MARIA JANIELE ALMEIDA DA SILVA

LEVANTAMENTO DA EFICÁCIA DAS MANOBRAS FACILITADORAS DA
DEGLUTIÇÃO UTILIZADAS EM PACIENTES COM PARALISIA CEREBRAL
E DISFAGIA INSTITUCIONALIZADOS.

GUARULHOS
2011

MARIA JANIELE ALMEIDA DA SILVA

LEVANTAMENTO DA EFICÁCIA DAS MANOBRAS FACILITADORAS DA
DEGLUTIÇÃO UTILIZADAS EM PACIENTES COM PARALISIA CEREBRAL
E DISFAGIA INSTITUCIONALIZADOS.

Trabalho de Conclusão de Curso

Banca Examinadora

1._________________________________________________

2._________________________________________________

3.___________________________________________________

Guarulhos,_______ de ____________________ de ___________

“ Há homens que lutam em um dia e são bons.
Há outros que lutam um ano e são melhores.
Há os que lutam muitos anos e são muito bons.
Porém, há os que lutam toda vida.
Esses são os imprescindíveis.”
Bertolt Brecht.

Dedico este trabalho aos meus pais
que acreditaram nos meus sonhos
e por nenhum momento me deixaram parar de sonhar
na minha educação pessoal e profissional.

AGRADECIMENTOS
Á Deus por estar comigo durante esses quatros anos, por ter colocado
pessoas tão especiais na minha vida. Minhas amigas que amo muito e sempre
vou levar no meu coração e às professoras tão dedicadas.
Minha orientadora Drª Márcia Menezes pelos momentos de supervisão
com muita paciência e disponibilidade para orientar este trabalho.
Minha Co-orientadora Drª Mariana Saconato por me orientar desde o
início deste projeto e por passar com clareza seus conhecimentos.
As fonoaudiólogas Daniele Santos Dalla Lana e Solange Vóvio Calvitti,
que me ajudaram com seus conhecimentos e paciência para realização deste
trabalho.
Com muito carinho a professora Ana Paula Lefréve por ter apresentado
essa área de atuação de disfagia que me apaixonei.
A minha querida coordenadora professora Eliana de Martino pela sua
dedicação e desempenho quanto ao nosso processo acadêmico.
Mais uma vez agradeço meus amados pais pela compreensão e
paciência que tiveram comigo desde o inicio.
Ao meu namorado pela ajuda financeira e pela compreensão nos
momentos de ausência.
Aos meus irmãos por estar presente em todos os momentos

RESUMO
Transtornos da deglutição é uma das áreas da fonoaudiologia que têm
sido amplamente estudada na última década. Estes transtornos são
denominados como disfagia, o qual diz respeito a qualquer dificuldade na
deglutição, decorrente do processo agudo ou progressivo que interfere no
transporte do bolo alimentar da boca ao estômago. Nestes casos, a deglutição
pode

estar

prejudicada

devido

a

falta

de

secreção

e/ou

saliva.

Objetivo Especifico: verificar quais manobras posturais e de limpeza foram
realizadas durante o exame, verificar se as manobras posturais foram eficazes,
não

eficazes

laringotraqueal;

ou

parcialmente

eficazes

para

eliminar

a

aspiração

verificar se as manobras de limpeza foram eficazes, não

eficazes ou parcialmente eficazes para eliminar as estases em cavidade oral e
hipofaringe;
Método: O estudo será retrospectivo, realizado por meio de análise de trinta
prontuários disponíveis no banco de dados da ULP do CENL Casas André
Luiz, em arquivo digital referente às manobras utilizadas em exames de
videofluoroscopia.
Resultados: Os resultados tiveram dados estatisticamente significativo nas
manobras realizadas foram as foram de deglutição múltipla e extensão de
pescoço sendo mais eficazes para o tipo da população estudada.
Conclusão: As manobras mas eficazes foram de deglutição múltipla com a
ingestão da consistência pastosa seguida da de extensão de pescoço com
ingestão de liquido.

Descritores: Disfagia orofaríngea, paralisia cerebral, distúrbios da deglutição,
consistência de alimentos, pacientes institucionalizados.

