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RESUMO 
 
 

O envelhecimento humano tem sido discutido por estudiosos de diversas áreas e 

vem mudando seu significado ao longo do tempo. Esse processo pode trazer prejuízos às 

funções gerais e à saúde do aparelho de deglutição em seus aspectos clínicos, perturbando 

a qualidade de vida. Assim sendo, o objetivo deste estudo foi delinear o trabalho de 

intervenção fonoaudiológica com adultos idosos, portadores de Paralisia Supranuclear. 

Método: estudo de caso clínico qualitativo, de natureza descritiva, com dois idosos 

portadores de Paralisia Supranuclear encaminhados à clínica fonoaudiológica com queixa 

de distúrbios de deglutição. Dezoitos atendimentos realizados nas residências dos 

pacientes, com duração de 50 minutos cada, foram audiogravadas e transcritas em 

ortografia regular, para compor os dados de análise. A estes somaram - se registros do 

cotidiano dos pacientes. Resultados: Para ser efetiva a intervenção fonoaudiológica 

envolveu um trabalho de estabelecer possibilidades de comunicação entre os pacientes, 

fonoaudiólogo seus familiares e demais cuidadores; de entrar em contato com o sofrimento 

dos pacientes, para criar um suporte que lhes permitisse suportar a nova condição de vida. 

Foi possível evitar a gastrostomia de um dos pacientes que está há dez anos com a doença 

e de outro, que ficou seis anos com a doença, até trinta e seis dias antes de seu falecimento. 

Conclusão: A intervenção fonoaudiológica permitiu melhorar a qualidade de vida dos dois 

pacientes estudados. 

 

 

Palavras Chaves: Envelhecimento, Qualidade de vida, Deglutição, Paralisia Supranuclear. 
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ABSTRACT 

The human aging has been discussed for scholars of diverse areas and has changed 

its meaning throughout the time. This process can bring damages to the general functions 

and the health of the swallow apparatus in its clinical aspects, disturbing the quality of life. 

Therefore, the objective of this study was to delineate the work of speech therapy 

intervention with the elderly people with Supranuclear Paralysis. Method: qualitative case 

study, descriptive nature, with two elderly people with Supranuclear Paralysis referred to 

the speech clinic complaining of swallowing disorders. Eighteen care provided in homes of 

the patients with duration of 50 minutes each were audio recorded and transcribed in 

regular spelling, to make the data analysis. To these they had added  registers of the daily 

life of the patients. Results: To be effective the speech therapy intervention involved a 

work of establishing possibilities of communication among the patients, therapist, their 

familiar, and other caregivers; to keep in contact with the patients` suffering,  to create a 

support that allowed them to stand the new condition of life. It was possible to avoid the 

gastrostomy of one of the patients who has beens with the illness for ten years and of 

another one, that had the illness for six years, up to thirty six days before his death. 

Conclusion: The speech therapy intervention allowed to improve the quality of life of the 

two studied patients. 

 

Key Words: Aging, Quality of life, Swallowing, Supranuclear Paralysis. 
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“A velhice deve ser considerada, (...), como 

uma meta e uma meta positiva da existência. Deve-se 

tender para a velhice e não se resignar a ter que um  

dia afrontá-la”. (M. Foucaut, 1981-1982:135) 
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CAPÍTULO I  
 
INTRODUÇÃO  
 

 

O envelhecimento humano tem sido discutido por estudiosos de diversas áreas e 

vem mudando seu significado ao longo do tempo. Carvalho Filho e Alencar (1998) 

definem velhice como sendo um estado biológico normal de degeneração orgânica que se 

caracteriza por modificações fisiológicas, bioquímicas, morfológicas e psíquicas que se 

iniciam por volta dos 60/65 anos de idade. Esse processo trará prejuízo às funções gerais e 

à saúde em seus aspectos clínicos, perturbando a qualidade de vida. 

Segundo Camarano (2006), esse fenômeno é mundial e a faixa etária de maior 

crescimento é a de idosos acima de 80 anos, devido à melhoria das condições de vida da 

população o que envolve aspectos sócio-econômicos e culturais do povo, as mudanças dos 

hábitos de vida diária e as medidas político-sociais adotadas diante do envelhecimento.  

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2002), é considerado idoso 

o sujeito com idade acima de 60 anos, nos países em desenvolvimento, subindo para 65 

anos de idade nos países desenvolvidos. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2004) mostram que 16 milhões de habitantes, no Brasil, estão nesta 

faixa etária e representam de 9,5% a 10% da população brasileira. Em 2050, serão 22 

milhões de idosos. 

O envelhecimento pode gerar angústia, ansiedade e sofrimento, visto que a 

senescência corresponde à fase da vida em que as alterações estruturais e funcionais 

ocorrem com maior frequência. A pessoa, com o passar do tempo e da idade sofre 

modificações como consequência de perdas da saúde orgânica. São as modificações da 
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integridade do próprio corpo, da memória, das funções orais e de linguagem que causam 

sofrimento. 

Segundo Costa et al. (2000), o envelhecimento está associado a um aumento na 

prevalência de doenças crônicas, incapacidades que podem levar à morte. As limitações 

decorrentes das doenças são muitas vezes inevitáveis. 

A fonoaudiologia é uma área da saúde que tem se dedicado ao estudo e ao 

atendimento das questões ligadas ao envelhecimento no que diz respeito a problemas de 

audição, voz, motricidade orofacial e linguagem, relacionadas ou não a doenças.  

Para Giacheti (1997), a Fonoaudiologia deve prevenir a ocorrência das alterações 

através de programas que desenvolvam o bem-estar do idoso. Para que isso ocorra, é 

necessário promover ação diagnóstica precoce, realizar tratamento imediato favorecendo à 

limitação de seqüelas e da própria invalidez, por meio de processos de reabilitação que 

venham a minimizar complicações e incapacidades nesta faixa etária.  

Entretanto, nem sempre é essa a ação do fonoaudiólogo junto ao idoso. Muitas 

vezes, como no meu caso, ele é chamado para atender idosos com doenças degenerativas, 

das quais resultam problemas vocais, de deglutição, de linguagem e, principalmente, uma 

perda significativa na qualidade de vida. A literatura fonoaudiológica, a respeito do 

trabalho clínico terapêutico com esses idosos, até o momento, é escassa. 

Para Furquim (1999), a alimentação com pacientes difágicos é focada na avaliação 

nutricional do paciente (necessidades calóricas e de hidratação), particularmente quando a 

passagem da alimentação por sonda para a via oral com vistas a garantir que esse processo 

não implique prejuízos à saúde do paciente. 

Segundo Marchesan (1999), a intervenção fonoaudiológica tem como principal 

objetivo garantir a possibilidade de o paciente alimentar-se por via oral, de forma funcional 

e segura. Busca-se assegurar que a hidratação, a nutrição e o ganho de peso, sejam 
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adequados, reduzindo, assim, os riscos de complicações pulmonares e, ao mesmo tempo, 

procurando proporcionar a melhor qualidade de vida possível. 

Do ponto de vista pessoal, venho atendendo portadores de doenças degenerativas 

nos últimos cinco anos. Essa atuação tornou-se possível porque após a graduação, fiz um 

estágio profissionalizante nos Hospitais da rede pública do Rio de Janeiro e na FIOCRUZ, 

a respeito do trabalho com distúrbios de deglutição. Isso me permitiu atender pacientes 

com esse tipo de distúrbios o que me aproximou de idosos com doenças degenerativas. 

Nesse tipo de trabalho, pude constatar que o atendimento fonoaudiológico extrapola 

o plano das atividades usuais desenvolvidas com pessoas com distúrbios de deglutição, 

porque envolve a necessidade de readaptar o idoso, com doença degenerativa, às atividades 

de vida diária, o que, por sua vez, exige que a situação do fonoaudiólogo se extenda à 

família e aos cuidadores, abarcando questões que vão desde a alimentação até o diálogo 

entre o paciente e os que vivem com ele.  

Nesse contexto surgiu o desejo de realizar esta pesquisa que visa delinear o trabalho 

de intervenção fonoaudiológica com adultos idosos, portadores de Paralisia Supranuclear. 

Com ela busca-se mostrar o alcance desse trabalho e suas possibilidades para manutenção 

da qualidade de vida.  
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CAPÍTULO II 
 

ENVELHECIMENTO E QUALIDADE DE VIDA 
 

 

Neste item, são tratados vários aspectos do tema, a saber: mudanças no perfil da 

população, consequências do envelhecimento, conceito de saúde e qualidade de vida, 

sendo que em cada aspecto retoma-se a cronologia dos autores. 

O envelhecimento populacional é considerado, no momento, um fenômeno 

mundial. Estima-se que o crescimento da população idosa em 2020 será de quase 44 idosos 

por grupo de 100 pessoas em idade produtiva, especialmente nos países em 

desenvolvimento. 

Jacob et al. (2009)1 comentam que, segundo as projeções da Organização Mundial 

da Saúde (OMS), há no Brasil aproximadamente 10 milhões de pessoas com mais de 60 

anos e é esperado que esse número cresça para 25 milhões até 2030. 

Segundo Camarano (2006), a população idosa vem crescendo significativamente no 

mundo e no Brasil. Com relação às causas deste crescimento, deve-se às melhorias das 

condições de saúde da população geral, bem como ao sucesso no controle de doenças 

crônicas e infecciosas, ocorridas nas duas últimas décadas. Netto (2006) faz referência ao 

mesmo fato. 

De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE 

(2006,2007), o Brasil está deixando de ser um país  jovem. Até 1991, a população idosa 

não ultrapassava 11 milhões, em 2000, já eram mais de 15 milhões. A expectativa de vida 

                                                 
1 Quality of life and multimorbidity of elderly outpatients Clinics vol.64 no.1 São Paulo Jan. 2009 Thaís 
Cano Miranda de Nóbrega; Omar Jaluul; Adriana Nunes Machado; Sérgio M. P. Paschoal; Wilson Jacob 
Filho 
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da população aumentou de 2,6 anos, ao passar dos 66 anos de vida em 1991, para 68,6 

anos em 2000. Já em 2006, a expectativa de vida do brasileiro, ao nascer, era de 72,3 anos. 

O diferencial entre os gêneros mostrou um ligeiro incremento: em 1991, as mulheres 

possuíam 7,2 anos de vida média superior à dos homens, enquanto que em 2000 essa 

diferença aumentou para 7,8 anos. A projeção da expectativa de vida para 2050 será de 82 

anos para os homens e 86 para as mulheres. 

Ainda segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE 

(2003), após levantamento demográfico feito pela Comissão Econômica para a América 

Latina e Caribe (CEPAL) (1999), no ano internacional do idoso, constatou que, enquanto a 

Suécia levou 80 anos para que sua população, com mais de 65 anos saltasse em 14%, na 

América Latina, isso levou apenas 20 anos e as projeções apontam para o fato de que, no 

final de 2005, essa deverá ser a média de quase todos os países do continente. 

Garcia (2002) enfatiza que a humanidade está passando por um processo de 

mudança populacional em que as diferentes sociedades humanas estão deixando, por 

condições diferentes, de serem sociedades em que predominam as populações jovens e 

maduras para se transformarem, cada vez mais, envelhecidas. Como consequência deste 

processo, há o declínio relativo do número de jovens e o aumento da proporção de idosos. 

Veras (2000) ressaltou a queda de mortalidade e a drástica redução nas taxas de 

fecundidade, principalmente nos centros urbanos, como fatores que explicam o 

crescimento relativo da população do grupo etário de mais de 60 anos. 

Segundo Ribeiro (1999), o aumento da longevidade é reflexo da crescente busca 

por melhor qualidade de vida; do sucesso no controle de algumas doenças infecciosas e da 

evolução dos tratamentos de doenças crônicas. Da mesma forma, o aumento da expectativa 

de vida permitiu e estimulou o estudo de doenças típicas do envelhecimento, dentre elas, 

doenças degenerativas geradas pela idade. O processo de envelhecimento é inerente à raça 
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humana e atinge, em velocidades e graus diferentes, todos os diversos tipos de células que 

compõem nosso organismo. 

Chaimowicz (1999) refere que a adoção de políticas públicas de saúde como 

higiene, vacinação, melhor e mais amplo acompanhamento médico e desenvolvimento 

tecnológico, fizeram com que houvesse um declínio da mortalidade no Brasil, iniciando a 

transição demográfica.  

Para Ferrarri (1999), as condições favoráveis de moradia, saneamento básico, 

alimentação e trabalho impulsionaram as transformações sócio-econômicas gerando, como 

nos países europeus, o envelhecimento populacional. O que difere demograficamente o 

Brasil é que esse fato está se dando, em poucas décadas, enquanto que nos países do velho 

mundo levou quase um século. 

Guimarães (1999) declarou que se tivesse que propor um nome aos próximos 100 

anos, não hesitaria em qualificá-los como pertencentes ao século da velhice. O autor nos 

convida a analisar a revolução demográfica sob um prisma otimista, derrubando velhos 

paradigmas que se baseiam na idéia da velhice como fracasso e do velho como entulho, 

pois, ao longo dos 100 últimos anos, vimos crescer a possibilidade de se envelhecer com 

saúde. 

Com relação às consequências que a transição demográfica e a longevidade têm 

trazido aos órgãos públicos e à sociedade, estão as doenças degenerativas que, além de 

significativas e de alta prevalência de óbito, podem ser consideradas como multifatoriais, 

compostas pelos aspectos emocionais, ambientais e sócio-culturais. 

O aumento mundial da expectativa de vida traz aumento concomitante de 

problemas de saúde em geral. Na maioria das vezes, esse processo não se caracteriza como 

um período saudável, de independência. Pelo contrário, caracteriza-se pela incidência de 

doenças crônico-degenerativas, de perdas progressivas que resultam em dependências 
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clínicas e de acompanhamentos específicos. Algumas destas doenças estão relacionadas 

aos aspectos fonoaudiológicos tais como distúrbios de deglutição, de fala, de audição e de 

linguagem. 

