brônquica.    

É importante ressaltar que podemos ter algumas complicações no 

manejo do paciente com traqueostomia. As mais freqüentes são as obstruções 

de cânula por secreção ou desposicionamento do tubo, corrigidas com 

aspiração, troca ou reposicionamento da cânula. Podem ocorrer, também, 

sangramentos e/ou infecção do estoma, exigindo, por vezes, revisão cirúrgica 

(Tsuzuki e Marques, op. cit). 

São, portanto, necessários alguns cuidados básicos na utilização da 

traqueostomia. As complicações relacionadas à dificuldade de deglutição são 

normalmente decorrentes de problemas com o cuff, espécie de balonete que, 

ao ser insuflado, bloqueia a passagem de ar entre a cânula e a parede 

traqueal, permitindo que a troca de ar se realize apenas por meio desta. Esse 

procedimento é usado nos pacientes que necessitam de suporte ventilatório 

contínuo ou intermitente (respiradores geradores de pressão), evitando escape 

de ar por fora da cânula.   

Porém, o insuflamento do cuff acima de 20mmHg (hiperinsuflação) deve 

ser evitado, pois uma pressão tecidual acima desse limite pode provocar lesão. 
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De fato, a pressão elevada impede a perfusão do sangue na mucosa traqueal 

e causa compressão do esôfago, que, por sua vez, pode causar estenose de 

traquéia ou necrose tecidual, levando o paciente a apresentar episódios de 

tosses constantes, inclusive ao deglutir. Essa característica peculiar não 

poderá ser atribuída a uma dificuldade na deglutição, e sim à penetração 

laríngea, o que é muito comum. 

Portanto, é necessário que o fonoaudiólogo esteja atento para o fato de 

que o cuff só deve ser insuflado quando se utiliza pressão positiva para ventilar 

o paciente, como nos casos em que este é dependente de ventilação 

mecânica. Quanto aos exercícios fonoaudiológicos, devem ser realizados de 

maneira passiva, sem desinsuflar o cuff. O profissional deve tomar cuidado 

para não desacoplar o tubo que está ligado ao traqueostoma, sob o risco de 

provocar uma hipóxia no paciente, lembrando que hipóxia é a baixa 

concentração de oxigênio no sangue, e está relacionada à insuficiência 

respiratória. Suas conseqüências imediatas são: aumento do rendimento 

cardíaco e do fluxo renal, hipertensão pulmonar, elevação da pressão arterial, 

seguida de rápida e progressiva queda (denominada queda de saturação) 

(Gayton, op. cit.).  

Vale mencionar que a hipoxemia provoca efeito direto no SNC, tendo 

em vista que o cérebro depende fundamentalmente de um adequado 

suprimento de O2 (cerca de 3ml/100g cérebro/minuto, segundo Lopez, op cit). 

Quando o paciente consegue respirar espontaneamente, devemos manter o 

balonete vazio no decorrer dos exercícios fonoaudiológicos, discutindo com a 

equipe multidisciplinar a possibilidade do “desmame” da cânula de 
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traqueostomia, que deve ser realizado de maneira gradativa, para que o 

paciente não apresente desconforto respiratório.  

O ideal, então, é que, após a retirada do respirador mecânico, a cânula 

plástica seja mantida ainda por um período, para se ter certeza de que o 

paciente não vai necessitar mais desse suporte. A partir daí, pode-se iniciar a 

troca de cânula para uma sem cuff e com a progressiva redução de calibres, o 

que vai permitir ao paciente melhor adaptação aos novos padrões 

respiratórios, evitando-se assim possíveis regressões nesse aspecto (Viude e 

Giannini, op cit).   

Os procedimentos acima descritos podem acarretar certa dificuldade de 

aceitação, tanto por parte do enfermo quanto de seus familiares. Um agravante 

é que, à medida que o estado clínico melhora, o paciente tende a recuperar a 

consciência, e o primeiro impulso é querer se comunicar oralmente; porém, a 

traqueostomia impossibilita a emissão de sons, levando freqüentemente a uma 

grande angústia, tanto por parte do paciente como também do terapeuta.  

Nesse momento, o fonoaudiólogo tem um papel fundamental, pois deve 

assegurar que essa é uma situação transitória e que, após a retirada do 

traqueostoma, o paciente voltará a se comunicar oralmente. Também é 

importante considerar que é comum o paciente não compreender que essa 

dificuldade de comunicação é transitória, mostrando expressão de desagrado 

ou de não aceitação dessa condição.  
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1.3  Suporte Nutricional  

Comumente, os pacientes acometidos por Acidente Vascular Cerebral 

(AVC), Traumatismo Crânio Encefálico (TCE) e Tumores Cerebrais (TU) são 

submetidos à neurocirurgia. Isso ocorre, muitas vezes, em razão de uma 

grande pressão intracraniana causada por algum sangramento ou aumento de 

líquor encefálico, e nos casos de tumores, devido à extirpação do próprio 

tumor. Nesses casos, quando não há complicações graves e nem necessidade 

de restabelecimento funcional da deglutição, normalmente o que acontece é 

que, tão logo o paciente tenha restabelecido o peristaltismo intestinal, e depois 

da retirada da sonda nasogástrica, entre o segundo e o quarto dia, pode-se 

permitir uma dieta líquida ou pastosa completa. Do quinto ao sétimo dia, o 

convalescente costuma aceitar os alimentos sólidos (Davis, 1961).  

É justamente nessa ocasião que o fonoaudiólogo é chamado para 

realizar uma avaliação e verificar a possibilidade de uma VO segura. Esse é 

um momento singular, carregado de expectativa e de sofrimento para todos os 

envolvidos no caso, desde a equipe clínica - neurologistas, enfermeiros, 

fisioterapeutas, nutricionistas e fonoaudiólogos - até familiares e paciente. 

É bastante importante o contato do fonoaudiólogo com outros 

profissionais envolvidos com o caso. Para discorrer brevemente sobre o tema, 

recorro então a minha prática clínica.  

As solicitações que recebo, em geral de algum profissional da 

enfermagem, são para a realização de avaliação em pacientes que se 

encontram em UTI, sendo que, comumente, vêm acompanhadas de frases 
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como: “Acho que o paciente está bem e vai poder comer”. Outra fala muito 

comum: “Estou ligando porque o paciente sacou a sonda e o médico solicitou 

sua avaliação para ver se é mesmo necessário reintroduzi-la. Mas eu acho que 

não será preciso, pois o paciente está com muita vontade de comer”.  

Observo então que, de fato, muitos profissionais demonstram 

claramente certa ansiedade e envolvimento com os diversos casos em 

tratamento. Assim que chego aos hospitais em que trabalho, não raras vezes 

estes colegas vêm em minha direção com a expectativa de liberação da VO de 

alguns pacientes.  

Certa vez, uma fisioterapeuta me disse: “O pulmão do paciente está 

cada dia melhor, de modo que ele não deve estar broncoaspirando”; ou então: 

“Ele é dependente de Bipap, mas acho que já pode comer, pois observo que 

tenta engolir a saliva”. Ou um episódio com uma nutricionista, que afirmou: “O 

paciente não pode me ver que pede comida, fico com uma peninha dele...”. Ou 

com um médico, que concluiu: “O paciente está melhorando a cada dia, é um 

AVC extenso, foi entubado e extubado três vezes, agora está 

traqueostomizado com quadro clínico estável”.  

Diante de várias situações como essas, sinto que cabe aos 

fonoaudiólogos uma tarefa difícil. Dependendo de nosso diagnóstico, cada um 

desses profissionais pode se decepcionar ou “animar-se” na condução de 

certos casos. A expectativa às vezes é grande em toda a equipe, e o que 

todos desejam é que os pacientes disfágicos possam voltar a se alimentar 

naturalmente.  
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Também observo que, apesar dessa expectativa, se a opção necessária 

for a reintrodução ou a introdução da sonda, os profissionais que (de certa 

forma) pressionaram para a VO, ou se mostraram otimistas quanto a isso, se 

dispõem a seguir minhas orientações para a evolução do caso, relatando e 

discutindo melhoras ou agravamentos de problemas.  

Assim, ao assumir um paciente, conto sempre com a colaboração de 

toda a equipe e tenho a convicção do quanto isso é fundamental na evolução 

dos quadros de disfagia. Outro exemplo disso, diz respeito ao fato de que a 

evolução dos casos depende, em grande parte, do suporte nutricional3, que vai 

prover nutrientes em quantidades adequadas para a manutenção da 

composição corporal, preservando as funções orgânicas.  

1.3.1 Vias de acesso para o suporte nutricional 

Se não tratada de maneira correta, uma das principais conseqüências 

da disfagia é a desnutrição protéica/calórica, a qual pode levar a complicações 

mais graves, a partir do comprometimento do sistema imune e respiratório, 

podendo inclusive causar a morte do paciente. Existe, de fato, um risco de 

carência nutricional muito grande nos pacientes que não possuem condições 

de consumir uma quantidade adequada de alimentos sólidos e/ou líquidos por 

VO.  

Por essa razão, foram desenvolvidas duas vias de acesso para o 

suporte nutricional: a Enteral e a Parenteral. A determinação de qual delas 

será adotada depende das condições do trato gastrointestinal do paciente 
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(Cunha, 1979; Castro e Caldeira, 1979) e também do tempo previsto para 

utilização da alternativa escolhida. Quando a indicação enteral necessita ser 

por um período mais prolongado, como nos casos de comprometimento de 

tronco cerebral, deve-se optar pela gastrostomia ou jejunostomia, que são 

procedimentos cirúrgicos destinados a estabelecer uma comunicação 

definitiva, através de tubos de silicone ou cateteres específicos, criando-se um 

acesso artificial entre a parede abdominal e o estômago ou ao jejuno - porção 

anatômica do sistema gastrointestinal localizada entre o duodeno e o ílio           

(Furkim e Santini, 1999).  

É fundamental que o fonoaudiólogo tenha consciência das implicações 

desses procedimentos, pois em sua avaliação inicial serão fatores importantes 

e norteadores de condutas posteriores. Quando percebe que o prognóstico de 

uma via oral não é possível, o profissional pode sugerir a gastrostomia. Se 

acatar a sugestão, o médico vai mobilizar a equipe de gastroenterologistas 

para a realização de tal procedimento, evitando-se assim a permanência ou a 

introdução de uma sonda nasoenteral.  

Nesses casos, a ausência da sonda nasoenteral pode ser considerada 

uma vantagem para evolução do caso, pois sem ela o restabelecimento da 

deglutição é mais rápido. Além disso, seu uso prolongado é fator 

desencadeador de Refluxo Gastro-Esofágico (RGE).  

É fato que as lesões de tronco cerebral podem provocar disfagias, 

muitas vezes, difíceis de serem superadas, uma vez que é justamente nessa 

                                                                                                                                                          
3 A desnutrição tem sido sugerida como uma predisposição para infecções pós-operatórias 
(Machado e Faituch , 1994). Assim, o papel do nutricionista é de imensa importância na equipe de 
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região que se encontram concentradas as atividades cerebrais responsáveis 

pelas funções da deglutição, e de onde partem os impulsos nervosos dos 

pares cranianos que controlam essa função (Gayton, op. cit). 

A prática fonoaudiológica e o prognóstico da terapêutica nas disfagias 

vão nortear, então, possíveis condutas, na tentativa de diminuir a possibilidade 

de futuros sofrimentos aos pacientes atendidos. Nessa medida, se erramos ao 

escolher uma via de acesso nutricional, podemos causar falsas expectativas 

aos pacientes. Por exemplo, a opção por uma Sonda Nasoenteral, supondo 

uma futura VO, pode ser equivocada, pois, muitas vezes, a terapia 

fonoaudiológica só consegue uma efetiva deglutição de saliva e não 

necessariamente de alimentos. Neste caso, seria preferível decidir, o mais 

precocemente possível, qual a via de acesso alternativo para a nutrição do 

paciente. 

1.3.2 a Nutrição Enteral 

Esse tipo de nutrição é feito por sondas, sendo as mais usuais as 

nasogástricas, nasoenterais, gastrostomia e jejunostomia - as duas últimas 

indicadas nos casos de obstrução, fistulização do aparelho digestivo alto ou 

comas prolongados, e astenia (fraqueza, debilidade) intensa.  

A técnica da infusão contínua é a que tem se revelado de menor 

propensão ao desencadeamento de problemas como diarréia ou regurgitação, 

com os altos volumes de oferta necessários em muitas situações, como em 

casos cirúrgicos. Os portadores de gastrostomia toleram sem dificuldades uma 

dieta à base de alimentos naturais, passada por liquidificador. Já nos casos da 

                                                                                                                                                          
tratamento. 
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jejunostomia, devido às restrições de gorduras e resíduos vegetais, são 

preferíveis as dietas industrializadas.  

1.3.3 b Nutrição Parenteral 

A nutrição parenteral (NP), segundo Varco (1961), constitui-se na 

infusão venosa de todos os elementos que compõem a dieta oral.  

Esse tipo de nutrição deve ser adotado em todo paciente incapaz de se 

nutrir satisfatoriamente por boca ou por sonda durante mais de cinco dias. No 

entanto, a elevada taxa de complicações associadas a esse tratamento, assim 

como seus elevados custos operacionais têm limitado sua utilização. A 

indicação tem ocorrido, então, nos casos em que as dietas enterais se 

mostram inaplicáveis: distúrbios da digestão e absorção, diarréias 

prolongadas, enterites granulomatosas, fístulas digestivas, íleo paralítico, 

obstrução intestinal, atresias do trato digestivo, ressecções intestinais maciças. 

Também em estados hipermetabólicos (queimaduras, traumatismos, pós-

operatório) e em pancreatite aguda, insuficiência renal aguda, neoplasias 

malignas (Varco, op. cit.). 
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2 

DISFAGIA: ASPECTOS FONOAUDIOLÓGICOS 

 

 O objetivo da avaliação da deglutição pelo fonoaudiólogo é, 

tradicionalmente, propor um plano terapêutico de reabilitação funcional caso 

seja constatada a presença de disfagia. Em alguns casos, porém, esse 

profissional é chamado apenas para fornecer um parecer sobre a conduta 

médica a ser adotada. 

Alguns aspectos devem ser considerados para que a abordagem do 

paciente seja eficaz, como o histórico neurológico, sendo necessário 

considerar os acometimentos lesionais do Sistema Nervoso Central (SNC). 

Dependendo da extensão dessas lesões, pode ser inviável uma reabilitação 

fonoaudiológica, como nos casos em que o paciente se encontra em estado 

vegetativo (catastrófico).    

As condições clínicas do indivíduo também devem ser consideradas na 

avaliação. A primeira observação refere-se ao estado de alerta. Pacientes em 

coma podem ser avaliados sem expectativa de alimentação por VO. No caso 

de entubação orotraqueal, os enfermos não devem ser abordados, pois a 

disfagia não tem como ser avaliada e, conseqüentemente, não há como tratá-

la nesse estágio. 

É preciso também observar o quadro geral de saúde: vias respiratórias, 

possíveis alterações pulmonares, presença ou não de problemas de coluna 

(artrose, osteoporose), plegias e paresias, dentição e saúde bucal, etc. Nos 
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casos em que há escaras, deve-se observar se é possível a colocação do 

paciente em determinadas posições, pois, dependendo do estágio em que se 

encontram essas escaras, pode não ocorrer dor. É importante, então, 

conversar com a equipe de enfermagem e com os médicos sobre a melhor 

forma de abordagem nesses casos. 

