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RESUMO 

Introdução: A saliva é um líquido normalmente incolor, fluido, secretado pelas 
glândulas salivares diretamente na cavidade bucal e é um importante componente 
para o organismo de nós seres humanos. Seu maior componente é a água, 
ocupando cerca de 99% de seu peso e o restante sendo formado por componentes 
orgânicos e minerais, constituindo sua parte sólida. Objetivo: Incorporar novos 
conhecimentos sobre a saliva, abordando a terapia fonoaudiológica e seus 
resultados, especialmente durante a atuação frente aos pacientes disfágicos. 
Métodos: Para a elaboração deste artigo foi realizada uma pesquisa bibliográfica 
nas bases de dados como Google Acadêmico e Scielo Brasil, além de artigos e 
livros datados de 1996 a 2015. Discussão: A salivação exerce múltiplas funções e 
relaciona-se a características do  fluido  e  componentes  específicos. Durante a 
atuação fonoaudiológica tanto a hipossalivação quanto a  hiperssalivação  são  
prejudiciais  para  o  bom  andamento  terapêutico.      Conclusão: Conclui-se que 
devemos estar atentos aos sinais clínicos da disfagia e saber orientar nossos  
pacientes, familiares e cuidadores, afim de se prevenir  episódios  de  aspiração, 
especialmente  as  silenciosas, até  mesmo  de  saliva. Observar a clínica do 
paciente  de  modo  holístico, atuar  terapeuticamente  com  exercícios mio-
funcionais-orais  fortalecendo  o  complexo  orofacial ( COF ), realizar  o  
gerenciamento  de  saliva  e  alimentos  em  todas  as  fases  de  transição  
alimentar  e  aprendermos  com  cada  indivíduo  que nos é  confiado  para  a  
atuação  fonoaudiológica  é  um  dos  maiores  desafios  atuais  em  nossa  
profissão. 
 
Descritores: saliva, xerostomia, hipossalivação, hiperssalivação, reabilitação 
fonoaudiológica, e disfagia orofaríngea. 
 
 

 
ABSTRACT  

Introduction: Saliva is a normally colorless fluid, secreted by the salivary glands 
directly into the oral cavity and is an important component to the organism of us 
humans. Its major component is water, occupying about 99% of its weight and the 
rest being formed by organic and mineral components, constituting its solid part. 
Objective: To incorporate new knowledge about saliva, addressing speech therapy 
and its results, especially during the performance of patients with dysphagia. 
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Methods: In order to elaborate this article, a bibliographic search was carried out in 
databases such as Google Scholar and Scielo Brasil, in addition to articles and 
books dated from 1996 to 2015. Discussion: Salivation exerts multiple functions and 
is related to fluid characteristics and Components. During speech therapy, both 
hyposalivation and hypersalivation are detrimental to good therapeutic progress. 
Conclusion: It is concluded that we should be aware of the clinical signs of 
dysphagia and know how to guide our patients, relatives and caregivers, in order to 
prevent episodes of aspiration, especially the silent ones, even of saliva. To observe 
the patient's clinic in a holistic way, to act therapeutically with myofunctional-oral 
exercises, strengthening the orofacial complex (COF), to manage saliva and food in 
all stages of food transition, and to learn from each individual entrusted to us Speech 
therapy is one of the greatest challenges in our profession today. 
 
Descriptors: saliva, Xerostomia,  hyposalivation, hypersalivation, speech-language 
rehabilitation, and oropharyngeal dysphagia. 
 

1. Fonoaudióloga, Graduada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, 1992. 
2. Fonoaudióloga, Graduada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (2001). 
Especialista em Fonoaudiologia Hospitalar pela Universidade Estácio de Sá (2003).l. 

 

 
 

INTRODUÇÃO  
 
 A saliva é um líquido normalmente incolor, fluido, secretado pelas glândulas 

salivares diretamente na cavidade bucal, está em íntimo contato com os dentes e 

mucosa oral e é um importante componente para o organismo de nós seres 

humanos. Qualquer mudança na coloração da saliva pode indicar alguma patologia. 

A saliva é importante na manutenção da integridade dos tecidos moles (gengiva, 

mucosa ) e dentes. 

