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RESUMO 

 

Introdução: A demência é uma síndrome caracterizada pelo declínio de memória e déficit 

cognitivo que influenciam no desempenho social do indivíduo. Objetivo: Conhecer os sinais e 

sintomas das principais demências para que a intervenção fonoaudiológica obtenha os 

melhores resultados possíveis nesses casos. Metodologia: Trata-se de uma revisão 

bibliográfica de caráter exploratório. Resultados: As demências podem ser resultado de vários 

fatores estressores genéticos e ambientais, que variam com o tempo da doença, a idade e com 

cada indivíduo acometido. Assim, os sintomas relacionados às demências estão ligados 

intimamente a limitações importantes para a vida diária do paciente, juntamente com distúrbios 

emocionais e de comportamento. Além dessas alterações, no decorrer da doença o paciente 

pode apresentar dificuldades na alimentação e para deglutir. Pacientes com demência são 

frequentemente referidos para a realização de testes de disfagia. Na avaliação fonoaudiológica, 

deve-se determinar o estado da cooperação do paciente a fim de se estabelecer uma 

comunicação básica e necessária à intervenção proposta. Assim, a intervenção do 

fonoaudiólogo visa melhorar a qualidade de vida do sujeito, com o objetivo de estabilização da 

deglutição por maior tempo, manutenção do estado nutricional via oral e quando não mais 

possível, por via alternativa. Conclusão: Torna-se indispensável à intervenção do 

fonoaudiólogo nos distúrbios de memória, fala e deglutição, contribuindo no tratamento das 

alterações de linguagem sobre os déficits cognitivos e linguísticos, sobre as desordens da fala 

quanto à forma dos órgãos fonoarticulatórios e sobre os distúrbios de deglutição, resgatando a 

qualidade física, comunicativa e social do paciente. 
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ABSTRACT 
 
Introduction: Dementia is a syndrome characterized by memory decline and cognitive deficits 

that affect the social performance of the individual. Objective: To know the signs and 

symptoms of the main dementia for the speech therapy get the best possible results in these 

cases. Methodology: This is a literature review of exploratory nature. Results: Dementia can 

result from several genetic and environmental stressors that vary with the time of disease, age 

and with each individual affected. Thus, the symptoms related to dementia are closely linked to 

important limitations to the daily life of the patient, along with emotional and behavioral 

disorders. In addition to these changes in the course of the disease the patient may experience 

difficulties in feeding and swallowing. Patients with dementia are often referred to conduct tests 



dysphagia. In clinical assessment, it should determine the state of the patient's cooperation in 

order to establish a basic and necessary for the proposed intervention communication. Thus, 

the intervention of the speech therapist to improve the quality of life of the subject, with the aim 

of stabilizing the swallowing for longer, maintaining the nutritional status via oral and when not 

possible, by alternative route. Conclusion: It is essential to the intervention of the speech 

therapist in memory disorders, speech and swallowing, helping in the treatment of language 

disorders on cognitive and linguistic deficits over the disorders of speech in form of speech 

organs and on swallowing disorders, rescuing the physical, communicative and social patient. 
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INTRODUÇÃO 
 

A demência é uma síndrome caracterizada pelo declínio de memória e 

déficit cognitivo que influenciam no desempenho social do indivíduo. É uma 

junção de sinais e sintomas que culminam em uma deterioração crônica, e em 

geral progressiva, do funcionamento do intelecto, da personalidade e da 

comunicação. Entre os principais tipos de demência encontram-se: a demência 

do tipo Alzheimer, a demência vascular, a demência com corpos de lewy, a 

demência frontotemporal, entre outras.1  

É função do fonoaudiólogo, intervir nos distúrbios de memória, fala e 

deglutição, contribuindo no tratamento das alterações de linguagem sobre os 

déficits cognitivos e linguísticos, sobre as desordens da fala quanto à forma dos 