Introdução
Os transtornos da deglutição é uma das áreas da fonoaudiologia que
têm sido amplamente estudada na última década. Estes transtornos são
denominados como disfagia, o qual diz respeito a qualquer dificuldade na
deglutição, decorrente do processo agudo ou progressivo que interfere no
transporte do bolo alimentar da boca ao estômago. Nestes casos, a deglutição
pode estar prejudicada devido à falta de secreção e/ou saliva, fraqueza nas
estruturas musculares responsáveis pela propulsão do bolo ou disfunção da
rede neuronal que coordena e controla a deglutição (FILHO, 2000).
As disfagias podem ser classificadas como mecânicas ou neurogênicas.
Às mecânicas estão relacionadas às alterações estruturais da cavidade oral
como traumatismos e sequelas tumorais. Já as neurogênicas são advindas de
transtornos neurológicos como acidente vascular encefálico, doença de
Parkinson, esclerose múltipla e paralisia cerebral. A prevalência de disfagia
neurogênica em pacientes com paralisia cerebral é entre 39% a 56%.
(AURÉLIO et. al., 2002)
A paralisia cerebral é uma doença do sistema nervoso central, não
progressiva que compromete especificamente os movimentos corporais e a
postura. Apresenta múltiplas etiologias e acontece em estágios iniciais do
desenvolvimento do encéfalo, podendo ser pré, peri ou pós-natal. Tem como
consequência o comprometimento motor, com prejuízo do movimento, da
postura, do equilíbrio e da coordenação com presença variável de reflexos
involuntários (LEITE e PRADO, 2004).
Existem vários tipos de paralisia cerebral, classificadas de acordo com o
tipo de comprometimento neuromuscular manifestado. De acordo com LEITE e
PRADO (2004) os tipos são: atetóide (presença de movimentos anormais de
distribuição difusa, podendo ter variações de simetria, que tendem a se
exacerbar à movimentação voluntária e o aos estímulos sensoriais ou
emocionais); espásticos (aumento do tônus muscular que pode atingir um lado
do corpo - hemiparesia, membros inferiores - diplegia ou os quadros membros
– quadriplegia; atáxica (caraterizada por incoordenação motora e alteração no
equilíbrio que gera a dificuldade na movimentação voluntária, na marcha, além

de diminuição da tonicidade muscular); e hipotônica (é raramente encontrada, o
paciente tem o tônus muscular baixo, hipoativamente e falta de controle
postural).
Em todos os tipos de paralisia cerebral supracitados há risco de disfagia.
Isto devido à alteração no vedamento labial, movimentação inadequada das
partes anterior e dorsal da língua, perda ou diminuição dos reflexos orais,
aumento do tempo de trânsito oral do alimento, atraso para iniciar a deglutição
faríngea e estases após a deglutição (FURKIM, 2003).
O tratamento de eleição para os casos de disfagia, associado ou não a
paralisia cerebral, é a fonoterapia. O objetivo desta intervenção é minimizar os
riscos

relacionados

aos

distúrbios

alimentares,

utilizando

manobras

facilitadoras da deglutição, além da modificação da consistência e do volume
de alimentos ofertados ao paciente.
As manobras facilitadoras da deglutição são amplamente utilizadas na
atuação fonoaudiológica junto às disfagias. Estas são caracterizadas como
posturas específicas que melhor ajustam a anatomia e fisiologia do indivíduo
para a atividade deglutitória. Elas são de grande valia na reabilitação do
paciente disfágico, já que a alteração da postura e/ou do mecanismo
neurofisiológico da deglutição podem proporcionar a retomada da alimentação
por via oral. A seleção das manobras é baseada na análise da efetividade das
mesmas durante o exame de videodeglutograma (LOGEMANN, 1993).
A eficácia dessas manobras em pacientes com paralisia cerebral ainda é
raramente encontrada na literatura nacional. Esta informação serve como
diretriz para o fonoaudiólogo que trabalhará com este tipo de paciente.
Uma das instituições de referência no atendimento do paciente com
paralisia cerebral em São Paulo é o Centro Espírita Casas André Luz Nosso
Lar, localizada em Guarulhos. Este centro é responsável pelo atendimento de
602 pacientes por mês, sendo que grande parte destes são disfágicos e
necessitam do uso de manobras posturais e de limpeza para que a deglutição
aconteça sem aspiração do alimento. No entanto, até o momento, não há
nenhum levantamento de quais manobras são mais ou menos eficazes para o
tipo de paciente que a instituição atende.

Objetivo
Objetivo Geral
Realizar um levantamento das manobras posturais e de limpeza
realizadas durante o exame de videofluoroscopia em sujeitos com diagnóstico
de paralisia cerebral e com disfagia orofaríngea neurogênica, os quais são
pacientes da Unidade de Longa Permanência (ULP) do Centro Espírita Nosso
Lar (CENL) Casas André Luiz – Guarulhos.
Objetivos Específicos
1. Verificar quais manobras posturais e de limpeza foram realizadas durante o
exame;
2. Verificar se as manobras posturais foram eficazes, não eficazes ou
parcialmente eficazes para eliminar a aspiração laringotraqueal;
3. Verificar se as manobras de limpeza foram eficazes, não eficazes ou
parcialmente eficazes para eliminar as estases em cavidade oral e hipofaringe.
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Revisão de Literatura
Revisão de Literatura
A presente revisão foi realizada apenas com base na literatura nacional.
Para tanto, o conteúdo pesquisado foi estruturada em subcapítulos os quais
abordarão

