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SPEECH-LANGUAGE FEATURE 

IN PATIENTS AFTER TRAUMATIC BRAIN INJURY 
 

Objective: Toemphasizethe importante of speech therapytoimprove .functionaldeficits 
in patientswhohavesufferedtraumaticbrain intui)). Method: Thisarticleis a 
reviewoftheliteraturebasedonthesearch for books andarticlesdatingfromnational 1995 
to 2009.. The articleswereraised in thesearchenginesSciELO, Lilacsand Google 
Scholar. Conclusion: The rehabilitationof individuais with post-traumaticbraininjury, 
regardlessofsymptoms, is a processofreconstruction, adjustment, compensation, 
training, management andguidance. The speech therapy must include, in 
additiontospecialized procedures, orientationprograms for caregivers. 
 
 
INTRODUÇÃO 

 
 
O Traumatismo Cranioencefálico constitui a principal causa de óbitos e 

sequelas físicas e mentais, superados apenas para o acidente vascular cerebral 

como patologia neurológica. Entre as principais causas estão: acidentes 

automobilísticos, quedas, assaltos e agressões, atropelamentos, esportes e 

recreação. No Brasil, anualmente meio milhão de pessoas requerem hospitalização 

devido a traumatismos cranianos. Destas, 75 a 100 mil pessoas morrem no decorrer 

de horas enquanto outras 70 a 90 mil desenvolvem perda irreversível de alguma 

função neurológica. (CAMBIER; MASSON 2005). 

As informações sobre o evento traumático devem ser colhidas de 

observadores e cuidadores. Deve-se procurar saber sobre a causa do traumatismo, a 

intensidade do impacto, a presença de sintomas neurológicos, convulsões, 

diminuição de força, alteração da linguagem e documentar qualquer relato de perda 

de consciência. O exame da pele da cabeça deve ser feito com cuidado. Fraturas no 

crânio devem ser procuradas. Fraturas da base do crânio podem ser suspeitadas 

pela presença de sangue no tímpano e pela drenagem de líquido cefalorraquidiano 

pelo ouvido ou nariz. (SERNA; SOUZA 2005) 

O propósito do exame neurológico inicial é determinar as funções dos 

hemisférios cerebrais e do tronco encefálico. Os exames subsequentes são 

importantes para verificar a evolução do paciente, se está havendo melhora ou 

deterioração do seu quadro clínico. Escalas neurológicas foram desenhadas para 

permitir quantificar o exame neurológico. A escala de coma de Glasgow é uma 

medida semiquantitativa dograu de envolvimento cerebral, que também orienta o 
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prognóstico. Entretanto, não é válida para pacientes em choque ou intoxicados. 

Existe uma escala modificada para crianças. A presença de traumatismo dos olhos e 

da medula espinhal dificulta a avaliação. A escala consiste em pontuar os achados 

do exame neurológico, avaliando a resposta verbal a abertura dos olhos, e a resposta 

motora. (MACHADO, 2003). 

Segundo MACEDO (2006), as sequelas físicas mais comuns são: 

motoras(hemiparesia e dupla-hemiparesia com hipertonia, espasticidade), desordem 

de equilíbrio e coordenação, alterações sensitivas e sensoriais, distúrbios da fala, 

linguagem e deglutição. 

Em função de sua alta ocorrência e malignidade, este artigo de revisão 

bibliográfica abordará tópicos referentes ao traumatismo cranioencefálico, com o 

objetivo de fornecer um maior conhecimento sobre o tema e destacar a relevância do 

tratamento fonoaudiológico no tocante à melhora dos déficits funcionais nestes 

pacientes. 
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MÉTODOS 
 
 

Este artigo é uma revisão da literatura baseada na busca de livros e artigos 

nacionais datados de 1995 a 2009. Os artigos foram levantados nos cites de busca 

Scielo, Lilacs e Scholar Google. Os descritores utilizados foram: traumatismo 

cranioencefálico; atuação fonoaudiológica; reabilitação. 
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REVISÃO DE LITERATURA 
 
 

O traumatismo cranioencefálico (TCE) é uma agressão que acarreta lesão 

anatômica ou comprometimento funcional do couro cabeludo, crânio, meninges ou 

encéfalo, não de natureza degenerativa ou congênita, mas causada por forças fisicas 

externas, que pode produzir um estado diminuído ou alterado de consciência, que 

resulta em comprometimento das habilidades cognitivas ou do funcionamento físico. 

Pode também resultar no distúrbio do funcionamento comportamental ou emocional. 

