
O impacto do compromisso da deglutição na qualidade de vida do idoso

Introdução
A capacidade de deglutir de forma eficaz e segura é uma necessidade básica e aprazível (Ney et al., 2009). Contudo,

com o envelhecimento, o trato gastrointestinal sofre mudanças estruturais e funcionais, suficientes para alterar a

função da voz e da deglutição (Lieu PK, Chong MS, Seshadri R, 2001; Marik PE, Kaplan D, 2003; Sheth N, Diner WC,

1998 cit por Roy et al., 2007). Neste sentido, designa-se por disfagia uma perturbação quer do desencadeamento da

resposta padronizada que propulsa o bolo alimentar da cavidade oral para a orofaringe quer do conjunto de

respostas automáticas subsequentes que permitem o transporte do bolo para o estômago e a simultânea proteção

da via aérea (Miller e Patterson, 2014). Este processo requer um timing preciso envolvendo a utilização de seis

nervos cranianos (V, VII, IX, X, XI, XII), um input supratentorial e a suspensão da respiração sendo geradas pressões

capazes de direcionar o bolo alimentar para o trato gastrointestinal superior. Existe, assim, uma coordenação

psicológica, sensorial e motora envolvendo uma componente voluntária e outra involuntária (Ney et al., 2009). Na

pessoa idosa, a disfagia pode representar uma causa central de ou uma sequela para (Miller e Patterson, 2014), isto

é, pode ser decorrente do processo normal de envelhecimento - presbyphagia (Robbins J et al, 1992 cit por Ney et

al., 2009), ou secundária a uma patologia, cuja prevalência aumenta com a idade, e/ou ao seu tratamento (Ney et

al., 2009). A disfagia tem, assim, impacto na saúde e na qualidade de vida da pessoa idosa e sua família e contribui

para os custos dos cuidados de saúde (Lancaster, 2015; Miller e Patterson, 2014; Ney, et al., 2009).

Compreender o compromisso da deglutição como um processo degenerativo inerente ao envelhecimento;

Identificar as implicações da alteração da deglutição na qualidade de vida do idoso.

Objetivos

Na pessoa idosa, as mudanças anatómicas da cabeça e do pescoço bem como os mecanismos fisiológicos e neurais

subjacentes à função da deglutição constituem uma das principais razões para a disfagia poder estar intrínseca ao

processo de senescência sem representação patológica (Robbins J et al, 1992 cit por Ney, et al., 2009). Neste

sentido, a idade avançada comporta mudanças no processo de deglutição, incluindo a diminuição da motilidade

gástrica, da massa muscular, da elasticidade tecidual e da força muscular (Miller e Patterson, 2014). Paralelamente,

ocorre uma redução da pressão gerada pela língua (Robbins J et al, 1995; Nicosia MA, 2000 cit por Ney, et al., 2009),

enquanto agente primário na propulsão do bolo alimentar em direção à faringe; outras mudanças orofaríngeas

como o prolongamento da deglutição (Robbins J et al, 1992; Tracy F et al, 1989; Shaw D et al, 1990; Shaw D et al,

1995 cit por Ney, et al., 2009) nomeadamente antes da fase faríngea se iniciar (enquanto processo involuntário da

deglutição) concorrem para o desenvolvimento de presbyphagia.

A capacidade de deglutir segura e eficazmente é não só uma necessidade humana básica como também um prazer

(Ney, et al., 2009). A dificuldade na deglutição comporta, por sua vez, um elevado impacto na saúde e na qualidade

de vida da pessoa idosa e sua família e nos custos dos cuidados de saúde, resultando em graves consequências quer

a nível físico, psicológico, social e/ou económico (Lancaster, 2015; Miller e Patterson, 2014; Ney, et al., 2009).

Destaca-se a aspiração de alimentos líquidos/sólidos, frequentemente associada à pneumonia de aspiração (Lieu et

al., 2001 e Marik and Kaplan, 2003 cit. por Roy et al., 2007; Martino et al., 2005 cit. por Lancaster, 2015; Morris,

2009 cit. por Miao-Yen Chen e Li-Chan Lin, 2012; Ney, et al., 2009).