estudos

e

informações

sobre

paralisia

cerebral,

disfagia,

videodeglutograma e manobras facilitadoras da deglutição. As citações não
serão apresentadas de acordo com a ordem cronológica, mas sim com base na
lógica do texto.
Paralisia cerebral e disfagia
Uma das primeiras citações da paralisia cerebral no Brasil foi feita por
Little em 1943. Para este autor a referida patologia apresenta diferentes causas
e é caracterizada, principalmente, por apresentar rigidez muscular.
A partir dessa descrição, surgiram várias outras definições de paralisia
cerebral. O que todas concordam é o fato da paralisia cerebral ser determinada
por um conjunto de afecções do Sistema Nervoso Central (SNC) na infância,
que ocasionam danos permanentes, sem caráter progressivo, com presença de
distúrbios da motricidade, isto é, alteração do movimento, da postura, do
equilíbrio, da coordenação, do tônus e com presença de movimentos
involuntários (Leite e Prado, 2004; Vivone et al, 2007; Furkin, 2009)
As desordens motoras na paralisia cerebral podem ser do tipo atetóica,
espástica, mista ou hipotônica. São estas desordens que definem o tipo de
paralisia cerebral. A paralisia cerebral atetóide tem como característica a
presença de movimentos anormais de distribuição difusa; já a espástica
apresenta aumento do tônus muscular que pode atingir um lado do corpo, as
formas mistas ocorrem quando dois ou mais tipos de paralisia cerebral estão
presentes; e a hipotônica que apresentam tônus muscular diminuído, sendo
esta muito rara.
A paralisia cerebral espástica é a forma mais frequente, acometendo
70% dos pacientes com paralisia cerebral. Apresenta contraturas prolongadas
em cotovelo, quadril, joelho e tornozelo.

Revisão de Literatura

A espasticidade encontrada nestes casos podem afetar a fala, a
deglutição e a respiração.
No espástico quadriplégico a inervação que controla os movimentos da
boca, língua e faringe pode estar comprometida, onde ocorre dificuldade de
alimentação e hidratação, podendo ser necessária a utilização de vias
alternativas para a alimentação.
Os pacientes com paralisia cerebral apresentam um comprometimento
motor

global

devido

à

alteração

neurológica

e

podem

apresentar

comprometimento na função da deglutição (disfagia) como alteração no
preparo oral do alimento, penetração e/ou aspiração laringotraqueal do
alimento (Buchholz e Robbins, 1997; Leite e Prado, 2004; Maranhão, 2005;
Lucchi et al 2009).
O tipo de disfagia encontrada nesses casos é do tipo neurogênica.
disfagia neurogênica são desordens no processo de deglutição e\ou
alimentação ocasionada por doença ou trauma neurológico. É causada por
uma alteração no conjunto de mecanismos neuromotores, coordenados pelo
córtex cerebral, tronco cerebral e nervo encefálico. As disfunções neurológicas
podem afetar a ação muscular responsável pelo transporte do bolo alimentar
da cavidade oral para o esôfago (Santini, 1999; Queiroz, 2009; Filho et. al.,
2000).
Silvério (2009) afirma que a disfagia encontrada na paralisia cerebral é
caracterizada como uma alteração que afeta o transporte do bolo alimentar da
boca até o estômago, comprometendo a eficácia e segurança no processo da
deglutição. Este tipo de disfagia é denominada como orofaríngea.
A disfagia orofaríngea de etiologia neurogênica pode causar riscos
clinico nutricional e comprometimento laringo traqueal por aspiração, podendo
ocasionar uma broncopneumonia aspirativa (Abdulmassib 2009).
Para Santini (1999) as disfagias orofaríngeas podem manifestar-se por
meio de sintomas, como: desordem na mastigação, dificuldade em iniciar a
deglutição, regurgitação nasal, controle de saliva diminuindo tosse ou engasgo
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durante as refeições podendo ocasionar desidratação, desnutrição, pneumonia
aspirativa ou outros sintomas pulmonares.
De acordo com Filho et al (2000) as disfagias são classificadas de
acordo com grau de severidade.
Quadro 1. classificação de gravidade do distúrbio de deglutição segundo Filho
et al (2000)
Grau 0

Normal

contenção oral normal
reflexos presentes
ausência de estase salivar, alimentar e aspiração
menos de três tentativas de propulsão do bolo

Grau I

Leve

estase pós-deglutição pequena
menos de três tentativas de propulsão dobolo
ausência de regurgitação nasal e penetração laríngea

Grau II

Moderado estase salivar moderada
maior estase pós deglutição
mais de três tentativas de propulsão do bolo
regurgitação nasal
redução da sensibilidade laríngea com penetração, porém sem
aspiração traquial

