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Artigo de Revisão 

 

Disfagia na paralisia cerebral: Uma revisão bibliográfica 

Dysphagia in cerebral palsy: A literature review 
 

Camilla Luiza Rodrigues Costa1, Lillian Christina Oliveira e Silva2 

 
Resumo 

Introdução: A Paralisia Cerebral é uma desordem do tônus muscular, do movimento e 
da postura de caráter não progressivo que causa inúmeros prejuízos no sistema nervoso 
central, que podem resultar em disfagia, que é um distúrbio na deglutição. Crianças com 
paralisia cerebral, no que diz respeito à alimentação, de acordo com a gravidade do 
caso, a dificuldade de deglutição está diretamente relacionada ao aumento de sintomas 
de disfagia e também a maiores complicações do estado nutricional. Objetivo: abordar 
a atuação da fonoaudiologia desde avaliação à reabilitação da criança disfágica com 
paralisia cerebral. Métodos: Trata-se de uma pesquisa de cunho bibliográfico tendo 
como fonte os sites pubmed e scielo sendo selecionados os artigos entre 2007 à 2017, 
nacionais e internacionais que se relacionassem com a temática, contabilizando 23 
artigos. Resultado: Complicações respiratórias são comuns em paciente com paralisia 
cerebral, sendo relacionadas com a disfagia, sendo recomendada a intervenção de um 
fonoaudiólogo para que sejam trabalhados os aspectos sensórios-motores orais, 
estratégias compensatórias durante a alimentação e aspectos como postura, volume e 
consistência dos alimentos, aonde são promovidos estimulações e treinos, que irá ser 
estimulada a deglutição, que com a devida orientação poderá superar as dificuldades 
apresentadas pelo paciente com paralisia cerebral. Conclusão: O fonoaudiólogo faz 
parte da equipe multidisciplinar e com isso tem o papel de orientar tanto a equipe quanto 
a família. Através da sua avaliação, vai direcionar a reabilitação, com o objetivo de 
estimular o sistema sensório-motor-oral, estabelecer a melhor forma do paciente se 
alimentar e assim evitar complicações respiratórias, contribuir com o quadro nutricional 
e qualidade de vida do paciente. 

 
Palavras-chaves: fonoaudiologia; disfagia; paralisia cerebral. 
 

Abstract  

Introduction: Cerebral Palsy is a disorder of muscle tone, movement and posture of 
non-progressive character that causes numerous damages in the central nervous 
system, which can result in dysphagia, which is a disorder in swallowing. Children with 
cerebral palsy, with regard to feeding, according to the severity of the case, the difficulty 
of swallowing is directly related to the increase of symptoms of dysphagia and also to 
greater complications of the nutritional state. Objective: to approach the performance of 
phonoaudiology from evaluation to the rehabilitation of the dysphagic child with cerebral 
palsy. Methods: This is a bibliographical research based on the pubmed and scielo sites, 
being selected articles between 2007 and 2017, national and international that relate to 
the theme, accounting for 23 articles. Result: Respiratory complications are common in 
patients with cerebral palsy and are related to dysphagia, and a speech-language 
pathologist is recommended to work on oral sensory-motor aspects, compensatory 
strategies during feeding and aspects such as posture, volume and consistency of food, 
where stimulation and training are promoted, which will be stimulated to swallow, which 
with proper orientation may overcome the difficulties presented by the patient with 
cerebral palsy. Conclusion: The speech therapist is part of the multidisciplinary team 
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and with this has the role of guiding both the team and the family. Through its evaluation, 
it will direct the rehabilitation, aiming to stimulate the sensorimotor-oral system, establish 
the best way for the patient to feed and thus avoid respiratory complications, contribute 
to the patient's nutritional status and quality of life. 
 
Keywords: speech therapy; dysphagia; cerebral palsy. 
 

1. Fonoaudióloga, Graduada pelo Unicentro Metodista Hendrix (2005). Especialista em 
Motricidade Orofacial pelo CEFAC (2010).   

2. Fonoaudióloga, Graduada em Fonoaudiologia pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás 
(2001). Especialista em Fonoaudiologia Hospitalar pela Universidade Estácio de Sá (2003). 
Especialista em Disfagia pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia (2018).  

 

Introdução 

A deglutição é um ato complexo, que inclui atividades voluntárias e 

reflexas, envolvendo diferentes músculos e nervos. Tem a função de levar o 

alimento da boca até o estômago, além de proteção das vias aéreas, sendo 

dividida em fases: oral, faríngea e esofágica1. O sistema nervoso central é 

responsável por iniciar e coordenar as várias estruturas envolvidas nas fases da 

deglutição2. 