Outro aspecto importante é observar diferenças de idade para respeitar 

a linguagem do paciente e os fatores sócio-educacionais. 

 

2.1 Histórico da deglutição. 

Neste aspecto, é importante investigar se o paciente já apresentava 

alguma dificuldade de deglutição antes da internação; ou seja, se tinha bom 

apetite, se apresentava alguma dificuldade para certas consistências de 

alimentos, se tossia durante a alimentação, se engasgava, etc. 

Também é necessária a aplicação de um protocolo que contemple e 

sistematize dados, como: estado respiratório, utilização ou não de 

traqueostomia, oxigenoterapia, se está muito secretivo, etc.  

É importante ressaltar que a oxigenoterapia está relacionada às 

emergências respiratórias, como nos casos de insuficiência respiratória aguda 

(IRA), que ocorrem quando há súbita falência do sistema fisiológico 

responsável pela troca de gases entre a atmosfera e os tecidos corpóreos. Sua 

finalidade é aumentar a quantidade de oxigênio transportada no sangue até o 

nível normal ou quase normal, lembrando que a concentração de oxigênio 

necessária para elevar a pressão de oxigênio (pO2) arterial a níveis normais 
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varia de paciente para paciente, dependendo do tipo fisiológico e do grau de 

hipoxemia. Na maioria dos casos, concentrações de 30 a 40% de oxigênio são 

suficientes para restaurar a pO2 arterial a níveis normais (Santos, 2004). 

Quando o paciente é dependente de ventilação mecânica, o 

fonoaudiólogo deve considerar qual tipo de dispositivo está sendo usado, pois 

é isso que vai dar parâmetro quanto à possibilidade de realização de 

exercícios fonoaudiológicos. O profissional deve estar atento para o risco de 

provocar uma diminuição da concentração de oxigênio e, conseqüentemente, 

inviabilizar a manipulação do paciente. Um exemplo são os casos em que se 

usa o capuz facial que, ao ser retirado, pode provocar desconforto respiratório, 

deixando a respiração forçada.  Quanto aos pacientes que, embora consigam 

deglutir, necessitam ser aspirados constantemente, por causa de excesso de 

salivação e não de secreção, muitas vezes basta o fonoaudiólogo indicar isso 

ao médico, que usará uma terapêutica medicamentosa para inibir a produção 

de saliva, permitindo o início de uma VO segura.  

Quanto aos pacientes muito secretivos, essa característica pode estar 

relacionada à quantidade de material aspirado e ao grau de comprometimento 

da disfagia. Nesses casos, uma avaliação direta (oferta de dieta VO) pode dar 

um parâmetro da quantidade de material broncoaspirado pelo paciente, que, 

se for excessiva, sugere, na maioria das vezes, uma disfagia grave. 

O protocolo auxilia, então, na demonstração da presença ou ausência 

da disfagia, dos mecanismos da deglutição que estão alterados, bem como na 

organização e análise dos dados, agilizando a adoção de manobras ou 
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procedimentos que auxiliem no tratamento, permitindo a comparação entre 

efeitos terapêuticos ao longo do atendimento fonoaudiológico.  

  

2.2 Principais aspectos do protocolo de avaliação:  

2.2.1Avaliação funcional com dieta (pastosa, líquida e sólida) 

Consiste na aplicação de técnicas, com oferta de dieta por via oral, para se 

observar a eficiência da deglutição em suas duas primeiras fases: 

• Fase oral: captação do bolo alimentar, vedamento labial, preparo do bolo. Na 

captação do bolo alimentar, o fonoaudiólogo deve considerar eficiente o 

indivíduo que conseguir, durante a avaliação funcional, captar o alimento com 

precisão e sem escape. Quanto ao vedamento labial, deve ser considerado 

ausente no indivíduo que não conseguir, durante a avaliação funcional, uma 

vedação labial que garanta a permanência de todo o bolo alimentar na 

cavidade oral. Com relação ao preparo do bolo, deve ser considerado eficiente 

no indivíduo que mantém o alimento na boca, sendo possível ação da 

musculatura supra-hióideia, lateralização e rotação da mandíbula na 

mastigação.       

• Fase faríngea: elevação de laringe, refluxo nasal, sinais clínicos de 

aspiração.  Deve ser considerado eficiente o indivíduo que consegue elevação 

laríngea durante a deglutição de forma simétrica e sem trepidação. O refluxo 

nasal deve ser considerado ausente quando não há evidência de refluxo de 

alimento para a cavidade nasal. Os sinais clínicos de aspiração - como tosse, 
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engasgo, cianose, sonolência, fadiga e dispnéia - devem ser considerados 

ausentes quando o indivíduo não os apresentar durante a alimentação.  

  Também deve ser observada a postura para deglutir, mais 

especificamente o controle cervical e de tronco. No caso de alterações no 

controle cervical, principalmente quando o paciente apresenta certo grau de 

tensão nessa região, as vias aéreas podem ficar desprotegidas, facilitando 

assim uma penetração laríngea de dieta no momento da deglutição. Com 

relação ao controle de tronco, o paciente vai apresentar dificuldade em ficar 

posicionado de maneira ideal para uma VO segura, de modo que será 

necessário um apoio intercostal e lateral para mantê-lo em posição ideal.    

2.2.2 Avaliação mecânica sem dieta 

Esta avaliação consiste na aplicação de técnicas sem oferecimento de 

dieta oral, visando observar aspectos de mobilidade de todas as estruturas 

envolvidas na deglutição. 

Nos casos neurológicos, normalmente o paciente apresenta uma 

assimetria labial, o que sugere alteração quanto à competência do músculo 

orbicular na preensão do bolo alimentar. Associado a esse mesmo problema, o 

tônus das bochechas pode se mostrar alterado, como é comum nos casos de 

hipotonia. Também a laringe pode se mostrar alterada, pois a hipotonia se 

estende por todo o lado comprometido e, conseqüentemente, essa estrutura 

se mostra assimétrica na sua elevação. Quando o paciente não consegue 

fazer esse movimento de elevação laríngea, muitas vezes devido à ausência 

do reflexo da deglutição, podemos constatar a possibilidade de uma 
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assimetria, induzindo passivamente o movimento de elevação, e 

mecanicamente o de lateralização. Essas alterações podem ser consideradas 

presentes quando, ao tentar lateralizar mecanicamente a laringe, o 

fonoaudiólogo nota que esse movimento ocorre somente para um lado e não 

para o outro. Constata-se, assim, uma alteração tanto de mobilidade quanto de 

elevação laríngea. 

Com relação à língua, temos de considerar seu aspecto (será descrito a 

seguir), e também observar a adequada lateralização à direita e esquerda, 

protrusão, retração. Nos casos neurológicos, normalmente o paciente não 

consegue esses movimentos. 

Já o palato mole pode ser tanto observado visualmente como pelo 

toque. O fonoaudiólogo pode introduzir o dedo indicador nessa região e sentir, 

através do tato, se o músculo se movimenta, contraindo-se; quando isso não 

ocorre, há indicativo de alteração nessa estrutura. Essa contração também 

pode acontecer somente em um dos lados do palato mole, mostrando então 

uma assimetria. Quando o paciente tem condições de produzir a vogal /i/, 

podemos observar se a movimentação do palato está ou não simétrica.  

Quando esse mecanismo de contração do músculo do palato mole 

apresenta-se alterado, teremos presença de resíduos de secreção ressecada, 

formando uma camada sob a mucosa dessa estrutura. Nos casos em que o 

paciente esteja secretivo, é necessário que o fonoaudiólogo retire esses 

excessos mecanicamente, com dedo de luva, enrolada numa gaze umedecida, 

tomando cuidado para não lesar a camada superficial da mucosa dessa 

região. Essa conduta deve ser realizada antes de ser observada a possível 



 38

alteração dessa estrutura, tendo em vista que esses resíduos ressecados na 

mucosa podem dificultar uma adequada movimentação. Caso não seja tomado 

o devido cuidado ao retirar esses excessos secretivos, podemos provocar 

sangramento e, conseqüentemente, uma nova camada poderá ser formada, 

dessa vez com aspecto um pouco pior do que o anterior, pois o paciente, 

logicamente, não terá condições de expulsá-la.  

2.2.3 Avaliação da sensibilidade 

 Segundo Silva, Gatto e Cola (2004), devem ser consideradas as 

seguintes estruturas: 

• facial: bochecha, queixo. 

• Intra-oral: hemilíngua direita, hemilíngua esquerda, ponta, meio, parte 

superior da língua. 

• faringe: direita e esquerda, sendo considerado normal quando o paciente 

consegue mover a ambas. 

2.2.4 Avaliação da sensibilidade específica 

Essa sensibilidade deve ser considerada alterada quando o indivíduo 

não referir ou não apresentar reconhecimento gustativo: doce, salgado azedo 

e amargo. Porém, esse tipo de avaliação pode ser questionável, pois, do ponto 

de vista psíquico, a gustação pode também ser determinada por aspectos 

psíquicos e culturais. Além disso, se partirmos do pressuposto de que alguns 

pacientes neurológicos já não dão conta de deglutir sua própria saliva, e como 

este teste pode provocar, justamente, um aumento dessa substância, tendo 

em vista que as glândulas salivares aumentam sua produção ao serem 
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provocadas por qualquer tipo de sabor, testar essa sensibilidade pode 

provocar aumento do risco de broncoaspiração.  

Nesse sentido, essa observação pode não ser tão importante nesse 

momento inicial de avaliação. Apenas deve ser efetivada se o paciente já se 

mostrar em condições de realizar uma deglutição segura. 

2.2.5 Reflexos posturais 

Devem ser observados pelo profissional os seguintes reflexos: RTL 

(hiperextensão cervical) e RTC. A presença deles indica alteração. 

2.2.5 Ausculta cervical e pulmonar 

A ausculta cervical deve ser considerada alterada se há na região 

laríngea ruídos audíveis ao estetoscópio, durante a deglutição. 

A ausculta pulmonar deve ser considerada alterada na presença de 

ruídos audíveis ao estetoscópio na região pulmonar. 

 

2.3 Principais técnicas utilizadas no diagnóstico e na terapia funcional 

 No diagnóstico clínico dos aspectos funcionais orais da disfagia, é 

possível observar sinais e sintomas específicos, que se caracterizam por 

alterações em qualquer etapa e/ou entre as etapas da dinâmica da deglutição.  

Geralmente, é possível perceber uma grande dificuldade já na fase oral. 

Com freqüência, os disfágicos não apresentam o reflexo da deglutição, que 

pode ser observado tocando-se com uma espátula nos pilares anteriores 

localizados na região posterior da língua.  
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Com relação à língua, esta pode estar alterada tanto na motricidade 

quanto na sensibilidade; aspectos estes fundamentais para a deglutição da 

saliva. Os pacientes apresentam, normalmente, grande acúmulo de saliva na 

região oral, o que sugere possível penetração laríngea desse material. Mas 

podem também apresentar mucosa intra-oral ressecada, característica 

possivelmente sugestiva de uma penetração laríngea de saliva.  

Porém, existem situações, como idade avançada (xerostomia) e diabete 

(medicamentosa ou não) em que encontramos tanto a mucosa intra-oral 

quanto a língua ressecadas. Na realidade, a função da deglutição está 

adequada, mas, por conta do ressecamento, o paciente não consegue deglutir. 

Basta sugerir, então, o uso de saliva artificial para que ocorra uma adequada 

deglutição do alimento.  

De acordo com Davis (op. cit.), cerca de 1500ml de saliva são 

secretados por dia, o que representa um ph de, aproximadamente, sete, sendo 

essa a condição ideal para proporcionar funções importantes, tais como: 

facilitar a deglutição; manter a boca úmida, causando sensação de conforto; 

facilitar os movimentos dos lábios e da língua; além dessa produção possuir 

uma atividade antibacteriana. A produção de saliva é, portanto, fundamental 

para uma adequada deglutição.    

Diante da importância da produção de saliva, a língua pode, em alguns 

casos de disfagia, apresentar características singulares, tendo em vista que o 

paciente apresenta boca ressecada em decorrência da broncoaspiração da 

saliva; conseqüentemente, a língua também fica ressecada, de modo que 
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existe a necessidade de uma boa observação, que pode ser feita através da 

inspeção e da palpação.  

Conforme Ramos (1999), a inspeção deve ser realizada com iluminação 

homogênea da cavidade oral, solicitando ao paciente que coloque a língua 

para fora com a boca aberta, para ser verificada a região dorsal. Já para a 

verificação da região faríngea, pede-se ao paciente para dizer “aaa...”, com a 

língua em protrusão ou, o que é mais correto, utiliza-se uma espátula de 

madeira como abaixador de língua. Para a pesquisa da região inferior desta, o 

paciente é solicitado a colocar o ápice da língua próximo aos incisivos 

superiores, com a boca aberta. As bordas da língua são pesquisadas pedindo 

ao paciente que execute a protrusão lateralizada.  

A motilidade lingual, intrínseca e extrínseca, é examinada através dos 

movimentos horizontais, verticais e circulares, a serem executados pelo 

paciente segundo solicitação do fonoaudiólogo. Quando isso não é possível, o 

profissional deve puxar a língua do paciente para fora, segurando-a entre os 

dedos indicador e polegar com o auxílio de uma gaze, para que a mão não 

escorregue na umidade.  

Outra maneira de observar as condições físicas da língua é a palpação, 

usada quando há necessidade de se verificar o tônus geral e o estado de 

consistência de possíveis lesões localizadas ou regionais. É feita com a mão 

enluvada, sendo que o profissional deve puxar para fora o ápice lingual com a 

mão esquerda em pinça, enquanto a mão direita, pelas extremidades do 

polegar e do indicador, também em pinça, procura verificar os caracteres 
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físicos de consistência de toda a língua e das possíveis lesões nela 

localizadas. 

As principais alterações de interesse fonoaudiológico observadas na 

língua são: forma, coloração, volume, motricidade e distúrbios sensoriais. 

Considerando que o aspecto global desse músculo é importante para uma boa 

função e mecânica da deglutição, deve-se observar se está normal, 

apresentando então: distribuição regular da mucosa e das papilas, sulcos 

longitudinais e transversais apenas visíveis, muito pouco reentrantes na 

grande maioria dos indivíduos. (Ramos, 1999) 

Algumas alterações do aspecto da língua que devemos considerar nos 

pacientes disfágicos são: 

- Língua saburrosa ou língua suja, que aparece mais esbranquiçada que o 

normal, por hipertrofia de suas papilas, sem uma descamação suficiente que, 

naturalmente, ocorre na mastigação normal dos alimentos sólidos e o 

subseqüente trabalho dos movimentos do bolo alimentar dentro da boca, antes 

da deglutição buco-faríngea. Essa característica pode aparecer nos pacientes 

que não mastigam, por falta de ingestão por VO de mais de 24 ou 48 horas. 

Também pode acontecer com aqueles que ingerem alimentos na consistência 

cremosa ou líquida (sem mastigação).  

Na prática clínica é possível observar que alguns pacientes com essa 

característica de língua apresentam sintomas de insegurança e de medo de 

doenças, e obsessivamente inspecionam-na no espelho, julgando, pelo seu 

aspecto, que são portadores de doença digestiva. Ocorre, também 
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obsessivamente, a prática de limpeza com escova de dente, algodão, gaze 

com cepacol e outras substâncias.  