Para Ponte et al (2006), o envelhecimento é um fato universal, por ser comum a 

todos os seres vivos em idades avançadas; inexorável, gradativo e lento, por não existirem 

marcos distintos que diferenciem uma etapa da outra. Este processo confronta o  indivíduo 

com uma série de problemas pessoais e sociais, e a comunicação torna-se a diferença 

crucial entre o isolamento e o vínculo social, a dependência e a independência. 

Para Papaléo Netto (2006), no envelhecimento, paralelamente ao declínio funcional 

dos órgãos, ocorrem também alterações teciduais, celulares, moleculares e enzimáticas, 

mas não com a mesma intensidade e ritmo. Assim, acontecem perdas celulares em alguns 

tecidos e desorganização estrutural que aumentam com o passar dos anos. Essas alterações 

funcionais, associadas à maior prevalência de doenças crônicas, podem levar à 

deterioração da habilidade de manutenção da independência, fazendo com que sejam um 

dos motivos pelos quais as pessoas idosas sejam em número e intensidade mais 

dependentes do que os jovens. 

Para Garcia et al. (2002), as alterações que ocorrem no organismo humano, em 

especial, no sistema estomatognático, podem ser mais bem percebidas e avaliadas nos 

idosos, pois este é afetado de forma significativa pelo tempo e por outros fatores externos 

citados.  

Ribeiro (1999) denomina senescência as alterações estruturais e funcionais 

encontradas no processo de envelhecimento que, embora variem de um indivíduo para 

outro, ocorrem em todos os idosos. Manifesta-se por perda de grupos musculares, 

diminuição da capacidade funcional, lentidão psicomotora e declínio da memória recente. 
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A senilidade representa as modificações determinadas pelas afecções que frequentemente 

acometem os indivíduos idosos. 

Conforme Tubero et al. (1996), o processo de envelhecimento confronta o 

indivíduo com uma série de problemas pessoais e sociais e a comunicação torna-se 

diferença crucial entre o isolamento e o vínculo social, entre a dependência e a 

independência, entre o vazio da solidão e o sentimento de ser e pertencer. 

Segundo Canguilhem (2009), o que caracteriza saúde é a possibilidade de 

ultrapassar a norma que define o normal momentâneo, a possibilidade de tolerar infrações 

à norma habitual e de instituir normas em situações novas. Saúde é um guia regulador das 

possibilidades de reação. Estar em boa saúde é poder cair doente e se recuperar; é um luxo 

biológico. 

Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), o termo saúde, definido em 1949, 

representa um estado de completo bem estar físico, mental, social e não meramente a 

ausência de doença ou enfermidade. O concreto estado de saúde inclui aspectos funcionais, 

espirituais, cognitivos, emocionais e sociais.  Qualidade de vida está relacionada à saúde e 

é o termo cada vez mais usado para exprimir este amplo significado. É a percepção do 

indivíduo de sua posição de vida no contexto da cultura e do sistema de valores em que 

vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações, Buss (2003). 

Para Ramos (2003), o conceito de saúde da OMS é inadequado para descrever as 

condições gerais de saúde dos idosos, uma vez que a ausência de doenças é privilégio de 

poucos e o completo bem-estar pode ser atingido por muitos, independentemente da 

presença ou não de doenças. Embora a maioria da população idosa sofra de pelo menos 

uma doença crônica, muitos levam uma vida normal, sem limitações podendo ser 

considerados idosos saudáveis. O que está em jogo na velhice é a autonomia, a capacidade 

de determinar e executar seus próprios desígnios.  
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De acordo com os conceitos modernos da gerontologia, o idoso capaz de tomar suas 

próprias decisões e de gerir sua vida de forma independente deve ser considerado um idoso 

saudável, capaz de exercer suas capacidades mentais e, assim, manter uma vida com 

autonomia. Envelhecimento saudável, dentro desta nova ótica, passa a ser a resultante da 

interação multidimencional entre saúde física, saúde mental, independência da vida diária, 

integração social, suporte familiar e independência econômica. A saúde, entendida em um 

sentido mais amplo, seria o resultado do equilíbrio entre as várias dimensões da capacidade 

funcional do idoso, sem necessariamente significar ausência de problemas em todas as 

dimensões, Ramos (2003). 

Segre e Ferraz (1997) também discutem a propriedade o conceito de saúde da 

OMS. Embora reconheçam que tenha sido avançada para a época em que foi formulada, 

esses autores afirmam que, atualmente, esta definição mostra-se irreal, ultrapassada e 

unilateral.  Irreal, pois alcançar um perfeito bem estar é utópico, na medida em que a 

perfeição e o bem-estar deveriam ser definidos subjetivamente ou dentro de um contexto 

determinado. A definição da OMS faz distinção entre o físico, o mental e o social, 

enquanto que estudos recentes rejeitam essa fragmentação entre o psíquico e o corporal, 

além de contemplarem também o social para uma compreensão integral do sujeito. 

Para Brito (1997), é difícil a mensuração da saúde no caso dos idosos. Fatores como 

atitudes culturais preconceituosas, alta prevalência de deficiências relacionadas ao 

envelhecimento, doenças crônico-degenerativas, carência de recursos disponíveis para 

assistência médico-sanitária, são tidos como indicadores importantes para a mensuração da 

saúde do idoso e a sua autonomia. 

Quanto à manutenção e melhoria da condição de vida do idoso, para Papaléo Netto 

(2006), à medida que a população idosa aumenta, algumas facilidades adicionais de 

atendimento devem ser introduzidas, possibilitando a desejada autonomia do idoso. Nos 
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centros de convivência, onde a valorização é basicamente dirigida à manutenção da saúde, 

deve-se ter também uma série de programas de reabilitação visando a seu bem estar. 

Ainda segundo este autor, há a necessidade de olhar para o idoso, não apenas como 

alguém portador de um sintoma, mas como um indivíduo afetado por ele. É necessário 

modificar a escuta do profissional da saúde para que seja possível não só entender, mas 

também acolher e ressignificar as demandas do idoso, indicando-lhe novos caminhos e 

possibilidades para que ele possa passar por essa fase com menos sofrimento. Sendo assim, 

é importante pensar o que seria saúde e qualidade de vida para o idoso. 

Néri (2002) afirma que a avaliação da qualidade de vida do idoso abrange critérios 

sociais, biológicos e psicológicos. A auto-percepção do idoso em relação à qualidade de 

vida tem sido tomada como artefato de grande monta, porque viabiliza diretrizes no sentido 

de construção e monitoração dos diferentes tratamentos empregados.  

Afirma também que alguns fatores contribuem para a longevidade e a qualidade de 

vida: o avanço das pesquisas nas áreas da saúde, a mudança do perfil socioeconômico do 

idoso e, paralelamente, a oferta de atividades culturais e de lazer dos órgãos públicos e 

privados, como os centros de convivência da terceira idade vieram contribuir para as 

modificações da qualidade de vida do idoso. 

Segundo Minayo et al (2000), qualidade de vida vem de uma noção, 

essencialmente, humana que se relaciona ao grau de satisfação que se encontra na vida 

amorosa, social, física, ambiental, familiar, mental, pessoal e sexual, ou seja, múltiplas 

facetas, inclusive com valores e conhecimentos de coletividade e de individualidade que 

flutuam conforme o momento histórico-cultural e o espaço, fazendo da qualidade de vida 

uma construção social marcada pela relatividade cultural. Quanto mais organização 

político-social tiver uma nação, maior é a valorização da qualidade de vida, de acesso a 

bens materiais e não materiais. Os parâmetros de qualidade de vida diferem dentro de uma 
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mesma comunidade, dependendo do momento de desenvolvimento histórico, econômico, 

tecnológico e social. Os povos constroem e hierarquizam valores e necessidades por meio 

de suas tradições. 

Segundo Andrade (2000), saúde é um atributo da vida, uma continuidade de 

esforços para desenvolver e manter capacidades, atendendo aos princípios necessários para 

a evolução do potencial humano. A doença também é um atributo da vida, porém 

indesejável, e que, independentemente da vontade, por períodos de tempo e graus 

variáveis, é inerente aos seres vivos. 

Motta (1999) afirma que um dos principais fatores que assegura a boa qualidade de 

vida do idoso é o relacionamento social, sendo este dependente de um adequado processo 

de comunicação, o qual está intimamente ligado à voz e à audição. 

Segundo Mansur e Viude (1996), a habilidade de se comunicar possibilita 

estabelecer relacionamentos entre os seres humanos, devendo esta capacidade merecer 

maior atenção no que se refere à melhor qualidade de vida dos indivíduos idosos, já que 

esta população está mais propensa a alterações de linguagem, audição e fala, o que podem 

comprometer a comunicação e, consequentemente, prejudicar o envelhecimento saudável. 

Como os casos clínicos de que trata esta dissertação se referem à Paralisia 

Supranuclear (PSN), relatamos a seguir as características dessa doença. 

 
 
Envelhecimento e Paralisia Supranuclear 

 

Para Santini (2008), a paralisia supranuclear progressiva é uma das várias doenças 

similares ao Parkinson, porém mais grave. É conseqüência da deterioração neural ainda 

mais generalizada, que pode causar uma disfunção orofagínea grave já em estágio inicial 

da doença. 
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Do ponto de vista médico, segundo Greene (2007), a paralisia supranuclear 

progressiva é uma doença agressiva. Caracteriza-se pela atrofia do mesencéfalo dorsal, do 

globo pálido e do núcleo subtalâmico, pela despigmentação da substância negra e dilatação 

discreta do terceiro ventrículo e do arqueduto, vistas por inspeção visual macroscóspica em 

autopsia cerebral. Caracteriza-se, ainda, pela perda neural de glicose especialmente na 

região pré-frontal e pré-central, perda de membranosos emaranhados neurofibrilares e fios 

neurofílicos em muitas estruturas subcorticais, incluindo o núcleo subtalâmico, a 

substância negra, o pálio, a substância cinzenta periaquedutal, os colículos superiores, os 

núcleos vestibulares, rubro, oculamotor e o basal.  

Ainda segundo o mesmo autor, em autópsia de portadores de Paralisia 

Pseudobulbar, constatou-se paralisia ocular Supranuclear, Paralisia Supranuclear (afetando 

o olhar vertical), rigidez extrapiramidal, sinais de ataxia da marcha e sinais de quadro de 

demência evidenciados por padrões consistentes de degeneração neural e emaranhados 

neurofibrilares, afetando ponte e mesencéfalo comprovando o padrão conhecido como 

Paralisia Supranuclear Progressiva (PSP), ou síndrome de Steele- Richardson- Olszewski. 

Os fatores que levam um indivíduo a apresentar PSP são: mutações genéticas, fatores 

hereditários, infecções virais, drogas psicotrópicas, intoxicação e alcoolismo. 

Segundo ainda o autor, os sintomas precoces da Paralisia Supranuclear Progressiva 

(PSP) são: quedas e dificuldade de equilíbrio, sendo o tremor de repouso raro; rigidez axial 

que supera a de membros, podendo manter a postura ereta. Os sinais mais evidentes podem 

ser a distonia facial com pregas massolabiais profundas e sombrancelhas franzidas com 

aparência de surpresa ou preocupação. A manobra oculocefálica mostra olhar fixo para 

cima, reflexo intacto do olhar com incapacidade de olhar para baixo voluntariamente. 

Os sintomas visuais, segundo Greene (2007), são comuns, tais como distúrbio da 

motilidade ocular que inclui distúrbios visuais e oculares, apraxia de abertura e fechamento 
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das pálpebras. Os primeiros sintomas são: incapacidade de manter contato ocular em 

interações sociais e dificuldade para ler, causada por uma dificuldade com os movimentos 

voluntários do olho; incontinência emocional dominada por choro ou raramente por riso 

inadequado. 

A evolução, segundo este autor, é agressiva e varia de três a quatro anos após início 

da doença. Em média cinco anos após o início, os acometidos estão acamados e em cadeira 

de rodas. São comuns infecções por aspiração ou úlceras de pressão e sequelas por quedas. 

A evolução é de deterioração e morte entre seis e dez anos após o início da doença. 

Leopold e Kagel (1999) relataram que uma das características próprias da paralisia 

supranuclear é a ausência de movimento do palato mole durante a deglutição, o que 

diminui o movimento deglutório, causando uma disfunção orofaríngea grave. 

Nesse quadro, dizem os autores, os sintomas que dizem respeito à fonoaudiologia 

vão da disfagia à disartria nos estados mais graves; a voz mostra-se pastosa e rouca 

podendo desenvolver anartria com a progressão da doença; início precoce de distúrbios 

cognitivos, incluindo comprometimento do pensamento abstrato; apatia; diminuição da 

fluência verbal e o surgimento de comportamento de imitação. É considerado arquétipo da 

demência subcortical e traz dificuldade para ações sequenciais como passar de uma tarefa 

para outra, sendo que a demência não é tão grave quanto o quadro de disartria. 

Neumann (1995) afirmou que os sintomas não diminuem em resposta ao tratamento 

medicamentoso e que a disfagia apresentada é mais severa, representando risco à aspiração 

constante e ausência do movimento deglutório ainda na fase oral. 

Em um quadro dessa natureza, a ação do fonoaudiólogo não tem a perspectiva de 

cura. A perspectiva possível para sua ação é a de melhoria das condições de vida, ou seja, a 

qualidade de vida do idoso. 
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Envelhecimento e deglutição 
 

Neste trecho, em vez de seguir a ordem cronológica dos autores como 

anteriormente, privilegiamos a sequência de idéias. 

Segundo Douglas (1994), a deglutição é uma ação motora automática, na qual estão 

envolvidos músculos da respiração e do trato gastrointestinal. O objetivo da deglutição é o 

transporte do bolo alimentar e, também, a limpeza do trato respiratório. 