A deglutição para que seja considerada normal, requer a coordenação 

funcional da boca, faringe e esôfago. Quando uma destas áreas não atua 

adequadamente, as outras podem ser afetadas, levando a uma dificuldade para 

deglutir3. A disfagia pode resultar de uma anormalidade anatômica ou funcional 

(neuromuscular), em qualquer estrutura e fase do processo de deglutição2. 

A disfagia é um distúrbio da deglutição causado por alterações em uma 

ou mais fases da deglutição, podendo ser decorrente de causas neurológicas 

e/ou estruturais. Como consequência, pode gerar a entrada de alimento nas vias 

aéreas causando tosse, sufocação/asfixia, aspiração laringo-traqueal, 

problemas pulmonares, desidratação, perda de peso e morte. Pode ser 

decorrente de traumas de cabeça e pescoço, de acidente vascular encefálico, 

de doenças neuromusculares degenerativas, de câncer de cabeça e pescoço, 

de demências e encefalopatias4. Tornando-se essencial reconhecer que disfagia 

é um sintoma comum, geralmente resultado de uma doença de base, entre elas 

a Paralisia cerebral.  

A Paralisia Cerebral é uma desordem do tônus muscular, do movimento 

e da postura de caráter não progressivo devido a uma lesão que afeta o cérebro 
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imaturo e interfere na maturação do Sistema Nervoso Central. Esta lesão 

provoca uma debilitação na coordenação da ação muscular com resultante 

incapacidade da criança em manter posturas e realizar movimentos normais. 

Qualquer agente capaz de lesar o encéfalo da concepção à primeira infância é 

considerado como causa da Paralisia Cerebral. Os locais anatômicos de 

envolvimento, os graus de deficiência motora associada às disfunções e as 

causas são heterogênicos5. 

Estudos sobre problemas relacionados à alimentação de crianças com 

paralisia cerebral, mostraram que a gravidade do tipo de paralisia cerebral está 

diretamente relacionada à dificuldade de deglutição, ao aumento de sintomas de 

disfagia e também a maiores complicações do estado nutricional6. 

As alterações observadas na disfagia orofaríngea neurogênica incluem: 

dificuldade em iniciar a deglutição, inadequação da sensibilidade e mobilidade 

de estruturas da cavidade oral, falta de coordenação no controle da língua, 

sialorréia, regurgitação nasal, ineficiência na mobilidade dos músculos laríngeos 

e episódios de engasgo e tosse durante a alimentação7.  

Deste fica evidente a necessidade de uma intervenção direcionada, 

portanto é importante aprofundar os conhecimentos na área da reabilitação do 

paciente disfágico com paralisia cerebral, já que sua alteração afeta a parte 

motora e a mesma pode desequilibrar o sistema estomatognático, afetando a 

qualidade de vida dos acometidos4. 

Nesse contexto, o objetivo desse trabalho é realizar uma revisão 

bibliográfica que aborde a atuação da fonoaudiologia desde avaliação à 

reabilitação do paciente disfágico com paralisia cerebral.   

Métodos 

Trata-se de uma pesquisa de cunho bibliográfico onde as buscas foram 

realizadas no scielo e pubmed, sendo utilizado um vocabulário bilíngue com 

artigos nacionais e internacionais, além de livros relacionados com o assunto. 

As buscas foram realizadas com as seguintes palavras chaves: disfagia; 

paralisia cerebral; fonoaudiologia, sendo incluso artigos entre os anos de 2007 à 

2017.  
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Resultados e discussão 

A paralisia cerebral pode ocasionar diversos prejuízos em relação as 

capacidades motoras, tônus musculares, fala, entre outras, isso ocorre pois são 

resultantes de um processo de lesão no sistema nervoso central, que não irá 

progredir5. 

Em geral a paralisia cerebral pode acontecer dentro do ventre da mãe 

durante o processo de gestação, ou durante o parto ou ainda durante os 

primeiros anos de vida, sendo identificada pelas diversas incapacidades que tal 

condição agrega, mas que com os passar dos anos podem sofre alterações6. 

Destaca-se assim que a falta de oxigenação adequada no cérebro é o que 

motiva a ocorrência da paralisa cerebral, aonde as problemáticas de distúrbios 

motores podem ainda resultar em outras particularidades como dificuldade em 

cognição, comunicação, deglutição, contrações involuntárias e crises epiléticas7. 

Evidencia-se assim, que a dificuldade de deglutição interfere na saúde 

pois dificulta a alimentação e a hidratação, o que compromete de maneira 

prejudicial a nutrição, a imaturidade neurológica é outro problema que é 

associado essa complexidade no ato de ingestão de alimentos8. 