Em síntese, em indivíduos que não se preocupam com essa questão, a 

língua suja exprime, apenas, a falta de mastigação e de movimentação do bolo 

alimentar na cavidade oral; já aqueles que demonstram uma preocupação 

excessiva, freqüentemente questionam o fonoaudiólogo e outros profissionais 

sobre a possibilidade da existência de uma doença digestiva. 

- Língua seca: com coloração acastanhada, normalmente está relacionada 

a desidratações com freqüente associação da acidose metabólica, como nos 

casos de febre ou qualquer condição desidratante. Esse aspecto pode se dar 

pela falta de esfoliação junto com a proliferação de fungos, normalmente 

existentes em região intra-oral, e sangue coagulado escuro, decorrente de 

hemorragias capilares que, por sua vez, levam à acentuada falta de umidade.  

A sensação subjetiva do paciente é de secura na língua e na boca. Muitas 

vezes, existe a necessidade de uma conduta agressiva, como remover 

cirurgicamente essa crosta, que pode, inclusive, bloquear qualquer tentativa de 

movimento, e sua possível umidificação por meios artificiais, como o uso de 

saliva artificial. No pós-cirúrgico, normalmente, uma boa umidificação é 

suficiente para manter condições básicas para uma VO sem problemas. 

- Língua lisa e pálida: normalmente, além de pálida, nesse caso a língua é 

lisa e hipotônica. Essas características estão associadas a problemas de 

microcirculação, estado nutritivo e concentração de vitaminas (anemias), que 

podem provocar uma atrofia das papilas da língua, desencadeando, assim, 
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essa aparência. O principal sintoma está relacionado à diminuição da 

sensibilidade, dificultando a manipulação adequada do alimento e podendo 

causar lesões na língua durante a mastigação.   

                

2.4 Objetivos fonoaudiológico no tratamento funcional das disfagias.  

  O processo de reabilitação envolve um programa de exercícios 

progressivos para melhorar a fisiologia da deglutição orofaríngea. Os objetivos 

do programa de tratamento devem ser (Logemann, 1998): 

• Restabelecer a alimentação por via oral; 

• Possibilitar a manutenção de hidratação e nutrição adequadas; 

• Alcançar a deglutição segura. 

Quando o tratamento é realizado no hospital, este deve disponibilizar um 

ambiente sem muito trânsito de pessoas, sendo que o fonoaudiólogo deve 

respeitar a rotina de cada instituição, com seus horários de controles vitais e 

medicação. No caso de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), é necessário 

seguir o protocolo de atendimento da instituição, sendo importante respeitar os 

horários de visita.  

2.4.1 A reabilitação fonoaudiológica na UTI 

Antes de abordar o paciente, o fonoaudiólogo deve ler o prontuário 

médico e, se necessário, também abordar o especialista responsável pelo 

caso para obter detalhes das condições físicas. Às vezes, por exemplo, o 
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médico refere que o paciente não deve ser manipulado devido a um 

rebaixamento do quadro clínico, sempre relacionado às condições vitais. 

Quando o paciente está traqueostomizado, deve-se checar a pressão 

do cuff (no caso da cânula com cuff). Após esse cuidado, este deve ser 

desinsuflado para, só então, se dar início aos exercícios4.  

A laringe também precisa ser manuseada cuidadosamente, para não 

provocar a saída da cânula, e também para não machucar o paciente ou lhe 

provocar medo, o que poderia, conseqüentemente, gerar mais tensão nessa 

região. É comum o paciente traqueostomizado realizar movimentos 

inadequados da região cervical, com conseqüente tensão e alterações de 

tônus, postura e movimentos, o que certamente colabora para a evolução da 

disfagia.  

É importante ressaltar que esses movimentos inadequados podem ser 

tanto de tensão quanto de autoproteção, pois, estando a traquéia exposta, isso 

pode dar ao paciente a sensação de insegurança. A tensão também pode ser 

atribuída a uma tendência natural de fugir do perigo, o que provoca a emoção 

do medo.  Nesses casos, o fonoaudiólogo deve movimentar as mãos longe da 

cânula e só aproximá-las lentamente e quando necessário. Ao final do 

tratamento, é fundamental perguntar aos pacientes sobre as suas sensações. 

Comumente, escuto relatos de que temem que a mão do terapeuta esbarre na 

cânula. É evidente que esse temor pode produzir efeitos, o que deve ser 

                                                   
4 Apesar de saber que o paciente pode ser manipulado com o cuff insuflado, tento evitar essa 
postura sempre que possível, pois pode prejudicá-lo, por exemplo, na estimulação do reflexo da 
deglutição. Este, ao ser desencadeado sistematicamente, provoca uma movimentação das 
estruturas que participam da deglutição, e se o cuff estiver insuflado, por conseqüência, a traquéia 
sofrerá uma maior pressão, o que pode lesar sua mucosa (estenose de traquéia). 
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considerado pelo terapeuta, tendo em vista que isso interfere no tratamento. 

De fato, quando a cervical é tensionada, as vias aéreas ficam desprotegidas e, 

conseqüentemente, uma penetração laríngea de dieta se torna inevitável. 

∴ 
Pois bem, tracei acima um quadro geral sobre a disfagia e sobre as 

linhas gerais do tratamento fonoaudiológico de reabilitação da deglutição, 

incluindo a dinâmica multiprofissional necessária à ação fonoaudiológica, em 

particular quando esta ocorre em contexto hospitalar.  

Dado o escopo do trabalho hospitalar do fonoaudiólogo no trato com 

essa disfunção, é possível considerar então, mais de perto, questões 

relacionadas aos sujeitos por ela acometidos: sua história de vida e as 

mudanças que o adoecimento traz; o estranhamento diante da hospitalização 

e, principalmente, o sofrimento que a doença, e suas seqüelas, produzem e/ou 

intensificam, fazendo com que tais questões incidam sobre o tratamento, 

interferindo decisivamente em seu curso.   
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3 

DISFAGIA: ASPECTOS PSÍQUICOS 

 

À medida que aguçamos o olhar sobre os problemas da clínica 

fonoaudiológica praticada em hospitais, especificamente nos casos de 

disfagia, mais nitidamente se destaca a necessidade de considerar os 

aspectos psíquicos dos pacientes. Não basta tratar os fatores de ordem 

anatômica e/ou fisiológica; é preciso, também, pensar no sujeito acometido por 

esse tipo de distúrbio.  

Apesar do restabelecimento funcional satisfatório no mecanismo da 

deglutição, que coloca o paciente em condições de receber uma dieta por VO, 

observamos, em vários casos, a recusa dessa alimentação pelo paciente.  

Nesse tipo de situação, é necessário manter o aporte nutricional por via 

alternativa e por um período maior do que o recomendado (do ponto de vista 

funcional), o que pode desencadear uma regressão nos ganhos da reabilitação 

alimentar. Essa regressão ocorre porque a presença da sonda, geralmente, 

inibe os reflexos já restabelecidos, sendo necessário retirá-la para que o 

trabalho fonoaudiológico não sofra uma estagnação, com prejuízos para a 

conclusão do caso. 

Nessa medida, a cura da disfagia pode não ser possível somente com o 

emprego técnico de exercícios de reabilitação oral, que caracterizam o 

atendimento de rotina. Caberia, nesses casos, considerar as dimensões 

subjetivas do paciente, que está assolado por dores, ansiedades, medos e 



 48

angústia. Caberia recebê-lo numa relação de confiança, disponível para 

escutar e para ajudá-lo no enfrentamento de seu sofrimento.  

É verdade que, no geral, os pacientes recebem uma boa quantidade de 

atenção no hospital, mas temos de considerar que são colocados nas 

“engrenagens” desse tipo de instituição, sendo atendidos por um grande 

número de profissionais, que nem sempre têm condições de escutar os 

sofrimentos do outro, os modos singulares que cada um tem para vivê-los e 

enfrentá-los. Observo com certa freqüência, por exemplo, o uso de um 

discurso infantilizado por parte de alguns profissionais, com o emprego do 

diminutivo para explicar os procedimentos e diagnósticos médicos: “Vou dar 

uma picadinha”; ou “Vou pegar sua veinha”; ou “O Sr. vai tomar um 

remedinho”; “A Sra. está com uma Pneumoniazinha”. Esse recurso acaba por 

dificultar ao doente a adoção de uma atitude mais aberta e madura em face de 

sua enfermidade; ou seja, sem querer, dificulta-se a criação de possibilidades 

terapêuticas, uma vez que, por tais vias, exclui-se o paciente da condição de 

sujeito, e de responsável por seu tratamento e cura.  

A dinâmica hospitalar e a situação em que o paciente se encontra, de 

dor, sofrimento, limitação, temor e, às vezes, até de culpa pela sua situação, 

podem também produzir sintomas de natureza psíquica, associados a tal 

cenário de fragilização, acarretando – no que interessa aqui – resistências 

inconscientes ao processo de alimentação, entre outros aspectos.  

Assim, a recusa da alimentação por VO pode representar um transtorno 

em termos psíquicos, que opera na interface entre os planos simbólico e 

orgânico. Por exemplo, o paciente pode associar a alimentação à dor e ao 
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desconforto do impacto da lesão (TU, AVC, TCE) e de seus desdobramentos: 

hospitalização, mudança abrupta de possibilidades físicas, relacionais, sociais, 

profissionais, etc. Nessa medida, a alimentação pode ser representada como 

ameaça física à vida, daí o medo de complicações no quadro clínico, como no 

caso de broncoaspiração, que provoca pneumonia aspirativa e muita angústia 

frente à possível intensificação do sofrimento e da dor (pessoal e/ou familiar). 

A alimentação ou sua recusa, igualmente, podem representar reações 

psíquicas ao estado de desamparo e de estranhamento diante da doença, das 

seqüelas e da internação, uma vez que a cena alimentar é cultural, 

simbolicamente constituída, em rituais que começam na alimentação do bebê 

pela mãe e atravessam toda a existência e a memória pessoal e social.  

A resistência aparece, então, como resposta inconsciente do doente; 

resposta precária, pois não resolve o problema, mas única possível em face 

das circunstâncias. Tal precariedade significa também um pedido de atenção, 

um apelo de presença e de acolhimento por parte do clínico. 

De acordo com Balint (2005, p. 231), “toda doença é também o veiculo 

de um pedido de amor e de atenção. Um dos mais comuns conflitos do homem 

é determinado pela discrepância entre sua necessidade de afeto e a proporção 

e qualidade que o meio pode e quer lhe oferecer”.  

Lembro-me de uma senhora de idade, que foi acometida por um 

Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (AVCI), com uma única seqüela: 

dificuldade de locomoção. Em decorrência da entubação pós-cirúrgica, ela 

desenvolveu uma disfagia, a qual pôde ser revertida em sete atendimentos 

fonoaudiológicos, ficando então apta a receber dieta por VO. Ainda assim, ela 
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recusava essa alimentação, além de permanecer em um estado de sonolência, 

que foi diagnosticado pela equipe médica como sintoma depressivo.  

Dando andamento ao trabalho fonoaudiológico, percebi que essa 

senhora respondia às minhas tentativas de contato e supus que seu estado de 

sonolência poderia se relacionar a uma espécie de fuga da realidade. Diante 

disso, expliquei-lhe que ela estava em condições de comer e que sua recusa 

se devia ao fato de estar muito angustiada. Relatou-me, então, que não 

conseguia comer porque sentia algo “parado” em sua garganta. Disse-lhe: 

“Percebo sua aflição, estou aqui para ajudá-la e, se a senhora quiser, pode 

falar sobre o que realmente a está deixando deprimida”. Nesse momento, 

lágrimas rolaram de seus olhos. Ela me contou que estava muito triste, pois 

sabia que, ao sair do hospital, deveria morar com a filha, que certamente não 

permitiria que ela ficasse sozinha. Porém, essa senhora sempre fora 

independente e gostaria de continuar em sua casa. Sugeri que conversasse 

francamente com sua filha e que, junto com ela, procurasse resolver tal 

preocupação, se não como idealmente desejaria, do modo mais satisfatório 

que fosse possível. A partir daí, a paciente começou a comer e teve alta 

hospitalar após três dias de aceitação da VO.      

Também é possível pensar que a resistência à VO decorre do desejo de 

ferir ou comover o outro, no sentido de dar vazão a sentimentos e estados 

afetivos instáveis e conturbados pelo conjunto de fatores que configuram a 

situação do doente. Aliás, este tipo de cena também atualiza conteúdos 

infantis, de épocas em que se chama a atenção dos adultos satisfazendo-os 

por comer o que oferecem e consideram necessário à criança ou negando a 



 51

alimentação ou certos alimentos (no todo ou em parte) para irritar, sensibilizar 

ou apelar pela escuta dos mais velhos, particularmente a mãe. 

No caso das disfagias, é freqüente que alguns pacientes mostrem certa 

agressividade no momento da alimentação por VO. Muitos gritam, dizendo que 

não querem comer e que não adianta insistir; outros chegam a atirar os 

utensílios no chão, e até mesmo no fonoaudiólogo.   

As novas realidades corporais, subjetivas e relacionais, atravessadas 

por questões limiares (social, pessoal, profissional...), mostram que a 

resistência à alimentação por VO é marcada por intenso sofrimento e 

desterritorialização psíquica, sobretudo se recordarmos que os disfágicos, 

muitas vezes, são portadores de lesões neurológicas importantes, que podem 

levá-los a uma cadeira de rodas ou a um leito, à dependência de terceiros para 

se alimentarem, para higiene pessoal, para locomoção, para comunicação, etc. 

Nesse contexto, é comum também que o paciente atualize conteúdos 

psíquicos de sua história de vida, mobilizados pela doença e pela condição 

fragilizada da internação hospitalar. Essa atualização opera, por exemplo, por 

meio de comportamentos, atitudes e enunciados dirigidos ao terapeuta e 

vividos como se fossem específicos da relação com o clínico, quando, na 

verdade, são a presentificação de problemáticas subjetivas, que vêm à tona 

como uma espécie de transbordamento da energia psíquica, transtornada e 

intensificada pelo estado de sofrimento no qual se encontra o doente. 

Esse processo de atualização de conteúdos arcaicos em novas relações 

e contextos é denominado transferência, conceito criado por Freud para o 
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trabalho psicanalítico, mas que aponta para um fenômeno humano geral, 

devendo ser reconhecido e considerado em qualquer atividade clínica, ainda 

que com uso distinto, em termos técnicos, daquele que faz a Psicanálise. 

Desse modo, ao considerar a transferência como um fenômeno 

humano, admite-se que ela também acontece durante o tratamento 

fonoaudiológico com o disfágico, sendo que, nesse caso, o problema essencial 

que devemos enfrentar é disparado pela relação do paciente com os 

conteúdos psíquicos que a enfermidade pode aguçar, intensificar. A 

atualização de conteúdos psíquicos na figura do terapeuta pode ser disparada 

pela dor física, pela deterioração das funções físicas, possivelmente pela 

presença de modificações corporais visíveis, sensações estranhas, etc. Mas 

remontam aos afetos do paciente, ou seja, aos modos pelos quais se 

reconhece nas relações com o outro e consigo mesmo.  