Grau III Severo

Grande estase salivar
piora acentuada pós-deglutição
propulsão débil ou ausente
regurgitação nasal
aspiração traquial
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Tendo em vista as complicações significativas para o desenvolvimento
global, nutricional e de hidratação provocada pela disfagia, há uma
preocupação mundial em relação à promoção de qualidade de vida ao paciente
disfágico. (Silva et al 2010).
Dentre essas complicações e dificuldades decorrentes da disfagia,
Furkim (2003) destaca as afecções pulmonares causadas pela aspiração, que
ocorre na fase faríngea. A autora preconiza a importância da detecção destas
complicações como primordial para a intervenção terapêutica.
Videodeglutograma
A primeira descrição sobre a utilização de uma técnica radiológica para
que fosse possível estudo da deglutição realizou-se em 1898 (Cannon &
Moser, 1898). Nesta situação foi realizado estudo com animais, sendo
oferecidos alimentos em diversas consistências e contendo subnitrado de
bismuto, permitindo assim a observação da passagem do alimento pelo
esôfago.
O videodeglutograma é considerado um exame de extrema importância
para avaliação dos distúrbios da deglutição, para o estudo da fisiopatologia, o
diagnóstico e, consequentemente, a escolha da melhor conduta terapêutica
nos casos de disfagia (Doria et al, 2003; Furkim, 2003).
Além disso, por meio desse exame pode-se verificar os resultados do
uso das manobras facilitadoras da deglutição, posturais e de limpeza de
recesso faríngeo, com intuito de analisar as que mais contribuem para uma
deglutição segura, assim como verificar qual a consistência de alimento mais
adequada para cada paciente. (Queiroz, 2009; Silva,1999)
O exame de videodeglutograma, devido a sua alta sensibilidade, é
considerado como padrão ouro de avaliação da disfagia, o qual permite
detectar mínimas alterações que deglutição, dificilmente visualizado em outros
procedimentos (Abdulmassib et al, 2009; Logemann, 1983)
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Há alguns anos, o fonoaudiólogo tem assumido um papel fundamental
na reabilitação e na análise das avaliações clinica e de videodeglutograma nos
pacientes que apresentam disfagia. Isto ocorreu principalmente por ser ele o
profissional habilitado para realização da reabilitação funcional da deglutição
desses pacientes (QUEIROZ et. al., 2009)
Durante a realização do exame de videodeglutograma, cabe ao
fonoaudiólogo não apenas observar as dificuldades que são apresentadas pelo
paciente, mas também, de orientar as diversas manobras facilitadoras,
posturais, de proteção das vias aéreas e de limpeza dos recessos faríngeos.
Estas manobras facilitam muito na reabilitação do paciente disfágico, inclusive
no que se refere à determinação de alguns tipos de alimentação - mais
adequados e seguros de modo individual (GONÇALVES,1999).
3.3. Manobras facilitadoras da deglutição
As manobras facilitadoras da deglutição são amplamente utilizadas na
atuação fonoaudiológica junto às disfagias. Estas são definias como estratégias
que melhor ajusta a anatomia e fisiologia do indivíduo para a deglutição. Elas
são de grande valia na reabilitação do paciente disfágico, já que a alteração da
postura e/ou do mecanismo neurofisiológico da deglutição podem proporcionar
a retomada da alimentação por via oral. A seleção das manobras é baseada na
análise da efetividade das mesmas durante o exame de videodeglutograma
(LOGERMANN, 1993).
As manobras são classificadas em posturais, de proteção e de limpeza.
A seguir serão apresentadas as características de cada uma delas e suas
respectivas subdivisões com base nos seguintes autores: LOGERMANN, 1983;
GONÇALVES E VIDIGAL, 1999; LOGERNANN, 1988; LANGMORE E MILER,
1983; KIRCHNER, 1967; LOGEMANN ET AL, 1989; FURKIM, 1999.
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Classificação das manobras:
1. posturais - são aquelas que exigem menos habilidade física e esforço
por parte do paciente. Flexão de pescoço, extensão de pescoço,
rotação e inclinação cervical são tipos de manobras posturais
2. de proteção – são estruturadas em etapas e requerem compreensão e
habilidade por parte do paciente. São indicadas para pacientes com
redução do fechamento laríngeo e que aspiram durante a deglutição.
São classificadas como supraglótica e super-suplaglógica
3. de limpeza -

