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ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ALZHEIMER'S

DISEASE AND DYSPHAGIA: 

LITERATURE REVIEW 

RESUMO: Introdução: A Doença de Alzheimer afeta a população geriátrica.
Com a evolução da doença surgem  problemas de paladar, deglutição e aluci-
nações visuais e auditivas, podendo haver a evolução para a incapacidade de
compreender a palavra escrita ou falada, assim como a dificuldade em falar ou
escrever. A deglutição é uma das funções biológicas básicas e a combinação
neurológica é essencial para realização da mesma.  Objetivo: é analisar a rela-
ção entre a Doença de Alzheimer e a disfagia. Métodos: Realizou-se um le-
vantamento bibliográfico apartir de artigos, nas bases de dados da Literatura da
América Latina e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) ,  no  Scientific
Electronic Library Online (Scielo), Revista CEFAC. Complementou-se a revisão
com livros e capítulos de livros. Resultado: Primeiramente há perda de inúme-
ras habilidades, surgindo à dificuldade de pensar, a falta de concentração, raci-
ocínio e memória, comprometimento da capacidade de comunicação, com a
evolução da doença ocorrem alterações do paladar, deglutição e os problemas
de linguagem surgem mais marcados incluindo a capacidade de compreender
a palavra escrita e falada e vice-versa. As disfagias neurogênicas são desor-
dens no processo de deglutição causadas por doença ou trauma neurológico.
As disfunções neurogênicas podem afetar a ação muscular responsável pelo
transporte do bolo alimentar da cavidade oral para o esôfago.  Conclusão: É
necessário aprofundar os conhecimentos na Doença de Alzheimer,  inclusive
em cada estágio da doença, programas de intervenção, garantindo, assim, me-
lhor qualidade de vida para portadores da Doença de Alzheimer.

Palavras-chaves: Doença de Alzheimer, Disfagia

INTRODUÇÃO

A doença de Alzheimer é uma doença degenerativa que destrói células

do cérebro progressivamente, são mais freqüente comparada à idade, como

manifestações  cognitivas  e  neuropsiquiátricas  resultam em  uma  deficiência

progressiva. Na maioria, o primeiro aspecto clínico é a deficiência da memória

recente, enquanto as lembranças remotas são preservadas até certo estágio

da doença. 1

 A doença  de  Alzheimer;  caracteriza-se  por  uma  perda  gradativa  de

memória e de outras funções cognitivas, resultando em déficits nas atividades



de vida diária, sociais e ocupacionais do indivíduo.  Além de confusão mental,

mudanças de humor e desorientação no tempo e espaço.  Sendo a doença

uma das principais causas de demência. 2

Existem 3 fases na Doença de Alzheimer com aproximadamente 2 a 3

anos cada. Na fase primária ou leve, ocorre um déficit na memória recente e

remota, com alterações na personalidade, alternando estágios de irritabilidade,

hostilidade,  apatia  e  frustração,  desordens  lingüísticas  e  disfonia  estão

presentes.3

Na  fase  secundária  ou  moderada,  acentua-se  o  sensível  déficit  de

memória  e  aprendizagem,  as  desordens  de  linguagem  se  agravam  e  os

aspectos motores da  fala  estão comprometidos,  como tremores  e  cacoetes

(Movimento involuntário muscular do rosto ou do corpo). 3

Na fase terciária ou grave,  as funções intelectuais estão amplamente

deterioradas, presença de ecolalia, perseveração e mutismo, dependência total

para  atividades  de  vida  diária  interferindo  diretamente  na  rotina  alimentar,

surgimento de alterações acentuadas na mastigação e deglutição. 3

 Muitas das alterações observadas no idoso interferem de forma negati-

va na sua alimentação, e, conseqüentemente, em sua qualidade de vida. As al-

terações mais frequentemente descritas na literatura são: desgaste ou perda

dos dentes, diminuição da força muscular, lentidão mastigatória, diminuição da

produção de saliva, alteração na mucosa e epitélio bucal e lingual, diminuição

da  percepção  gustativa  e  olfativa,  diminuição  da  capacidade  para  deglutir.