Seu maior componente é a água, ocupando cerca de 99% de seu peso e o 

restante sendo formado por componentes orgânicos e minerais (eletrólitos), 

constituindo sua parte sólida. Atribui-se a produção salivar há três pares de 

glândulas salivares maiores (parótidas, submandibulares e sublinguais) e inúmeras 

glândulas menores, localizadas principalmente na mucosa bucal  e  as  células  

acinosas  são  responsáveis  por  sua  produção. Define-se saliva integral (total ou 

mista) ao conjunto das diversas secreções glandulares, fluido gengival, células 

descamativas, bactérias, produtos bacterianos, restos alimentares e outros 

componentes variáveis¹. 

A composição e o fluxo salivar são variáveis importantes na manutenção da 

saúde oral e são influenciadas pelo ritmo circadiano, estado de saúde geral do 
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indivíduo, dieta e estado nutricional do indivíduo, particularidades genéticas, 

composição plasmática sanguínea, estímulo apresentado (tipo e duração), 

velocidade do fluxo salivar, entre outros. 

Quando ocorre comprometimentos salivar, temos uma ineficiência na limpeza 

e capacidade tampão (tampão bicarbonato e fosfato), repercutindo na saúde bucal 

deste indivíduo¹. 

O presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de incorporar novos 

conhecimentos sobre a saliva, abordando a terapia fonoaudiológica e seus 

resultados, especialmente durante a atuação frente aos pacientes disfágicos. 

 

MÉTODOS  

 Para a elaboração deste artigo foi realizada uma pesquisa bibliográfica nas 

bases de dados como Google Acadêmico e Scielo Brasil, além de artigos e livros 

datados de 1996 a 2015. Foram utilizados os seguintes descritores: saliva, 

hipossalivação, hiperssalivação, reabilitação fonoaudiológica, e disfagia orofaríngea. 

 

DISCUSSÃO  

      Uma das principais funções da saliva é a manutenção hídrica  corpórea  e  

proteção imunológica, principalmente  promovida  por  proteínas salivares contra  

agentes  patogênicos  que  invadem  as  mucosas  e  tecidos  dentários, 

preservando  a  saúde  oral. Os níveis de cortisol e α-amilase são importantes 

marcadores salivares de stress. 

Na Tabela 1 é apresentada a relação entre os principais componentes 

salivares e sua respectiva função. 

 

Função Componente salivar 

Lubrificação da mucosa Mucina 

Reparação da mucosa Fator de crescimento epidérmico 

Formação do bolo alimentar Mucina, água 

Digestão inicial dos alimentos α-amilase, DNase, RNase 

Antimicrobiana IgA, IgM, histatinas, lactoperoxidase, 
lactoferrina, lisozima, proteases 
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Remineralização Estaterina, proteínas ricas em prolina 

Capacidade tamponante Bicarbonato, histatinas 

Mediação do sabor Água 

 

Tabela 1- Componentes salivares e respectiva função fisiológica¹. 
 

 
Devido ao seu alto potencial  de  funcionalidade, fácil  coleta, implementação  

de  novas tecnologias, especialmente  para diagnóstico de doenças e  

monitoramento  da  saúde  bucal  e  sistêmica, por  oferecer  menor  risco  de  

contaminação  para  o  operador  quando  do  manuseio  da  saliva,  a  saliva  tem  

sido  utilizada  cada  vez  mais  como  uma possibilidade  de  exame  complementar. 

Cada vez mais os métodos  de  diagnóstico  que  utilizam  saliva  como  meio  

biológico  apresentam  resultados  promissores, sendo  algo  para  ser  utilizado  na  

rotina, especialmente  por   ser  uma  técnica  não invasiva  e  barata, acessível  em  

regiões  brasileiras  de  difícil  acesso  às  tecnologias  complexas  de  alta  definição  

tais  como: exames   de  imagem.² 

A saliva pode ser útil na avaliação  do  risco  de  cárie  e  também  no  

diagnóstico  de  outras  doenças  utilizando  métodos  sialométricos  (  fluxo  salivar)  

e  sialoquímicos,  onde  determinadas  substâncias podem  ser  dosadas,  a  partir  

dos  níveis  de  elementos  orgânicos  e  inorgânicos,  como dosagens  hormonais, 

pesquisa  de  agentes  biológicos, virais, bacterianos  e  fúngicos,  além  de  

marcadores  biológicos  úteis  no  diagnóstico  e  prognóstico  do  câncer; 

apresentando  resultados  promissores  até  o  momento.² 

Quanto ao método de  coleta  da  saliva, esta  pode  ser  feita  de  forma  

estimulada  ou  não  estimulada. A  estimulação  da  produção  de  saliva  pode  ser  

feita  de  forma  mecânica ( goma  de  mascar, parafina, látex )  ou  química  (  ácido  

cítrico  e  bebidas  ácidas ). Uma  desvantagem  da  utilização  de  método  químico  