deglutição de sólidos com líquidos, deglutição com

esforço e deglutições múltiplas são tipos de manobras de limpeza
Nesta revisão serão enfocadas apenas as posturais e de limpeza visto
que as de proteção requerem habilidade cognitiva e física do paciente, o que
não é o caso do paciente com paralisia cerebral.
3.3.1. Manobras posturais
4. Manobra de Flexão de Pescoço
Esta manobra pode ser indicada para indivíduos com atraso para iniciar a
deglutição faríngea, com fechamento laríngeo reduzindo com na retração da
base da língua . Para esses pacientes que apresentam atraso na deglutição
faríngea, esta postura evita que aja aspiração antes da deglutição, pois
impossibilita o acumulo dos alimentos nos espaços valeculares, evitando sua
entrada prematura nas vias aéreas. Observações realizadas a partir da
videodeglutograma mostram que essa manobra pode ser eficaz uma vez que o
paciente se favorece da postura do alargamento do espaço valecular e a
inversão posterior da epiglote, tornando assim, maior proteção paras as vias
aéreas.
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5. Manobra de extensão de pescoço
Existe um alto grau de coordenação entre a respiração e a deglutição e
essa relação é mantida através de uma ventilação pulmonar adequada.
Nos pacientes com disfagia, as manobras posturais, tais como a de
extensão de pescoço, são descritas como efetivas para a eliminação da
aspiração.
A manobra de extensão de pescoço facilita a drenagem gravitacional do
alimento em direção á faringe que ocorre melhora na velocidade do tempo o
trânsito oral em paciente com controle lingual reduzido ou submetido á
ressecção parcial de língua.
6. Manobra de rotação cervical
A rotação da cabeça para um lado fecha-se o seio piriforme do mesmo
lado. Esses pacientes apresentam fraqueza faríngea unilateral paresia ou
paralisias de prega vocal provocada por cirurgia de laringe ou tireoidectomia,
beneficiam-se da manobra, pacientes que executam quando solicita-se ao
paciente que vire a cabeça para o lado paralisado, a fim de compensar o
fechamento glótico. Tal combinação que leva ao melhor fechamento da via
aérea nos casos de coaptação deficiente das pregas vocais em virtude de uma
paralisia da prega vocal, uma vez que a rotação da cabeça empurra a prega
vocal comprometida em direção á linha média e distancia o bolo do lado
comprometido da laringe, enquanto que a postura de cabeça abaixada
promove um estreitamento da dimensão da entrada da via aérea. Alguns
pacientes podem se beneficiar desta combinação, embora possam não se
beneficiar delas quando realizadas isoladamente.
7. Manobra de inclinação cervical
Esta posição faz com que o alimento se direcione para baixo, pelo
mesmo lado, tanto na cavidade da boca quanto na faringe. Auxiliam pacientes
com disfunção unilateral da língua associada a desordens faríngeas. A cabeça
já deve estar inclinada quando o alimento é colocado na boca. Caso contrário,
o alimento irá em direção ao lado comprometida.
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Pacientes que aspiram ao resíduo alimentar, ou seja, os que aspiram
após a deglutição, podem se beneficiar destas manobras. Esses pacientes
muitas vezes apresentam redução da peristalse faríngea ou redução da
levação laríngea sem aumento da quantidade de resíduos após sucessivas
deglutições. Se há aumento da quantidade de resido após sucessivas
deglutições, o paciente apresentará aspiração, independente das manobras
posturais adotadas. Os pacientes que se beneficiam quando deglutem deitados
são aqueles que aspiram após a deglutição em virtude da permanência de
resido após o ato de deglutir,e essa aspiração ocorre pelo efeito da gravidade,
cuja direção é alterada, mantendo o alimento nas paredes da faringe. E
fundamental certificam-se de que o paciente que serão submetidos a estas
manobras não apresentam refluxo gastroesofágico ou quaisquer outros
distúrbios gástrico ou esofágicos, para que não ocorra o retorno do alimento na
faringe.
1. Manobras de limpeza
8. Deglutição de sólidos com líquidos
Auxilia os pacientes que apresentam uma quantidade excessiva de resíduo na
faringe após a deglutição e que não deglutem a saliva, ou pacientes em que as
deglutições de repetição de saliva não auxiliam na limpeza dos resíduos da
faringe. É oferecido ao paciente ao paciente líquido intercalado com sólido
durante o exame de para avaliar se obteve efeito na limpeza da laringe. Esta
manobra pode ser repetida até que o resíduo seja eliminado.
9. Deglutição com esforço
Tem como objetivo o movimento posterior da base da língua e melhorar a
limpeza na valécula. Sendo dada instruções ao paciente que ele degluta forte,
contraindo os músculos da boca e da garganta com esforço.
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10. Deglutições Múltiplas
Solicita-se

ao

paciente

que

degluta

várias

vezes

seguidas,

principalmente em casos em ocorre abertura reduzidas do segmento
faringoesofágico permitindo a passagem de pequenas quantidades de
alimentos por deglutição.
Saconato (2011) realizou um estudo sobre eficácia das manobras
facilitadoras da deglutição, em pacientes com disfagia orofaríngea mecânica e
neurogênica. Verificou que a eficácia das manobras está relacionado ao grau
da disfagia, às funções orofaríngeas, a quantidade de resíduos, local dos
resíduos e atraso para iniciar a deglutição faríngea. Além disso, percebeu que
as manobras na disfagia neurogênica a manobra de deglutições múltiplas foi
não eficaz para eliminar a aspiração, durante a deglutição de líquido espessado
e pastoso.

