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Resumo 

Introdução: A fonoaudiologia tem demonstrado sua importância no mercado de 
trabalho e estamos sendo reconhecidos pela atuação na disfagia, principalmente 
nos casos de disfagia neurogênica, que são os casos mais graves. O uso de 
técnicas de estimulação sensorial é realizado pelos fonoaudiólogos com o objetivo 
de adequar ou melhorar o sistema sensório motor oral e tonicidade facial. Objetivo: 
Relatar os tipos de estimulações sensoriais encontradas na literatura cientifica e 
verificar a freqüência de uso dessas estimulações nos pacientes com disfagia 
neurogênica. Métodos: Para elaboração desse artigo foi realizada pesquisa 
bibliográfica em diferentes bases de dados, como artigos científicos indexados, livros 
e revistas eletrônicas, no idioma português, no ano entre 1928 e 2010. Resultado: 
Na literatura, percebe-se a necessidade de se estudar mais a estimulação sensorial,  
já que sua alteração afeta a parte motora e a mesma pode desequilibrar o sistema 
estomatognático e a qualidade de vida dos acometidos. Foi constatado que o fator 
térmico frio e o gustativo azedo influenciam na modulação da dinâmica da 
deglutição, tanto em indivíduos saudáveis como em indivíduos com acometimento 
neurológico, sugerindo que o sabor azedo e a temperatura fria podem provocar 
efeito positivo no processo de reabilitação de indivíduos com quadro de disfagia 
orofaríngea. Conclusão: A estimulação sensorial é um procedimento muito utilizado 
no processo de reabilitação das disfagias neurogênicas com resultados positivos, 
porém, observou-se que são escassos os estudos sobre a relação entre a 
estimulação sensorial e a disfagia. O profissional que vai trabalhar na área da 
deglutição deve estar preparado adequadamente, pois a especificidade desta área é 
grande e requer formação continuada além de treinamentos específicos, para que o 
diagnóstico fonoaudiológico funcional da deglutição seja acertado e as manobras 
possam ser usadas corretamente e com resultados. Vale lembrar que todas as 
manobras e técnicas vão depender da doença do indivíduo e deverá ser adaptada 
de acordo com o nível cognitivo de cada paciente.  

Descritores: disfagia neurogênica, estimulação sensorial, crioterapia, estimulação 
gustativa 
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Abstract  

Introduction: Speech therapy has demonstrated its importance in the labor market 

and we are being recognized for dysphagia, especially in cases of neurogenic 

dysphagia, which are the most serious cases. The use of sensory stimulation 

techniques is performed by speech therapists with the aim of adjusting or improving 

the oral motor sensory system and facial tonicity. Objective: To report the types of 

sensorial stimulations found in the scientific literature and to verify the frequency of 

use of these stimulations in patients with neurogenic dysphagia. Methods: In order 

to elaborate this article, a bibliographic research was carried out in different 

databases, such as indexed scientific articles, books and electronic journals, in the 

Portuguese language, in the year between 1928 and 2010. Result: In the literature, 

one perceives the need to study Plus sensory stimulation, since its alteration affects 

the motor part and it can unbalance the stomatognathic system and the quality of life 

of the affected ones. It was observed that the cold and sour gustatory factors 

influenced the modulation of swallowing dynamics, both in healthy individuals and 

individuals with neurological impairment, suggesting that the sour taste and cold 

temperature can have a positive effect on the rehabilitation process of individuals 

with Oropharyngeal dysphagia. Conclusion: Sensory stimulation is a procedure 

widely used in the rehabilitation process of neurogenic dysphagia with positive 

results, however, it has been observed that there are few studies on the relationship 

between sensory stimulation and dysphagia. The professional who is going to work in 

the area of swallowing must be adequately prepared, since the specificity of this area 

is great and requires continuous training in addition to specific training, so that the 

functional speech-language diagnosis of swallowing is correct and the maneuvers 

can be used correctly and with results . It is worth remembering that all the 

maneuvers and techniques will depend on the individual's illness and should be 

adapted according to the cognitive level of each patient.  