é  a  desmineralização  do  esmalte  dentário. A  estimulação  afeta  a quantidade  

de  saliva  produzida, portanto  alguns  de  seus  constituintes  também  são  

alterados.2,3 

A coleta não estimulada é feita sem  estímulos  exógenos  e  o  fluxo  salivar  

pode  ser  alterado  por  estímulos  olfatórios,  exposição  à  luminosidade,  posição  

do  corpo  e  ciclo  circadiano.2,3 



6 

 

 A salivação exerce múltiplas funções e relaciona-se a características do  

fluido  e  componentes  específicos. Sendo a manutenção da acuidade do paladar  

por  interação  com  corpúsculos  gustativos  um  importante  fator  para  a  

manutenção, aumento  ou  diminuição  do  fluxo  salivar. 

Outro fator de interferência  é  o  pH  da  saliva  que  pode  ser  influenciado  

por  diversos  fatores. Os valores de  pH  6,5  a  7,2  são  considerados  ideais  para  

a  manutenção  da  integridade  do  esmalte  dos  dentes.Recentes  estudos  

realizados  na  última  década  revelam   que  as  reduções  transitórias  dos   

valores  de  pH  salivar, ocorridos  por  exemplo  após  as  refeições  normalmente  

são  rapidamente  corrigidos.2   

Como  dito  anteriormente,  as  glândulas  salivares  maiores  são  estruturas  

bem  definidas, possuem  ducto  associado  de  mesmo  nome  e  são  constituídas  

por  três  pares  de  glândulas:   a  parótida, a  submandibular  e  a  sublingual.Elas  

são  as  responsáveis  pela  produção  salivar. 

A glândula parótida apesar de ser  a  maior  glândula  salivar  é  responsável  

apenas  pela  produção  de  25%  do  volume  total  da  saliva, sendo  do  tipo  

serosa ( fluida, aquosa ).4  

A glândula submandibular é  a  segunda  maior  e  produz  cerca  de  60  a  

65%  do  volume  total  de  saliva. Sua saliva é  uma  produção mista serosa  e  

mucosa ( viscosa  e  espessa ).4 

A glândula sublingual  é  a  menor  e  mais  difusa  das  glândulas  salivares, 

não  apresenta  cápsula, fabrica  cerca  de  10%  do  volume  total  de  saliva  e  sua  

saliva  é  uma  mistura  de secreções  serosa  e  mucosa.4  

A  maioria  dos  estudos  atuais  revelam  que  a  frequência  de  deglutição  é  

alterada  no  período  de  24  horas, totalizando em  torno  de  590  deglutições, com  

variação  de  8  a  25  deglutições  por  hora. Esta  frequência  é  bastante  variável  

durante  o  sono, com  média  estimada  em  50  deglutições, pois  a  produção  de  

saliva  tende  a  diminuir  neste  período,  ocorre  cerca  de  146  a  296 vezes  

durante  a  alimentação  e  na  faixa  de  202  a  394  entre  as  refeições, em  

indivíduos  acordados.  É  ainda  importante  enfatizar  que  o  ato  da  deglutição, 

especialmente por  sua  frequência,  demonstram  ter  grande  efeito  sobre  o  

desenvolvimento  maxilar  e  mandibular, ainda  mais  se  houver  um  padrão  

anormal  de  deglutição.5 
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O  volume  de  fluido  deglutido  em  cada  ato  deglutitório  foi  medido  por  

alguns  estudiosos, mensurando-se  a  média  deglutida  de   14 mililitros  para  as  

mulheres, de  21  mililitros  para  os  homens  e  de  4,5  mililitros  para  crianças  

entre  1  a  3,5  anos de  idade.5 Outro  fator  importante  verificado  foi  que  a  

deglutição  repetitiva  de  saliva  ou  de  secreção  nasal  provoca  aerofagia (  

deglutição  de  ar )  em  crianças. 6  

Krasse  classificou  a  velocidade  da  taxa  do  fluxo  salivar  estimulado  em: 

fluxo  salivar  normal, de  1,0  a  3,0 mL/min; Baixo  fluxo, de  0,7  a  1,0  mL/min; 

hipossalivação, menos  de  0,7 mL/min. 6,7 

Xerostomia  é  a  sensação  de  secura  bucal,  enquanto  hipossalivação  é  a  

produção  diminuída  de  saliva  devido  a  hipofunção  das  glândulas  salivares.  