Casuísticas e Métodos
Casuística e Métodos
4. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo retrospectivo, realizado por meio de análise de
prontuários disponíveis no banco de dados da ULP do CENL Casas André
Luiz, referente a pacientes com paralisia cerebral residentes desta instituição.
A presente pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética e Pesquisa da
Universidade de Guarulhos (UNG) e a Comissão Científica da Unidade de
Longa Permanência (ULP) do Centro Espírita Nosso Lar (CENL) Casa André
Luiz (anexo 1).
4.1. Casuística
Fizeram parte da presente pesquisa trinta prontuários de pacientes com
diagnóstico de paralisia cerebral e disfagia, residentes da ULP do CENL Casas
André Luiz, os quais realizaram o exame de videodeglutograma no período de
janeiro a julho de 2011. O tipo de amostra para a seleção dos prontuários foi de
conveniência.
4.1.1. Critérios de inclusão
Foram incluídos nesse estudo prontuários de pacientes:
1. com idade cronológica entre 18 e 45 anos, sendo estes considerados
como adultos jovens, eliminando desta forma as alterações do trato
vocal e deglutitório devido a puberdade (abaixo de 18 anos) ou
senilidade (acima de 45 anos);
2. com diagnóstico médico de paralisia cerebral
3. com disfagia orofaríngea neurogênica de grau leve ou moderado;
4. que realizaram o exame de videodeglutograma entre janeiro e julho de
2011;
5.

que eram capazes de receber alimentação por via oral exclusiva;

6.

residentes da ULP do CENL Casas André Luiz.

4.1.2. Critérios de exclusão
Foram excluídos desse estudo prontuários de pacientes que:
1. possuíam outras doenças neurológicas e/ou psiquiátricas associadas à
paralisia cerebral;
2. usavam vias alternativas de alimentação;
3. possuíam informações incompletas em seus prontuários e/ou no laudo do
exame de videodeglutograma.
4.2. Método
Após a autorização por parte da instituição para que os prontuários
fossem acessados pela pesquisadora, iniciou-se a coleta de dados. Os trinta
primeiro prontuários que contemplavam os quesitos dos critérios de inclusão
foram analisados. Os dados compilados foram aqueles contidos no laudo do
exame de videodeglutograma e registrados em um protocolo, construído
específicamente para esta pesquisa (anexo 2). O conteúdo coletado incluiu:
1. identificação do sujeito (iniciais do nome, idade, sexo)
2. classificação da paralisia cerebral
3. tipo de consistência do alimento ofertado durante o exame (líquido, pastoso
e sólido
4. manobras facilitadoras da deglutição realizadas (posturais e de limpeza)
5. análise da eficácia de cada manobra (classificadas em eficaz, parcialmente
eficaz e não eficaz).

Casuísticas e Métodos
No que diz respeito à eficácia das manobras foram consideradas:
1. eficazes - aquelas que tiveram eliminação total dos resíduos em dorso da
língua;
2. parcialmente eficazes – as que tiveram eliminação parcial da quantidade de
resíduos;
3. não eficazes - as manobras que não propiciaram nenhuma eliminação de
resíduos em recessos piriformes.
4.3. Análise de resultados
Os dados coletados foram tabulados e submetidos à análise estatística
por meio dos softwares: SPSS V16, Minitab 15 e Excel Office 2007.
Foram utilizados o Teste de Igualdade de Duas Proporções, o Intervalo
de Confiança para Média e o P-valor.
Foi definido para este trabalho um nível de significância de 0,05 (5%).
Sendo assim, todos os intervalos de confiança construídos ao longo do
trabalho, foram construídos com 95% de confiança estatística.

Resultados
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5. RESULTADOS
5.1. Caracterização da amostra

A idade média dos sujeitos que participaram desta pesquisa foi de 38,7 ±
3,2 anos. Os dados contidos na Tabela 1 comprovam a homogeneidade da
amostra no que diz respeito à idade, isto porque, há proximidade do valor da
mediana e da média, o desvio padrão é pequeno e o Coeficiente de Variação
(CV) é menor que 50%.
Tabela 1. Demonstrativo das análises de homogeneidade da amostra no que diz
respeito à idade.