Para Furkim et al (1999), a deglutição é uma atividade neuromuscular complexa, 

que pode ser iniciada conscientemente, durando de três a oito segundos, durante a fase 

oral. Participam da deglutição em torno de 30 músculos e seis pares encefálicos,– trigêmio 

V facial VII  glossofarígeo IX, vago X, assessório espinhal  IX e hipoglosso XII.  

Para Douglas (1994), não há concordância sobre os valores de duração da 

deglutição, variando de autor para autor.  Deglutimos menos à noite e mais ao falar e 

mastigar, por serem funções que necessitam de maior produção de saliva. É uma função 

vital, pois é necessária para garantir a sobrevivência do indivíduo.  

De acordo com Marchesam (1999), produzimos, em média, 1 a 1,5 litro de saliva 

por dia. O idoso tem menos saliva por isso vai deglutir menos vezes ao dia. 

Stvenson (1999) afirma que o desenvolvimento da capacidade de deglutir é um 

processo extremamente complexo, influenciado por múltiplos fatores anatômicos, 

neurofisiológicos e sócio-culturais e vital para a manutenção do estado nutricional 

adequado. Ressalta, ainda, que os principais elementos do processo de deglutição e seu 

desenvolvimento são: a integridade sensorial; suas três fases - uma voluntária, denominada 

fase oral e duas involuntárias, faríngea e esofágica;  seu controle fisiológico complexo que  

envolve a integração das funções sensoriais e motoras. 
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A deglutição é uma ação consequente das outras funções: respiração, sucção, 

mastigação, as quais dão, verdadeiramente, vitalidade ao sistema.  

Para Guilherme (2003), a deglutição é um processo complexo que envolve a porção 

proximal do trato digestivo, regulada pela interferência do sistema nervoso central, 

modulando a atividade neuromuscular, que tem como função levar o alimento ao 

estômago, para que haja a retirada dos metabólicos necessários para o desenvolvimento e 

manutenção do organismo. 

Alves (2003) considera a deglutição como um processo contínuo, a coordenação em 

cada fase e entre elas, é imprescindível para o efetivo transporte do alimento da boca até o 

estômago. O comprometimento de uma das fases interfere nas outras, interrompendo ou 

prejudicando o processo e determinando o aparecimento de sinais e sintomas específicos, 

que podem se manifestar de forma direta ou indireta. 

Segundo Netto (2003), o mecanismo de proteção das vias aéreas na deglutição 

inicia-se com a inibição da respiração. A seguir, ocorre o fechamento do esfíncter laríngeo 

de baixo para cima, com a aproximação das estruturas glóticas e supraglóticas. A laringe é 

elevada e deslocada e elevada anteriormente, recebendo a proteção da base da língua, que é 

empurrada posteriormente. A epiglote, pela tração das pregas ariepiglóticas, é fletida sobre 

o ádito da laringe. Uma onda peristáltica passa através dos músculos constritores inferiores 

da faringe, dando-se o relaxamento do músculo cricofaríngeo. Finalizando, o alimento 

desce da faringe para o esôfago e a respiração é retomada. Os nervos envolvidos nesse 

mecanismo são o glossofaríngeo e o laríngeo inferior. 

Segundo Linden et al (1983), a ausência de sintomatologia, como regurgitação, 

tosse, engasgos durante a deglutição, não exclui a aspiração de alimentos. Uma avaliação 

criteriosa vai demonstrar se há aspirações silentes, as quais podem penetrar na árvore 
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respiratória, principalmente em pacientes depauperados, como vêm demonstrando estudos 

recentes.                                                                                                                        

Segundo Alencar (2000), com o envelhecimento do aparelho digestivo, o primeiro 

órgão que sofre alteração é a boca, seguido do esôfago e do estômago. As mudanças na 

cavidade oral, associadas ao envelhecimento, podem comprometer o estágio oral da 

deglutição. Todos os tecidos da cavidade oral sofrem atrofia e perda de elasticidade, desde 

a mucosa, passando pelos tecidos subjacentes e de sustentação, pelas estruturas 

musculares, inclusive do palato, e atingindo, por fim, as estruturas ósseas.  

Ainda segundo o autor, a produção de saliva diminui quantitativamente, assim 

como os problemas odontológicos são extremamente comuns nesta fase da vida. Dentre 

eles, os relativos ao aparelho periodontal, que tornam os dentes pouco firmes e a 

mastigação extremamente difícil, consequentemente, alterando e empobrecendo bastante o 

cardápio do idoso, especialmente em relação a carnes e vegetais crus. Como todas as 

demais estruturas bucais, as papilas linguais apresentam atrofia. Este fato, aliado à redução 

do olfato, exerce influências negativas sobre o paladar do indivíduo que envelhece, 

tornando a inapetência um sintoma comum. Tal situação causa diminuição da ingestão de 

alimentos, levando aos quadros de desnutrição. 

Segundo Trechman et al (1999), as bases da avaliação dos distúrbios da deglutição 

passam pela multiplicidade de problemas que envolvem os indivíduos com essas 

alterações. No caso de um processo de disfagia, como sintoma em paciente com doença 

conhecida, deve-se estabelecer as manifestações e determinar o tratamento para o 

distúrbio. Por outro lado, quando a alteração é a queixa de base predeterminada, os 

atendimentos das condições neurológicas básicas que estão presentes, ou alterações podem 

levar ao estabelecimento de um diagnóstico etiológico do distúrbio. 
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Para Furkim (2004), a etiologia das dificuldades de deglutição podem ter variadas 

causas, como lesões neurológicas, mecânicas ou comprometimentos comportamentais e 

emocionais. Esses distúrbios de deglutição podem piorar ou potencializar seus danos se 

associados a outras doenças ou sintomas do indivíduo, como distúrbios metabólicos, 

limitações cognitivas e/ou comportamentais, crises convulsivas não controladas e 

distúrbios gastrointestinais, especialmente a doença do refluxo gastroesofágico.  

Segundo Logemam (1998), disfagias ou distúrbios da deglutição, refluxo nasal, 

tosse durante o ato de deglutir, sensação dos alimentos ou de perturbação da passagem dos 

alimentos, se negligenciados e não reconhecidos, podem conduzir a situações de 

desnutrição, desidratação e complicações respiratórias. 

Guilherme (2003) relata que a avaliação dos distúrbios da deglutição poderá indicar 

os diagnósticos anatômicos funcionais e, muitas vezes, etiológicos. As condutas 

pretendidas surgirão com os exames e a propedêutica a ser empreendida, bem como a 

estratégia de reabilitação. Ouvir atentamente a queixa do paciente poderá economizar 

tempo e custos com equipamentos sofisticados e, muitas vezes, inacessíveis. Devemos nos 

ater a conhecer e interrogar sobre a atividade do aparelho digestivo no que se refere à 

motricidade, trânsito, ritmo e qualidade própria de cada segmento do tubo digestivo, a 

digestão, a absorção e a função digestiva, que deve se fazer por ação harmoniosa e 

conjunta entre o sistema nervoso, o hormonal e o digestivo. 

Para Alves (2003), a perda de peso, a modificação no tipo da dieta utilizada, a 

ingestão de menor quantidade de alimento, o aumento do tempo gasto nas refeições, a 

diminuição do prazer de se alimentar e o isolamento social são os sinais sugestivos de 

disfagia para os quais devemos estar atentos. A disfunção oral da deglutição pode ser 

determinada pela dificuldade na preparação, no controle do bolo e em iniciar a deglutição e 

pode ter como causa: xerotomia, diminuição da gustação, alterações anatômicas, perda da 
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dentição natural, próteses mal adaptadas, alteração do sistema nervoso central ou 

neuromusculares, comprometendo a mobilidade, a sensibilidade e a força da língua; 

redução da força da mastigação e dificuldade no selamento labial. 

Para Castell (1997), a dificuldade para iniciar a deglutição, com sensação de parada 

do alimento na altura da região cervical, tosse e engasgos, principalmente com líquidos, 

regurgitação nasal e voz nasalizada indicam dificuldade na fase faríngea que pode ter como 

base várias desordens neurológicas tais como acidente vascular encefálico, doença de 

Parkinson, doença de Alzheimer, miopatias, traumatismos cranianos, parkinsonismos entre 

outras doenças neurológicas.  

Segundo Brody (2003), a alimentação depende de aspectos sociais, econômicos, 

culturais, religiosos, das preferências individuais e das preferências alimentares 

vivenciadas ao longo da vida. Para a maioria das pessoas, a alimentação está relacionada a 

momentos agradáveis, prazerosos, de bem estar e convívio social. Entretanto, certas 

condições podem abalar este ato, até então, natural. Na presença de uma doença, como as 

neurológicas, hábitos e preferências alimentares podem necessitar de modificações e 

momentos prazerosos tornar-se difíceis.  

Segundo Macedo (2000), a disfagia pode resultar de uma anormalidade anatômica 

ou funcional (neuromuscular) em qualquer estrutura e fase do processo de deglutição, oral, 

faríngea ou esofagiana. A alteração da deglutição, causada por doenças neurológicas, como 

é o caso da Paralisia Supranuclear, leva a trauma ou doenças musculares e é denominada 

disfagia neurogênica.  

Segundo Marchesan (2008), a disfagia afeta a rotina diária de quem sofre deste mal. 

O paciente precisa estar o tempo todo consciente da forma de deglutir, passando de um 

processo que é inconsciente para o consciente. Deglutir começa nos lábios e termina no 

esôfago. A disfagia pode resultar de anormalidade na deglutição ocorrida em qualquer 
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lugar deste caminho e o fonoaudiólogo terá que trabalhar com a orientação dos pacientes 

com este tipo de distúrbio. 

 

Outros Fatores e suas implicações no processo do En velhecimento 
da deglutição   
 

De acordo com Pereira e Andrade (2001), a cognição é o conjunto de habilidades 

intelectuais adquiridas durante o processo de desenvolvimento. Com a chegada da velhice, 

algumas habilidades cognitivas deterioram, acarretando transtornos no dia-a-dia, 

dificultando a adaptação ao meio. Idosos acometidos por doenças, as quais trazem 

transtornos significativos de cognição podem ou não desenvolver um quadro de disfagia. O 

rebaixamento cognitivo manifesto nesta população pode se dever a muitos fatores, tais 

como: demências, medicamentos, infecções, privações sensoriais, alterações psíquicas e 

outros. Por ser a fase oral da deglutição voluntária, deficiências neste processo poderão 

acarretar prejuízos, pois é preciso perceber o conteúdo a ser deglutido, o qual poderá 

influenciar a programação dos padrões motores necessários à dinâmica, levando, assim, a 

uma deglutição segura. 

A esse trabalho acrescenta-se outro fator importante que é a oscilação da relação 

sono-vigília, Andrade (2000). Tal comportamento dificulta o treinamento da deglutição, 

pois a aceitação sistemática da alimentação pode ficar comprometida, prejudicando as 

condições de hidratação e nutrição, inviabilizando a alimentação por via oral exclusiva, 

restando como única opção a alimentação por via alternativa, gastrostomia, jejunostomia e 

outras. 

Outro aspecto a considerar no trabalho fonoaudiológico é o fato de ser comum ao 

idoso não fazer uso de prótese dentária durante muito tempo, o que leva a uma grande 

retração dos alvéolos, podendo gerar, em consequência, a falta de alinhamento 
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biomecânico e, consequentemente, uma grande instabilidade dos órgãos fonoarticulatórios. 

Encontram-se, também, idosos que fazem uso inadequado de prótese dentária tanto no 

aspecto higiênico, aumentando o risco de proliferação de bactérias, quanto no ajustamento 

nas arcadas, gerando prejuízo na fase de organização e preparação do bolo. Tal fator 

compromete ainda mais o desempenho da deglutição, Alencar (2000). 

Ainda segundo o mesmo autor, os fatores organolépticos como o olfato, gosto, 

aparência, temperatura e textura dos alimentos estão alterados. Com a velhice, devido ao 

processo de senescência, é comum a diminuição do olfato e do paladar. Tal deterioração 

pode levar muitas vezes à inapetência, monotonia alimentar e consequente diminuição da 

ingestão, predispondo a quadros de desnutrição, sendo esta uma causa frequente de 

internação. 

De acordo com Alencar etal (2003), também com o envelhecimento ocorre uma 

diminuição da estatura, devido a achatamento de vértebras, cifose dorsal e presença de 

osteófitos; que muitas vezes agravam a mecânica da deglutição. Assim, é necessário o uso 

de manobras posturais com o objetivo de adequar o padrão de deglutição. Quando, além 

deste comportamento, há presença de alterações de tônus consequentes ao quadro 

neurológico, os prejuízos são muito maiores, exigindo do profissional uma análise  

individualizada para cada idoso. 

Finalmente, de acordo com Alencar etal (2003), e descrito anteriormente por 

Andrade e Pereira, (2001), ocorrem mudanças quanto à função motora do esôfago e 

estrutural do estômago. Esses fatores podem gerar complicações durante o curso da 

fonoterapia, pois, havendo também implicação dessas estruturas, muitas vezes deparamos 

com a falta de apetite e enjôos, comprometendo a aceitação da dieta. É imprescindível, 

pois, o encaminhamento ao gastroenterologista, com fins de maiores esclarecimentos, 

favorecendo uma conduta fonoterapêutica adequada. Essas condições devem ser 
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valorizadas, pois, durante o processo, muitos são os ajustes a serem feitos, proporcionando 

resultados satisfatórios. 
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CAPÍTULO III 
 

MÉTODO 
 

 

O método aqui utilizado foi o estudo de caso clínico-qualitativo, de natureza 

descritiva. Para a realização do estudo, seguiremos os preceitos éticos para pesquisas com 

seres humanos. O projeto foi submetido ao Comitê de Ética da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo e aprovado sob o número 118/2008 (anexo 1). Foi elaborada uma 

carta de informação e um termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo 2), o qual foi 

devidamente assinado pelos responsáveis pelo paciente. Antes de assinar o documento, 

responsáveis e pacientes foram informados sobre a pesquisa e sua importância. 