Se for assim, as demandas psíquicas do paciente estão ligadas ao 

sofrimento advindo do fato de que as lesões o colocam em face de sua própria 

história de vida, das representações e da imagem de si, agora transtornadas 

pela condição física, subjetiva e social, que se desenham em função das 

seqüelas orgânicas e dos fantasmas que elas criam e/ou alimentam no 

funcionamento psíquico.  

Cenários desse tipo são vivenciados com alguma freqüência durante o 

trabalho de introdução de alimentação por VO em disfágicos. Isso porque a 

alimentação está longe de ser apenas a satisfação de uma necessidade física; 

ao contrário e como já mencionado, nela estão representados rituais de 

socialização, relações afetivas, desejos, efetuação do prazer oral, etc. Em 
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outras palavras, não se come apenas para matar a fome, mas também para 

saciar um desejo, ou para satisfazer um desejo do outro: a criança 

amamentada sacia a fome e realiza dois desejos, o seu e o de sua mãe. 

Alimentamo-nos também para estar com o outro, em contextos diversos: 

celebração em família, cenas amorosas e ritualísticas, etc., etc. 

Palladino, Souza e Cunha (2004) referem que acometimentos ligados a 

transtornos orais demandam leitura verticalizada, além da técnica. De fato, 

abordagens centradas apenas nos mecanismos da deglutição podem não dar 

conta da conclusão de um quadro disfágico, lembrando que, como já foi dito, 

existem fatores e acometimentos que escapam à reabilitação motora.   

Nessa medida, lidar com a alimentação impõe a necessidade do manejo 

da transferência, pela qual o fonoaudiólogo impulsiona o paciente a tomar 

consciência dos determinantes psíquicos de seu quadro. O manejo de tais 

conteúdos depende de escuta clínica acurada, que é viável num atendimento 

hospitalar, ainda que não seja muito freqüente. Segundo Balint (op. cit., p. 37), 

“qualquer um que se preocupe em sentar-se meia hora e ouvir um doente 

durante o que se denomina ‘estadia de uma semana no hospital para 

observação’ pode ter uma idéia das apreensões, ansiedades e dos fantasmas 

incontroláveis dos quais as pessoas internadas são presas durante este 

tempo”. 

O fonoaudiólogo, a partir do aprimoramento de sua escuta clínica, 

poderá estimular a enunciação das sensações, dos estados afetivos, 

interpretando, pontuando e devolvendo esses conteúdos ao paciente, que 
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então poderá utilizá-los como suporte para a (re)elaboração de sua condição 

pessoal e relacional, ou seja, sua reestruturação subjetiva. 

 Nos quadros disfágicos, o sintoma psíquico pode se configurar como 

recusa da VO, o que permite pensá-lo também enquanto um aspecto da 

relação do sujeito com sua doença. É comum, por exemplo, pacientes que 

solicitam o restabelecimento da via oral com insistência. Porém, após o 

restabelecimento funcional, surge a recusa, indicando que aquele pedido era 

indício de uma demanda, isto é, de conteúdos latentes que, não podendo se 

expressar de outro modo, vinham à tona como reclamo, impaciência, pedido 

de atenção e de presença capaz de ajudá-lo a interpretar o mal-estar. Sem 

tradução, este se confunde com transtornos visíveis, como não conseguir se 

alimentar por VO.  

Em alguns casos, nos quais impera a agressividade, mesmo que o 

paciente até aceite a porção da dieta ofertada e que a retire da colher com boa 

apreensão labial, com freqüência, em seguida, acaba expelindo a comida e 

sujando a própria vestimenta. Nesse momento, qualquer pessoa que esteja em 

sua frente corre o risco de ser um alvo de seu sintoma. Situações como esta 

também convocam no fonoaudiólogo a necessidade de permitir o “deságüe” 

transferencial, isto é, de se constituir num “espaço” afetivo (capaz de ser 

afetado e de suportar os afetos do outro), acolhendo e ajudando na 

organização da estrutura subjetiva do paciente.  

Por outro lado, embora muitas vezes vários pacientes entendam e 

aceitem a possibilidade de uma via oral, falta-lhes domínio, ou seja, eles 

dependem de terceiros para a alimentação. Pode ser impossível para alguns 
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controlar a vontade de fechar a boca e, sem perceber, o fazem no momento da 

oferta da via oral. Outras vezes, apesar de um controle motor oral adequado, 

no momento da oferta o paciente produz sialorréia, tem náuseas, transpira, 

apresenta taquicardia ou se torna inquieto. Isso sugere que, no momento da 

introdução da VO, há uma espécie de pânico, como se a alimentação 

anunciasse perigos contra os quais inconscientemente se defendem: riscos de 

piorar, de morrer ou, pelo contrário, risco de melhorar, de sair do hospital e de 

ter que enfrentar a vida sob a nova condição: com seqüelas; medo da invalidez 

e da rejeição; incertezas em relação ao futuro imediato e assim por diante. 

Tudo isso nos leva a considerar a ambivalência na relação entre o 

estado físico e o psíquico desses pacientes. Por exemplo, o aparecimento de 

paresia ou paralisia na metade do corpo, depois da lesão, pode significar 

acometimento da zona motora. Nesse caso, o sujeito possivelmente terá de 

conviver com essa seqüela pelo resto de sua vida. Seu estado físico 

comprometido é dessimétrico em relação à imagem que tem de si e à sua 

imagem inconsciente do corpo (Dolto, 2002a), ou seja, ao modo como deseja e 

espera que seu corpo aja para realizar seus desejos.  Diante disso, o paciente 

fica sujeito a redefinir sua condição e seu perfil subjetivo, sem o que 

dificilmente reconstruirá uma vida minimamente satisfatória.  

Tais fatores desencadeantes (seqüelas) podem provocar “angústia”, o 

que nos levar a lembrar Dolto (2002b, p. 308).  

“A angústia por supertensão provoca um mal-estar, e o mal-estar é 

sentido como culpa já em primeiro grau; em seguida, como ele cristaliza as 

forças vivas no indivíduo, este se sente secundariamente culpado por não 
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enfrentar, por faltar em dignidade ligada ao fato de assumir seu desejo, que 

está enraizada no ser humano desde sua origem. É por isso que a angústia 

tem necessidade de se expressar. Se ela não pode se expressar em palavras 

é pelo comportamento ou pelo funcionamento corporal, pelo comportamento 

do corpo em sociedade ou pelo comportamento caracterial, ou por uma 

disfunção do corpo vegetativo, ou motor que a angústia se expressa”.    

De fato, não raras vezes testemunhamos relatos em que a questão da 

angústia fica clara, como este que se segue, feito por um de meus pacientes, 

que apresentava recidiva de tumor pulmonar: 

“No decorrer de toda minha vida, nunca recebi ordens, muito pelo 

contrário, sempre dei ordens, trabalhei muito e procurei ser o melhor. Viajei 

praticamente o mundo inteiro, e hoje estou aqui. Todos me pedem para ter 

calma, paciência. Agora, me diga, como posso ter calma se sei que não tenho 

muito tempo de vida? Fiz muita besteira no decorrer de minha vida, de 

algumas eu me arrependo, de outras não; não tenho religião, pois minha 

religião sempre foi o meu trabalho, com o qual adquiri alguns bens. Agora, eu 

pergunto, pra que tudo isso? Valeu a pena tanta luta? Hoje percebo que nada 

disso pode me ajudar. Então, pra quê? Estou aqui neste hospital e ninguém 

tem tempo para me ouvir, sei que virei um número, ou até minha doença. 

Ninguém me ouve, só sabem pedir para eu ter calma. Estou falando com você 

e chorando, sou mesmo muito chorão. Nem te conheço direito e falo de uma 

parte minha tão íntima. Não sei por que, mas você foi a única pessoa que 

entrou no meu quarto e senti que podia me ouvir. Penso que é por que você 

me tratou como um ser humano e em nenhum momento me pediu para ter 
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calma. Não sei se é sua experiência clínica ou se faz parte de seu trabalho, 

mas existe alguma coisa em você que a faz ser diferente dos outros. E isso me 

permitiu falar”.  

Respondi então: “Estou aqui também para te ouvir”. Após esse diálogo, 

meu paciente esboçou um sorriso.  

Estava diante de um estado intenso que pôde ser, enfim, comunicado, 

causando compreensão e alívio em um momento bastante delicado. O 

paciente busca, ansiosamente, ser ouvido, pois a desesperança imposta pela 

doença ganha corpo a cada dia nesses quadros.  

Esse tipo de desabafo é uma constante em nosso trabalho: são 

inúmeros os casos de sujeitos que nos “oferecem” seus sofrimentos; e estes 

não podem ser enfrentados apenas com exercícios orofaciais padronizados. 

Eles temem pelo futuro e querem ser acolhidos em suas dores; o que só 

acontece numa relação verdadeira e profissionalmente consistente com seu 

terapeuta – o fonoaudiólogo, no caso.  

Cabe reiterar que a relação do fonoaudiólogo com o paciente, na 

problemática aqui tratada, tem início com a imposição de uma negação, a de 

alimentar-se. Se o profissional desconsiderar os aspectos que aqui foram 

levantados (e outros ainda), corre o risco de comprometer o tratamento.  

A complexidade dessas questões dá ensejo para o relato dos dois 

casos clínicos selecionados, que, por serem emblemáticos do que aqui 

destaquei, podem levar adiante a reflexão proposta, mostrando a pertinência e 

a necessidade em considerar e desenvolver competências profissionais para 
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lidar com a dimensão psíquica dos casos de disfagias. Mais que isso, para 

manejá-los com a complexidade biopsíquica aí envolvida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 59

4 

DOIS CASOS CLÍNICOS: MÉTODO E MANEJO TERAPÊUTICO 

 

4.1. Método 

 A pesquisa sobre os dois pacientes5 estudados na dissertação tem o 

design de um estudo de caso clínico, com caráter descritivo e qualitativo. 

Trata-se, respectivamente, de apresentar e analisar as características de cada 

um deles em suas particularidades, e de buscar esclarecer sentidos e 

significados dos sintomas disfágicos e da condição subjetiva desses pacientes 

durante a hospitalização e o tratamento fonoaudiológico nesse contexto.  

 A escolha dos casos seguiu os seguintes critérios: são dois pacientes 

cujo atendimento clínico mostrou que, embora com funcionalidade para 

alimentação por via oral, não conseguiam se alimentar adequadamente por 

essa via. Ambos tiveram seus prontuários clínicos hospitalares analisados, 

considerando-se os dados neles presentes de maneira articulada aos registros 

pessoais da terapeuta e à sua memória e interpretação dos atendimentos.  

 Tais perspectivas permitiram organizar um conjunto diversificado de 

informações e percepções, abrindo a possibilidade de pensar os dois casos à 

luz de bases conceituais da clínica fonoaudiológica e também de algumas 

noções advindas da Psicanálise, tal como referidas no capítulo dois. 

 Antes de passar ao relato dos casos, é necessário destacar que os dados 

da pesquisa foram obtidos e utilizados em conformidade com a legislação 
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bioética vigente (Res. CNS 196/96), com consentimento informado da 

instituição para uso dos prontuários dos pacientes sujeitos da pesquisa (em 

anexo). 

 

4.2 O caso Carol 

Carol, uma moça solteira, na ocasião da internação com 26 anos de 

idade, trabalhava como secretária do prefeito de uma cidade, com quem 

também namorava.  

Antes de vir para a cidade de São Paulo em busca de tratamento, e 

também antes de o namorado tomar conhecimento das fortes e constantes 

dores de cabeça que acometiam a paciente, os pais da moça levaram-na em 

vários hospitais da região onde moravam. Segundo relato dos pais, os 

médicos atribuíam esse sintoma a uma possível depressão.  

Além das dores de cabeça, Carol apresentava problemas articulatórios: 

queixava-se de lentificação nos movimentos de língua.  

Assim que soube do quadro, e estranhando essas ocorrências, o 

namorado de Carol ficou bastante preocupado e considerou importante 

investigar mais sobre as causas desses sintomas. Após vários exames, 

fechou-se o diagnóstico de tumor cerebral. Foi considerada, então, a 

possibilidade de intervenção cirúrgica não invasiva.  

                                                                                                                                                          
5 - Para fins de sigilo, os nomes atribuídos aos pacientes estudados são fictícios. 
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Infelizmente, porém, dada à extensão do TU, constatou-se que, no caso 

de Carol, seria necessária uma craniotomia, que foi realizada pela equipe 

médica de neurocirurgia do hospital Santa Paula.  

Ao observarem o grau das lesões cerebrais, os médicos também 

concluíram que seria inviável investir na possibilidade de uma alimentação por 

VO. Optaram por uma via alternativa e definitiva de alimentação: a 

gastrostomia.  

No pós-cirúrgico, fui então consultada por um dos médicos que 

conduziam o caso. Ele relatou que a paciente precisava de atendimento 

fonoaudiológico, pois vinha apresentando grande quantidade de sialorréia. 

Provavelmente, Carol estava broncoaspirando a própria saliva, uma vez que o 

pulmão estava evoluindo com piora e a paciente apresentava um estado febril 

constante, apesar do uso de antibióticos.  

Diante desse tipo de quadro, a terapêutica fonoaudiológica tem como 

objetivo inicial barrar a aspiração de saliva, tendo em vista que a VO estava 

descartada. Os familiares já tinham sido avisados sobre a necessidade do 

tratamento fonoaudiológico e estavam muito ansiosos, aguardando minha 

presença.  

Quando fui conhecer a paciente, um jovem se aproximou e me 

perguntou: “A senhora é a fonoaudióloga que vai ver minha namorada?”. 

Respondi que não sabia, e perguntei: “Quem é sua namorada?”. Ele me disse 

que se tratava de Carol e também o número de seu apartamento. Confirmei 

que estava responsável pelo caso e que ia avaliá-la. Ele se apresentou 
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dizendo seu nome e comentando: “Sou prefeito da cidade ** e estou disposto a 

qualquer sacrifício para salvar minha namorada. A senhora imagine que toda a 

população de ** está mobilizada numa corrente de orações e de apoio, numa 

expectativa de melhora da Carol”. Reafirmei que, assim que terminasse de ler 

o prontuário, daria início à avaliação fonoaudiológica. 

O diagnóstico médico indicava que a paciente havia sido operada de 

tumor epidermóide intracraniano (trata-se de um tumor congênito), com 

processos expansivos do IV ventrículo e invasão e compressão do cerebelo e 

tronco cerebral. Sofrera duas entubações e extubações orotraqueais num 

período de dez dias de UTI, o que sugeria provável inibição do reflexo da 

deglutição e assimetria laríngea decorrente da entubação. Ainda de acordo 

com o prontuário, na cirurgia havia sido retirada somente parte do tumor, por 

não ser possível sua total extirpação, em decorrência de infiltrações em áreas 

remanescentes. Com relação ao exame de ressonância magnética, o laudo 

registrava lesão talâmica em região têmporo-parietal do córtex cerebral, 

situada nos giros angular e supramarginal, o que sugere a possibilidade de 

problemas de linguagem.  

Além desses acometimentos, o laudo ainda registrava Acidente 

Vascular Cerebral Isquêmico (AVCI), com sinais de disfunção da barreira 

hematoencefálica no tálamo direito e nos lóbus occipitais, e também lesão 

residual das cisternas cérebro-medular, do ângulo ponto cerebelar e 

perimesencefálica.  