Idade
Média

38,7

Mediana

39

Desvio Padrão

9,0

CV

23%

A Tabela 2 demonstra a distribuição da classificação de paralisia
cerebral e do sexo na amostra estudada. É possível verificar proximidade na
quantidade de homens e mulheres. Quanto ao tipo de paralisia, sendo que
houve discreta prevalência do tipo atetóide (56,7%).

Resultados
Tabela 2. Distribuição quantitativa dos sujeitos no que diz respeito ao sexo e
classificação da paralisia cerebral.

Espástico

Atetóide

Total

N

%

N

%

N

%

Feminino

7

53,8%

7

41,2%

14

46,7%

Masculino

6

46,2%

10

58,8%

16

53,3%

Total

13

43,3%

17

56,7%

30

100%

5.2. Tipos de manobras
Foi possível constatar que os pacientes avaliados realizaram os cinco
tipos de manobra assim como demonstrado no Quadro 2.

Quadro 2. Lista de manobras facilitadoras da deglutição encontradas nos
prontuários analisados dos pacientes disfágicos com paralisia cerebral
Manobras Posturais

Manobras de limpeza

Extensão

Deglutições múltiplas

Flexão
Lateralização
Rotação

5.3. Eficácia das manobras para líquidos
Durante a deglutição de líquidos a manobra de extensão foi a mais
eficaz, tanto nos pacientes com paralisia espástica (53,8%) quanto atetóide
(35,3%), assim como demonstrado no Figura 1.
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Figura 1 – Distribuição da porcentagem da eficácia das manobras durante a
deglutição de líquidos.

A eficácia da manobra de extensão foi significativamente diferente de
todas as outras manobras, com exceção da manobra de flexão nos pacientes
espáticos. No entanto, nos pacientes com paralisia cerebral atetóide a
diferença só foi estatisticamente significante na comparação com a manobra de
rotação. (Tabela 1)
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Tabela 3. P-valores da comparação das manobras para resposta de eficácia
em líquidos
Extensão

Atetóide

Espástico

Geral

Flexão

Lateralização

Flexão

0,714

Lateralizaçã
o

0,106

0,203

Múltiplas

0,244

0,419

0,628

Rotação

0,007

0,015

0,145

Flexão

0,107

Lateralizaçã
o

0,039

0,619

Múltiplas

0,011

0,277

0,539

Rotação

0,039

0,619

1,000

Flexão

0,176

Lateralizaçã
o

0,010

0,197

Múltiplas

0,010

0,197

1,000

Rotação

0,001

0,038

0,389

Múltiplas

0,070

0,539

0,389

p-valores considerados estatisticamente significativos
p-valores que tendem a ser significativos

A manobra de deglutições múltiplas foi a mais considerada como
parcialmente eficaz tanto nos pacientes atetóide (35,3%) quanto espásticos
(30,8%). A manobra de rotação de cabeça foi a considerada menos eficaz para
deglutição de líquidos.

5.4. Eficácia das manobras para pastosos
A deglutição múltipla foi considerada como a mais eficaz quando os
pacientes deglutiram alimento pastoso, tanto os espásticos (92,3%) quanto os
atetóides (76,5%) (Figura 2). Esta manobra se diferenciou das outras no que
diz respeito à eficácia, de forma estatisticamente significante. (Tabela 4).
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Figura 2 – Distribuição da porcentagem da eficácia das manobras durante a
deglutição de pastosos.
Tabela 4. P-valores da comparação das manobras para resposta de eficácia
em alimento pastoso
Extensão

Atetóide

Espástico

Geral

Flexão

Lateralização

Flexão

0,714

Lateralizaçã
o

0,244

0,419

Múltiplas

0,016

0,006

<0,001

Rotação

0,106

0,203

0,628

Flexão

0,216

Lateralizaçã
o

0,005

0,066

Múltiplas

0,011

<0,001

<0,001

Rotação

0,420

0,658

0,030

Flexão

0,273

Lateralizaçã
o

0,007

0,095

Múltiplas

<0,001

<0,001

<0,001

Rotação

0,091

0,542

0,278

p-valores considerados estatisticamente significativos
p-valores que tendem a ser significativos

Múltiplas

<0,001

0,001

<0,001

Resultados
Observa-se na figura 3 que a rotação foi a menos eficaz para os
pacientes atetóides (82,4%) e para os pacientes espásticos a manobra de
lateralização foi a menos eficaz (69,2%)

Figura 3 – Distribuição da porcentagem das manobras não-eficazes durante a
deglutição de pastosos.