O material clínico foi organizado com dados do atendimento fonoaudiológico a 

dois adultos, um do sexo masculino com 76 anos de idade e o outro do sexo feminino, com 

85 anos de idade, ambos com diagnóstico neurológico de Paralisia Supranuclear, pacientes 

da fonoaudióloga/pesquisadora que, como dissemos, concordaram com o uso destes.       

 Os atendimentos foram realizados nas residências dos pacientes por eles estarem 

impedidos de se locomoverem. Tiveram duração de 50 minutos e frequência de duas vezes 

por semana. Foram encaminhados ao atendimento fonoaudiológico por apresentarem 

queixas de distúrbios de voz (voz molhada, fraca, pouco intensa), de deglutição (engasgos, 

dificuldade para engolir líquido e sólido) e de linguagem (dificuldade de expressar a fala, 

gerando incompreensão por parte do interlocutor).  

Uma das sessões semanais de cada sujeito foi audiogravada durante um período de 

quatro meses, perfazendo um total de 32 gravações, cada qual com meia hora de duração. 

Para contextualizar esse trabalho, também foi observado e registrado pela 
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fonoaudióloga/pesquisadora informações sobre o cotidiano do paciente e sua relação com 

outras pessoas de sua convivência em suas residências e fora dela. 

Para a análise, todas as gravações foram, sistematicamente, ouvidas pela 

fonoaudióloga/pesquisadora e as cenas que pareceram, mais claramente, mostrar as 

características da intervenção fonoaudiológica realizada, foram selecionadas, transcritas e 

descritas para constituírem os dados desta dissertação, em conjunto com os registros do 

cotidiano já mencionado. Buscou-se desvelar o processo da relação estabelecida entre 

terapeuta, paciente e família. Com as técnicas voltadas ao atendimento de disfagia e voz, 

adequadas ao caso, foram tomando seu lugar, permitindo ao paciente relatar seus 

sentimentos e manter um diálogo com seus familiares, mesmo diante de uma patologia 

evolutiva. 
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CAPÍTULO IV   
 

 

“Ora, a partir do momento em que o cuidado de si precisa 
ser praticado durante a vida principalmente na idade adulta, 
e em que assume todas as suas dimensões e efeitos durante 
o período da plena idade adulta, compreende-se bem que o 
coroamento, a mais alta forma de cuidado de si, o momento 
de sua recompensa, estará precisamente na velhice.” (M. 
Foucalt, 1981-1982:133).                  

 

RESULTADOS 
 

 

É importante destacar que a forma de apresentação dos casos difere porque o 

primeiro é uma pessoa com fala preservada de modo que as interações descritas 

apresentam diálogos entre paciente, terapeuta, familiares e cuidadores. Já o segundo é uma 

pessoa com ausência de fala verbal de modo que as sessões descritas contêm somente 

relatos. Os casos receberam os nomes fictícios de Senhor Jorge e Senhora Ana. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO DO CASO 1 
 

Encontro com a esposa do paciente e um de seus cuidadores. 
 

Fui procurada pela esposa do Sr. Jorge, em abril de 2007, para que procedesse uma 

avaliação fonoaudiológica em seu marido, pois havia sido diagnosticada uma doença 

degenerativa da família do Parkinsonismo, em 2001, sendo a maior suspeita a Paralisia 

Bulbar ou Paralisia Supranuclear, que exige um trabalho com a deglutição, a voz e a 

linguagem. Segundo relato da esposa, no momento, a sua voz estava fraca, baixa, sem 
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volume, já não se comunicava como antes, permanecendo calado tanto com seus familiares 

como com os amigos. 

Nessa primeira entrevista, a esposa detalhou o início da doença, sua expectativa e a 

esperança que depositava na terapia fonoaudiológica, visto já conhecer o quadro final: 

gastrostomia, dificuldade motora da fala e da linguagem. Esse relato deu-se sem a presença 

do marido e pude perceber o quanto a esposa estava angustiada com os cuidados de que 

seu marido necessitava e com o fato de que ele não pode cuidar-se sozinho. Falou, ainda, 

da necessidade de orientar seus cuidadores, que nesta época eram três, um para o dia e dois 

para a noite fazendo revezamento. Sendo assim, ouvi o acompanhante que estava presente. 

Este relatou que, ao oferecer-lhe líquidos, o Sr. Jorge apresenta engasgos frequentes com 

escoamento nasal, chegando a ficar cianótico. Relatou que os engasgos graves ocorrem 

especialmente quando sentado à mesa com os familiares ou quando a esposa está por perto. 

Questionado sobre a fala do Sr. Jorge ele respondeu: “Tem um diálogo bacana, bom 

comigo e, às vezes, é implicante”. Disse ainda: “o Senhor Jorge tem vontades próprias e 

por isso costumamos discutir”. Acrescentou que o Sr. Jorge se nega a discutir quando o 

assunto é triste. Disse ainda que, em alguns momentos, faz gestos e usa palavra única como 

por exemplo: “água”, “dor”, “remédio”. 

A esposa continuou sua narrativa e disse que apostava na terapia fonoaudiológica 

para que o Sr. Jorge pudesse expressar-se. Relatou que, em alguns momentos, ele se 

comunica basicamente por meio de gestos indicativos e palavra-frase. Afirmou, ainda, que, 

além do resgate da comunicação e da deglutição, precisamos dar a ele qualidade de vida. 

Disse que sua dieta sofrerá alterações nos próximos dias, a pedido do neurologista, porque 

não poderá mais ingerir proteínas. 

Fomos falar com o Sr. Jorge, que nos recebeu sorrindo e agradeceu a minha 

presença. Quando a esposa lhe falou quem eu era ele disse: “gosto muito do Sebastião e do 
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Pedro; são meus amigos, estou em boas mãos”, referindo-se a pessoas que, tanto ele como 

eu, conhecemos. Fizemos as perguntas iniciais da anamnese: nome completo, idade, data 

de nascimento, nome da esposa e filiação. Atendeu ao perguntado dizendo somente o nome 

e sobrenome de um dos filhos. 

A seguir, combinamos o dia de início dos atendimentos. Perguntei se ele preferiria 

algum dia determinado e ele disse que o melhor seria durante o almoço, pois vinha tendo 

muita dificuldade para engolir. 

 

Relato 12 - sessão de 07 de agosto de 2008 
 

Iniciei dando bom dia ao Sr. Jorge e pedindo ao cuidador ajuda para sentá-lo na 

cama. Assim, seria mais fácil avaliar e trabalhar com a mastigação e a deglutição. Após 

avaliar a musculatura facial, pedi que buscassem na cozinha água, gelatina e pão de sal. 

Observei que retirava o alimento da colher com a ajuda dos lábios, a mastigação do pão foi 

lenta e uma dificuldade maior para deglutir líquido. Enquanto avaliava, fui explicando o 

que estava fazendo ali, Sr. Jorge acompanhava minha fala com gestos de cabeça e de mãos 

ou palavras isoladas tais com: “é”, “sim”, “repete”, “aha aha”,”não”,”porque”. Este 

primeiro encontro durou cerca de 60 minutos.  

 

T - Bom dia!    

J - (silêncio). 

T - Bom dia!  

J - (olha para cima). Tudo bem, bem, é bom dia.  

 Terapeuta e cuidadora acertam a postura do paciente na cama. 

                                                 
2 As siglas referem-se a: T - terapeuta; J - Sr. Jorge; C - cuidador; M - esposa do Sr. Jorge. 
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J - É......É dói muito, ai, ai, ai....É aqui do outro lado. 

T - Onde mesmo que dói? 

J - É .....É dói muito do lado. Parou, parou de doer. 

T- O Senhor está se sentindo bem? 

J - Bem , bem.  É aqui em casa tá bem...bem.....bem 

T - O senhor gostou de voltar para casa? 

J - É .... É....gostei muito. A Maria estava muito cansada. 

É....É..ficar fora de casa. A casa ficou sozinha. A Maria reformou a casa. Fez meu quarto. 

E ficou bom. 

T - Então o senhor gostou de voltar para casa? 

J - É....., o José e Valter foram lá, foram lá no hospital. A Jane... Jane... Jane minha nora. 

A distância... distante. Lá o hospital é bom. Tem aparelhos que não tem aqui. Eu, eu, 

estou, estou, no final. É, estou aguardando. É... É, tô aguardando meu dia. 

 

Ele fica em silêncio até o final da sessão que prossegue com a execução de 

exercícios voltados para trabalhar a deglutição, tais como: manobras para elevação da 

laringe, relaxamento de ombros e pescoço.  

Neste episódio, pareceu marcante o fato do Sr. Jorge referir sua sensação de dor e 

também o prazer de estar em casa, bem como ter mostrado preocupação com o cansaço da 

esposa o que mostra que, apesar de seu sofrimento e debilidade física estar ligado ao 

sofrimento do outro. Sua fraqueza física mostrou-se quando, com a realização dos 

exercícios, ficou cansado. Aqui, como afirma Sobral (2000) o fonoaudiólogo preocupa-se 

com o fazer clínico, dirigindo-o para além do conhecimento dos aspectos da patologia, o 

que é indispensável à prática clínica fonoaudilógica. Neste caso, entendemos que a relação 
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estabelecida na atividade clínica trouxe ao Sr. Jorge segurança a partir da disponibilidade 

para ouvir e compreender suas singularidades, aliadas às técnicas terapêuticas.  

 

Relato 2 - sessão de 17 de agosto de 2008 
 

Quando cheguei Sr. Jorge estava na cama e eu disse:  

T- Bom dia Sr. Jorge, como vai, tudo bem? 

J - Está bem.....bem.....bem. (Silêncio) Estou morrendo aos poucos, poucos. 

T -  É.... 

J - É, É...É dor..dor. 

T - Onde esta doendo? 

J - Doendo....doendo. 

T- Onde está doendo? Precisamos saber para mudar de posição. 

J - A perna....a perna...perna. 

T- Melhorou? 

J - Melhorou ( e fica calado). 

 

Começo a manipular a laringe e observo novamente sinais de dor e a necessidade 

de melhorar a posição do corpo na cama visto que sozinho ele não consegue. 

O que me marcou nesta sessão foi o fato de, logo de entrada, Sr. Jorge declarar que 

está morrendo aos poucos. Marcou-me porque me fez perceber o quanto não tinha resposta 

para isso e perceber que profissionais que trabalham com pessoas com doenças terminais 

precisam aprofundar-se na capacidade de lidar com a morte, aspecto que não se encontra, 

ainda, tratado na literatura fonoaudiológica. Outro fato marcante relativo à qualidade de 

vida, ao bem estar foi perceber que a dor está presente no cotidiano de pacientes com 
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Paralisia Supranuclear ao lado de dificuldades de motricidade que os impedem de ajudar a 

si próprio tornando-os dependentes de alguém para melhorar sua postura e diminuir a dor. 

Vale ressaltar que a perna dolorida é aquela que quebrou há um mês, quando caiu 

da cama, o que confirma Greene (2007) a respeito dos sintomas de desequilíbrios e quedas 

na Paralisia Supranuclear.  

 

Relato 3 - Sessão de 08 de setembro de 2008 
 

Antes desta sessão, havia conversado com Sra. Maria (esposa do Sr. Jorge) por 

telefone. Ela me ligou para dizer que o marido estava engasgando muito e achava que isso 

era devido ao fato dele estar colocando muito alimento na boca. Ele, nessa época, ainda se 

alimentava sozinho, mas assistido pelos cuidadores. O que Sra. Maria queria era que eu os 

orientasse sobre o modo mais adequado de eles participarem dessa alimentação. 

Assim que cheguei, orientei os cuidadores que estavam esperando na sala de estar 

sobre a necessidade de ajudar Sr. Jorge a comer mais devagar, pondo menos alimento na 

boca e, desse modo, sugeri que, se diminuíssem a quantidade de alimento no prato, 

ajudaria a diminuir a quantidade que Sr. Jorge coloca na boca conforme relatado por 

Funkin (2008) e Ribeiro (2007) que fala sobre como tratar e orientar. Também sugeri que 

desligassem o som ou a televisão quando ele estivesse recebendo alimentos, oferecendo 

água e medicamentos para que pudesse concentrar e, assim, melhorar sua atenção. Após a 

orientação dirigi-me ao quarto de Sr. Jorge. 

 

T - Boa tarde Sr. Jorge. 

J - Boa tarde, boa tarde. 

T - Tudo bem? 
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J - Tudo bem, bem. 

C - Ele hoje está triste, Sra. Maria vai viajar para (faz uma pausa e fala baixinho São 

Paulo) e acho que eles ficam colocando esperança na cabeça dele (outra pausa, continua 

falando baixo, ele vai melhorar e voltar a viajar). 

(Silêncio) 

J - É, é, chama a Sra. Maria. (Silêncio).   Eu não estou triste. (silêncio).  A Sra. Maria vai 

para São Paulo, vai, vai ver os exames do netinho que vai nascer. Vai ver os exames! 

Dona Sra. Maria entra no quarto nessa hora. 

M - Oi amor, eu vou sair agora, fica com Deus. 

J - Vai com Deus (começa a derramar lágrimas o que dura um minuto). E depois fala: É ta 

bom, ela vai ver o neto! (silêncio).   Eu não vou ajudar na mudança, não vou. 

T - O Senhor está com vontade de ir? 

J - Em São Paulo, ver o Vinícius e fazer compras. (Silêncio) É a São Paulo, eu fazia 

compra e ia muito lá.  

Ao finalizar esta sessão, observei que o Sr. Jorge se mostrava bastante cansado. 