Diante de lesões tão consideráveis, foi possível supor que essa paciente 

teria alterações motoras ligadas à musculatura que participa da deglutição, 
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além de prováveis alterações relacionadas à gustação e ao tato, entre outras 

seqüelas. 

Ao entrar no quarto, encontrei o namorado de Carol em pé, ao lado 

esquerdo do leito, segurando a mão dela carinhosamente. Do lado direito, 

encontravam-se, também em pé, a mãe, o pai e uma irmã da paciente. 

Observei no semblante de todos um ar de cansaço, pareciam não conseguir 

dormir bem há algum tempo. Apresentei-me e comuniquei que, a pedido do 

médico que conduzia o caso, faria uma avaliação de Carol. O pai disse: 

“Estamos ansiosos por sua presença, pois o médico referiu a importância de 

seu trabalho”. Pedi que aguardassem na sala de espera enquanto a avaliasse 

e disse que falaria com eles imediatamente após a avaliação.  

No leito, uma mulher jovem, bonita, alta e esbelta. O seu corpo estava 

em decúbito dorsal e tomava toda a extensão da cama. No semblante, não 

identifiquei qualquer expressão de dor ou sofrimento. A cabeça estava 

levemente caída para o lado esquerdo. Aproximei-me e lhe fiz o seguinte 

relato: “Carol, eu me chamo Maria José, sou fonoaudióloga e estou aqui para 

fazer uma avaliação de sua deglutição, para ver no que posso ajudá-la quanto 

a isso. Para tanto, vou ter de observar sua boca, tanto a região interna, quanto 

externa; terei de tocar sua garganta com uma espátula, o que pode causar 

algum desconforto, porém, será por pouco tempo e não vai lhe causar dor. Vou 

também tocar em seu pescoço; se você sentir algum incômodo, por favor, me 

dê algum sinal, como mexer sua mão esquerda, que é capaz de realizar 

movimentos”. A paciente não esboçou qualquer reação as minhas palavras. 
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Iniciei a avaliação, observando a região interna da boca. Introduzi uma 

espátula através da comissura labial direita, deslizando-a para a região da 

bochecha direita, lado esse mais comprometido. Percebi que o músculo estava 

hipotônico e que havia travamento de mandíbula, o que inviabilizou uma 

avaliação mais profunda da região intra-oral. Por isso, me limitei, nesse 

momento, a observar a região externa. Havia uma assimetria labial visível e, 

ao tocar na laringe, percebi que essa estrutura apresentava alteração de 

mobilidade, com o lado direito mais preservado; o lado esquerdo não 

apresentava qualquer movimentação. Isso sugeria, também, uma alteração na 

elevação da laringe, o que é bastante comum nesse tipo de quadro. Observei 

ainda a presença do Reflexo Tônico Cervical Assimétrico (RTCA), pois a 

paciente permaneceu com a cabeça levemente vertida para o lado esquerdo, e 

quando eu a centralizava na linha média, logo em seguida se deslocava 

novamente para o lado esquerdo.  

Após esse procedimento, comuniquei à paciente que seria necessária a 

realização de exercícios fonoaudiológicos todos os dias, para que ela 

conseguisse deglutir sua própria saliva, mas que, para isso, precisaria de sua 

colaboração, pois o primeiro passo seria destravar sua mandíbula. Ressaltei: 

“Teremos de ter muita paciência, mas você pode conseguir. Então, se você 

não se opuser, nos veremos uma vez ao dia, durante o tempo que for 

necessário para você melhorar. Amanhã venho aqui para a gente iniciar os 

exercícios que possibilitarão sua melhora.” 

Dirigi-me aos familiares, pensando em como deveriam estar ansiosos. 

Quando abri a porta do quarto, todos se levantaram de suas poltronas e 
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vieram em minha direção. A mãe foi a primeira a se manifestar; com um 

semblante tenso perguntou: “O que a senhora acha, minha filha voltará a 

comer normalmente?”. Respondi que era possível, mas não fácil. Disse-lhe 

que Carol era jovem, e os jovens têm um poder de recuperação muito grande. 

Disse também que meu primeiro objetivo na reabilitação era inibir a 

broncoaspiração de saliva, pois tudo indicava que Carol estava com grande 

dificuldade de engoli-la e, conseqüentemente, seu pulmão poderia piorar. Para 

que isso não acontecesse, iniciaríamos os exercícios na manhã seguinte. 

Depois de me ouvir, a mãe continuou: “Mas não pode iniciar hoje?”. Respondi 

que preferia iniciar na manhã seguinte, porque Carol já fora manipulada por 

muitos profissionais naquele dia e, nas condições do momento, acreditava que 

um atendimento por dia era o mais adequado, assim evitaríamos o risco de 

provocar maior estresse.  

O namorado perguntou: “Mas qual é exatamente o seu diagnóstico?”. 

Respondi que, do ponto de vista fonoaudiológico, Carol estava com disfagia 

orofaríngea neurogênica grave. Expliquei se tratar de uma dificuldade na 

deglutição, que pode ter sido causada pelos acometimentos neurológicos e/ou 

pela entubação. Caso tivesse sido somente pela entubação, ela deveria 

responder mais rapidamente aos estímulos (em torno de sete a dez dias). 

Porém, se fosse decorrente dos acometimentos neurológicos, poderia demorar 

mais. Nesse caso, não saberia informar quanto tempo de terapia seria 

necessário, pois isso varia de paciente para paciente.  

Despedi-me de todos e saí do apartamento. Dirigi-me, então, ao balcão 

de enfermagem, onde mais uma vez solicitei o prontuário da paciente para 
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registrar minhas primeiras observações clínicas. Nem bem havia começado a 

escrever quando o namorado de Carol me abordou e, bastante preocupado, 

perguntou: “O que a senhora achou? Acredita que, realmente, Carol pode 

melhorar?”. Respondi que não poderia garantir, mas que havia possibilidades 

reais de melhora. Continuamos o seguinte diálogo: 

- E a gastrostomia como fica? – ele questionou. 

- Caso ela consiga uma boa funcionalidade na deglutição, tentaremos uma VO 

e, se isso acontecer, a gastrostomia será retirada.  

- Mas isso é possível? 

- Sim – esclareci. Na verdade, a gastrostomia é uma conduta radical e 

alternativa de alimentação, mas reversível nos casos em que os pacientes 

conseguem uma VO segura.  

- Então a senhora pode ter certeza que a Carol vai conseguir comer. Confio no 

seu trabalho, os médicos me falaram que, se a senhora não resolver, ninguém 

mais resolve, pois a senhora tem conseguido bons resultados em outros 

casos. 

Percebi que o rapaz confiava (ou se agarrava nisso) na equipe do 

Hospital, ao mesmo tempo em que procurava garantir que fizéssemos o 

máximo por Carol. Ele se despediu, enfatizando: 

- Até amanhã; estaremos aguardando a senhora ansiosamente. 

No dia seguinte, iniciei o trabalho com a paciente, enfatizando 

principalmente os exercícios de inibição do reflexo de travamento de 

mandíbula.   
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Quando cheguei ao apartamento de Carol, estavam a minha espera o 

namorado e a mãe da paciente - ambos à beira do leito, sendo que, como no 

dia anterior, o namorado estava ao lado esquerdo, e a mãe, ao lado direito.  A 

mãe falou: “Ficaremos na sala ao lado e, qualquer coisa, a senhora pode nos 

chamar”. Eles saíram do quarto e novamente fiquei sozinha com Carol, que 

estava em estado de semicoma, em decúbito dorsal no leito. 

Após me paramentar, pois, por suspeita de meningite, a paciente estava 

em isolamento de contato, aproximei-me e levantei a cabeceira do leito. Em 

seguida, apesar de saber que Carol poderia não estar em condições de me 

ouvir e de me responder, informei que colocaria um aparelho em sua região 

laríngea para fazer uma ausculta cervical, pois em qualquer situação clínica, 

pelo que foi exposto no capítulo anterior, considero básico e fundamental 

considerar o outro como sujeito, mesmo que ele não possa, ao menos 

aparentemente, responder como tal no momento. Com a ausculta, observei 

estetores de transmissão sugestivos de resíduos salivares em recessos 

faríngeos, sendo necessário aspirar antes de iniciar os exercícios propriamente 

ditos. De fato, estes podem provocar aumento de salivação e, 

conseqüentemente, aumentar ainda mais o risco de broncoaspiração.  

Solicitei, então, que um profissional de enfermagem realizasse a 

aspiração de saliva e só depois dei início aos exercícios pertinentes. Porém, 

Carol não conseguiu realizá-los. Estimulei então o reflexo da deglutição 

indiretamente, com a indução passiva da elevação laríngea, e percebi uma 

movimentação posteriorizada de língua, o que sugeria uma resposta positiva 

aos exercícios. Isso me deu um parâmetro de que a paciente poderia 
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responder aos exercícios, o que me deixou animada, pois é fato, na prática 

clínica, que qualquer resposta favorável no primeiro dia de terapia pode ser 

tomada como evidência de que o paciente tem potencial para responder bem 

aos estímulos, principalmente em um caso neurológico tão grave como este.  

Terminei essa sessão dizendo à Carol que ela havia se saído muito 

bem, e colaborado para a realização dos exercícios. Despedi-me e saí do 

quarto. Encontrei, então, a mãe e o namorado. Imediatamente, a mãe se 

levantou e veio em minha direção, perguntando: “O que a senhora achou? 

Carol vai responder bem à terapia?”. Respondi que, apesar da gravidade do 

quadro, estava otimista, pois Carol apresentara reação positiva aos estímulos, 

e isso era um bom sinal. 

Os atendimentos seguiram e na quarta sessão Carol conseguiu 

estabelecer um diálogo comigo, através de gestos, apresentando como 

respostas movimentos discretos de sim ou não com a cabeça. Porém, o 

travamento de mandíbula persistia, de modo que os exercícios eram 

enfatizados no sentido de induzir o destravamento dessa estrutura. Na sexta 

sessão, a paciente pôde enfim movimentar a mandíbula, tornando possível a 

estimulação em região intra-oral. Assim, além dos exercícios que vínhamos 

realizando desde o primeiro dia de atendimento, passamos a estimular o 

reflexo de deglutição e a sensibilidade da língua.  

Lembro que Carol apresentava resíduos secretivos e salivares em 

região de valéculas e seios piriformes. Anatomicamente, valéculas são duas 

depressões localizadas entre a epiglote e a raiz da língua, uma de cada lado 

da prega glossoepiglótica mediana, e os seios piriformes são depressões 
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profundas, localizadas nas laterais do adito da laringe. Primeiramente, retirei 

mecanicamente os resíduos das valéculas, com gaze enrolada nos dedos 

indicador e polegar, posicionando-os de maneira que fosse possível alçar a 

polpa deles nas valéculas e realizar movimentos circulares para trás. Realizei 

o mesmo procedimento com os seios piriformes. Ressalto que é necessário ter 

o cuidado de não realizar esse procedimento no ato da deglutição, sob o risco 

de machucar o paciente. Por esse motivo, esse exercício só é viável em 

pacientes que não apresentam o reflexo da deglutição. 

Após a retirada dos resíduos secretivos e salivares dessas regiões, 

realizei a estimulação do reflexo da deglutição propriamente dito, tocando nos 

pilares anteriores com o dedo indicador gelado (em cubo de gelo), alternando 

os lados. Ainda para facilitar o reflexo de deglutição, toquei o queixo da 

paciente com a ponta do dedo indicador, posicionado em direção horizontal; 

então girei o dedo para frente, até que a polpa dele tocasse no ponto do 

reflexo. Essa estimulação deve ser feita de três a cinco vezes em dois ou três 

momentos do atendimento, sendo que, uma vez desencadeado o reflexo, deve 

ser suspensa. Como Carol apresentava hipotonia de língua, estimulei a 

sensibilidade com dedemas – tecnicamente, estas são colocadas no dedo 

indicador e realizam-se movimentos póstero-anteriores em ambos os lados da 

língua e na região mediana, sempre no mesmo sentido.  

Com o intuito de estimular a movimentação da língua, também realizei 

passivamente lateralização, retração e protrusão dessa estrutura. No final 

dessa terapia, observei uma movimentação posteriorizada na base da língua, 

sem muita eficiência, mas, mesmo assim, era um sinal inequívoco de resposta 
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positiva aos estímulos. Essa resposta me levou a pensar na possibilidade de 

uma melhora rápida da deglutição, caso Carol não apresentasse nenhuma 

piora do quadro neurológico. Porém, assim como toda a equipe envolvida no 

caso, eu já sabia de antemão que ela novamente seria submetida a um 

procedimento neurocirúrgico. Os familiares da paciente ainda não haviam sido 

informados pelo neurocirurgião sobre essa necessidade.  

No decorrer dessa terapia, observei que Carol esboçava tentativas de 

reação: movimentos quase imperceptíveis com sua mão direita. Tomei isso 

como uma comunicação da paciente e disse a ela que entendia e me motivava 

com seu esforço para se comunicar comigo, querendo reagir apesar da 

extensão do acometimento em seu SNC.  

Conforme o programado, Carol foi submetida à nova cirurgia. Devido ao 

procedimento cirúrgico, ela ficou por dois dias na UTI, não sendo realizados 

nossos atendimentos, os quais só seriam retomados quando houvesse 

melhora do quadro clínico.  

A terapia foi retomada no terceiro dia de pós-operatório (PO) dessa 

segunda cirurgia, após Carol estar de volta ao quarto. Assim que entrei, 

observei que minha paciente estava um pouco agitada. Ela fazia alguns 

movimentos seqüenciais com a perna e com o braço direito, os quais, embora 

muito lentificados, significavam uma melhora. Com isso, os profissionais que a 

atendiam passaram a ter uma grande expectativa de recuperação, 

principalmente porque, até então, Carol não havia esboçado qualquer 

movimentação de membros. 



 71

Retomei o atendimento e percebi, nesse momento, que Carol me ouvia, 

pois, ao solicitar que mantivesse a boca aberta para a estimulação intra-oral, 

ela obedeceu prontamente; melhora que pontuei a ela como conquista de sua 

disposição em enfrentar suas dificuldades. Como sempre, ao finalizar a 

intervenção, também informei à paciente o que faríamos no dia seguinte.  

 Após essa segunda cirurgia, realizei oito sessões de terapia 

fonoaudiológica, que proporcionaram o restabelecimento funcional da 

deglutição de Carol. Na nona sessão, tentei iniciar terapia direta com dieta, 

com o intuito de treiná-la para manipulação do bolo alimentar, já que a 

paciente não apresentava mais resíduos salivares e nem secretivos em 

recessos faríngeos, o que era sugestivo de que sua deglutição estava 

restabelecida. Apresentei então dieta pastosa, mas Carol não a aceitou. Insisti, 

argumentando sobre a importância de se alimentar, mas ela simplesmente 

travou a mandíbula. Disse que, se ela não gostasse, eu poderia solicitar outro 

alimento, mas Carol nem se mexeu, apesar de já conseguir fazer contato com 

movimentos de cabeça.  

Chamei sua mãe, que estava animada com a possibilidade de a filha 

voltar a se alimentar por VO, e perguntei quais os alimentos de preferência de 

Carol. “Gelatina”, a mãe respondeu. Fiz nova tentativa, mas Carol também não 

a aceitou. Informei minha paciente que, diante de sua recusa, seria necessário 

manter os exercícios, pois se ela não aceitasse comer, teríamos de manter as 

condições funcionais para garantir a deglutição de saliva. 