Quando há uma doença crônica em progresso, o quadro tende a agravar-se

ainda mais.4

Com a progressão da doença, o paciente desenvolve uma apraxia de

deglutição como redução da lateralização da língua, atraso no disparo da fase

faríngea, fraqueza faríngea bilateral, mobilidade reduzida de base de língua e

mandíbula.  5

O comprometimento das fases oral e faríngea, incluindo a freqüência de

aspiração  são  mais  comuns  em  pacientes  nas  fases  mais  avançadas:

moderada  e  grave.  Em  fases  tardias,  não  é  efetivo  o  uso  de  estratégias

compensatórias. 5



A disfagia é um distúrbio da deglutição decorrente de causas neurológi-

cas 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. Envolve dificul-

dade de deglutição desde a cavidade oral, faringe, esôfago até a transição eso-

fagogástrica. Pode resultar na entrada de alimento na via aérea, ocasionando

tosse,  sufocação/asfixia,  problemas pulmonares  e  aspiração.  Também, gera

déficits nutricionais, desidratação com resultado em perda de peso, pneumonia

e morte. 6 

Nesse contexto,  o objetivo desse trabalho é analisar a relação entre a

Doença de Alzheimer e a disfagia.

MÉTODOS

O presente artigo discutiu por meio de artigos científicos a relação cau-

sal da disfagia com a Doença de Alzheimer.  

Levantou-se os temas abordados a partir de artigos publicados no perío-

do  1998  a  2012,  sendo  encontrados  nas  bases  de  dados da  Literatura  da

América Latina e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) com a utilização

de apenas um artigo. Scientific Electronic Library Online (Scielo), foram encon-

trados sete artigos e utilizados dois. Revista CEFAC, foram encontrados quatro

artigos , sendo utilizado apenas um. Complementou-se a revisão com livros e

capítulos de livros.

Os descritores utilizados foram: Doença de Alzheimer, Disfagia.

RESULTADO 

A Doença de Alzheimer, uma doença degenerativa que afeta a terceira .

Primeiramente há perda de inúmeras habilidades, surgindo à dificuldade

de pensar, a falta de concentração, raciocínio e memória, comprometimento da

capacidade de comunicação, com a evolução da doença ocorre alterações do



paladar,  deglutição  e  os  problemas  de  linguagem  surgem  mais  marcados

incluindo a capacidade de compreender a palavra escrita e falada e vice-versa.

Os movimentos mastigatórios ficam incoordenados, aumenta o tempo de

preparo e o controle do bolo alimentar, conseqüentemente, surge a dificuldade

para engolir, ocorre problemas digestivos e nutricionais nestes indivíduos. Ido-

sos saudáveis conseguem adaptar-se às modificações trazidas pelo envelheci-

mento, ficando apenas predispostos a fragilização. Entretanto, idosos já fragili-

zados por doenças crônico-degenerativas, como a Doença de Alzheimer, po-

dem apresentar alteração no processo de deglutição, ficando mais dispostos a

desnutrição, desidratação e aspiração, sinais clínicos sugestivos de disfagia. 

Pode-se enumerar uma série de sinais e sintomas indicativos de anor-

malidades no idoso: xerostomia ou sialorréia, dificuldade importante para masti-

gar e para manter o alimento na boca, movimentos repetitivos de língua e man-

díbula durante a mastigação, dificuldade para iniciar a deglutição, mudança na

postura de cabeça durante a deglutição, tosse e engasgos freqüentes. Tam-

bém é comum a presença de refluxo nasal, asfixia freqüente e fadiga durante a

alimentação, restos de alimentos não percebidos após a deglutição, pigarros

constante, halitose, febres frequentes e voz molhada durante e após a alimen-

tação.

As  disfagias  neurogênicas  são  desordens  no  processo  de  deglutição

causadas por doença ou trauma neurológico. As disfunções neurogênicas po-

dem afetar a ação muscular responsável pelo transporte do bolo alimentar da

cavidade oral para o esôfago. Clinicamente as disfagias orofaríngeas podem

manifestar-se por meio de uma série de sintomas, como desordem na mastiga-

ção, dificuldade em iniciar a deglutição, regurgitação nasal, controle da saliva

diminuído ou tosse e engasgos durante as refeições, desnutrição, desidrata-

ção, pneumonia aspirativa ou outros problemas respiratórios. Há também uma

diminuição da sensibilidade e do reflexo de tosse, além de comprometimentos

cognitivos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS



Ainda  são  escassos  os  estudos  sobre  a  relação  entre  a  Doença  de

Alzheimer e a Disfagia.  Desta forma, é imprescindível  a realização de mais

estudos  relacionados  a  este  tema.  É  preciso  aprofundar  os  conhecimentos

acerca da realização das funções de mastigação e deglutição,  inclusive em

cada estágio da doença, buscando relações entre essas e o estado nutricional

dos indivíduos, programas de intervenção, garantindo, assim, melhor qualidade

de vida portadores da Doença de Alzheimer.