 

Um aspecto que me marcou foi ele falar que estava no final de sua vida e 

aguardando seu dia.  Percebi que não sabia como reagir à sua percepção de finitude de vida 

e de tristeza por não poder acompanhar as atividades da família, o que novamente nos 

remete a Sobral (2000) quando refere que o fazer clínico se estende para além do 

conhecimento dos aspectos patológicos. O estado de Sr. Jorge parece coerente com o que 

relata Greene (2007) sobre incontinência emocional. 
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Relato 4 - sessão de 19 de setembro de 2008 
 

Antes desta sessão com o Sr. Jorge, também orientamos a família e os cuidadores, 

sobre as formas adequadas de comunicarem-se com ele e novamente sobre alimentação, 

visto que, segundo observei, falavam alto demais ou de forma infantilizada com ele, além 

do fato de que os atendentes costumavam falar de seus problemas pessoais, como a 

insatisfação salarial, por exemplo, seja diretamente com o Sr. Jorge, ou entre eles, quando 

se encontravam na presença dele. 

A alimentação em si parece ser o maior problema, tanto para os atendentes como 

para a família e coerentemente é o momento de maior dificuldade na interação entre 

paciente e cuidador. O Sr. Jorge revelou sentimentos de frustração diante de sua 

incapacidade de alimentar-se sem a assistência de alguém que supervisione a quantidade de 

alimento que leva à boca sozinho, devido, especialmente, à sua desorganização física, com 

presença de rigidez de membros e desvio do olhar para cima, conforme relatados por 

Greene (2007) como sintomas do quadro. 

Assim, orientei os cuidadores sobre a importância de ajudá-lo a administrar o 

movimento do garfo em direção ao prato e em direção à boca, além de supervisionar a 

quantidade de alimento que coloca na boca, visto que, sem supervisão, ele coloca muito 

alimento, o que causa engasgos e até cianose. Pela mesma razão, orientei a evitar alimentos 

como coco em farelo, farinhas em geral que favorecem o engasgo e água, só na colher.  

Também aumentamos o número de vezes em que o Sr. Jorge se alimentava a fim de 

diminuir a quantidade de alimento por vez. 

Sobre os líquidos, sugerimos a mudança na consistência dos sucos que devem ser 

mais encorpados, passando de líquidos finos para grossos, impedindo, assim, o fluxo direto 

da boca para a laringe. A partir de trabalho já feito com o Sr. Jorge, ele controlava o 
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líquido com a língua e coordenava os movimentos de mandíbula, facilitando a  deglutição, 

que nesta fase já era barulhenta. Orientou-se que toda alimentação, nesta fase, fosse bem 

cozida e amassada, administrada de forma lenta, para diminuir deglutições múltiplas e a 

presença de resíduos na cavidade bucal, visto que, quando estes resíduos eram maiores, 

provocavam reflexo de tosse. 

Na realização deste trabalho, observamos que a cozinheira preparava tudo de 

acordo com o solicitado e dois cuidadores aceitavam as orientações e as punham em 

prática, enquanto um outro se mostrava impermeável. Esse cuidador continuava falando 

infantilizado, e administrando grandes porções de alimento ao Sr. Jorge, o que provocava 

muito engasgo. Isso mostrou a necessidade de constante observação e orientação visto que 

nem todos os envolvidos se solidarizaram com as necessidades do Sr. Jorge, no que se 

referia à alimentação e à comunicação. A respeito, apesar de estarmos num ambiente de 

residência familiar, vale citar Goffman (2003), que refere à displicência dos cuidadores no 

ambiente institucional. 

O convívio com o Sr. Jorge levou-me a perceber que, quando os outros se 

expressavam sobre sua pessoa, lembrando sobre quando era comerciante; quando ele tinha 

loja; quando ele ia para São Paulo fazer compra para sua loja, ele se sentia frustrado. Sendo 

assim, pedimos que não lembrassem o Sr. Jorge daquilo que ele não é mais e daquilo que 

não pode fazer. 

Quando entramos no quarto do Sr. Jorge para atendê-lo, ele estava virado para o 

lado esquerdo, eu disse: 

 

T - Boa tarde Sr. Jorge, como vai?  Tudo bem? 

(Ele não me respondeu. Voltei a dizer o mesmo, uma, duas, três vezes, quando ele 

respondeu) 
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J - Boa tarde, boa tarde (com uma voz muito baixa) 

T - O que vamos fazer hoje?  Podemos fazer exercícios com a voz, sentado na cadeira? Ou 

o Senhor gostaria de sentar para fazermos exercícios de deglutição? 

J - É... pausa, É... O paciente fez uma pausa em sua fala. 

T - É o quê? 

J - É .... pausa, É.... pausa........É. 

(Pareceu-me que, naquela sessão, ele não queria ou não podia falar. Perguntei se eu 

poderia fazer os exercícios de deglutição. Novamente, muito baixo, ele respondeu). 

J - Pode, pode , pode sim. 

- Então fizemos exercícios de deglutição, de língua e de lábios. Quando finalizamos a 

sessão, chegou o fisioterapeuta. 

F - Como vai amigão? 

            O Sr. Jorge se manteve-se calado com o olhar e a atenção para o teto, distante 

diante das tentativas de comunicação do fisioterapeuta que busca formas de atraí-lo, 

falando sem parar e o Sr. Jorge não responde a nenhuma de suas solicitações até que 

finalmente fala. 

J - Boa tarde....pausa.....boa tarde. 

F - Boa tarde amigão, tudo bem? 

J - Tudo bem. 

 

Essa sessão mostra que a doença avançou e o Sr. Jorge, consequentemente, decaiu, 

o que é coerente com Greene (2007) quando refere à agressividade da doença, que de seis a 

dez anos após seu início tende a levar à morte. A situação mostrou também como, em 

alguns momentos, nossas intervenções podem ser invasivas. Talvez, o Sr. Jorge, no 

momento em que entrei no seu quarto, não desejasse a presença de um outro. Talvez, 
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entretanto, a presença de um outro sensível a sua dor pudesse trazer-lhe alento Goffman 

(1982). Nesse sentido, marcou bastante a forma pela qual o fisioterapeuta abordou Sr. 

Jorge, seu entusiasmo e sua tagarelice, bem como o modo de não chamá-lo pelo nome, mas 

de amigão, rótulo genérico que pode se aplicar a qualquer paciente conforme Golfman 

(1993). Tudo isso não pareceu em nada combinar com o desânimo do paciente, podendo 

inclusive agravá-lo por provocar-lhe irritação. Sendo assim, resolvi permanecer na sessão 

de Fisioterapia para observar a interação e poder fazer orientações. Durante essa sessão, 

observei que o Sr. Jorge não conseguia direcionar as palavras, o olhar e fazer qualquer 

contato conosco, porque seu corpo estava enrijecido e torcido para o lado esquerdo, como é 

característico da síndrome conforme Greene (2007) e Santini (2008). Diante dessa 

condição, a tentativa de diálogo na forma estabelecida pelo fisioterapeuta parece como já 

foi dito, inapropriada e serviu para orientá-lo sobre uma postura mais serena, mais 

silenciosa, com seleção de palavras para construir uma interação que respeitasse o estado 

de Sr. Jorge durante essa sessão.  

 

Relato 53 - sessão de 23 de setembro de 2008 
 

Nesta sessão, trabalhei em conjunto com o fisioterapeuta, com o objetivo de 

articular o trabalho de deglutição com as posturas que ele usava para manter o Sr. Jorge 

sentado à mesa. Essas posturas diminuíam os movimentos típicos da síndrome conforme 

descritos por Greene (2007). Nesse contexto, pude mostrar ao fisioterapeuta formas de 

interação verbais mais adequadas do que as que vinham sendo empregadas, como a de 

tratar o Sr. Jorge de “amigão” e falar sobre realidades inacessíveis a ele, tais como: “E aí, 

vamos levantar e caminhar” com efusão extrema, quando isso jamais poderia acontecer.  

                                                 
3 As siglas referem-se a: T1- fisioterapeuta, T2- fonoaudiólogo.   
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Eu e o fisioterapeuta chegamos juntos a quarto de Sr. Jorge e o cumprimentamos. 

 

T1- Bom dia amigão? Como vai, Tudo bem? 

J - É....É...É.   (Silêncio). 

J - É....Eu...Bom, bom, bom dia.....(silêncio). Bom dia, dia, dia. 

T2 - Bom dia, Sr. Jorge! Tudo bem?  

J - É...Bom dia! Bom dia! (Respira e fica em silêncio) 

J - Eu quero água. Água, água de coco para beber. 

T2 - É o Sr. Quer água de coco? ` 

J - Água de coco, água de coco, coco, coco. 

 -Quando o cuidador chega, Sr. Jorge sorri e fala: 

J - Enganei, enganei, quero, quero, enganei (silêncio) você eu quero é gelatina. 

- O cuidador faz cara de bravo, franzindo a testa, enquanto o Sr Jorge sorri. 

T2 - Perguntei se ele queria água ou gelatina. Ele sorri e diz: 

J - Vou, vou fazer o que você mandar. 

T1 - É, com ela o Sr. não briga ne? Já sei.  

J - (Sorrindo fica repetindo) É...É..É...É é ela me faz comer, comer, é comer, comer. 

 

Quando começamos trabalhar com a musculatura dos ombros ele para com o 

diálogo fazendo um longo silêncio, interrompido por sorrisos esporádicos quando algum 

objeto cai no chão. Esse modo de sorrir é citado por Greene (2007). O seu olhar é a única 

forma de contato, e se apresenta não da forma como refere a literatura de distonia facial, ou 

seja, com sombracelhas franzidas com aparência de surpresa ou preocupação, olhar fixo 

para cima. Seu corpo se mostra relaxado e permite o diálogo. Este parece ajudar nos 

exercícios e também orientar o fisioterapeuta, familiares presentes e cuidador sobre as 
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formas mais adequadas de interagir com o Sr. Jorge. Como vemos, mais uma vez, o 

trabalho do fonoaudiólogo extrapola o plano estrito da patologia (Sobral, 2000) e envolve a 

todos os que lidam com o doente, para investir na construção de um processo de 

comunicação entre eles. 

 

Relato 6 - sessão de 29 de setembro de 2008 
 

Trabalhei em conjunto com o fisioterapeuta. O Sr. Jorge estava atento às minhas 

solicitações e às do fisioterapeuta que propôs e fez exercícios de respiração e de 

motricidade corporal. A seguir, fez os exercícios de deglutição e voz, interagindo 

ativamente com os terapeutas. Isso fez com que chamássemos sua esposa para presenciar, 

especialmente, porque entre os exercícios, o Sr. Jorge estava falando sobre seu neto, com 

articulação clara e entonação diferenciada, apesar da desorganização corporal 

características do seu quadro, Greene (2007). Sua fala estava bastante fluente para o 

quadro e ele fez brincadeiras junto com a terapeuta e a esposa a respeito da chegada do 

neto que vai nascer. Ele diz: 

 

J- É...é o neto, o neto vai ser homem! 

T- Qual será o sexo do bebê? 

J- Não vai ser uma peruinha não. 

T- Não vai não. Vai ser homem! É mesmo, não vai ser agora que iremos comprar laços e 

vestidos heim! 

J- É vai ser homem. 

T- O senhor gostou? 
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J- Gostei. Vai ser companhia ao meu outro netinho. (Pausa.) É vai fazer companhia ao 

meu outro netinho. 

T- O Senhor gostou do nome? 

J- Vão escolher Valter ( nome fictício do neto), o nome do pai. 

T- É o nome do pai, será Junior ou Filho? 

J- Não sei, É Valter! Valter. 

T- Vamos fazer os exercícios de voz? 

J- Vamos 

(Feitos os exercícios de voz, perguntei novamente) 

T- Vamos fazer os exercícios da deglutição? 

(Ficou calado, novamente perguntei e ele respondeu) 

J- Faz com água, água. 

T- Podemos. Vou à cozinha pedir para a Sra. Maria um copo, água e uma colher. 

T- Então, vamos sentar, fazer uma boa postura para iniciarmos os exercícios. 

J- É...Eu quero engolir melhor. 

T- Então vamos....Neste momento sorri e fala: 

J- Deglute, deglute, deglute. (imitando o modo como me dirijo a ele depois que ele coloca 

o gole de água na boca) 

Sorri, levanta o dedo e fala:  

J- Deglute! 

T- Acho que o Senhor já sabe que iremos comer um docinho heim! 

J- Já está na hora dos exercícios! (Pausa) É tem recompensa. 

T- Antes vamos fazer os exercícios de língua. 

J- De língua, de língua. 



 47 

- Terminamos a sessão quando o Sr. Jorge falando que queria voltar para a cama, mostrou 

com o dedo a cama. Eu disse: 

T- O que é que o Senhor quer? 

J- Ir para a cama. 

 

Antes de ir embora ressaltei para os cuidadores presentes, a importância de 

continuarem estimulando a deglutição de líquidos mais grossos e na colher para evitar 

engasgos (Marchesan, 1999; Alencar 2000). 

 

Relato 7 - sessão de 01 de 0utubro de 2008 

 

Quando cheguei para fazermos a primeira sessão da semana, soube que o Sr. Jorge 

seria internado para exames devido a constantes queixas de dor. 

Durante as sessões daquela semana, de modo muito diferente do que no último 

relato, as únicas formas de comunicação utilizadas pelo Sr. Jorge foram: murmúrios, 

gemidos e tosse. Apesar de ter-se mostrado bem na semana precedente, seu estado piorou 

em poucos dias, revelando a agressividade da doença (Greene, 2007). Seu olhar estava 

vago, as mãos permaneciam fixas à beira da cama e pareciam mostrar insegurança em 

relação às conversas ouvidas dos cuidadores sobre uma possível internação lembrando as 

descrições de Tubero et al. (1996) sobre o vazio da solidão observadas na expressão do 

idoso. Resolvi, então, conversar sobre isso: 

 

T- Sr. Jorge, hoje eu gostaria de falar com o Senhor sobre.... 

(Antes que eu terminasse, ele respondeu) 

J- É, eu sei.....sei....internar, internar. 
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T- Então o  Senhor..... 

(Sou novamente interrompida). 