No dia seguinte, décima sessão, uma nova tentativa de dieta VO, ainda 

com gelatina, mas também com pudim de chocolate, que, segundo o 
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namorado, Carol gostava muito. Mais uma vez a recusa. Não insisti e 

comuniquei que não havia problemas, que poderia comer quando tivesse 

vontade e que ninguém iria obrigá-la.  

Antes de sair, me ocorreu dizer-lhe que, caso resolvesse se alimentar, 

isto não colocaria em risco seu quadro clínico, pois sua deglutição estava 

restabelecida. Falei que entendia sua situação e seu medo, mas que também 

sentia seu desejo de melhorar, seu engajamento no tratamento. Finalizei 

afirmando que todos os dias lhe ofereceria algo para comer, mas que deveria 

comer somente “se” e “quando” estivesse pronta. 

Na décima primeira terapia, entrei no quarto com um pudim de 

chocolate. Carol comeu tudo. Na décima segunda sessão, preparei o almoço 

para lhe ofertar, pois o objetivo agora era uma VO segura e, principalmente, 

reverter a gastrostomia. Toda a equipe estava animada com essa 

possibilidade, como também, obviamente, os familiares. Isso provocou uma 

grande mobilização de todos os envolvidos com o caso.  

Fizemos uma programação para a introdução da VO. Para que Carol 

tivesse fome, foi necessário desligar a infusão de dieta por sonda duas horas 

antes da oferta do almoço, o que foi realizado pela equipe de enfermagem. 

Carol comeu uma quantidade suficiente para suprir seu aporte nutricional, 

demonstrando estar muito disposta.  Então ocorreu algo bastante significativo: 

o pai da paciente não estava presente e, quando ela terminou de comer, a 

mãe telefonou para ele e, bastante feliz, descreveu o que havia ocorrido. Ao 

ouvir o relato da mãe, Carol deu sinais de que estava entendendo a conversa, 

mexendo a mão e a perna direitas. 
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Porém, Carol não sabia que, no dia seguinte, seria submetida a um 

novo procedimento cirúrgico. Dessa vez, seus familiares foram informados 

com antecedência e estavam ansiosos, com ar de preocupação, embora se 

mostrassem animados pelo fato de a paciente ter conseguido se alimentar por 

VO.  

Após a cirurgia, Carol permaneceu, novamente, dois dias na UTI, sendo 

retomado o atendimento fonoaudiológico no terceiro dia. Ao reavaliá-la, 

observei somente uma lentificação no disparo do reflexo de deglutição. Após 

três dias de estimulação, este já estava restabelecido, de modo que reiniciei o 

treino por VO, o que foi bem aceito pela paciente. Iniciei, então, o desmame da 

sonda e introduzi dieta somente por VO.   

Após vinte e seis atendimentos, a gastrostomia foi revertida e Carol teve 

alta hospitalar, com orientação para que o atendimento fonoaudiológico 

continuasse, porém, agora, centrado na linguagem.  

Carol voltou para sua cidade e a última vez que tive notícias dela foi 

depois de um ano de sua alta hospitalar, através de seu namorado, que nos 

procurou no hospital. Ele contou que Carol estava muito bem, que ainda não 

falava, mas se comunicava por gestos. Relatou que tinha vindo ao hospital 

agradecer aos profissionais que a atenderam. À equipe de fonoaudiologia, ele 

disse: “Nascemos sabendo comer, as outras coisas aprendemos. Ver Carol 

com tantas seqüelas foi muito difícil, mas vê-la sem poder se alimentar era 

desesperança quase total, tenho certeza que também para ela”.   
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4.3 O Caso Valter 

Valter, mecânico de 44 anos de idade, casado, etilista, sofreu uma queda 

ao tentar pular o muro de sua residência. Encaminhado para a UTI do hospital 

Santa Paula com traumatismo craniano, foi submetido a uma craniotomia 

parietal6.  

A enfermeira do setor telefonou quando o paciente se encontrava no sétimo 

dia do pós-operatório (PO), pedindo que o avaliasse na UTI. Assim que 

cheguei à unidade, como de costume, fui abordada por alguns membros da 

equipe multidisciplinar, que acompanhavam o caso.  

A fisioterapeuta relatou que se tratava de um quadro difícil, pelo fato de ser 

um TCE grave, com limitações para manipulação corporal e exercícios 

motores. Além disso, o paciente era dependente de Bipap (aparelho usado 

para ventilação mecânica) e aspirado constantemente, pois ainda estava 

bastante secretivo e com grande quantidade de saliva na região orofaríngea. 

Em seguida, a enfermeira, além de advertir que se tratava de um TCE grave, 

avisou-me que o paciente estava usando colete cervical e torácico e que, se 

eu julgasse necessário, o cervical poderia ser retirado para a avaliação, mas o 

posicionamento do paciente precisaria ser mantido como estava, pois, em 

função da fratura, qualquer movimento poderia ser prejudicial7.  

                                                   
6 Trata-se de um procedimento neurocirúrgico de abertura de determinada porção craniana, 
empregada para remoção de conteúdo de compressão do encéfalo. Nesse caso em particular, 
essa técnica foi empregada por causa de hipertensão intracraniana causada por edema e 
hemorragia, o que conseqüentemente provocou um aumento do volume intracraniano (região 
parietal). 
7 É comum o fonoaudiólogo considerar que o trabalho com o disfágico só pode ser realizado com 
o paciente em posição mais elevada de tronco, o que nem sempre é possível. Acredito, no 
entanto, ser fundamental respeitarmos as especificidades posturais de cada paciente, 
determinadas pelo quadro clínico. 
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A fratura era de corpo vertebral D9, com ruptura de ligamentos 

interespinhosos e luxação de raque cervical, o que provavelmente levou a 

equipe médica a optar por uma tração esquelética contínua, com o objetivo de 

reduzir a luxação. O colete torácico tinha como função diminuir a pressão 

sobre o corpo fraturado (D9) e manter a melhor posição da raque durante o 

tempo necessário para a consolidação. Desse modo, quaisquer movimentos, 

num corpo já tão lesado poderiam de fato ser prejudiciais, principalmente 

devido às localizações lesionais.  

Nos casos de disfagia temos de manipular a laringe do paciente para 

observar alterações relacionadas a possíveis assimetrias. Porém, como a 

laringe está em posição anatômica intimamente ligada à região cervical, nesse 

tipo de caso o cuidado deve ser maior, para evitar a movimentação desta 

última.   

Após ouvir esses relatos da equipe do hospital, e percebendo que se 

tratava de um caso que exigia cuidados extremos relacionados à manipulação, 

limitando as possibilidades de movimento, preferi falar com o médico 

responsável antes de iniciar a avaliação. Ele relatou então: “É um caso 

complicado de Politraumatismo. O paciente está no sétimo PO de craniotomia 

e gostaríamos de iniciar fonoterapia o mais rápido possível, para ver se não 

complica ainda mais o pulmão, pois ele já apresenta derrame pleural em 

ambos os lados, sendo que o esquerdo está pior que o direito. Colocamos um 

dreno e agora está um pouquinho melhor, mas, mesmo assim, a recuperação 

está difícil porque o paciente broncoaspira muito e, dessa maneira, o pulmão 

tende a piorar. Então, se pudermos evitar a broncoaspiração, isso pode levar a 
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uma boa melhora do quadro clínico”. Perguntei se poderia mexer na laringe do 

paciente, e ele respondeu afirmativamente, só não poderia mexer a cabeça de 

Valter para os lados.  

Após as indicações médicas, iniciei a avaliação. O paciente estava 

entubado, com traqueostomia e, apesar de consciente, observei ausência do 

reflexo de deglutição e de movimentação de língua. Esses sintomas de 

disfagia pareceram decorrentes da entubação orotraqueal e não de problemas 

relacionados ao quadro neurológico (hipertensão intracraniana como 

conseqüência de edema). Desse modo, o prognóstico poderia ser favorável 

com relação ao restabelecimento da deglutição, o que é fato nas disfagias 

causadas por entubação orotraqueal. Porém, quando decorrentes de 

acometimentos neurológicos, e dependendo da região lesada, na maioria das 

vezes as disfagias podem ser graves, levando a um prognóstico incerto com 

relação ao restabelecimento funcional. Nesse caso, embora suspeitasse que 

parte dos sintomas disfágicos fosse proveniente da entubação, mantive 

também a hipótese diagnóstica de disfagia neurogênica grave, ao menos até 

que, em função da evolução e estabilização do quadro, fosse possível 

estabelecer mais claramente a compreensão dos sintomas disfágicos em 

relação às condições biopsíquicas gerais do paciente. 

De fato, nos casos de TCE e de Politraumatismos, em função da oscilação 

constante do quadro clínico, que pode se prolongar por várias semanas e até 

meses, não é possível saber com certeza se o restabelecimento da função de 

alimentação irá ocorrer em curto ou médio prazo, como nas disfagias leves e 

moderadas. Além disso, não poderia descartar possíveis aspectos subjetivos, 
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potencialmente presentes nesses quadros e que influenciam na evolução do 

tratamento.  

Após essas observações, comuniquei ao paciente que, por meio de 

exercícios, iríamos tentar ajudá-lo a recuperar a capacidade de se alimentar 

por via oral e a falar, pois sua melhora viabilizaria a possibilidade da retirada 

da sonda nasoentérica e da traqueostomia o mais rápido possível. Esclareci 

ainda que nos veríamos todos os dias e despedi-me. 

Dei início às sessões diárias de terapia fonoaudiológica, realizando 

exercícios de estimulação intra e extra-orais, de sensibilidade, de motricidade 

de língua e reflexo da deglutição, de maneira passiva. Com relação à 

mobilidade e elevação da laringe, o trabalho também foi feito passivamente, 

pois como a cervical estava comprometida e havia a necessidade de mantê-la 

em extensão, com o paciente em tração esquelética, a laringe encontrava-se 

muito rígida. Isso também era agravado pela presença da traqueostomia, 

exigindo muito cuidado na manipulação dessa estrutura. No entanto, era 

necessário recuperar o mais rápido possível a mobilidade e elevação laríngea, 

pois sem essa movimentação adequada o paciente não poderia dar conta de 

deglutir sua própria saliva, porque o posicionamento do queixo estava 

inadequado e também porque a presença da traqueostomia provocava 

tensionamento dessa região. 

Em termos de reabilitação fonoaudiológica das funções motoras orofaciais, 

temos que considerar como de extrema importância a integridade cervical, 

para que a VO seja segura. Tenho observado que qualquer alteração nessa 
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região pode acarretar uma problemática na deglutição, tendo como 

conseqüência a broncoaspiração. 

No caso de Valter, ainda com os exercícios passivos de estimulação, foi 

possível observar a presença de algumas deglutições automáticas e, 

conseqüentemente, a quantidade de resíduos salivares, secretivos e mucosos 

em região intra-oral diminuíam gradativamente. Para minha surpresa, após 

alguns atendimentos, Valter apresentou resistência com relação aos exercícios 

de estimulação intra-oral. Imaginei, em principio, que o paciente estava com 

seu quadro neurológico alterado, porém soube que o neurologista não havia 

relatado nada que justificasse a impossibilidade de movimentação das 

estruturas orofaciais. Mesmo assim, e dada à oscilação já apontada nesse tipo 

de acometimento, mantive a suspeita de que a disfagia de Valter era derivada 

de entubação orotraqueal.  

Realizei, então, exercícios de inibição do reflexo de travamento de 

mandíbula, numa tentativa de provocar certo conforto ao paciente e, ao 

mesmo tempo, acessar a região intra-oral para a efetiva estimulação do reflexo 

da deglutição, o que considero importante para o restabelecimento rápido da 

função de alimentação, tendo em vista que sua presença garante boa parte da 

deglutição de saliva.  No sexto dia de atendimento observei o paciente 

rebaixado (piora do quadro clínico), com saturação oscilando (alteração na 

oxigenação e na freqüência cardíaca), estado inconsciente, não contactuante 

(não obedece a comandos verbais), por isso não o manipulei, respeitando seu 

estado clínico. No dia seguinte, para a surpresa de todos, o paciente estava 

bem e até articulava algumas palavras, numa tentativa de se comunicar. 
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Nesse dia, ao iniciar os exercícios propriamente ditos, observei melhora 

com relação à quantidade de saliva retida em cavidade oral, sugerindo que o 

paciente estava conseguindo realizar algumas deglutições automáticas. Isso, 

de fato, foi confirmado. Ao ser desinsuflado o cuff, o paciente não apresentou 

tosse e nem saída de resíduos salivares pela traqueostomia. Essa ação 

provoca a saída de grande quantidade de saliva pelo traqueostoma, quando o 

paciente retém esses resíduos em recessos faringeais. Como Valter não 

apresentava grandes quantidades desse material em tais recessos, além de 

estar somente no nebulizador e, nesse momento, não no Bipap, então o cuff 

pôde permanecer desinsuflado. Anteriormente, havia sugerido à fisioterapeuta 

a possibilidade do desmame gradativo do Bipap, começando com o tempo de 

tolerância do paciente em ficar fora dele com o cuff desinsuflado, sem 

apresentar desconforto respiratório.  

Dessa maneira, já na décima segunda terapia, foi possível a troca da 

cânula plástica pela metálica, procedimento realizado pelo médico especialista 

em cabeça e pescoço, que fez o desmame da traqueostomia 

progressivamente, até a sua retirada nesse dia, num trabalho conjunto com a 

fonoaudióloga e a fisioterapeuta.  

Na sessão, tentei iniciar terapia direta, o que significa ofertar VO para 

observar função e mecânica da deglutição clinicamente. Solicitei uma gelatina 

à nutrição e tentei ofertá-la ao paciente, mas ele não aceitou. Insisti, Valter 

concordou e aceitou a colherada oferecida, mas, numa reação agressiva, 

expulsou o alimento, cuspindo em meu avental. Embora pega de surpresa, 

procurei manter a calma e, em resposta a essa atitude do paciente, lhe disse: 
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“Bastava dizer que não queria a gelatina. Sei que errei ao insistir com você 

nesse momento. Admito meu erro e vou procurar não repeti-lo, quero que você 

fique à vontade e aceite comer quando quiser, e caso queira me dizer o que 

está sentido, saiba que estou disposta a ouvi-lo. Está tudo bem, mas não é 

necessário atitudes como essas para chamar minha atenção ou manifestar 

suas insatisfações. Porém, como amanhã a dieta por sonda será desligada em 

torno das nove horas da manhã, virei ofertar alimento a você em torno de onze 

e meia, meio dia. Gostaria que você pensasse se quer comer e, em caso  

afirmativo, no que gostaria de comer, e amanhã a gente conversa”. Valter 

aceitou a proposta com um sinal de positivo.  

No dia seguinte, conforme o combinado, exatamente no horário marcado, 

cheguei à UTI onde Valter se encontrava e me dirigi ao seu leito. Perguntei o 

que queria comer e ele pediu pudim de chocolate. Embora minha intenção 

fosse lhe oferecer uma dieta completa, com opção de salgado e, de 

sobremesa, um doce, optei por não questioná-lo e solicitei o pudim ao setor de 

nutrição. Porém, mais uma vez Valter não quis comer, ainda que a sonda já 

estivesse desligada e, desde então, ele não houvesse se alimentado. Ou seja, 

supostamente estaria com fome. Decidi não insistir, pois o episódio do dia 

anterior ainda me intrigava.  