Sendo assim, entre as problemáticas, cita-se a disfagia que nada mais é 

que a dificuldade de engolir alimentos líquidos e sólidos, podendo ainda 

acontecer a regurgitação, neste sentido fica evidente que deve ser devidamente 

sistematizada as refeições em relação ao espaço de tempo e a diversidade de 

alimentos9. 

Deste modo fica evidente que a dificuldade de deglutição nada mais é que 

a disfagia, que causa transtornos na alimentação, sendo evidenciada dentro da 

fase oral, faringiana ou esofágica, que são resultados de paralisia cerebral que 

comprometem ato do ser humano se alimentar7. 

Entre as problemáticas que envolvem a questão da disfagia, pode ser 

citada a possível aspiração de alimentos líquidos e sólidos pelas vias aéreas que 

pode causar algum sufocamento e até mesmo a morte em pacientes com 

paralisia cerebral, que são agravadas na vida adulta, podendo ser utilizadas 

alternativas como alimentação por sonda5. 

A literatura expõe que crianças  com comprometimento motor severo 

generalizado (por exemplo, quadriplegia espástica) tendem a apresentar 
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maiores déficits de deglutição do que aquelas com diplegia, mas a disfagia 

orofaríngea é prevalente mesmo em crianças com paralisia cerebral leve4. 

Sendo assim, as pessoas com paralisia cerebral, sejam elas familiares, 

amigos, cuidadores e profissionais de saúde, devem estar atentos, pois a 

dificuldades alimentares podem resultar em déficit alimentares, que podem 

resultar em internações e até mesmo gastrectomia8. 

Neste viés, é importante que esse paciente tenha um encaminhamento 

para o profissional de fonoaudiologia, para que deste modo possa ser avaliada 

a deglutição, e assim estabelecer uma terapia, aonde o objetivo será estabelecer 

uma forma segura e eficaz de minimizar a problemática envolve a disfagia em 

paciente com paralisia cerebral9. 

A avaliação é um componente essencial no processo diagnóstico e 

direcionamento dos programas de reabilitação, pois possibilita que as 

informações sejam coletadas de forma ordenada e padronizada, favorecendo o 

planejamento, a partir de análise das possíveis causas e gravidade do caso, 

prognóstico, definição de condutas e mensuração dos marcadores de evolução 

terapêutica12, 13. 

Aliado aos avanços tecnológicos, o processo avaliativo vem evoluindo 

nos últimos anos. A utilização de ferramentas de medida padronizadas/formais 

pelo fonoaudiólogo evidencia a eminência em delinear uma informação baseada 

quantitativamente na performance do sujeito. A seleção das ferramentas 

avaliativas é essencial ao processo diagnóstico, permitindo a investigação de 

habilidades específicas e a realização de avaliações contínuas a fim de averiguar 

a necessidade de modificações no plano de intervenção14. 

Dentre os artigos levantados, analisou que a intervenção terapêutica 

sensório-motora durante a alimentação e a deglutição entre pacientes com 

paralisia cerebral, sendo colocada o papel do fonoaudiólogo indispensável 

quando o paciente apresentar algum tipo de disfagia15. 

Em outro estudo, ficou evidente que a prevalência de disfagias em 

crianças com paralisia cerebral foi presente em mais de 90% dos analisados, 

sendo tal situação ainda associado a tal problemática tem-se ainda o declínio 

nas funções motoras, mas que podem variar a intensidade entre os sujeitos, 

sendo assim problemas motores orais podem resultar em desnutrição, 

desidratação, aspiração e até mesmo casos de pneumonia16. 
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Quando se fala na intervenção terapêutica, foi possível identificar que 

quando aplicada uma terapia sensório-motora oral pode promover um eficiente 

benefício no que tange a alimentação pela via oral, e que tal amparo de 

fonoaudiólogo pode resultar em um ganho de peso dos pacientes, pois passam 

a se alimentar de forma mais eficiente, e assim consequentemente suprindo as 

necessidades nutricionais17. 

Com a intervenção fonoaudióloga, são trabalhados aspectos como 

postura, volume e até mesmo a consistência dos alimentos, aonde são 

promovidos estimulações e treinos, que irá ser estimulada a deglutição, que com 

a devida orientação poderá superar as dificuldades apresentadas pelo paciente 

com paralisia cerebral11. 

Dentro de um estudo foi possível identificar que outros aspectos podem 

interferir em relação as disfagias, como dificuldades em alterações de 

movimentos, crises epiléticas, problemas dentários, problemas cognitivos, 

dificuldades de linguagem, preferencias alimentares entre outras, sendo assim é 

necessária que os fonoaudiólogos atuem juntamente com uma equipe 

multidisciplinar como fisioterapeutas, médicos, psicólogos e educadores 

físicos18. 