J - Internar, vou ficar sozinho...estou morrendo aos poucos. 

- Ao dizer, isso sua voz se mostrou alterada e não falou com nitidez. Riu de forma 

vagarosa e soltou as mãos que seguravam o travesseiro. Depois de uma pausa, com uma 

voz quase inaudível, falou. 

J- A Sra. Maria, a Sra. Maria está sofrendo! (Pausa).   Sofrendo, sofrendo. 

Durante algum tempo que fico ao seu lado, em silêncio, ele repete a palavra 

“sofrendo”. 

Quando sua esposa entra na sala, ele começa a chorar. Ela segura sua mão e, 

durante algum tempo, fala com ele, dando-lhe a notícia da internação. Notícia que, até 

aquele momento, não havia sido dada a ele, mas que ele já sabia. Esta, possivelmente foi 

uma falta; permitir que ele descobrisse por si que iria para mais uma internação. Ninguém 

lhe deu a notícia de um modo que ele pudesse ouvir e aceitar.  

Ao ser devidamente informado pela esposa e ao compreender a necessidade de ir ao 

hospital, acalma-se, fica mais relaxado, embora a testa permaneça franzida (Greene, 2008). 

Já não emite mais gemidos e a respiração volta ao padrão usual. O valor da comunicação 

clara e respeitosa é ressaltado por Motta (1999) que fala sobre relacionamento social que 

assegura a boa qualidade de vida. 

Em vista disso, desenvolvemos uma conversa com os familiares e todos os 

cuidadores sobre a importância de ficarem mais atentos com o quê e como falam com o Sr. 

Jorge, visto que aquilo que é dito pode tanto afetar seus sentimentos e causar transtornos 

afetivos, como produzir aceitação e relaxamento quando dito de forma mais acolhedora e 

direta. Nessa direção, sua esposa e eu explicamos, aos cuidadores, a importância de pedir a 

opinião do Sr. Jorge sobre horários de lanche, de almoço, banho, troca de roupa de cama, 
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em vez de simplesmente impor-lhe tudo como se fosse um bebê. Vale ressaltar que o Sr. 

Jorge ficou no hospital durante três dias e realizou os exames que não revelaram nada de 

novo. Voltou para casa e retornamos os atendimentos. 

A esse respeito, Goffman (2003) argumenta ser importante que a equipe terapêutica 

veja os cuidadores como aliados, apesar de estes mostrarem certa resistência em modificar 

sua forma de agir, o que dificulta o diálogo. O autor refere a necessidade de analisar a 

dinâmica das interações para e tentar viabilizar formas de atendimento mais humanas, por 

meio de bate-papos do dia-a-dia nos quais se possam evidenciar os pápeis de cuidador 

humanizado e não, simplesmente, de trocadores de fralda e de alguém que dá o banho e a 

comida.  

 

Relato 8 - sessão de 10 de outubro de 2008 
 

A pedido dos médicos que o atendem, iniciamos uma fase em que as sessões foram 

direcionadas, maciçamente, à alimentação, para retardar a gastrostomia que se fará 

necessária devido à diminuição do movimento deglutório esperada com a  evolução da 

doença Leopold e Kagel (1997). Por intermédio de exercícios de voz e de deglutição 

mostrei aos cuidadores: manuseios básicos necessários para promover melhor controle do 

bolo alimentar, a necessidade de manter a postura sentada para favorecer a retificação do 

tronco e o controle de cabeça, pois os movimentos de cabeça, para cima, trazem 

instabilidade para o movimento de deglutição Greene (2007); a necessidade de manter um 

diálogo durante o banho e a troca de roupa; a necessidade de manter o silêncio na hora da 

refeição.  

 

Relato 9 - sessão de 16 de outubro de 2008 
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Esta foi uma sessão muito proveitosa, porque o Sr. Jorge estava bastante 

comunicativo. 

T - Tudo Bem? 

J - Tudo bem, quero uma bala, bala de leite. 

T - É o senhor quer uma..... 

J - Bala...bala...bala. 

T -Então vamos providenciar a bala. 

T - Vamos fazer primeiro os exercícios de voz ou de deglutição? 

J - De voz. É de voz (silêncio) voz.  É a morte nos espera. A morte. 

(Fico então calada para ouvir o que ele deseja dizer). 

J - É enquanto houver morte, haverá vida. (Silêncio) A minha família está cansada, 

cansada de lutar comigo. A Sra. Maria é muito cuidadosa, cuidadosa, cuidou muito bem 

bem da mãe dela. É a vida né? Cada um com a sua cruz ou seu cruzeiro, seu cruzeiro. 

Pode fazer seus exercícios (Silêncio) É vamos fazer aliviar a garganta. (Neste momento 

falava com voz bem baixa) 

Iniciei alguns exercícios de voz que evoluíram para exercícios de deglutição. 

Entremeando com os exercícios, íamos falando sobre a sua família. 

Sr. Jorge mostrou sentir-se melhor depois deste atendimento fonoaudiológico, o 

que atribuo ao fato de ter tocado tanto na deglutição que é problemática, quanto a ter 

escutado sem estranhamento, sua voz, baixa e pouco clara, que expressava seus 

sentimentos em relação à morte. Tocar em sua laringe, fazer os exercícios e falar sobre a 

necessidade de fazê-los, trabalhar com alimentos do seu paladar, foi como trazer a 

possibilidade de vida ao que para ele estava morto; foi um modo de conectá-lo novamente 

com a vida que ainda estava aí para ser vivida. 
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A relação terapêutica estabelecida mostra o quanto o fonoaudiólogo deve estar 

preparado a não se recusar a ouvir quando o paciente fala das suas dificuldades de forma 

mais profunda. Essa escuta permitiu estabelecer relações significativas e trazer novas 

possibilidades a um caso que, na seqüência convencional do procedimento médico, 

provavelmente já teria chegado à gastrostomia, conforme Santini, (2008) quando refere 

que pacientes com Paralisia Supranuclear podem chegar a uma disfunção orofaríngea 

grave nos estágios iniciais da doença. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO DO CASO 2 
 

Encontro com os familiares da paciente e a acompanhante. 
 

A Sra. Ana tem 83 anos, um quadro de Paralisia Supranuclear e diagnóstico tardio 

de Parkissonismo. Foi encaminhada pela fisioterapeuta, que trabalha com sua respiração, 

com a queixa de dificuldade de deglutição de saliva. É cadeirante há cinco anos, faz 

fisioterapia motora e respiratória há seis anos e fonoterapia há um ano. Faz uso 

constantemente de medicamentos para a síndrome da Paralisia Supranuclear. Não foram 

relatadas outras medicações ou doença pregressa. Ao contrário do que sugeriria seu estado, 

seus filhos, que são sete, seis homens e uma mulher, falam que a Senhora Ana “é como 

uma braúna” (madeira muito dura e que não apodrece fácil na terra), “é uma fortaleza”, 

“tem uma saúde de ferro”, sendo a cadeira de rodas e a fala os únicos empecilhos de sua 

vida. Dos cinco filhos presentes, cada um citou uma frase para descrevê-la. “Não fala, só 

olha, não anda, por isso não está melhor”; “ela não fica gripada, não tem problemas sérios 

de hipertensão e não tem diabetes”; “era uma pessoa maravilhosa, trabalhou muito na 

vida!” “e, na cozinha, fazia uma galinhada, uma broa de fubá, um quiabo de dar água na 

boca; e hoje está assim”. 
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Como vemos os filhos procuram mostrar os aspectos positivos que vêem na mãe, 

mas também evidenciam que ela está exposta ao estigma de uma pessoa presa à cadeira de 

rodas e que não consegue comer como antes; uma pessoa que está bem limitada em suas 

escolha. O modo como os filhos falam da mãe nos remete a Goffman (2003), quando 

afirma que as pessoas têm atitudes e atos de benevolência que empreendem em relação à 

ação social, numa tentativa de suavizar e reduzir o estigma e aumentar chance de vida.   

Os filhos disseram que acham que vai ser bom para ela fazer este tratamento. Notei 

que estavam muito ansiosos por não poderem fazer nada pela mãe. Todos tinham 

necessidade de falar da sua angústia e referiram sua dificuldade em deglutir os alimentos e 

em falar, bem como sua mudança de vida em função da doença. Explicaram o que isso 

trouxe como conseqüência para todos, visto que a Sra. Ana era uma pessoa dedicada aos 

filhos, noras, genro e netos. Nessas condições, disseram que gostariam muito de poder 

melhorar a sua qualidade vida, mostrando que o senso comum pode encontrar-se com as 

propostas cientificas sobre a necessidade de cuidar da qualidade de vida do idoso Minayo 

et al. (2001). 

Segundo relatado por uma das noras, a Sra. Ana é professora aposentada; ex 

diretora de escola; politizada, tendo influenciado as decisões de escolha em seu município; 

ótima dona de casa, sendo que sabia cozinhar muito bem.  

Atualmente, mora com um filho que contratou uma “dama de companhia” para 

ajudar a cuidar da Sra. Ana, juntamente com a empregada da casa. Elas são assistidas pela 

filha que, apesar de morar em outra cidade, tem presença marcante na rotina da casa, nas 

decisões médicas e cuida das roupas da Sra. Ana e de seu aspecto geral, que envolve 

manicure e tintura do cabelo. São assistidas também pelo filho mais velho que, às vezes, 

ajuda nos cuidados e dorme com a mãe, fazendo às vezes da acompanhante.  Segundo o 

filho com quem a Sra. Ana mora, ela é uma pessoa muito querida e, apesar de não falar, 
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tem expressões corporais e faciais marcantes. Refere que sabe quando ela está triste, 

porque nessa condição, dificilmente faz gestos para quem quer que seja.  

Vem sendo assistida por diversos médicos. O neurologista ressaltou aos filhos a 

necessidade de atendimentos especializados. Em função disso, Sra. Ana faz fisioterapia 

motora e respiratória e fonoterapia para deglutição e linguagem. Também faz passeios 

semanais com os filhos que procuram levá-la aos locais em que ela sempre gostava de 

passear antes da doença, ou seja, vai toda semana ao sítio do filho, à igreja assistir à missa, 

à casa de amigos nas cidades vizinhas e, uma vez por ano, à praia. 

Ainda, segundo esse filho, mesmo não falando, a Sra. Ana gosta de ouvir as 

pessoas, principalmente quando o assunto aborda temas como política, comida e família. 

Nessas ocasiões, ela faz murmúrios ou gestos com as mãos, também costuma organizar 

melhor a sua postura, ficando com o olhar atento, ao contrário do que mostra a literatura 

medica sobre o modo típico de olhar na Paralisia Supranuclear Greene (2007). Quando o 

filho mais velho conta piadas, ela sorri o tempo todo, chegando a engasgar com a saliva, 

fato que vem preocupando a todos. 

Segundo a acompanhante, quando os filhos estão reunidos ou mesmo quando estão 

sozinhos durante as visitas, fazem piadas a respeito uns dos outros e a Sra. Ana dá 

gargalhada e fica com ar de felicidade.  

A seguir, combinamos com o filho da Sra. Ana o dia de início dos atendimentos. 

 

Relato 1 - sessão de 10 de agosto de 2008 
 

O filho e a cuidadora de Sra. Ana definiram que o local do atendimento terapêutico 

seria a sala da casa. Encontrei a Sra. Ana em sua cadeira de rodas em frente à televisão 

ligada. Pedi licença para desligar o aparelho e começar o trabalho. Sentei-me na frente de 
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Sra. Ana e iniciei falando que iria tocar em sua boca para avaliar como ela mastigava. A 

família já havia preparado alguns alimentos e água. Dos alimentos selecionados, foi-me 

dito que de água ela não gostava. Observei como retirava o alimento da colher com a ajuda 

dos lábios. Após um tempo com a boca fechada, engoliu. Comecei a falar detalhadamente 

sobre os alimentos que iria comer para ajudar a conscientizá-la do ato da deglutição; fui 

observando que as palavras faziam com que a Sra. Ana engolisse melhor e que o contato 

de olhar comigo aumentava. Este primeiro encontro durou cerca de 40 minutos. Ao 

finalizar a avaliação, notei que a Sra. Ana abriu a boca. Interpretei isso como sinal de que 

desejava mais um pouco da água que estava sendo usada no procedimento de avaliação. 

Vemos aqui, como mostram Motta, (1999); Mansur e Viude (1996), que a qualidade de 

vida dos idosos, neste momento presentificado pela sua qualidade de deglutição, está 

intrinsecamente ligada à possibilidade de se estabelecer a comunicação a respeito da ação. 

Ao colocar mais uma colher de água em sua boca, notei que o filho e a acompanhante 

expressavam seu alívio, visto que Sra. Ana sempre engasgava e eles não estavam mais lhe 

dando água. Em função disso mostrei qual era a boa postura na cadeira e esclareci que não 

deveriam dar-lhe alimentos deitada. Ensinei-lhes a manobra de deglutição Marchesan 

(2003) e Furkin (2008) e falei da necessidade de conversarem com ela sobre essa manobra 

e qual era o seu objetivo, para que ela pudesse entender o que estávamos fazendo 

Marchesan (2005). 