órgãos fonoarticulatórios e sobre os distúrbios de deglutição, resgatando a 

qualidade física, comunicativa e social do paciente.1,2 O trabalho do 

fonoaudiólogo em paciente muito comprometido cognitivamente é mais uma 

fonte de estímulo e auxílio no gerenciamento das disfagias, uma vez que elicia 

e solicita respostas sensório-motoras e aferências de estímulos e reflexos 

importantes como o da própria deglutição. A intervenção fonoaudiológica visa 

melhorar a qualidade de vida desses sujeitos.1,2,3 

Independentemente do tipo de demência, um dos seus primeiros indícios 

é o comprometimento da memória, com maior dificuldade de atenção e 

concentração, perda de habilidades intelectivas, desorientação espaço-

temporal, mudanças no comportamento, no humor e na personalidade.4 Além 

dessas alterações, conforme a doença evolui, o paciente pode apresentar 



dificuldades para se alimentar e deglutir, e é função do fonoaudiólogo intervir 

nos distúrbios de memória, fala e deglutição.5,6 

Podemos relacionar, em alguns casos, as dificuldades de deglutição 

com as de emissão vocal, de fala ou de comunicação (rouquidão, baixa 

intensidade vocal, disartrias) 2. As dificuldades de comunicação e de deglutição 

resultam em diminuição de convivência e participação social, assim como risco 

de vida: engasgo, sufocação, pneumonias e morte.2,5,6  

A degeneração córtico-basal é uma desordem caracterizada por uma 

perda progressiva das células nervosas e atrofia de várias áreas do cérebro. As 

células do cérebro de pessoas com degeneração córtico-basal, muitas vezes, 

têm acumulações anormais da proteína tau.7 Esta degeneração geralmente 

progride gradualmente ao longo de 6 a 8 anos. Os sintomas iniciais, que 

começam normalmente à volta dos 60 anos, aparecem em primeiro lugar num 

dos lados do corpo, mas, eventualmente, irão afetar ambos os lados. Alguns 

dos sintomas, tais como a falta de coordenação e rigidez, são semelhantes aos 

encontrados na doença de Parkinson.8 Outros sintomas podem incluir perda de 

memória, a demência, os problemas viso-espaciais, a apraxia (perda da 

capacidade de fazer movimentos intencionais familiares), a fala hesitante e 

vacilante, mioclonias (abalos musculares involuntários) e a disfagia (dificuldade 

para engolir).9 

Por conseguinte, o presente estudo visa relatar a forma de atuação 

fonoaudiológica em caso de demência córtico-basal, correlacionando sua 

evolução com a condição de comunicação oral e da capacidade de deglutir.  

 

MÉTODOS 

 Este estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica do tipo exploratório; 

sua base foi o levantamento bibliográfico realizado em livros e em periódicos 

nacionais, através da SCIELO (Scientific Eletronic Library Online), publicados 

nos últimos 15 anos. Foi realizado um levantamento bibliográfico por meio das 

palavras fonoaudiologia, deglutição, demência. Nessa busca foram 

identificados 70 artigos; após leitura dos títulos e resumos do material 

encontrado, verificou-se que eram de interesse da pesquisa apenas 29 

publicações, englobando livros e uma dissertação de mestrado, os quais 



contribuíram para o processo de análise e síntese dos resultados, criando um 

corpo de literatura compreensível.  

 

DISCUSSÃO E RESULTADOS  

 

 As demências podem ser resultado de vários fatores, entre eles toxinas 

como: inseticidas organofosfatados, solventes industriais, monóxido de 

carbono, mercúrio, abuso de álcool, inalantes, sedativos, hipnóticos e 

ansiolíticos; além do aumento intracraniano, independente qual do termo: 

pressão ou massa. Este aumento intracraniano é capaz de deformar o tecido 

cerebral, causando um mau funcionamento por meio de pressão mecânica. 