Portanto, durante toda a avaliação de deglutição com o paciente é es-

sencial ser observadas ou expressadas por meio de desconforto durante a de-

glutição, tosse, engasgos, múltiplas deglutições para um pequeno bolo alimen-

tar, resíduos orais de alimentos, escape oral, sensação de algo parado na gar-

ganta, regurgitação oral e/ou nasal, dificuldade para emitir sons da fala pós-

deglutição com alteração da qualidade vocal, sialorréia, alteração do ritmo res-

piratório, sudorese e fadiga após poucas deglutições.

Reconhece-se  a partir desse trabalho, a importância de se pesquisar de

forma qualitativa  a relação da Doença de Alzheimer e disfagia,  enquanto um

valioso estudo para enriquecer os conhecimentos voltados para a fonoaudiolo-

gia,  ao fornecer indicativos desse trabalho e nortear condutas terapêuticas. 

REFERÊNCIAS

1. http://www.scielo.br/pdf/rprs/v30n1s0/v30n1a02s0.pdf  , Rev Psiquiatr RS. 

2008;30(1 Supl).

2. http://www.scielo.br/pdf/rcefac/v12n3/133-08.pdf  , Azevedo PG, Landim ME, 

Fávero GP, Chiappetta ALML,  Rev. CEFAC, São Paulo

3. (http://www.scielo.br/pdf/rcefac/v12n3/133-08.pdf), Rev. CEFAC, São Paulo,

Azevedo PG, Landim ME, Fávero GP, Chiappetta ALML

4. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=169321453019  , vol. 14, Rev. CE-

FAC. 2012 Jan-Fev; 14(1):122-137

5. CHIAPPETA,  A.L.M.L.  Doenças  Neuromusculares,  Parkinson  e

Alzheimer , São josé dos Campos, 2003.



6. Padovani, AR; Moraes,DP; Mangili, LD; Andrade, CRF. Protocolo fono-

audiológico de avaliação do risco para disfagia (PARD). Rev. soc. bras.

fonoaudiol. vol.12 no.3São Paulo July/Sept. 2007.

ABSTRACT

Introduction:The Disease  Alzheimer affects the geriatric population. With the
evolution  of  the  disease  problems  arise  taste,  swallowing  and  visual  and
auditory  hallucinations,  which  may  cause  the  evolution  to  the  inability  to
understand  the  spoken  or  written  word,  as  well  as  difficulty  in  speaking  or
writing, Swallowing is a basic biological functions and neurological combination
is  essential  for  making  the  same.Objective:  is  to  analyze  the  relationship
between Alzheimer's disease and dysphagia. Methods: Conducted a literature
review of articles starting in databases Literature Latin American and Caribbean
Health  Sciences  (LILACS),  the Scientific  Electronic  Library  Online (SciELO),
Revista  CEFAC.  We  complemented  the  review  with  books  and  book
chapters.Result:First there is the loss of numerous skills, the emerging difficulty
thinking, lack of concentration, reasoning and memory, impaired communication
skills,  with  the  evolution  of  the  disease  is  altered  taste,  swallowing  and
language problems arise more marked including the ability to understand the
written and spoken word and otherwise. The neurogenic dysphagia are in the
process of swallowing disorders caused by neurological disease or trauma. The
neurogenic disorders can affect muscle action responsible for transporting the
bolus  from the oral  cavity  to  the esophagus.Conclusion:  It  is  necessary  to
deepen knowledge in Alzheimer's disease, including each stage of the disease,
intervention  programs,  thus  ensuring  better  quality  of  life  for  people  with
Alzheimer's disease.

KEYWORDS: Alzheimer's disease, Dysphagia, Characteristics of mastication 
and swallowing in Alzheimer's disease.
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