5.4. Eficácia das manobras para sólidos
Quando os pacientes ingeriram alimento sólido, a quantidade de eficácia
das manobras diminuiu sensivelmente. A deglutição múltipla teve 0% de
eficácia se diferenciando de forma significante de todas as outras. As
manobras de extensão, flexão, lateralização e rotação apresentaram eficácia
abaixo de 25%, assim como apresentado na figura 4.
Nos pacientes com paralisia cerebral atetóide as manobras de extensão,
flexão e lateralização foram realizadas com a mesma porcentagem de eficácia
(17,6%). Já nos pacientes com paralisia cerebral espástica destaca-se a
manobra de rotação com 23,1% de eficácia.
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Figura 4 – Distribuição da porcentagem da eficácia das manobras durante a
deglutição de sólidos.

Discussão
Discussão
Com o levantamento das manobras posturais e de limpeza realizadas
durante o exame de videodeglutograma em sujeitos com diagnóstico de
paralisia cerebral e disfagia orofaríngea neurogênica, pacientes da Unidade de
Longa Permanência do Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz –
Guarulhos, observou-se que as manobras realizadas foram: extensão de
pescoço, flexão de cabeça, lateralização de cabeça, deglutições múltiplas e
rotação de cabeça.
Destaca-se que não foram realizadas as manobras de proteção de vias
aéreas. Talvez, o motivo dessas manobras não aparecerem em nenhum dos
exames analisados esteja relacionado com o fato dos sujeitos dessa pesquisa
apresentarem comprometimento cognitivo, o que corrobora a pesquisa de
SACONATO et al (2011).
Como em todos os exames as manobras de extensão de pescoço, flexão
de pescoço, lateralização de cabeça, deglutições múltiplas e rotação de cabeça
foram realizadas, analisou-se a eficácia de cada uma delas em relação às
consistências alimentares ofertadas durante o exame (líquido, sólido e
pastoso).
Na consistência de líquidos, os dados encontrados nesta pesquisa
demonstram que a manobra de extensão de pescoço foi a mais eficaz, tanto
para os pacientes com paralisia espástica (53,8%), quanto para os pacientes
com paralisia atetóide (35,3%). LAZARUS (2000), confirma que a manobra de
extensão de pescoço beneficia os pacientes com alteração importante no
trânsito oral do alimento e que tal manobra é indicada para pacientes que
demonstram dificuldades em ejetar o bolo da cavidade oral para a faríngea.
Para a consistência pastoso, destaca-se a manobra de deglutições
múltiplas como a manobra mais utilizada de modo eficaz tanto para as
classificações de paralisia cerebral, quanto para o sexo e na amostra geral.

Discussão
Esses dados corroboram com o estudo de AURÉLIO et al (2009) que
afirma que a consistência considerada mais utilizada com eficiência dentre
pacientes com paralisia cerebral é a pastosa.
Já em relação à eficácia das manobras, os dados diferem da pesquisa
de SACONATO et al (2011) que verificou que a manobra realizada com maior
porcentagem de eficácia por pacientes com paralisia cerebral foi a de rotação
de cabeça, com 83% de eficácia, seguida pela manobra de flexão de pescoço,
com 40% de eficácia e só então a manobra de deglutições múltiplas, com 18%
de eficácia.
O mesmo ocorre com o estudo de TOLEDO et al. (2005) que
demonstrou que usar a manobra de deglutições múltiplas de modo isolado, não
elimina aspiração laríngea, sendo necessário incluir manobras de proteção de
vias aéreas e associá-las às manobras de limpeza para a redução de riscos de
aspiração.
No entanto, deve-se considerar que nestes estudos citados, as
pesquisadoras não levaram em consideração a consistência do alimento para
analisar a eficácia das manobras utilizadas pelos pacientes.
Na análise dos resultados relativos a ingestão de alimento sólido, a
quantidade de eficácia das manobras diminuiu sensivelmente. A deglutição
múltipla teve 0% de eficácia se diferenciando de forma significante de todas as
outras. As manobras de extensão de pescoço, flexão de pescoço, lateralização
de cabeça e rotação de cabeça apresentaram eficácia abaixo de 25%.
Talvez, esses dados estejam relacionados ao fato destes pacientes não
terem em sua dieta habitual a prescrição de alimentos na consistência sólido, o
que gerou maior dificuldade para os mesmos.
Deve-se ressaltar que não foi possível correlacionar os dados deste
estudo com outros devido à escassez do assunto na literatura. Sugere-se,
portanto, novas pesquisas com o tema para possibilitar novas discussões.

Conclusão
Conclusão
O presente estudo realizado através do levantamento das manobras
observadas em pacientes com paralisia cerebral conclui que as manobras
utilizadas pela população estudada foram as de flexão de pescoço, rotação de
cabeça, extensão de pescoço, lateralização de cabeça e deglutição múltipla.
As manobras consideradas mais eficazes foram a de deglutição múltipla
na ingestão da consistência pastosa e a de extensão de pescoço na ingestão
da consistência líquida.
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