KEYWORDS: neurogenic dysphagia, sensory stimulation, cryotherapy, gustatory 

stimulation 
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INTRODUÇÃO 

A fonoaudiologia apesar de ser uma profissão relativamente nova, tem 

demonstrado sua importância no mercado de trabalho. Está inserida em várias áreas 

da saúde, e estamos sendo reconhecidos pela atuação na disfagia, principalmente 

nos casos de disfagia neurogênica, que são os casos mais graves. O uso de 
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técnicas de estimulação sensorial é realizado pelos fonoaudiólogos com o objetivo 

de adequar ou melhorar o sistema sensório motor oral e tonicidade facial. 

Os distúrbios da deglutição são definidos como disfagia orofaríngea quando 

apresentam sinais e sintomas específicos, caracterizados por alterações em 

qualquer fase e/ou entre as etapas da dinâmica da deglutição, podendo ser 

congênito ou adquirido após comprometimento neurológico, com prejuízo dos 

aspectos nutricionais, hidratação, função pulmonar e integração social do indivíduo¹. 

“A disfagia é um distúrbio da deglutição decorrente de causas neurológicas 

e/ou estruturais. 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 encefalopatias. A disfagia mais freqüentemente 

reflete problemas envolvendo a cavidade oral, faringe, esôfago ou transição 

esofagogástrica. A disfagia ou dificuldade na deglutição pode resultar na entrada de 

alimento na via aérea, resultando em tosse, sufocação/asfixia, problemas 

pulmonares e aspiração. Também, gera déficits nutricionais, desidratação com 

resultado em perda de peso, pneumonia e morte².”  

Na literatura percebe-se a necessidade da estimulação sensorial, portanto é 

importante aprofundar os conhecimentos na área da sensibilidade, já que sua 

alteração afeta a parte motora e a mesma pode desequilibrar o sistema 

estomatognático, afetando a qualidade de vida dos acometidos. 

Alguns estudos consideram objetivo da estimulação sensorial a percepção 

gustativa com sabores diversos e também como manobra de deglutição, causando 

na maioria das vezes uma reorganização, eliciando o processo de deglutição³. 

Nesse contexto, o objetivo desse trabalho é relatar os tipos de estimulações 

sensoriais encontradas na literatura cientifica e verificar a freqüência de uso dessas 

estimulações nos pacientes com disfagia neurogênica.  

 

MÉTODOS 

Para elaboração desse artigo foi realizada pesquisa bibliográfica em 

diferentes bases de dados, como artigos científicos indexados, livros e revistas 

eletrônicas, no idioma português, no ano entre 1928 e 2010. Essa pesquisa utilizou 

os seguintes descritores: disfagia neurogênica, estimulação sensorial, crioterapia, 

estimulação gustativa. 
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DISCUSSÃO E RESULTADOS 

Na prática clínica, percebemos uma inadequação motora, mas a alteração é 

sensorial, portanto enfatiza-se a reabilitação da sensibilidade. Devido essa 

integração sensório motora é necessário a análise da etiologia, para definirmos qual 

é a alteração que de fato ocorre. Se conseguirmos definir isso, o planejamento 

terapeutico será mais objetivo, focando a terapia na alteração e etiologia, sendo 

mais rápida e eficaz4. 

Alguns estudos consideram objetivo da estimulação sensorial a percepção 

gustativa com sabores diversos e também como manobra de deglutição, causando 

na maioria das vezes uma reorganização, eliciando o processo de deglutição³. 

Na revisão de literatura, foi constatado que o fator térmico frio e o gustativo 

azedo influenciam na modulação da dinâmica da deglutição, tanto em indivíduos 

saudáveis como em indivíduos com acometimento neurológico, sugerindo que o 

sabor azedo e a temperatura fria podem provocar efeito positivo no processo de 

reabilitação de indivíduos com quadro de disfagia orofaríngea5. 