Dialoguei com o paciente sobre a situação e sobre minha interpretação 

dela. Iniciei dizendo a Valter que ele já poderia comer por VO, sem que isso o 

prejudicasse, e enfatizei: “Obviamente você vai comer se quiser, e ninguém 

aqui vai obrigá-lo, mas as razões que o impedem não são físicas, acho que 

dizem respeito ao como está se sentindo. Se quiser conversar a respeito, pode 
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contar comigo. Como você vê, essa sonda que vai do seu nariz até o 

estômago consegue manter seu aporte nutricional sem problemas por mais 

algum tempo”. Nesse momento, percebi que Valter tentou comunicar-me algo, 

direcionando o seu olhar para seus membros inferiores e, fazendo um 

pequeno movimento de negação com a cabeça. Apontou para eles com o 

dedo indicador da mão direita, que estava amarrada para evitar que o paciente 

sacasse a sonda nasoentérica. Esses movimentos me levaram a pensar que 

sua preocupação estava relacionada à falta de movimentação de suas pernas. 

Talvez por isso ele não tivesse aceitado a via oral. Como já era sabido por 

toda a equipe, Valter provavelmente não voltaria a ter movimentos de 

membros inferiores. Compreendi que talvez ele começasse a ter consciência 

de seu real estado físico e que isso, claro, afetava sua condição psíquica e sua 

disposição para os tratamentos que recebia e para alimentação.  

A prática clínica em hospitais, em casos graves como esses, costuma 

mostrar, com freqüência, nas reações dos pacientes, atualizações de 

sentimentos nas relações com os profissionais que os assistem: são 

expressões de revolta, de raiva, ou, ao contrário, de desânimo, de abatimento 

frente à tomada de consciência sobre seus quadros e sobre as seqüelas deles 

decorrentes. 

Cabe ao clínico acolher tais projeções, compreendendo a fragilidade e a 

angústia que lhe são demandadas, dando suporte, ainda que pontual (as 

intervenções no contexto hospitalar são geralmente circunscritas no tempo e 

no espaço) a tal sofrimento, por meio da escuta, do diálogo cuidadoso e franco 

acerca da situação dos pacientes e das “travessias” que terão de fazer em 
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busca da reconstrução de suas vidas sob novas bases, muitas vezes bastante 

desfavoráveis e amedrontadoras. 

Após fazer pontuações nessa direção, sugeri que Valter abordasse o 

problema com o neurologista, para obter esclarecimentos sobre seu quadro 

neurológico. Também contatei esse profissional que, ao ouvir meu relato sobre 

o questionamento do paciente, prontificou-se a esclarecer a situação 

neurológica na visita do dia seguinte. 

Quando cheguei no dia seguinte, notei que Valter estava ansioso para me 

contar algo. Acomodado no leito em decúbito dorsal e totalmente imobilizado, 

sem poder falar (em função da cânula), sua única forma de comunicação 

naquele momento era pelo olhar, que se direcionava, então, a seu órgão 

genital.  Suas sobrancelhas estavam levantadas, como que querendo passar a 

idéia de interrogação, e Valter apontava para a região, o que me levou a 

concluir que estava preocupado e angustiado com a possível perda de 

virilidade. Avisei-lhe então que iria ocluir a cânula para que ele falasse, mas 

por pouco tempo, pois isso poderia provocar muito cansaço e, entre outros 

efeitos, atrapalhar o teste de VO, de extrema importância para viabilizar uma 

alimentação segura e também para retirada da SNE (sonda nasoenteral) e da 

TQT (traqueostomia). 

Assim que oclui a cânula, Valter não se mostrou disposto a falar e por um 

momento ficou em silêncio. Solicitei que ele emitisse os seguintes fonemas:  

/pa/ /ta/ /ka/, recurso que utilizo para observar a qualidade da voz do paciente - 

quando esta se mostra úmida, denota presença de resíduos salivares em 

laringe.  Porém, para minha surpresa, Valter me olhou fixamente e iniciou um 



 83

relato confuso, mais ou menos, nos seguintes termos: “Certa vez, estava em 

uma festa e uma loira muito bonita se aproximou de mim e percebi que ela 

estava interessada; eu, que não sou besta nem nada, vi que ela era muito 

arrojada e caí fora. Sou muito macho, gosto de mulheres, mas aquela lá não 

era pra mim, muito oferecida, então saí fora, pensei na minha mulher que 

estava em casa. Numa dessas a gente pode se dar mal e eu tenho uma filha 

que precisa de mim. Sou muito macho, mas essa aí não dava, então fui pra 

casa, não quis nem saber. Não sou louco de topar uma parada dessas, posso 

me dar mal”. Diante de um relato extenso, preocupei-me com a possibilidade 

de Valter ficar com a respiração alterada e lhe comuniquei que iria desocluir a 

cânula por algum tempo, e que sua voz não poderia ser ouvida nesse 

intervalo.  

É fato que o paciente traqueostomizado, inicialmente, não consegue 

respirar sozinho por muito tempo, sendo necessária, para tanto, uma 

readaptação gradativa. Valter ainda não tinha passado por essa adaptação, na 

verdade era a primeira vez que sua cânula estava sendo ocluída. Assim, a 

desoclui e na entrada dela coloquei a máscara de oxigênio, para que o 

paciente voltasse ao padrão normal de respiração. Ele continuou articulando, 

porém agora sem a presença do som de sua fala. Quando Valter se deu conta 

disso, entrou num estado de grande emoção e chorou muito.  Enxuguei suas 

lágrimas, e percebi a intensidade daquele “jorro” verbal do paciente, que 

precisava falar, ainda que de maneira confusa, sobre sua masculinidade, pois 

era o medo e a angústia de ficar impotente que parecia afligi-lo mais 

agudamente. Disse-lhe que compreendia sua angústia, mas que, talvez, 
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pudesse lembrar que sua condição de homem se expressava de vários modos 

(pai, esposo, amigo, etc) e que dependia também de suas atitudes e de como 

enfrentava seus problemas e dificuldades. Brinquei, dizendo que, “se tinha 

acabado de me dizer que era muito macho, recusando o assédio de uma bela 

mulher, poderia também fazê-lo encarando o desafio de voltar a se alimentar, 

acelerando sua recuperação.” Pedi que aceitasse a gelatina que havia trazido 

para ele, dizendo que  “macho que é macho não se intimida para comer uma 

gelatina”.  

Foi então que, antes mesmo que eu terminasse de falar, Valter pediu para 

que eu lhe desse a gelatina e se alimentou sem apresentar problemas para 

deglutir. Esse momento foi carregado de emoção, pois, entre uma colherada e 

outra, ele voltava a chorar. Entre as colheradas ofertadas, eu enxugava seu 

rosto. Valter solicitava a próxima colherada, como se pedisse para que eu 

fosse mais rápida nessa ação. Vendo sua disposição na aceitação da VO, 

reforcei sua mudança de atitude e, quando ele terminou de se alimentar, disse-

lhe: “Vejo que você logo ficará livre da sonda”. E ele, pedindo que ocluísse a 

cânula, respondeu: “Pode mandar comida que quero almoçar, jantar, tomar 

café da manhã e tudo que tiver direito”. Notei que o paciente, embora triste, 

ficara alentado após seu desabafo e meu acolhimento, decidindo se alimentar. 

Enfatizei essa decisão, dizendo: “Muito bem, vou falar com a nutrição pra ela 

vir aqui saber do que você gosta, para gente iniciar o desmame da sonda. Mas 

é importante que você entenda que essa sonda vai permanecer por mais uns 

dois ou três dias. Vai depender de seu apetite. Então se você conseguir ingerir 

uma quantidade de alimento suficiente para suprir suas necessidades, a gente 
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retira a sonda. Amanhã venho ver como esta sua aceitação com relação à 

dieta VO.”  

Nesse momento, saí do boxe onde Valter se encontrava e, apesar de estar 

emocionalmente afetada, conversei com alguns profissionais ali presentes 

sobre a importância do momento vivido com o paciente em termos de 

reabilitação da VO e de reestruturação subjetiva.  

Talvez em decorrência de minha posição, esses profissionais também 

tenham se sensibilizado e, num engajamento conjunto, foi possível a resolução 

do caso.  

Como todos estavam esperando pela VO, logo enfatizei a necessidade de 

uma liberação gradativa das consistências, sendo inicialmente possível e mais 

coerente a liberação da pastosa. A fisioterapeuta se prontificou, então, a 

comunicar qualquer alteração com relação à questão pulmonar após a 

ingestão alimentar; o médico intensivista imediatamente prescreveu a VO 

pastosa e a nutricionista foi falar com Valter para uma investigação sobre o 

que ele mais gostava de comer. A auxiliar de enfermagem ficou encarregada 

da oferta da VO e da observação de qualquer dificuldade, que o paciente 

pudesse apresentar no decorrer da alimentação. Enfim, todos se mobilizaram, 

envolvidos com essa nova etapa do tratamento.  

Quando cheguei à UTI no dia seguinte, algumas pessoas da equipe me 

abordaram e comentaram que Valter estava comendo bem e que havia pedido 

água o tempo todo. Uma auxiliar de enfermagem disse: “Mas eu não ofertei 

porque ainda não foi liberada essa consistência [líquida]”. Então, antes de 
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encontrar o paciente, solicitei à nutrição para me enviar um suco, de 

preferência colorido, pois, no caso de o paciente broncoaspirar, ficaria mais 

fácil diferenciá-lo da secreção. Com o suco em mãos, me dirigi ao leito de 

Valter. Quando ele me viu, antes mesmo que eu o cumprimentasse, pediu que 

ocluísse a cânula e disse: “Quero tomar água”.  

Respondi: “Está bem, eu tenho aqui um suco de uva, se você quiser a 

gente pode testar, e se for tudo bem, você poderá tomar água sem nenhum 

problema”. Valter concordou e então pedi que a auxiliar preparasse o 

aspirador, orientando que ficasse paramentada para a possibilidade de ter de 

aspirar o paciente. Prefiro não arriscar nesse procedimento de teste de VO 

líquida, pois caso o paciente broncoaspire, entendo que o material 

broncoaspirado deve ser retirado imediatamente, para não chegar à árvore 

brônquica, tendo em vista que, neste caso, sua retirada fica mais difícil, 

podendo ocasionar complicações como recidivas de broncopneumonias. 

Ofereci o suco para Valter, que aceitou sem problemas. O suco foi oferecido 

com canudo, pois tenho observado que no copo o paciente corre o risco de, na 

ansiedade, pegar uma quantidade maior do que a que ele realmente dá conta 

de ingerir sem problemas. Por segurança, prefiro controlar esse momento 

inicial da introdução da VO líquida. 

Ao ser ofertado o líquido, percebi que Valter conseguiu degluti-lo com 

eficiência e, apesar de não ter apresentado nenhuma característica de 

broncoaspiração, pedi para que a auxiliar aspirasse por via do traqueostoma a 

região pulmonar, a fim de garantir que realmente o suco não penetrasse na 

laringe. De fato, na aspiração, não observamos nenhum resíduo de suco, de 
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modo que liberamos a dieta líquida, o que deixou o paciente satisfeito: ele 

sorriu e agradeceu.  

Faltava agora a liberação de uma dieta geral. Também por uma questão de 

segurança, preferi manter inicialmente dietas pastosas, cremosas e líquidas 

por um período e só depois liberei a dieta geral. Adotei essa postura porque 

observo, na prática clínica, que os pacientes disfágicos, por serem bastante 

trabalhados na sensibilidade de região intra-oral, normalmente ficam 

hipersensíveis a fibras e grãos. Essa consistência, que tende a ser mais sólida, 

pela necessidade de triturar antes da ingestão, pode cansar o paciente e, 

conseqüentemente, levar a incoordenação entre respiração e deglutição, 

pondo em risco a integridade do pulmão. Desse modo, é preferível introduzir 

as consistências de modo gradativo. Nesse caso, Valter só foi ingerir dieta 

geral a partir de alguns dias de ingestão VO de dieta pastosa, cremosa e 

líquida, quando então o caso foi encerrado com relação à questão da disfagia. 

Valter, porém, ainda permaneceu no hospital por mais um bom tempo 

(alguns meses). Apesar de limitado com relação aos movimentos, inclusive de 

cervical, o que pode ser considerado fator de risco para uma VO segura, foi 

possível manter essa via natural de alimentação, o que parece ter ocorrido em 

função do rebaixamento do estado de tensão inicial, no qual o paciente se 

encontrava e, sobretudo, pela disponibilidade em ouvi-lo e em pontuar seus 

enunciados no sentido de ampliar sua elaboração acerca de sua 

masculinidade, de seus medos e de seus anseios relativos à seqüência de sua 

vida após a saída do hospital.  
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Para realizar tal intervenção, parti do pressuposto de que sobrecargas 

psíquicas (em função do estado e das seqüelas do paciente) necessitam se 

expressar, para ganharem possibilidade de elaboração, sob o risco da 

intensificação dos sintomas físicos e de outros efeitos em termos de 

funcionamento psíquico, o que interfere, ou mesmo inviabiliza, uma VO 

segura, tal como a experiência clínica tem demonstrado. De fato, se 

considerarmos que comer pode proporcionar prazer, então uma excitação 

agradável provoca um decréscimo na soma dos estímulos de desprazer, nesse 

caso, relacionados à privação imposta ao paciente por sua nova condição. 

Apesar de continuar com limitações físicas, Valter não voltou a reagir 

agressivamente ou a apresentar estados depressivos intensos, permaneceu 

bem e, de certo modo, até mesmo entusiasmado com o fato de poder se 

alimentar por VO e a falar sobre seu estado e suas perspectivas. Muitas vezes 

ficava feliz ao se referir a sua filha, então com sete anos de idade - mostrava a 

fotografia da menina, presa na parede em frente ao leito, a todos que entravam 

para vê-lo e dizia: “É minha filha, tem sete anos”. Tratava-se de uma garotinha 

muito bonita, que era elogiada por isso, o que deixava o paciente orgulhoso.  

Em sua alta hospitalar, Valter já conseguia movimentos de cervical e 

membros superiores, mas não havia indícios de que conseguiria realizar 

movimentos com os membros inferiores. Porém, isso já não parecia afetá-lo 

tanto. Valter se mostrou capaz de enfrentar e suportar sua nova condição de 

vida.  

Como sua passagem foi marcante no hospital, todos da equipe, vez ou 

outra, lembram do caso, como exemplo em face das condições do quadro 
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clínico, que exigiram muita dedicação e escuta clínica dos profissionais 

envolvidos.  

Após a alta hospitalar, não tive mais notícias de Valter, mas gosto de 

imaginar que esteja bem, levando sua vida e deixando a vida levá-lo; coisas 

para as quais – como ele gostava de dizer – é preciso, de fato, ser “muito 

macho”.  
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CONCLUSÃO: SOBREDETERMINAÇÃO PSÍQUICA NA DISFAGIA 

 

Diante das condições subjetivas dos dois casos clínicos aqui apresentados, 

foi possível observar que eles ilustram bem a interação das várias dinâmicas 

presentes nos quadros de disfagia. Através delas o fonoaudiólogo pode 

repensar a maneira como vivencia sua prática clínica, de modo a se permitir 

entrar em contato com o sofrimento do paciente no trabalho terapêutico com 

pacientes disfágicos em ambiente hospitalar. Isso, porém, não significa que 

tomará para si o sofrimento do outro e sim que necessita criar suporte para 

que, gradualmente, o paciente desenvolva condições de suportar/encarar sua 

nova condição de vida, ocasionada pelos acometimentos neurológicos que, em 

geral, estão presentes e na base dos quadros disfágicos. 