Este pode ser temporário ou permanente e provocar comprometimento funcional 

parcial ou total, ou mau ajustamento psicológico. Ocorre principalmente no sexo 

masculino e idade entre 20 e 29 anos. (SPANHOLI, 2006). 

Existem três critérios para definir paciente com TCE: 1. Ter história definida de 

golpe na cabeça; 2. Apresentar laceração do couro cabeludo; 3. Apresentar 

alterações de consciência, independente de sua duração (CAMBIER; MASSON; 

DEHEN, 2005). 

O TCE pode ser classificado em três categorias: leve, moderado e grave. No 

grau leve o paciente pode apresentar-se consciente, confuso e levemente sonolento, 

porém se desperta após estímulos apropriados. Nos casos graves a vítima do 

traumatismo apresenta-se em coma, sem abertura ocular. Os casos intermediários 

são classificados como moderados. Apesar da alta incidência de traumatismo 

craniano, felizmente, tanto nas incidências americanas quanto nas nacionais, a 

maioria dos casos (50 a 75%) é considerada leve, não apresentando o paciente 

qualquer sinal ou sintoma de lesão neurológica, de fratura craniana ou trauma 

cerebral. Estes pacientes recebem então, alta hospitalar e orientações de como 

proceder se sinais de complicações tardias ao traumatismo aparecerem. A indicação 

desses pacientes para a fonoaudiologia depende de avaliação da equipe 

multidisciplinar. (PECLAT, 2004). 
As principais alterações fonoaudiológicas no traumatismo cranioencefálicosão 

de disfagia e fonoarticulação (VILANOVA; BANDEIRA; MAGALHÃES, 2009). 

A disfagia acontece em pessoas com TCE, por um atraso da deglutição 

faríngea ou por ela não acontecer. Isso acontece por causa do trauma neurológico e 

distúrbios cognitivos, que alteram as fases da deglutição. Devemos ressaltar a 

presença de aspirações por secreções e/ou alimentos, que pode levar a uma 

pneumonia aspirativa (FREIRE, 2006) 

A deglutição é dividida em quatro fases: fase preparatória oral, caracterizada 



8 
 

pelo preparo do alimento até a cavidade oral, mastigação; fase oral, na qual o 

boloalimentar é ejetado até a orofaringe; fase faríngea, que é a condução do bolo da 

faringe até o esôfago; fase esofágica, condução do alimento do esôfago ao 

estômago. Quando ocorre o um desarranjo em algum momento desse processo 

acontece a disfagia. As dificuldades na fase preparatória oral são: formação do bolo 

alimentar e mastigação. Na fase oral: aumento de tempo de trânsito oral, movimentos 

repetitivos de ânteroposteriorização de língua, estase em cavidade oral, atraso no 

início da fase faríngea. Na fase faríngea: refluxo nasal do alimento, pouca força da 

base da língua com a faringe, estase em valécula e recessos piriformes, penetração 

laríngea e aspiração traqueal silente ou não silente (VILANOVA; BANDEIRA; 

MAGALHÃES, 2009). 

A fase esofágica não é prejudicada em pacientes por motivo de TCE. A 

realização de uma avaliação detalhada é importante para o fonoaudiólogo nortear as 

terapias. Muitas vezes a avaliação fonoaudiológica da deglutição é solicitada após 48 

horas da extubação do paciente. Neste momento cabe ao fonoaudiólogo 

responsável, junto com a equipe médica, avaliar as condições de estabilidade geral 

do paciente para a realização do procedimento fonoaudiológico (VILANOVA; 

BANDEIRA; MAGALHÃES, 2009). 

De um modo geral, o traumatismo cranioencefálico pode trazer como 

consequência disfagias orofaríngeas de grau leve, no qual apenas uma supervisão 

durante a ingestão de via oral é suficiente e de grau grave, no qual há a necessidade 

de via alternativa exclusiva de alimentação, como a gastrostomia. (VILANOVA; 

BANDEIRA; MAGALHÃES, 2009). 

A terapia fonoaudiológica na disfagia com pacientes TCE inicia-se com 

orientações precisas no que diz respeito à consistência do alimento ofertado; o 

estado de alerta desse paciente; o horário para alimentação; posturas no momento 

da refeição e as condições desse ambiente em que o paciente se encontra. 

(VILANOVA; BANDEIRA; MAGALHÃES, 2009). 