Sobre a deglutição, ainda, um aspecto importante a ser citado é o fato de nunca ter 

sido internada e não fazer uso de sonda nasogástrica, respirar sem ajuda de aparelhos, fatos 

incomuns para esta doença, visto que segundo Leopold e Kagel, (1999); Greene (2007) 

nesta patologia o sujeito está fadado a fazer gastrostomia nos primeiros anos da doença 

devido a diminuição do movimento deglutório que causa disfunção orofaringea grave. 
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Relato 2 - sessão de 14 de agosto de 2008 
 

Novamente na sala da casa de Sra. Ana, sentei-me à sua frente e comecei a falar 

com ela, aproveitando o seu contato de olhar. Dei-lhe bom dia, falei sobre o cachorrinho da 

casa. Ela sorriu e olhou para o chão. Percebi que o silêncio me incomodava fazendo-me, a 

todo momento, tentar contatos corporais.  ela me estendeu a mão sorrindo e fez um 

murmúrio mastigando a língua. esse modo de expressar-se lembra Leopold e Kagel (1999), 

quando afirmam que, com a progressão da doença, o portador da síndrome pode 

desenvolver anartria.  Perguntei se podia examiná-la ou se este procedimento lhe seria 

incomôdo, ela mastigou a língua e abriu a boca.  Entendendi este sinal como positivo 

iniciei a estimulação da deglutição. Pude perceber que Sra. Ana abriu a boca com 

facilidade e não apresentou sinais de engasgo da saliva, fato muito comum segundo a sua 

acompanhante, Leopold e Kagel (1999). Propus iniciar o trabalho pela ingestão do suco 

que a sua acompanhante preparara com uma consistência mais densa, para facilitar a 

manobra de deglutição. Foi-lhe possível tomar um copo inteiro com eficiência, sendo que 

eu sempre falava sobre as manobras facilitadoras. Como afirma Furkin (2008), é 

importante trabalhar com a alimentação no sentido de abordar hábitos alimentares que 

possam interferir de forma positiva nas funções orais, principalmente de deglutição, de 

modo a que esse processo não venha a trazer prejuízos à saúde do paciente. 

Após os exercícios com a Sra. Ana, quando orientava os familiares e os 

empregados da casa sobre as manobras, observei que seu olhar se direcionava para todos 

os presentes. Eu também me dirigia a ela como parte integrante do grupo. Quando parei de 

falar, ela deu um suspiro e soltou um murmúrio ininteligível, longo, mastigou a língua e 

abriu a boca várias vezes. 
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Notei que a paciente teve, durante esta orientação familiar, espaço para comunicar-

se, visto que encontrou acolhimento para seus gestos, um lugar onde pudesse expressar 

seus sentimentos, por meio de sons que muitas vezes não eram entendidos pelos familiares. 
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Relato 3 - sessão de 24 de agosto de 2008 

 

Sempre na sala de visitas onde aconteciam as sessões de terapia, enquanto 

manipulava o material para iniciar a sessão, a Sra. Ana me olha e observava a colocação do 

material. Ao fazê-lo, mexia com a cabeça e fazia sons guturais. A acompanhante fala da 

sua alegria: “Quando você chega, a Ana fica feliz.” Pergunto a ela se isso aconteceu outras 

vezes com outras pessoas. Ela respondeu que acontece também quando é levada pelos 

filhos para passear e durante as refeições. 

Mais uma vez falo com a Sra. Ana sobre a estimulação miofuncional por notar que 

quando o discurso é claro, ela tem facilidade para executar o que lhe é solicitado. Começou 

a abrir a boca, colocar a língua para fora de acordo o que eu pedia.  A cuidadora, que 

sempre está presente durante o meu atendimento, vai-se familiarizando com as manobras. 

A sra. Ana está atenta às técnicas do exercício, o que promove uma melhor interação entre 

ela, a terapeuta e a cuidadora. Durante a realização da técnica de encher as bochechas de 

ar, Sra. Ana ficou séria, colocou a mão no rosto e ficou com o olhar distante. Perguntei se 

ela havia se cansado, respirou profundo e fez alguns sons. Aproveitei o momento para falar 

à cuidadora, que os exercícios devem ser feitos três vezes ao dia, sempre respeitando a 

vontade de Sra. Ana, ou seja, sem forçá-la a fazer o que não deseja. Nesse contexto, a 

cuidadora me perguntou sobre como colocar as próteses dentárias em Sra. Ana, porque só 

as colocava quando saíam para passear e as retirava para comer. Segundo Alencar (2000) é 

comum o idoso não fazer uso de prótese dentária, podendo isso levar à retração dos 

alvéolos; a falta de alinhamento biomecânico e a grande instabilidade dos órgãos 

fonoarticulatórios.  

 Então brinco dizendo: “Quer dizer que as próteses só servem de enfeite?” E falo 

sobre a importância de usá-las para a finalidade maior a que servem: comer. Também 
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Alencar (2000), fala sobre o uso inadequado das próteses dentárias, enfocando os aspectos 

higiênicos que aumentam o risco de proliferação de bactérias; o ajustamento nas arcadas 

que, quando inadequado, gera prejuízo na fase de organização e preparação do bolo e o 

compromete o desempenho da deglutição. 

Vejo que a Sra. Ana abriu a boca. Observei que poderíamos tentar colocar as 

próteses, porque ela abriu a boca com facilidade. De fato, isso foi possível e fazemos 

exercícios miofuncionais e de deglutição. Terminei dando a Sra. Ana um iogurte. Como 

afirmam Marchesan (1999) e Alencar (2000) problemas anatômicos (como seria o caso da 

ausência de dentes) interferem diretamente nas funções orais principalmente na mastigação 

e na deglutição. 

Nesse processo, notei várias alterações que poderiam ser trabalhadas e melhoradas 

com a intervenção fonoaudiológica subsequente. Ao terminar a sessão, chamei os 

familiares e falei sobre os benefícios dos exercícios feitos e sobre como a família e 

cuidadores podem cooperar. Pareceu-nos ver alegria nos olhos de Sra. Ana, acompanhando 

repetições de sons guturais com o corpo relaxado. Conforme afirmam Marchesam (2003), 

Estevenson e Allaire (1999) é importante alertar os cuidadores e familiares sobre os 

hábitos alimentares, seus aspectos positivos e o modo como interferem nas funções orais, 

principalmente de mastigação e deglutição, sendo que isso também pode interferir 

significativamente na linguagem.  Prova disso é que, antes do início do processo 

terapêutico, Sra. Ana tinha engasgos constantes, a deglutição e a mastigação eram bastante 

difíceis, cansava-se facilmente e não comia o suficiente, sendo necessária a 

complementação alimentar com papas de aveia, milho e maisena. 
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Relato 4 - sessão de 22 de agosto de 2008   

 

Mais uma vez, na sala de estar com Sra. Ana, sinto como o seu silêncio me assusta 

e mobiliza e, em seguida, cria espaço para pensar como interagir com uma pessoa que não 

fala uma só palavra. Sentia que meu modo de fazer contato se dava por meio das 

explicações que acompanhavam cada procedimento a ser feito. Ia, então, explicando tudo 

que fazia minuciosamente. Seus gestos me traziam esperança, neles conseguia ver a sua 

intenção de se comunicar comigo. 

Os engasgos haviam se tornado esporádicos e Sra. Ana já conseguia mastigar 

pequenos pedaços de frutas e legumes; conseguia lateralizar a língua e buscar o alimento 

na colher com facilidade. 

Iniciamos um trabalho com líquidos: água e sucos, aumentando o número de vezes 

ao dia em que estes lhe seriam oferecidos pelo filho ou pela acompanhante. Conforme 

relatado por Linden et al. (1983), a ausência de sintomatologia como tosse e engasgos, que 

no momento a Sra. Ana apresentava esporadicamente, não exclui a possibilidade de 

aspiração de alimentos. Por isso, ao final de cada sessão dizia ao filho e ao acompanhante 

que deveriam ter paciência, pois Sra. Ana necessitava de muita ajuda e sua refeição deveria 

ser sempre vagarosa e em pequenas quantidades, mesmo que isso exigisse aumento do 

número de vezes que se alimentava ao dia. A esse respeito, Alves (2003) alerta sobre os 

cuidados necessários com o transporte do alimento, face o comprometimento entre as 

fases, aliada à pequenas quantidades. 

Na busca de estreitar mais o vínculo com Sra. Ana, ao final de cada sessão, 

comentava sobre os alimentos que lhe seriam oferecidos naquele dia. Isto a fazia preencher 

seu silêncio com gestos que pontuavam minhas falas. 
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Relato 5 - sessão de 04 de setembro de 2008 
 

Embora a Sra. Ana, como dissemos, já engolisse melhor os líquidos, persistiam a 

tosse e os engasgos esporádicos. Em função disso, recomendei à acompanhante e aos filhos 

que lhe dessem líquidos mais espessos e orientei-os a aumentar o número de exercícios 

diários, principalmente de língua. 

 Nas sessões, vinha fazendo exercícios de laringe para aumentar a pressão da 

orofaringe e evitar o cansaço, a fim de melhorar a quantidade e a qualidade da deglutição. 

Tendo realizado estes exercícios com Sra. Ana todos os dias, antes das refeições, durante 

uma semana, observei notável melhora em sua capacidade de deglutir. 

 Durante a sessão, estabelecemos diálogo sobre o prato principal do almoço, que 

seria frango com batata baroa. Em um determinado momento, a Sra. Ana agitou-se 

parecendo descontente. Perguntei se queria almoçar, sorriu, virou a cabeça e com 

resmungos, continuou com os gestos agitados, olhando em direção à cozinha. Interpretando 

seus gestos, perguntei: “Ah, a senhora quer ir até a cozinha?” Ela sorriu. Empurrei a 

cadeira até a cozinha e disse: “olhe a pia, olhe o fogão”. Perguntei de qual dos dois ela 

queria ficar perto e quando apontei o fogão, ela sorriu. Então perguntei se ela gostava de 

frango com batata baroa. Ela sorriu. Estávamos chegando ao fim da sessão, mas o 

momento pareceu-me muito rico e decidi permanecer um pouco mais para assisti-la 

durante o almoço. Eu e os familiares fomos surpreendidos com uma deglutição 

inteiramente sem engasgos. Isso parece confirmar Stvenson (1999), quando fala sobre a 

influência dos múltiplos fatores anatômicos, neurofisiológicos e sócios-culturais para a 

manutenção do estado nutricional. 

Diante disso, orientei a acompanhante e a empregada a repetir todos os dias o 

procedimento de levá-la até a cozinha, para mostrar o que seria feito para o almoço e, se 
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possível, sempre deixá-la permanecer próxima ao local de preparação da comida para 

estimular o olfato, o paladar e o prazer de estar na cozinha, algo que sempre fez em sua 

vida. Isso faz sentido com o que afirma Brody (2003), sobre a alimentação depender de 

aspectos sociais, econômicos, culturais e religiosos e das preferências individuais 

vivenciadas ao longo da vida.  

Depois de duas semanas seguidas em que Sra. Ana ficava na cozinha, observamos 

uma boa evolução: ela sorria sempre e com facilidade, murmurava após as refeições, o que, 

segundo seus filhos, significava satisfação; aumentou de peso e quando via um copo 

sinalizava com as mãos, mostrando que queria tomar água. Iniciamos um trabalho com 

água de coco e ela tem conseguido tomá-la na colher. 

              

Relato 6 - sessão de 16 de setembro de 2008 
 

Cheguei para atender a Sra. Ana e, na varanda da casa, encontrei um de seus filhos. 

Enquanto ele me acompanhava para a sala de visitas onde estava a Sra. Ana, ele brincou 

dizendo que ela havia feito arte. Perguntei qual era essa arte e ele respondeu: “Mamãe 

comeu pastel de queijo e de frango com catupiri; mas não a deixei engasgar”. E continuou: 

“Primeiro fiz os exercícios e depois fui dando o pastel aos pedaços com água de coco.” 

“Fiz primeiro o teste, observei, que ela não engasgou, deu certo, então prossegui, mas não 

fui aventureiro, ela conseguiu engolir direitinho”. A Sra. Ana escutou esse relato. Ela e o 

filho pareciam alegres. Ela murmurava e sinalizava com uma das mãos, além de sorrir.  

A Senhora Ana mostrava estar aproveitando bastante sua participação na rotina da 

elaboração da comida.  Aproveitando o fato de que vinham seguindo as orientações, pedi 

que sempre falassem com ela sobre os cardápios, perguntando se ela gostaria de comer a 

comida que tinham para lhe oferecer. Isso está de acordo com Brody (2003) quando refere 
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a importância do convívio social para gerar momentos agradáveis e prazerosos a pessoas 

com doenças neurológicas. 

Agora, sempre que chego para o atendimento, tenho encontrado a Sra. Ana 

sorrindo, murmurando e mostrando que quer ficar na cozinha, quando se trata do horário 

que antecede o almoço. Durante o tempo em que permanece com a ajudante, enquanto está 

faz o almoço, a Sra. Ana gesticula. Em função disso orientei à família e à acompanhante à 

levá-la aos ambientes onde as rotinas da casa estão tendo lugar (arrumação dos quartos, 

lavagem da varanda, etc.). O acompanhamento das rotinas vai ao encontro do relatado por 

Alencar (2000), sobre a diminuição do olfato e do paladar, porque ajuda a estimulá-los. 

  

Relato 7 - sessão de 24 de setembro de 2008 
 

Graças ao aumento do número de exercícios de deglutição e em todas as sessões e 

fora delas, com o auxilio dos que com ela convivem; das conversas com a Sra. Ana sobre 

os mecanismos da deglutição de líquidos; bem como do uso, em cada sessão, de um 

líquido com sabor diferente, foi possível a deglutição de líquidos sem engasgos, chegando 

até à capacidade de beber água sem engasgos. 

Nas sessões, a Sra. Ana mostrava-se sempre alegre, disposta, abrindo a boca e 

sorrindo.  Começou a murmurar sons do tipo /A/ ou /E/ prolongando o som. Quando eu 

chegava, apertava a minha mão, olhava-a e mexia a cabeça o que eu interpretava como seu 

modo de me cumprimentar e interagir comigo. O aparecimento de alguns sons definidos 

em sua voz é um fator importante na comunicação oral, instrumento de expressão e 

comunicação, conforme Giacheti e Duarte (1997). 