Exemplos típicos incluem alguns tumores, hematomas, hidrocefalia obstrutiva 

ou hidrocefalia de pressão normal (HPN).1 

 As demências são resultantes de uma série de estressores genéticos e 

ambientais, que variam com o tempo da doença, a idade e com cada indivíduo 

acometido. Existe uma cascata de eventos fisiopatológicos, que atuam 

diretamente no âmbito molecular, que levam à falta de neurotransmissores, 

consequentemente causando a patologia demencial. Dentre elas, a doença de 

Alzheimer é a forma demencial com maior prevalência na sociedade. O curso 

clínico da maioria das demências tem início insidioso e de deterioração 

progressiva, com prejuízo na memória de fixação.7 

 Assim, os sintomas relacionados às demências estão ligados 

intimamente a limitações importantes para a vida diária do paciente, juntamente 

com distúrbios emocionais e de comportamento, como alteração de humor 

(sintomas depressivos, euforia, labilidade emocional), delírios, alucinações, 

apatia, irritabilidade, desinibição, ansiedade, reações catastróficas, 

agressividade verbal e física, comportamento estereotipado, andar incessante, 

insônia, alterações no apetite, e do comportamento sexual.10 

 No decorrer da doença, há uma progressiva deterioração na execução 

das atividades funcionais e de vida diária. E com o passar do tempo, o quadro 

torna-se progressivo e irreversível, podendo aparecer sinais e sintomas 

neurológicos, deterioração corporal e outras patologias associadas. O 

diagnóstico diferencial das demências se baseia na história clínica, exames 



laboratoriais e de imagem, exame neuropatológico, diferenciação do perfil 

característico à avaliação neuropsicológica.11 

 É conhecido que a demência ocorre principalmente em pessoas 

idosas. Após sua sexta década de vida, a probabilidade de prevalência da 

demência duplica a cada cinco anos, sendo incomum em crianças e 

adolescentes. Muitos pensam que a demência poderia decorrer das condições 

médicas gerais durante a infância ou adolescência, como lesões estruturais 

que incluem distúrbio de funções hepáticas e renais, condições endócrinas, 

nutricionais, infecciosas, tumores cerebrais, traumatismo craniano, 

adrenoleucodistrofias, acidentes cerebrovasculares, hematoma subdural e 

hidrocefalia. Mas as condições mais importantes para a demência são o fator 

idade avançada e histórico familiar.12 

 Mais de 50% dos casos de demência na faixa etária igual ou superior a 

65 anos está relacionado à doença de Alzheimer. Acontece em ambos os 

sexos, podendo ser considerada de início precoce em indivíduos ao redor dos 

40 anos de idade. Quando isso ocorre, geralmente se dá por questões 

hereditárias.  As demências de acontecimento tardio, a ocorrência de 

hereditariedade é esporádica.  A duplicação de taxas de incidência de doença 

de Alzheimer não tem diferenças estaticamente significantes entre as 

populações do mundo.3,13,14 

 A doença de Alzheimer é caracterizada pelo processo degenerativo 

acometendo inicialmente a formação hipocampal, logo após comprometendo 

áreas corticais associativas, com relativa preservação dos córtices primários. 

Pode também estar relacionada com lesão e morte neuronal difusa, com 

achados patológicos caracterizados por placas senis e enovelados 

neurofibrilares. Há também uma atrofia cortical e relativa dilatação ventricular, 

que são atribuídas à perda neural. 
10,15 

 As memórias tanto recente como remota se encontram bastante 

acometidas, gradualmente as habilidades visuoespaciais vão sendo 

prejudicadas, e os pacientes se perdem dentro da própria casa. Cálculo e 

abstrações também se encontram bastante comprometidos. No terceiro e 

último estágio, as funções cognitivas estão gravemente comprometidas. Ocorre 

incontinência esfincteriana, e o paciente assume uma postura de flexão dos 



membros, com rigidez generalizada e a fluência verbal se reduz a ecolalia, 

palilalia ou mutismo.8, 16 

 Com a progressão da doença de Alzheimer, surge a agitação e o 

aumento da atividade motora, exigindo assim uma maior necessidade de 

calorias; no entanto, a distração e agitação podem tornar problemáticos os 

momentos das refeições. Surgem, como resultados, a insuficiência de ingestão 

dos requisitos calóricos. Além disso, pacientes em estágios mais avançados 

podem ser incapazes de manipular o bolo ou mastigar os alimentos de forma 

adequada. Alterações na consistência da dieta podem ser necessárias, mas 

nem sempre aceitas pelo paciente.1, 17 

 A degeneração córtico-basal se apresenta por volta dos 75 anos de 

idade, podendo variar de 50 a 80 anos. Quase 70% dos pacientes apresentam 

uma síndrome acineto-rígida simétrica, embora possam aparecer tremor de 

ação e mioclonias, assim como tremor de repouso unilateral. O comportamento 

cognitivo é caracterizado por alterações proeminentes fronto-subcorticais, 

visuoespaciais e das habilidades construtivas.18, 19 

 Esta se refere a um grupo de demência não-Alzheimer que se 

caracteriza por atrofia focal das regiões frontal e temporal. Nesta categoria 

podemos encontrar três distintas variantes clínicas que têm sido descritas: (i) 

demência frontotemporal variante-comportamental, caracterizada por 

mudanças de personalidade e comportamento, associado a degeneração 

cortical do predomínio frontal; (ii) demência semântica, caracterizada pela 

progressiva perda de conhecimento sobre palavras e objetos associada com 

perda neuronal temporal anterior; e por último (iii) afasia progressiva não-

fluente, caracterizada pela produção esforçada da linguagem, acompanhado de 

perda de gramática e déficits motores na fala do indivíduo, atrofiando a cortical 