A reabilitação fonoaudiológica nos casos pós-TCE geralmente consiste nas 

seguintes ações terapêuticas: direcionamento postural de cabeça, com manobras de 

flexão e manobras de virar a cabeça para o lado prejudicado com o objetivo do 

alimento se direcionar para o lado não prejudicado; modificações da consistência 

alimentar de acordo com a possibilidade de cada caso (pastosa, pastosa fina, líquido 

fino, líquido espessado); supervisão alimentar, para gerenciar a maneira com que o 
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paciente sealimenta.O exercício de ação é necessário para melhorar as fases oral e 

faríngea nos casos de pacientes mais graves. (VILANOVA; BANDEIRA; 

MAGALHÃES, 2009). 

Outra importante característica fonoaudiológica nos pacientes pós-TCE diz 

respeito à fonoarticulação. A mais comum é a disartrofonia,que pode ser definida 

como o transtorno da expressão verbal causado por uma alteração no controle 

muscular dos mecanismos da fala. Compreende as disfunções motoras da 

respiração, fonação, ressonância, articulação e prosódia. Dependendo do locar da 

lesão podem ser classificadas em três. (VILANOVA; BANDEIRA; MAGALHÃES, 

2009). 

1. Disartrofonia flácida: mais comum principalmente quando acomete os 

pares cranianos (V, VII, IX, X, XI e XII). A hipernasalidade, consoantes imprecisas, 

rouquidão e soprosidade são as principais queixas. 

2. Disartrofoniaespástica: lesão do neurônio motor superior, caracterizada 

por qualidade vocal tensa, esforço na fonação, hipernasalidade e distorção das 

vogais. 

3. Disartrofoniaatáxica: lesões cerebelares na maioria dos casos, os 

órgãos fonoarticulatórios fazem movimentos lentos e impróprios de força, duração, 

extensão e direção, tremor característico, chamado intencional, que aparece ao ser 

executado um movimento intencional e que aumenta até o final do mesmo, ao 

aproximar-se do objetivo. As características clínicas mais freqüentes relativas à 

disfunção laríngea são a aspereza da voz e uma monotonia no tom com poucas 

variações de intensidade. Entretanto, também se pode observar a presença de 

excessivas variações na intensidade, hipofonia ou tremor na voz. 

Geralmente o comprometimento encontra-se na amplitude do movimento e na 

regularidade dos ciclos respiratórios. Alguns pacientes podem apresentar alterações 

de ajustes compensatórios aos movimentos involuntários da musculatura respiratória. 

Quanto ao modo respiratório, durante a fonação a inspiração deve ser de modo 

bucal-nasal alternado, rápida, silenciosa e efetiva, ou seja, deve haver condições 

suficientes para que o aporte de ar necessário entre nos pulmões. Avalia-se o modo 

respiratório, principalmente com auxílio de espelho de glatzel, para descartar ou 

evidenciar uma obstrução nasal, permitindo assim uma avaliação mais precisa de 

qualidade vocal (VILANOVA; BANDEIRA; MAGALHÃES, 2009). 

Behlau e Pontes (1995) explicaram que as disartrofonias fazem parte de um 

quadro neurológico comprometido. Devido à sua íntima relação com a fala, elas são 
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consideradas, pelo paciente e seus familiares, como o principal fator de isolamento 

social. A fonoterapia praticada com embasamento teórico-científico pode 

auxiliarindivíduos, no sentido de adequar, dentro dos limites de patologia, a produção 

vocal e articulatória, favorecendo uma comunicação efetiva, melhorando os aspectos 

psicossociais, dando parâmetro para uma melhor qualidade de vida. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 O traumatismo cranioencefálico é um acontecimento de alto impacto na vida 

do paciente e a todos que o cercam. A importância de uma avaliação e reabilitação 

complexa e precoce aperfeiçoa a vida do indivíduo. A alimentação e a comunicação 

são bases importantíssimas para ter uma vida saudável. Tendo em vista todos os 

aspectos descritos, fazer um diagnóstico do paciente é um desafio, e indicar um 

tratamento adequado não impõe menores dificuldades. A reabilitação em indivíduos 

com problemas pós-traumatismo cranioencefálico, independentemente da 

sintomatologia, é um processo de reconstrução, adaptação, compensação, 

treinamento, gerenciamento e orientação/ A terapia fonoaudiológica deve incluir, 

além dos procedimentos especializados, programas de orientação a cuidadores. 

Quando se trata de disfagiaorofaríngea, esses programas de orientação ganham 

maior importância, considerandoque o acompanhamento da deglutição deve ser 

diário e contínuo. 
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