O controle neural das fases oral e faríngea da deglutição vem sendo 

explicado por meio de duas hipóteses a primeira delas é descrita pelo movimento do 

bolo alimentar através da boca e da faringe, estimulando os receptores sensoriais e 

desencadeando o próximo passo na seqüência da deglutição. Outra hipótese é que, 

uma vez a deglutição iniciada, ativa-se um controle programado de uma rede de 

neurônios no tronco cerebral, centro da deglutição, cuja função é independente de 

feedback sensorial. E ainda, que o volume do bolo alimentar pode alterar a 

seqüência da deglutição, modificando, por exemplo, o tempo de abertura do 

esfíncter cricofaríngeo, mas não interferindo em outras variáveis, como a magnitude 

da contração faríngea6. 

Estudos mais recentes investigaram a possível existência de uma 

representação neuronal para o sabor umami na córtex primária do sabor. Os 

indivíduos receberam estímulos de sabor doce, salgado, azedo, amargo e umami. 

Encontraram atividade hemodinâmica na região da ínsula opercular em ambos os 

hemisférios, com maior ativação no hemisfério direito. Referiram sobre a dificuldade 

em saber qual região é responsável por cada estímulo separadamente, pois a 

variação na concentração de determinado sabor também influenciaria7. 
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As questões relacionadas às influências do sabor e da temperatura na 

dinâmica da deglutição ainda estão longe de elucidação para aplicações clínicas 

específicas. A definição de critérios, tanto na avaliação quanto na reabilitação de 

indivíduos disfágicos, ainda apresenta lacunas a serem preenchidas. Os dados de 

literatura disponíveis permitem antecipar que a modificação do sabor e da 

temperatura dos alimentos tem influência na dinâmica da deglutição5. 

Diferentes estudos se propõem a explicar os mecanismos envolvidos na 

resposta faríngea da deglutição e sua relação com o sabor e a temperatura. Dentre 

as pesquisas mais antigas sobre as aferências orais para a deglutição, encontramos 

um trabalho com 126 indivíduos saudáveis, aplicando leves toques, com o uso de 

uma haste de vidro, em distintas regiões da cavidade oral. O autor concluiu que a 

região anterior do pilar das fauces é a mais sensível a este estímulo tátil para 

desencadear a resposta faríngea da deglutição8. 

Outro estudo em indivíduos com diagnósticos também heterogêneos, 

paralisia cerebral, traumatismo craniano, acidente vascular encefálico, doença de 

Alzheimer observou a deglutição de alimentos azedos e doces, separadamente, 

através do exame de endoscopia de deglutição. Concluíram que o azedo modifica a 

deglutição, minimizando penetrações e aspirações laringotraqueais em indivíduos 

com acometimento neurológico. Os autores sugeriram que a mudança na deglutição 

seja devida ao estímulo azedo aumentar a estimulação trigeminal para o tronco 

cerebral em indivíduos com distúrbios neurológicos9. 

Considerando que a maioria destes estudos foram realizados com amostras 

heterogêneas, doenças neurológicas distintas, deve-se ressaltar as limitações 

quanto as generalizações. No entanto, atualmente, estudos controlados têm 

comprovado os resultados positivos sobre a influencia do sabor azedo e da 

temperatura fria concomitantes no tempo de trânsito faríngeo, com diferença 

significativa em relação ao sabor e temperatura isolados10. 

Além de evidências que comprovam o efeito do sabor e da temperatura 

sobre o desencadear da deglutição, encontra-se na literatura a influência do sabor 

na pressão da língua sobre o palato duro durante a deglutição. Estudo com 

eletromiografia de superfície na região da musculatura submental evidenciou pico de 

pressão da língua significativamente maior com a concentração de açúcar 

moderada, concentração alta de sal e concentração alta de acido cítrico, comparado 
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com o pico de pressão encontrado com a deglutição de água. Esses resultados 

sugeriram que as altas concentrações intensificam a aferência do sabor para o 

núcleo do trato solitário e pode ser crucial na modificação dos comportamentos da 

deglutição, como na pressão da língua no início da deglutição11. 