A disfagia pode ser identificada por meio de características básicas como 

tosse, pigarro, catarro, prolongação no tempo de refeição com mais de 50 

minutos; protrusão da língua; diplopia; apneia; halitose e outros, sendo assim 

fica evidente que além das questões de texturas e tipos de alimentos, e a postura 

do paciente, deve-se ater também aos utensílios que são utilizados pois devem 

ser adequados a necessidades e dificuldades apresentadas pelo paciente9. 

Ao se falar em transito oral do alimento, uma pessoa com paralisia 

cerebral que apresente uma disfagia de forma gravosa, a deglutição demora 

cerca de 3,33 segundos para alimentos pastosos e 1,33 para alimentos de 

consistência liquida, sendo assim o nível de gravidade da paralisia cerebral pode 

interferir nesse tempo de deglutição, sendo que quanto mais grave, o tempo 

tenderá a ser maior19. 

As complicações respiratórias são comuns em paciente com paralisia 

cerebral, sendo relacionadas com a disfagia, sendo recomendada a intervenção 

de um profissional de fonoaudiologia para que sejam trabalhadas em aspectos 
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sensórios-motoras orais, comportamentos e até mesmo as intervenções 

familiares20. 

Partindo dessa perspectiva, a atuação do fonoaudiólogo deve ser 

baseada em promover uma orientação, realizar uma abordagem investigativa e 

trabalhos relacionados a dificuldades de deglutição desses pacientes com 

paralisia cerebral, realizando assim uma orientação em relação ao manuseio de 

alimentos por via oral, estratégias compensatórias e formas de intervenção6. 

A fonoaudiologia desenvolve o papel ainda de orientação dos cuidadores 

dessas pessoas com a paralisia cerebral, pois a estimulação deve ser feita de 

forma diária para que sejam otimizados os resultados, promovendo assim uma 

possível estabilidade clinica por meio da fonoterapia10. 

Na revisão de literatura foi constatado que a partilha do conhecimento e 

experiência de cada equipe que trabalha com indivíduos com paralisia cerebral 

pode auxiliar na detecção precoce dessas alterações digestórias, a fim de 

respaldar medidas de reabilitação e tratamento interdisciplinar precoces e 

eficazes no sentido de melhoria da qualidade de vida desses indivíduos e de 

suas famílias21. 

Além de treinamento de como estimular o paciente com paralisia 

cerebral, do fonoaudiólogo deve ainda ser composta por uma equipe 

multidisciplinar com a finalidade de que o paciente tenha toda a assistência 

necessária para trabalhar as dificuldades que envolvem as questões de 

deglutição22. 

A detecção precoce dessas alterações digestórias pode respaldar 

medidas de reabilitação mais eficientes no sentido de melhoria da qualidade de 

vida desses indivíduos. Sendo citada como desordens digestórias mais 

prevalentes a disfagia, doença do refluxo gastroesofágico e constipação 

intestinal, com consequentes quadros de infecções respiratórias de repetição e 

repercussão deletéria no estado nutricional21. 

Na prática clínica verifica-se que a intervenção fonoaudiológica aos 

pacientes portadores de Paralisia Cerebral traz como resultado melhorias em 

seu padrão de alimentação, apesar do curto período de atendimento (três 

meses)23. 
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Conclusão 

Com os achados na pesquisa ficou evidente que a presença do 

fonoaudiólogo é indispensável dentro de um tratamento de disfagia de paciente 

com paralisia cerebral, visto que o mesmo por meio de terapias podem trabalhar 

as deficiências e assim buscar uma melhor qualidade de vida dos pacientes. 

Vale ressaltar que o tipo, textura e volume dos alimentos, assim como o 

utensilio usado na alimentação podem estabelecer uma forma segura e eficaz 

de minimizar os riscos da disfagia e auxiliar no momento da alimentação dos 

pacientes com paralisia cerebral, assim como a postura. 

O fonoaudiólogo faz parte da equipe multidisciplinar e com isso tem o 

papel de orientar tanto a equipe quanto a família. Através da sua avaliação, vai 

direcionar a reabilitação, com o objetivo de estimular o sistema sensório-motor-

oral, estabelecer a melhor forma do paciente se alimentar e assim evitar 

complicações respiratórias, contribuir com o quadro nutricional e qualidade de 

vida do paciente. 

Por fim, este estudo serve como base para futuras discussões e estudos 

que se relacionem com a temática, visto que o mesmo teve como fonte o 

levantamento bibliográfico de estudos já existentes sobre o assunto.  
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