Nesta sessão, cheguei tarde para levá-la à cozinha. Perguntei se queria ir para a sala 

de jantar onde estava posta a mesa para o lanche. Ela mostrou que sim com gesto de 
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cabeça. Estando à mesa junto com alguns filhos, perguntei-lhe se queria comer bolo 

molhado no leite, cardápio usualmente servido à tarde. Ela respirou e murmurou, torceu o 

pescoço para a esquerda, a seguir olhou para mim e para a esquerda novamente. Perguntei 

se queria ir para a cozinha e ela sorriu. Quando chegamos à cozinha, ela olhava para a 

geladeira e resmungava, sorria e balançava a mão. Ao abrir a geladeira, parecia que ela nos 

mostrava iogurte.  Tirei-o da geladeira e a fechei. Ficou irritada quando a porta da 

geladeira foi fechada. Então mostrei-lhe a fruteira e ela sorriu. Comecei a mostrar e falar o 

nome das frutas. Quando mostrei a banana ela sorriu. Olhava para o iogurte e para a 

banana. O filho perguntou: “Será que mamãe quer lanchar iogurte com banana e não bolo 

com leite?” Ela sorriu para ele e mexeu com a mão o que entendemos como confirmação 

de seu desejo. Ela pode comer com satisfação e sem engasgos o lanche escolhido.  O caso 

da Sra. Ana mostra como o “trabalho fonoaudiológico ampliado” (Friedman e Passos, 

2007:161)4 tem resultados favoráveis à qualidade de vida em doenças como a Paralisia 

Supra Nuclear, que leva à disfunção orofaríngea já nos estágios iniciais da doença (Santini, 

2008). 

Percebi que as pessoas que rodeiam a Sra. Ana parecem ter-se acostumado a 

interpretar seus gestos. Assim, a acompanhante relata que, às segundas-feiras, quando 

chega às quatro horas da tarde, ela fica ansiosa, olha para o portão, gesticula com a boca e 

mastiga a língua, parecendo anunciar a chegada de um de seus terapeutas que sempre vêm 

nesse dia da semana.  

                                                 
4 Friedman,S; Passos, MC. O grupo terapêutico em Fonoaudiologia: uma experiência com pessoas adultas, 
em Santana, AP; Berberin, AP, Guarinelo, AC, Massi, G, Abordagens Grupais em Fonoaudiologia, contextos 
e aplicações, São Paulo, Plexus, 2007. Aquele que vai além da patologia para considerar o sujeito em suas 
manifestações de linguagem, em sua posição no mundo, em sua maneira de se relacionar com os outros. 
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Relato 8 - sessão de 14 de novembro de 2008 

 

Com constantes exercícios musculares preparativos para a mastigação de sólidos, 

passamos a exercitar a mastigação efetiva de carne na gase, no horário do almoço; de 

pedaços de frutas e legumes sem amassar, no lanche e após as refeições. Com estes 

alimentos, observamos que a mastigação de Sra. Ana ficava um pouco mais demorada, 

entretanto, satisfatória. Como afirma Brody (2003), oferecendo alimentos de sua 

preferência e tornando efetivo o seu desejo facilita-se a competência para a deglutição. 

Como afirma Alencar (2000), a monotonia alimentar pode levar à inapetência e 

consequente diminuição da ingestão, predispondo a quadros de desnutrição, sendo esta 

uma causa frequente de internação. 

 Orientei os familiares e a acompanhante a mantê-la com uma postura ereta e 

confortável e nunca oferecer alimentos quando estivesse deitada. Na cadeira, colocar 

almofadas laterais para manter a postura. Também reforcei a manutenção constante da 

prótese dentária que, como vimos em outro relato, era colocada somente durante as 

refeições. Também reforcei a forma de dar o alimento: sem pressa, principalmente nos dias 

em que estiver engasgando; dar preferência a alimentos mais pastosos e líquidos mais 

grossos. Desta forma, o terapeuta ajuda a família a adotar uma postura de respeito frente ao 

paciente: respeito ao seu tempo, ritmo, necessidades e demandas conforme os princípios da 

clinica ampliada Friedman e Passos (2007). 

 

Relato 9 - sessão de 22 de novembro de 2008 
 

Fui convidada pela família para acompanhá-los ao restaurante junto com a Sra. 

Ana. Aceitei. 
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Quando chegamos ao restaurante, a Sra. Ana olhava para todos os lados, sorria e 

murmurava sem parar, fazendo, às vezes, “hum! hum! Hum!” alto. Sorria para todos os 

familiares e eles olhavam para ela, olhava também para os garçons. 

Éramos ao todo seis pessoas ao redor da mesa. O restaurante era do tipo “self 

service” e os filhos da Sra. Ana, com pressa de servi-la, trouxeram uma boa variedade de 

alimentos para a mesa. A seguir, em volta de Sra. Ana, apressaram-se em servi-la, sem 

nomear o que estavam colocando no prato. Então perguntei a ela: “O que vamos comer? 

Conforme relatado por Brody (2003) na presença de doenças, como as neurológicas, 

hábitos e preferências alimentares podem necessitar de modificações e momentos 

prazerosos tornar-se difíceis. 

Um dos filhos já colocara arroz, feijão, carne moída, salpicão e batata no prato de 

Sra. Ana. Diante da minha pergunta, logo reconheceu que havia colocado, no prato da mãe, 

comida que ela, de fato, não queria comer. Perguntei a ele como sabia que ela não queria 

comer o que foi servido. Respondeu-me que observou a cara fechada, esse gesto informou-

o sobre o sentimento da mãe. Por fim, a Sra. Ana concordou que trouxessem churrasco e 

durante 36 minutos ela mastigou a carne em pequenos pedaços, deglutindo apenas o suco, 

sendo que, entre um pedaço e outro murmurava e sorria. Isso nos remete a Marchesan 

(2005), que salienta o aspecto subjetivo do hábito alimentar referindo que ele não se 

restringe ao que se ingere, é necessário saber como, quanto, tempo disponível e os valores 

que se dão para a alimentação. 

A partir desse encontro, a família começou a interagir com mais facilidade por 

intermédio da comunicação gestual feita pela Sra. Ana. Quando em casa ela move as mãos 

ou murmura, andam com ela em sua cadeira de rodas por todos os lados até descobrirem 

seu desejo. A Senhora Ana confirma com vocalizações e gestos suas vontades. Sendo 

assim, mesmo com as dificuldades impostas pela doença, vem alcançando avanços em sua 
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comunicação, em função da cooperação que se estabeleceu entre ela e os que a assistem. 

Otimizar usos e funcionamento da linguagem favorecem as relações interpessoais  e a 

participação social Sobral (2000). Compreender as características de linguagem e as 

condições de vida de uma pessoa, garante melhor qualidade de vida e de inserção social 

(Buss, Minayo e Hartz, 2000). 

 

Relato 10 - sessão de 30 de novembro de 2008 
 

Interação entre Sra. Ana e sua filha: Chego para o atendimento e encontro ambas na 

varanda. Ao dar “Bom dia”, Dona Ana me responde com uma vocalização: hum, hum, 

hum e sorri. Sorrindo por um tempo, mexe com a perna esquerda, inspira e deglute. A filha 

brinca dizendo que vai sair para dar um passeio na cidade. Dona Ana fecha os olhos, faz 

uma contração com o rosto que me lembra dor e vocaliza hum, hum, hum. Pergunto a ela 

se a filha pode ir embora. Ela abre os olhos e repete hum, hum. Com o rosto contraído 

fecha os olhos e continua vocalizando. A filha diz que é brincadeira. Dona Ana então sorri 

faz “hum, A, A, A, A,” sorri, sorri. 

O que está de acordo com Penteado (2002), que mos mostra a importância da 

linguagem para a saúde e a qualidade de vida, ao abordar a Promoção da saúde na clínica 

fonoaudiológica e como uma atividade constitutiva do sujeito. 

Quanto aos efeitos da comunicação com a Sra. Ana, vale também mencionar o 

ocorrido com a fisioterapeuta. Quando ela tentava colocar o aparelho de respiração a fim 

de trabalhar com a expansão da capacidade pulmonar, Sra. Ana reagia arranhando seu 

pescoço o que parecia expressar seu profundo desagrado. Orientei a fisioterapeuta a tomar 

dez minutos da sessão, sentada ao lado da Sra. Ana para explicar a necessidade do 

exercício. Depois disso, Dona Ana vem aceitando o aparelho com tranqüilidade.     
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSÃO 

 

Este estudo que teve como objetivo delinear o trabalho de intervenção 

fonoaudiológica com adultos idosos, portadores de Paralisia Supranuclear, mostrou que, 

inicialmente, o fonaudiólogo foi chamado para atuar junto à dificuldade de engolir 

apresentada por dois pacientes Sr. Jorge e Sra. Ana. Entretanto, dadas as condições dos 

dois casos, para tornar o trabalho efetivo, foi imprescindível tornar-se o mediador da 

comunicação entre o doente e o mundo, visto que o trabalho exigido para que a pessoa 

possa reconstruir a sua deglutição envolve todas as pessoas que lidam com o sujeito com 

Paralisia Supranuclear, que, em nossos casos, compreendeu sua família e cuidadores.   

Tal dificuldade é bastante preocupante, visto que, durante a vida deglutimos 

milhões de vezes sem nos darmos conta da complexidade deste ato natural que funciona de 

modo automático, a não ser quando passamos a ter dificuldade de deglutir. Como essa é 

uma função que também pode vir a ser exercida de modo voluntário, torna-se parte 

integrante do trabalho fonoaudiológico. 

Isso é importante, porque como relatou Neumann (1995), Leopold e Kagel (1999), 

os sintomas da Paralisia Supranuclear não diminuem em resposta ao tratamento 

medicamentoso e a disfagia apresentada é severa, com ausência do movimento do palato 

mole durante a deglutição e com risco de aspiração. Além desses aspectos, a Paralisia 

Supranuclear também envolve distúrbios de fala como disartria nos estados mais graves, 

como o do de Sr. Jorge, podendo desenvolver anartria como no caso da Sra. Ana. 
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Assim, o trabalho com o Sr. Jorge e a Sra. Ana, que apresentavam grande 

dificuldade de deglutição e de comunicação, exigiu que entre paciente, pessoas que com 

eles convivem e fonoaudiólogo se estabelecesse primeiro uma possibilidade de 

comunicação. Assim, foi preciso explicar para os pacientes porque eles não conseguiam 

engolir, nomear as estruturas envolvidas, tocá-las, para a apreensão e compreensão dos 

movimentos de deglutição, de forma a poder construir com os pacientes a capacidade de 

voltar a exercitar as estruturas prejudicadas pela doença. Permitir-se entrar em contato com 

o sofrimento dos pacientes, ajudou a criar um suporte para que, gradualmente, os pacientes 

desenvolvessem condições de suportar sua nova condição de vida, ocasionado pelos 

acometimentos da doença. 

Falta literatura em Fonoaudiologia sobre como atuar com doentes com doenças 

crônico-degenerativas. A literatura médica mostra que os portadores dessa alteração 

costumam chegar à gastrostomia. A Sra. Ana com o trabalho fonoaudiológico 

desenvolvido vem se alimentando por via oral durante os seis últimos anos da doença, 

apesar da indicação médica de gastrostomia feita há dois anos atrás, quando aumentaram 

os engasgos. O Sr. Jorge viveu durante três anos e oito meses com a doença, sendo que, 

aos dois anos desta, foi feita a indicação de gastrostomia, o que, entretanto, só veio a 

acontecer 36 dias antes de ele falecer. Estes dados sinalizam um efeito positivo da atuação 

clínica fonoaudiológica numa clínica ampliada, nos casos de Paralisia Supranuclear. 

Os relatos permitiram concluir que a Sra. Ana e o Sr. Jorge melhoraram sua 

qualidade de vida, apesar de portarem uma doença tão incapacitante, à medida que 

puderam melhorar os aspectos sociais, biológicos e psicológicos. 
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Termo de consentimento 

 

CONSENTIMENTO INFORMADO (AOS FAMILIARES) 

 

 

Nome do participante:                                                               Data: 

Pesquisador: Sra. Maria Aparecida Gomes 

Instituição:  PUC – SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) 

         Programa de Estudos de Pós-Graduação em Fonoaudiologia 

                     Rua Monte alegre 984 – Perdizes – SP 

 

 

Nós_____________________________________________________e________________

____________________________, na condição de familiares do(a) 

Senhor(a)_____________________________________, consentimos que os dados 

registrados por sua terapeuta possam ser utilizados para fins de pesquisa, objetivando 

investigar a clínica fonoaudiológica com portadores de Paralisia Supranuclear e o trabalho 

com a deglutição. 

 

Os dados dos pacientes serão recolhidos a partir do processo terapêutico ao qual o paciente 

está sendo submetido, não havendo nenhuma alteração no processo em curso.  

 

Compreendemos não haver riscos ou desconfortos associados a este projeto. Da mesma 

forma, os resultados podem beneficiar tanto o pesquisador e o melhor entendimento sobre 

o evento estudado, como o estudo, em questão, pode reverter-se em benefício para o nosso 

doente no que diz respeito à evolução do processo terapêutico. 

 

Sabemos que não há qualquer ressarcimento de despesas pela participação no referido 

projeto. 

 

Será mantido o sigilo de nossos nomes e de nossa identidade no decorrer de todo o projeto. 
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Autorizamos a utilização de expressões verbais, orais e descritivas feitas por nosso 

paciente durante a execução do projeto.  

 

Os resultados deste estudo poderão ser publicados em periódicos, livros, anais ou outros 

meios editoriais pertinentes. Os resultados também poderão ser apresentados em 

congressos, reuniões científicas e profissionais. 

 

Nós, familiares (esposa e filho) ___________________________________________, 

compreendemos os direitos do nosso paciente como um sujeito de pesquisa e 

voluntariamente consentimos que ele participe deste estudo. Compreendemos sobre o que, 

como e porque este estudo está sendo realizado. 

 

Receberemos uma cópia assinada deste formulário de consentimento. 

 

(Esposa) 

 

(Filhos(as)) 

 

Data: __/__/_____ 

 

Sra. Maria Aparecida Gomes (Pesquisadora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