perisilviana esquerda.
4, 20 

 O reconhecimento da demência na doença de Parkinson é importante 

levando em consideração as questões de manejo e tratamentos diferentes, em 

comparação com a doença de Alzheimer. O diagnóstico é efetuado com base 

na história e no exame neurológico. Existem diversos fatores de risco clínicos 

para a demência na doença de Parkinson, entre os quais: início tardio, avanço 

de idade, além de achados motores mais graves. Outros fatores considerados 

de risco são depressão coexistente, fluência verbal pobre, início precoce de 



alucinações e disfunção executiva precoce. A duração da doença de Parkinson 

não aumenta o risco de demência, independentemente da gravidade da 

doença ou idade do paciente.5, 21, 22 

 O maior índice de óbito em pacientes com demência tem como causa 

principal a broncopneumonia. Fatores como disfagia, confinamento ao leito, 

baixa atividade de vida diária, podem ser causas de alta incidência de 

pneumonia. As doenças demenciais que afetam o córtex prejudicam de forma 

sensível os processos de comunicação, linguagem e deglutição nos indivíduos 

afetados.23 

 Além dessas alterações, no decorrer da doença o paciente pode 

apresentar dificuldades na alimentação e para deglutir. Ele podem não 

entender as circunstâncias da alimentação, sendo incapaz de se alimentar. A 

ingestão de alimentos torna-se limitada, tendo como resultado um 

comprometimento de múltiplos mecanismos que suportam as respostas de 

deglutição bem-sucedidas.9,24 

 Pacientes com demência são frequentemente referidos para a 

realização de testes de disfagia. A alta prevalência de disfagia em pacientes 

com demência é o resultado de modificações relacionadas com a idade, em 

decorrência do declínio das funções sensorial e motora, para além das 

produzidas pela neuropatologia.6, 25 

 Na avaliação fonoaudiológica, deve-se determinar o estado da 

cooperação do paciente a fim de se estabelecer uma comunicação básica e 

necessária à intervenção proposta. Muitos pacientes podem estar com um 

baixo nível cognitivo, incapacitados para seguir comandos, ou grandes déficits 

de atenção.26 

 Em pacientes muito comprometidos, o trabalho do fonoaudiólogo é 

uma fonte de estímulo e auxílio no gerenciamento das disfagias. Os comandos 

devem ser dados de maneira calma, firme e objetiva para que o paciente tenha 

facilidade de acompanhá-los. Pode-se antecipar verbalmente o comando, 

evitando assim uma situação de desconforto do paciente.26, 27 

 A intervenção do fonoaudiólogo visa melhorar a qualidade de vida do 

sujeito, com o objetivo de estabilização da deglutição por maior tempo, 

manutenção do estado nutricional via oral e quando não mais possível, por via 

alternativa.  O objetivo é a conservação das vias pulmonares e da hidratação.  



 Decorrente de toda a complexidade do quadro demencial, é notório que 

ocorram dificuldades no relacionamento familiar. Isso porque há um 

desconhecimento, por parte dos familiares, do quadro clínico da doença.4,25,28 

Portanto, é necessário que os cuidadores e os familiares do paciente estejam a 

par do processo da doença, das formas de tratamento e do papel de cada 

profissional envolvido; isso beneficiará todos e, principalmente, o doente, que 

dará uma melhor resposta ao tratamento.  

 Na literatura encontram-se muitas informações sobre demências para 

cuidadores, porém os temas linguagem e deglutição são escassos em meio a 

tantas informações.2,29 

 

CONCLUSÃO 

 

 As demências ainda precisam ser muito estudadas e conhecidas pela 

sociedade; afinal, por mais que existam estudos em vários âmbitos dessas 

patologias, a grande maioria deles ainda não se apresenta de forma 

inteiramente completa a respeito do assunto. Assim, torna-se indispensável à 

intervenção do fonoaudiólogo nos distúrbios de memória, fala e deglutição, 

contribuindo no tratamento das alterações de linguagem sobre os déficits 

cognitivos e linguísticos, sobre as desordens da fala quanto à forma dos órgãos 

fonoarticulatorios e sobre os distúrbios de deglutição, resgatando a qualidade 

física, comunicativa e social do paciente. 
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