Os pares cranianos q fazem a inervação sensorial do sistema 

estomatognático são: O nervo trigêmeo(V), facial (VII),glossofaríngeo(IX), 

vago(X).No tronco encefálico, os núcleos do trigêmeo, mais especificamente o 

núcleo sensitivo principal, é responsável pelo tato, pressão e temperatura.O nervo 

facial, a partir das fibras sensoriais, é responsável pela sensibilidade gustativa nos 

dois terços anteriores da língua, nomeado nervo corda do tímpano. O nervo 

glossofaríngeo relaciona-se também com a língua por meio de fibras sensitivas, 

transmitindo sensibilidade geral do terço posterior da língua, tonsilas palatinas e 

mucosa da faringe , e sensibilidade gustativa do terço posterior da língua e 

adjacências. Fibras aferentes especiais do nervo vago captam estímulos gustativos 

da região da epiglote12. 

Qualquer doença ou trauma neurológico que altere uma ou mais fases da 

deglutição pode resultar em disfagia neurogênica. Desordens da deglutição por 

lesões neurológicas adquiridas: após AVE; por TCE e procedimentos 

neurocirúrgicos;por poliomielite.Desordens da deglutição associadas a doenças 

degenerativas neuromusculares: Parkinson, Huntington, Wilson, Distonia Crânio 

Cervical, Alzheimer e demais doenças, doença do neurônio motor,síndrome de 

Guillain- Barré e demais polineuropatias, tumores cerebrais e do tronco cerebral, 

Esclerose múltipla, Esclerose Lateral Amiotrófica,desordens infecciosas, Miastenia 

Gravis, miopatias, Paralisia Supranuclear Progressiva13. 

Com relação à recepção do sabor a nível periférico, refere-se que o sabor 

pode desencadear resposta motora da língua e que múltiplas aferências captadas 

na língua fazem sinapse afetando os motoneurônios do hipoglosso14. 

 

CONCLUSÃO 

Após revisão de literatura, constatou-se que a estimulação sensorial é um 

procedimento bastante utilizado no processo de reabilitação em disfagias 

neurogênicas.   
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Ainda são escassos os estudos sobre a relação entre a estimulação 

sensorial e a Disfagia Neurogênica.  Após extensa revisão de literatura, constatou- 

se que o profissional que vá trabalhar na área da deglutição deve estar preparado 

adequadamente, pois a especificidade desta área é grande e requer formação 

continuada além de treinamentos específicos para que o diagnóstico fonoaudiológico 

funcional da deglutição seja acertado e as manobras possam ser usadas com 

assertividade. Lembrando que todas as manobras e técnicas vão depender da 

doença do indivíduo e deverá ser adaptada de acordo com o nível cognitivo de cada 

paciente.  

O fator térmico frio e o gustativo azedo influenciam na modulação da 

dinâmica da deglutição, tanto em indivíduos saudáveis como em indivíduos com 

acometimento neurológico. Poucos estudos investigaram esta questão com uma 

casuística controlada, não sendo possível a generalização deste impacto para 

diferentes doenças neurológicas. Com relação ao lado acometido pela lesão e sua 

correlação com as dificuldades de modulação oral e tempo de trânsito faríngeo, 

estudos futuros com aparelhos de neuroimagem mais avançados, associados 

inclusive com videofluoroscopia de deglutição, poderão nos proporcionar maiores 

esclarecimentos. Todavia, estes estudos sugerem que o sabor azedo e a 

temperatura fria podem provocar efeito positivo no processo de reabilitação de 

indivíduos com quadro de disfagia orofaríngea. 
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