 Considerando que o fonoaudiólogo é um terapeuta e que, portanto, lida 

com dores humanas, é pertinente supor que ele precise constituir formas de 

compreender a complexidade que caracteriza as pessoas, o que certamente 

contribuirá para discernir sobre quais as técnicas a serem aplicadas e em 

quais momentos do processo de reabilitação – no caso, da disfagia. Isso 

significa que, além de conhecer minuciosamente os distúrbios, suas prováveis 

seqüelas e as formas de tratá-las, é necessário dedicação também e com igual 

profundidade ao estudo dos aspectos psíquicos envolvidos nos diversos 

quadros clínicos com os quais se confronta. 
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Há, portanto,  a premência de o terapeuta fonoaudiólogo rever sua atuação, 

assim como os conceitos de clínica e de processo terapêutico com os quais 

opera.  

Clinicar pode ser considerado também como o ato de voltar-se ou 

debruçar-se com intenção de cuidar do enfermo e não apenas de sua 

enfermidade. Terapia, por sua vez, é palavra originada do grego, therapèian, e 

tem, entre outras acepções, um sentido ético: está relacionada à ética dos 

cuidados destinados ao outro, com vistas a proporcionar-lhe um bem (Souza, 

1998). Durante a terapia, aquilo que pode produzir um bem para o outro é 

definido numa negociação, é dado numa relação, é um processo. Daí porque, 

inclusive, o tempo terapêutico é pensado como tempo relacional e não 

estritamente cronológico, e o processo de tratamento é configurado como um 

encontro intersubjetivo, no qual se aliam competência técnica (por parte do 

terapeuta) e disponibilidade sensível (de paciente e terapeuta) às questões de 

saúde física e psíquica do paciente, bem como aos sentidos que elas 

assumem em sua vida.   

Esses princípios tornaram-se evidentes nos casos aqui analisados. Neles, 

a expectativa básica em relação ao tratamento fonoaudiológico das funções 

orais dizia respeito ao restabelecimento da via natural de alimentação. 

Estivemos diante, pois, de questões bastante delicadas, que exigiram critério e 

cuidado por parte do fonoaudiólogo, pois havia riscos na implementação das 

condutas que, se mal utilizadas, poderiam limitar a recuperação dos pacientes 

ou até impor-lhes a condição, para o resto da vida, de uma via de alimentação 

alternativa. Tais casos demandam uma minuciosa análise, tanto dos fatores 
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orgânicos quanto dos psíquicos que estavam contribuindo para a melhora ou 

regressão do quadro clínico. Ressalto que essa análise foi realizada não 

apenas pelo fonoaudiólogo, mas também por outros profissionais da equipe 

multidisciplinar do hospital, com a qual é necessário estar em constante 

diálogo, para o estabelecimento de estratégias eficientes de tratamento. 

Em primeiro lugar, destaco que, nos dois casos apresentados, os 

momentos em que os pacientes se mostraram prontos para aceitar a dieta por 

via oral não puderam ser estabelecidos exclusivamente pela terapeuta e pelos 

procedimentos de reabilitação das funções orofaciais. O respeito à 

singularidade de cada um, às histórias de vida e aos outros aspectos psíquicos 

envolvidos, foi fundamental para o curso e o destino dos tratamentos. Nessa 

maneira de atuar, diferente de eventuais condutas nas quais se desconsidera 

a singularidade do sujeito, não cabe ao terapeuta transferir a responsabilidade 

por um suposto insucesso do trabalho ao fato de o paciente não colaborar, 

recusando-se a realizar os exercícios ou a se alimentar por via oral, quando já 

se encontra apto para isso. Cabe sim ao fonoaudiólogo assumir um olhar 

terapêutico/humanizador, através do qual também acolhe e suporta o 

sofrimento e as questões dele originadas, que, como vimos, influenciam na 

terapêutica adotada.     

No entanto, esse acolhimento não significa, em absoluto, desconsiderar as 

especificidades dos diversos quadros de disfagia, aqui apontadas tanto 

teoricamente quanto nas situações práticas envolvidas nos casos, mas exige, 

além de habilidade técnica, raciocínio clínico para a criação e ajuste dos 

procedimentos.  
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Assim, apesar de ambos os pacientes apresentarem questões neurológicas 

relacionadas ao sistema nervoso central, pudemos observar que, no caso de 

Valter, a alteração da deglutição aconteceu em decorrência da entubação 

orotraqueal e do posicionamento de corpo, desfavorável à proteção das vias 

aéreas superiores. No caso de Carol, duas complicações podem ser 

consideradas como mais graves: o fato de a paciente ter necessitado de mais 

de uma entubação orotraqueal e os acometimentos graves em seu SNC, 

relacionados a regiões que interferem na deglutição. Isso certamente implica 

em maiores dificuldades no restabelecimento de estruturas que dela 

participam, uma vez que, fisiologicamente, o centro dessa função está 

localizado na região de tronco cerebral, de onde partem os impulsos nervosos, 

que desencadeiam todo o processo de deglutir.   

Mesmo assim, os dois casos foram passíveis de restabelecimento funcional 

oral: com Carol, foi necessária uma maior estimulação com relação à 

sensibilidade de língua, reflexo da deglutição e motor em bochechas. No caso 

de Valter, os cuidados corporais maiores estavam relacionados ao 

posicionamento do corpo, que limitava a manipulação de laringe. 

Nessa medida, podemos dizer que, com relação aos procedimentos de 

reabilitação funcional oral, houve aspectos similares em ambos os casos, pois 

foi necessário um restabelecimento através de exercícios de estimulação de 

reflexos, sensibilidade e motricidade. Esses exercícios foram realizados de 

modo passivo para a efetivação do restabelecimento funcional das estruturas 

que participam da deglutição.  
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Por outro lado, a questão central do estudo, e que está presente tanto no 

caso de Carol quanto no de Valter, diz respeito ao fato de que, após o 

restabelecimento funcional da deglutição, ocorreu uma resistência para a dieta 

por via oral, o que mostrou a incidência de determinações psíquicas nos casos 

e, por conseqüência, nos processos terapêuticos.  

Desse modo, pudemos testar a hipótese de que a recusa em alimentar-se 

ocorreu em função de um conjunto de variáveis psíquicas: estado depressivo, 

pois tais pacientes encontravam-se totalmente dependentes de outros, devido 

às limitações impostas pelas patologias e pela internação hospitalar; medo do 

futuro, uma vez que seus quadros sugeriam seqüelas renitentes e de impacto 

considerável em suas condições de vida, sobretudo quando comparadas com 

as histórias de vida anteriores às lesões que geraram a disfagia; perplexidade 

e muita angústia, que produziram necessidades intensas de expressarem seus 

sofrimentos e de serem escutados e acolhidos nesta condição, isto é, de 

encontrarem ajuda em termos de elaboração de tais sensações, 

estranhamentos e representações em face de suas frágeis condições, 

simultaneamente, físicas e psíquicas.  

No caso de Carol, a resistência à VO ficou evidente quando a paciente 

travou a mandíbula, limitando qualquer manobra de alimentação por essa via. 

Devido à impossibilidade de se comunicar oralmente, o travamento de 

mandíbula foi a única forma encontrada para manifestar suas dores e para se 

colocar na posição de sujeito em face de seu terapeuta e de seus familiares. 

Nesse caso, tomei sua ação física como expressão significante. A partir daí, 

estabeleci um outro plano de relação com Carol, no qual foi possível 
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demonstrar que a compreendia e que estava procurando ajudá-la, apoiando 

sua luta contra seus temores e inquietudes, bem como sua elaboração acerca 

dos mesmos. Acredito que minha ligação com essa paciente foi mesmo muito 

intensa, o que facilitou o processo terapêutico e a conseqüente melhora do 

quadro clínico, apesar das limitações que ela apresentava com relação à 

linguagem oral, que a afetavam sobremaneira e das quais não sabemos se 

poderá libertar-se, muito embora tenha apresentado melhoras durante o 

tratamento no hospital.  

No caso de Valter, o paciente mostrava sua resistência à via oral de modo 

diferente, em parte porque podia articular as palavras, embora sem produzir 

som, por causa da traqueostomia. Ele expressava indignação, ressentimento e 

medo, por meio de certa agressividade, que variava de intensidade, 

demandando que a terapeuta se mostrasse disposta a se deixar ser amada, 

odiada e, por vezes, temida. Entendo que tal disponibilidade, para que o 

paciente atualizasse seus sentimentos na figura da terapeuta, permitiu que o 

mesmo expressasse a intensidade de suas representações conscientes e 

inconscientes, cuja preocupação desencadeante estava ligada, principalmente, 

à sua virilidade, em função de prováveis seqüelas físicas, que poderiam impor 

limitações relacionadas à ereção. A tentativa de ampliar sua percepção sobre 

a sexualidade, não a tomando apenas em termos de limitações físicas, mas 

mais amplamente, ligada, por exemplo, às atitudes e aos papéis que 

desempenhava como homem, pai, marido, etc., abriu espaço de elaboração, 

permitindo que sua cólera desse lugar a uma tristeza serena e, ao mesmo 

tempo, a certo ânimo, relacionado ao desejo de retomar e de reconstruir suas 
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relações familiares sob outras bases, o que certamente criou condições para a 

introdução da alimentação por via oral; o que só pôde acontecer após o 

acolhimento de tais questões trazidas pelo paciente.  

Também é importante destacar que, muitas vezes, como pudemos 

observar no caso de Carol, há um grande envolvimento dos familiares com o 

processo de tratamento. Quando o terapeuta acolhe seu paciente, sua queixa 

e suas demandas, ajudando a desvelar, através da relação terapêutica, as 

necessidades e os enigmas que atravessam a vida desse sujeito, deve 

também estar preparado para lidar com a ansiedade e a angústia de seus 

familiares. Em muitos casos, dispor de meios para acolhê-los mostra-se mais 

difícil do que acolher o próprio enfermo. No entanto, não podemos esquecer 

que a família é parte integrante e muito significativa na história de vida de 

nossos pacientes. 

Fica então evidente o quanto assumir um olhar humanizado não implica em 

desconsiderar as questões orgânicas que, evidentemente, são importantes ao 

prognóstico e ao tratamento da disfagia. Significa, sim, buscar reconhecer a 

singularidade do sujeito em atendimento, utilizando técnicas e estratégias 

necessárias e significativas em cada caso, respeitando o tempo e os modos 

pelos quais os pacientes significam e enfrentam suas demandas.  

Por fim, realizar um trabalho terapêutico pautado pela escuta ao sujeito e 

pela interpretabilidade de suas questões exige a busca contínua e consistente 

de aportes teóricos que forneçam suporte frente a problemas delicados e 

complexos, com os quais deparamos na prática clínica. Problemas que são 

sempre e necessariamente biopsíquicos.   
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Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Programa de Pós Graduação em Fonoaudiologia 
Faculdade de Fonoaudiologia 

Curso de Mestrado em Fonoaudiologia 
Comitê de Ética 

Termo de consentimento Livre e Esclarecido 
 
Instituição Pesquisada: Hospital Santa Paula   Data: 27/06/05. 
Pesquisador Principal: Maria José de Freitas Duarte. 
 

1. Titulo do estudo: “Pratica fonoaudiológica desenvolvida com pacientes disfágicos em 
contexto hospitalar: aspectos bio-psiquicos”. 

2. Propósito do estudo: Investigar pacientes que embora possuam condições funcionais para 
se alimentar por via oral segura, não conseguem fazê-lo. Observar questões de ordem 
psíquica que interferem nesses quadros. 

3. Procedimentos: o levantamento dos dados será realizado por meio da análise das 
informações colhidas em prontuários clínicos, onde estão registrados os dados dos 
pacientes, bem como o diagnóstico médico, o resultado dos exames instrumentais e a 
evolução dos casos em relação ao trabalho fonoaudiológico realizado. 

4. Riscos e desconfortos: esses registros são de responsabilidade exclusiva da equipe de 
fonoaudiologia do Hospital Santa Paula e são usados para análise da evolução dos casos 
acompanhados no período de internação dos pacientes, portanto não há riscos para os 
pacientes. 

5. Benefícios: pela natureza da pesquisa, em prontuários, não existem benefícios diretos 
para os casos analisados neste estudo. Entretanto os resultados obtidos podem ajudar o 
pesquisador a entender e fundamentar melhor o trabalho clínico com a disfagia. 

6. Direito do participante: como os prontuários ficam sob a guarda do Hospital Santa Paula, 
este poderá retirar sua autorização de uso dos mesmos, em qualquer tempo durante a 
realização da pesquisa. 

7. Compensação financeira: não se aplica ao presente projeto de pesquisa. 
8. Confidencialidade: os resultados da pesquisa poderão ser utilizados em publicações e 

eventos científicos e profissionais, mas os nomes e outras características dos casos que 
possam permitir sua identificação, permanecerão em sigilo. Sigilo este que só poderá ser 
quebrado, caso a lei exija. 

 
Compreendemos nossos direitos como instituição responsável pelos prontuários a serem 
utilizados na pesquisa e, voluntariamente, consentimos em participar deste estudo. 
Compreendemos sobre o que, como e porque este estudo está sendo feito. 
Recebemos uma cópia assinada deste formulário de consentimento. 
 
 
 
------------------------------                                                                      ------------------------------------------- 
 Dr. George Schahin                                                                       Dr.  Luiz Augusto de Paula Souza       
Responsável Hosp. Sta. Paula                                                                Orientador da Pesquisa 
 
 
----------------------------------------                                           
Maria José de Freitas Duarte                                                           São Paulo,  27 de junho de 2005  
Pesquisadora 
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Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
Programa de Pós Graduação em Fonoaudiologia 

Faculdade de Fonoaudiologia 
Curso de Mestrado em Fonoaudiologia 

Comitê de Ética 
 
 
São Paulo,27/06/05 
 
À comissão de Ética do Curso de Mestrado em Fonoaudiologia. 
 
Prezados Srs., 
 
 Venho solicitar autorização para a realização de pesquisa utilizando 
dados dos prontuários de pacientes internados no Hospital Santa Paula, que 
se encontram sob a guarda dessa instituição. 
 Devido a impossibilidade de obtenção do Consentimento Informado dos 
pacientes, será utilizado este Termo de Compromisso de Utilização de Dados 
que será preenchido pelo pesquisador envolvido na manipulação dos mesmos. 
 Como pesquisador me comprometo com a manutenção de privacidade e 
com a confidenciabilidade dos dados utilizados, preservando integralmente o 
anonimato dos pacientes. 
 Os dados obtidos somente serão utilizados para o projeto ao qual se 
vinculam. 
Tendo ciência de que todo e qualquer outro uso que venha a ser planejado 
deverá ser objeto de novo projeto de pesquisa, que deverá ser submetido à 
apreciação da Comissão de Ética. 
 
 
 
 
________________________  
Maria José de Freitas Duarte 
Pesquisador Responsável 
 
 
 
 
__________________________  
Luiz Augusto de Paula Souza 
Orientador 
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