Estas  alterações  podem  ter  diferentes  etiologias  variando  desde  a  deficiência  

de  vitamina  A, alterações  hormonais , doenças  sistêmicas  até  administração  de  

medicamentos.6 A cavidade  oral  e  a  presença  da xerostomia( especialmente  a  

de  causa  indefinida )  devem  ser  investigadas,  pois  podem  ser  o  primeiro  sinal  

de  uma  doença  sistêmica  não  diagnosticada.6,7,8 

Estudos  brasileiros  sobre  xerostomia, sensação  subjetiva  de  boca  seca, 

apontam  uma  maior  incidência  em  idosos  e  no  gênero  feminino, afirmam  que  

a  xerostomia  pode  ser  manifestada  por  meio  de  uma  dificuldade  para  

mastigar, deglutir  e  falar, de  sensação  de  queimação  na  boca  e  língua, de  

diminuição  da  gustação,  de  mucosites  e  até  úlceras  na  boca.3,6  

Uma  curiosidade  é  que  a  xerostomia  pode  ser  de  origem  permanente  

ou  temporária,  dependendo  de  seu  fator  causal,  por  exemplo  sua  presença  

durante  tratamento  medicamentosos. Observou-se   que  o  aumento  da  idade, a  

prevalência  de  doenças  crônicas  e  o  uso  de  múltipla  medicação  colaboram  

para  a  diminuição  da  função  salivar.3 

Estudos  brasileiros  recentes  revelaram   o   negligenciamento (  tanto  por 

parte  dos  indivíduos  como  por   parte  dos  profissionais  de  saúde)  em  relação  

aos  sinais  clínicos  iniciais  da   grande  maioria  dos  pacientes  que  foram  

diagnosticados  posteriormente como  portadores  de  tumores  malignos  de  boca  

e  orofaringe. Devido  a  descoberta  tardia, foram   submetidos  a  radioterapia   

hiperfracionada ( mais  agressiva ) e, especialmente  quando  irradiadas  as  

glândulas  salivares  maiores,  houve  como  consequência  a  xerostomia.3,6,7 

Quando observamos a  presença  de  xerostomia,  é  frequente  a  proliferação  
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bacteriana,  o  aumento  da  frequência  de  lesões  de  cárie,  presença  de  

ulcerações  e   infecções  dos  tecidos  orais, dificuldades  para  mastigar,  deglutir  e  

falar.  

O  processo  de  envelhecimento  envolve  alterações  no  fluxo  salivar  e    

na  composição  bioquímica  da  saliva.6 A  diminuição  do  fluxo  salivar,  que  

promove  a  presença  de  xerostomia  em  idosos,  deve-se  sobretudo  à  poli 

medicação, à  presença  de  doenças  sistêmicas ( tais  como: Doenças  

Cardiovasculares, Patologias  Osteoarticulares,  Diabete  Mellitus  e  Síndrome  de  

Sjögren )  e  à  radioterapia  de  cabeça  e  pescoço.3,8 Em  estudos  sobre  

xerostomia  e  cuidados  paliativos, foram  listadas  três  causa  básicas  para  a  

xerostomia: fatores  que  afetam  o  centro  salivar, fatores  que  alteram  a  

estimulação  autonômica  e  alterações  da  função  das   próprias  glândulas. 9 

Atualmente, temos  como  tratamentos  para  a  xerostomia  e  a  

hipossalivação  o  uso  de  medicamentos  xerogênicos, tratar  a  doença  ou  fator  

de  base  se  for  possível, promover  a  hidratação  e  fornecer  subsídios  para  o  

controle  sintomático.  O  tratamento  sintomático  divide-se  em: aumento  da  saliva  

por  estimulação  mecânica, gustativa  ou  farmacológica ( sialogogos ); usar  

substitutos  da  saliva  e  promover  ações  de  higiene  e  saúde  oral.  

Hoje  encontramos com  facilidade  no  comércio  substâncias  pulverizadoras  

de  ácido  cítrico  a  3,5%  saturado  com  fosfato  de  cálcio (  Pro-flowó )  que  

estimula  a  secreção  salivar  sem  danificar  as  estruturas  dentárias. Outra  

solução  de  hidratação  é  borrifar  chá  de  camomila  na  cavidade  oral  ou  a  

utilização  de  outros  sialogogos ( eficientes  somente  se  existir  parênquima  

glandular residual ). A pilocarpina é um sialogogo que se apresenta na forma de 

comprimidos, gotas oftálmicas, solução ou por via parenteral ou subcutânea. A 

forma mais utilizada são os comprimidos e sua ação inicia-se quinze a trinta minutos 

após  sua  administração, persistindo durante três horas. 

Um  outro  problema  que  podemos  nos  deparar  é  com  a  presença  de  

sialolitos, que  são  estruturas  calcificadas, desenvolvidas  no  interior  do  sistema 

ductal  salivar , ocorrem  preferencialmente  na  glândula  submandibular, seguida  

da  glândula  parótida, sublingual, raramente  afetando  as  glândulas  salivares  

menores e  podendo  acometer  qualquer  faixa  etária. Surgem de  modo  uni  ou  

bilateral, são  de  causa  multifatorial, mas  acredita-se  que  sua  origem  deve-se  a  
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deposição  de  sais  de  cálcio  ao  redor  de  acúmulo  de  restos  orgânicos  no  

lúmen  do  ducto.10 

O  tratamento  para  sialolitíase, presença  de  sialolitos  ou  mais  conhecidos  

como  pedras  salivares, dependerá  do  local  e  tamanho  do  cálculo, podendo  ser  

removido  através  de  manipulação, cateterismo, dilatação  do  conduto  e  até  

cirurgia. 10 

Outras  modificações  comuns  do  fluxo  salivar  são  a  hiperssalivação  ou  

sialorreia  e  a  sialoestase. Sialorreia  é  o  aumento  involuntário e  passivo  do  

fluxo  salivar, comum  em  muitas  patologias  neurológicas  como  paralisia  

cerebral, que  ultrapassam  a  margem  dos  lábios. A  sialoestase  ocorre  pelo  

acúmulo, por  inabilidade   ou  mal  gerenciamento  salivar. 

A  dificuldade  de  gerenciamento  salivar  é  considerada  normal  até  os  

dois  anos  de  idade  e  ocasionalmente  entre  os  4  e  6  anos  de  idade, durante  

a  formação  da  dentição. Caso  permaneça  após  a  fase  de  maturação  dentária, 

é  considerada  patológica,  pode  ser  de  origem  multifatorial, produz  efeitos  

negativos  para  a  saúde  e  qualidade  de  vida, principalmente  em  pacientes  

acometidos  por  doenças  neurológicas  crônicas. 

          Suas  consequências  mais  comuns  incluem: dermatite  facial, odor  fétido, 

aumento  de  infecções  periorais  e  orais, dificuldade  de  higienização, 

necessidade  de  trocas  de  vestuário  frequentemente, danos  de materiais  e/ou  

equipamentos, isolamento  social, alterações  da  mastigação/ deglutição  e  

articulação  da  fala, maior  risco  de  aspiração, perda  de  eletrólitos  e  fluidos, 

impactando  consideravelmente  na  qualidade  de  vida  dos  pacientes  e  

cuidadores.11 

Para  o  tratamento  dos  casos  de  sialorreia  e/ou  siaoloestase, são  

descritos  na  literatura  o  emprego  de  terapias  diversas  tais  como: terapia  oro-

motora, modificação   comportamental  via  biofeedback, terapia  de  regulação  

orofacial, terapia  medicamentosa, radioterapia  e  até   tratamento  cirúrgico. 

Também  são  empregadas  técnicas  minimamente  invasivas  como  injeção  de  

toxina  botulínica  tipo  A, fotocoagulação  e  acupuntura.  11 

            Estudos  revelam  que  o  grau  de  concentração  nas  tarefas  e  o  estado  

emocional  podem  melhorar  ou  agravar  modificações  do  fluxo  salivar. 

 

       Resumidamente  estas  são  as  modificações  do  fluxo  salivar: 
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 Assialia: Ausência de saliva e pH ácido. 

 Hipossialia (leve, moderada e severa): Diminuição do fluxo salivar e pH 

alcalino ou neutro. 

 Xerostomia: Sensação de boca seca, que pode ser pela assialia ou 

ausência de mucina salivar. 

 Hipersalivação: Secreção abundante de saliva. 

 Sialorréia: Sensação de aumento do fluxo salivar. 

 Sialoestase:Saliva  acumulada  em  cavidade  oral  devido  problema  de  

gerenciamento  salivar. 

 Sialolitíase: Estruturas  calcificadas  que  se  desenvolvem  no  interior  

do  sistema  ductal  salivar. Também  conhecida  como  formação  de  

pedras  salivares. 

 

A Fonoaudiologia  tem  ampliado  cada  vez  mais  sua  área  de  atuação, 

possibilitando  hoje  restaurar  a  capacidade  funcional  de  muitos  indivíduos, 

especialmente  por  estar  inclusa  na  equipe  multiprofissional. 

Disfagia  é  a  dificuldade  na  coordenação  do  processo  deglutitório, 

decorrente  de  impedimentos  neurológicos  ou  estruturais,  que  afeta  desde  

recém-nascidos  até  idosos  com  idade  avançada,  podendo  ser  de  origem  

congênita  ou  adquirida.12 É  importante  ressaltar  que  a  sucção, deglutição  e  

mastigação  ocorrem  de  modo  diferenciado  de  acordo  com  a  textura, 

consistência  e  temperatura  do  alimento,  por  exemplo: água gelada, macarrão, 

filé  de  frango  e  sopa. 5,14,15  

A deglutição envolve muito mais que o ato de deglutir/engolir  propriamente  

dito, mas  também  os  atos  de  planejamento, elaboração de  movimentos, 

cognição, percepção, preensão,  mastigação e  deglutição  do  alimento. Ou seja, é 

um ato complexo que exige um conjunto de fatores coordenados e especificidades  

anatômicas, por  exemplo: a mastigação  de  um  adulto  é  diferente  da  

criança.5,14,15,16 

Durante a atuação fonoaudiológica, tanto  os  casos  de   hipossalivação 

quanto   os  de   hiperssalivação, são  prejudiciais  para  o  bom  andamento  do 

nosso  trabalho  terapêutico. Um  dos  maiores  desafios  que  temos  é  incentivar  a  

higiene  oral  e  conduzir  o  gerenciamento  salivar, especialmente  para  os  

pacientes  usuários  de  gastrostomia ( GTT ), prevenindo  episódios  de  

broncoaspiração.16 
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Especialmente em indivíduos idosos que apresentam hipossalivação, 

observamos os efeitos cumulativos negativos, tais como: secura na boca, dificuldade  

de  deglutição, diminuição  da  capacidade  mastigatória, modificações  no   paladar  

e  perda  de  dimensão  vertical. Repercutindo em sua vida social, econômica e  

emocional.3,12 

Outro  grande  empecilho  que  nos  acompanha  dependendo  do  quadro 

clínico  de  nossos  pacientes  é  a  hipersalivação que  aflige  inclusive  pacientes  

que  utilizam  gastrostomia, possuem  nulidade  de  dietas  por  via  oral, mas  que  

broncoaspiram  saliva. Tendo  muitas  vezes  como consequência,  internações,  

pneumonias  e,  infelizmente  até  o óbito. 

  Ou  seja,   a  grande maioria de nossos pacientes/clientes apresentam 

disfagia  orofaríngea, por  isso  é  crescente  a  necessidade  de  especializações, 

muito  estudo, empenho  durante  a  avaliação, estruturação  de  um  plano  

terapêutico  personalizado  e  atuação  com  eficiência  e  resolutividade. 12,13,14 

A  criação  de  programas  sistemáticos  preventivos  e  de  triagem, 

diagnóstico  e  tratamento  da  disfagia  reduzem  consideravelmente  os  episódios  

de  aspirações ( audíveis  ou  silentes )  e  de  pneumonias.12,13,14 

 

 

CONCLUSÃO 

O saber científico deve estar alinhado aos saberes  técnico  e   tecnológico. 

Hoje, mais do que ontem, temos parâmetros, protocolos, tecnologias, porém o  

grande  diferencial  profissional  é  termos  plena  vontade  de  sempre  nos  

capacitar.    

Conclui-se que devemos estar atentos aos sinais clínicos da disfagia e saber 

orientar nossos  pacientes, familiares e cuidadores, afim de se prevenir  episódios  

de  aspiração, especialmente  as  silenciosas, até  mesmo  de  saliva.  Devemos  

ainda, observar a clínica do  paciente  de  modo  holístico, atuar  terapeuticamente  

com  exercícios mio-funcionais-orais  fortalecendo  o  complexo  orofacial ( COF ), 

realizar  o  gerenciamento  de  saliva  e  alimentos  em  todas  as  fases  de  

transição  alimentar, redigir  trabalho  científicos  sobre  estes  temas  e  

aprendermos  com  cada  indivíduo  que nos é  confiado  para  a  atuação  

fonoaudiológica  é  um  dos  maiores  desafios  atuais  em  nossa  profissão. 
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