A desnutrição, a desidratação, a perda de peso, a redução da mobilidade são também evidenciadas como

consequências da disfagia (Morris 2006 cit. por Lancaster, 2015; Lieu et al., 2001 e Marik and Kaplan, 2003 cit. pot

Roy et al., 2007; Crary M et al 2013; Serra-Prat M et al, 2012 cit por Miller e Patterson, 2014; Ney, et al., 2009), e

concomitantemente, o aumento da mortalidade (Morris, 2009 cit. por Miao-Yen Chen e Li-Chan Lin, 2012; Wilson,

2012 cit. por Lancaster, 2015; Ney, et al., 2009). Pelo aumento de utilização dos serviços de saúde, Lancaster (2015)

considera que a disfagia também influencia o custo dos cuidados de saúde, nomeadamente pela alta tardia dos

internamentos de agudos (Miller e Patterson, 2014). Também, Miller e Patterson (2014) , acrescentam que

indivíduos com disfagia apresentam piores resultados no processo de reabilitação, uma menor oportunidade de

regressar a casa no momento da alta, bem como um aumento da probabilidade de readmissão hospitalar.

Comer e beber integram momentos sociais relacionados com a amizade, a aceitação, o entretenimento e a

comunicação (Ney, et al., 2009). Consequentemente, pessoas com disfagia expressam que esta interfere

negativamente na socialização (Leow et al., 2010 cit. por Lancaster, 2015), acarretando isolamento social e a

manifestação de emoções negativas como a depressão, o evitamento de se alimentar em público e a geração de

ansiedade às refeições (Cichero e Altman cit. por Lancaster, 2015; Ekberg et al., 2002, Tibbling et al., 1991,

Gustafsson et al., 1991 cit. por Roy et al., 2007; Martino R, Beaton D, Diamant NE, 2010 cit por Miller e Patterson,

2014; Ney, et al., 2009). No momento das refeições, a pessoa tende a não se alimentar de forma independente ou

sem a presença dos seus familiares pelo medo que se instala e deposita neste ato, evitando comer quando está

sozinha ou reduzindo o seu aporte nutricional (Martino R, Beaton D, Diamant NE, 2010 cit por Miller e Patterson,

2014). Miao-Yen Chen e Li-Chan Lin (2012), acrescentam ainda que as alterações da deglutição levam a que o doente

deixe de disfrutar do prazer de comer, requerendo mudanças no estilo de vida no que se refere à dieta e

consistência dos alimentos, o que constitui uma fonte de frustração para o doente e familiares. As repercussões

estendem-se, assim, aos entes queridos uma vez que cuidar de uma pessoa com disfagia implica tempo de

planeamento das refeições, de preparação e de seleção dos alimentos para a dieta específica, a aquisição de novas

competências no que concerne à possibilidade e necessidade de alimentar a pessoa por sonda nasogástrica,

restringindo desta forma também as atividades sociais do familiar cuidador (Martino R, Beaton D, Diamant NE, 2010

cit por Miller e Patterson, 2014).

Resultados (cont.)  

Realizou-se uma pesquisa de evidência científica nas bases de dados CINAHL complete, MEDLINE complete,

Cochrane Central Register of Controlled Trials, Cochrane Database of Systematic Reviews, Cochrane Database of

Systematic Reviews, acessíveis a partir da EBSCOhost com a frase booleana (“Deglutition Disorders” OR (Dysphagia)

OR (“Swallowing Disorders”)) AND (Aged OR (Elderly)) AND (Sequels OR (“Associated Conditions”) OR (Implications)

OR (Consequences)) cujos descritores e qualificadores foram sugeridos pelo Mesh Browser. Limitou-se a pesquisa

aos artigos publicados entre 01.01.2006 e 31.12.2016, analisados por especialistas e que incluíssem pessoas com

idade igual ou superior a 65 anos.

Metodologia

A alteração da deglutição na pessoa idosa, característica do próprio envelhecimento e/ou associada a patologias

frequentes nessa faixa etária, pode ter profundas implicações físicas, emocionais, socias e económicas que afetam,

claramente, a qualidade de vida quer da pessoa quer dos seus familiares cuidadores. Neste sentido, torna-se

preponderante uma abordagem multidisciplinar na avaliação e gestão da disfagia para minimizar o seu impacto

negativo (Lancaster, 2015). A intervenção especializada na abordagem da pessoa com disfagia constitui-se, por isso,

uma área de atuação particularmente afeta à prática da Enfermagem de Reabilitação.

Conclusão

Pela estratégia de pesquisa foram obtidos 11 artigos, analisados pelo título e leitura do abstract, destes, excluíram-

se 6 pela sua irrelevância para o que se pretendia estudar. Deste modo, foram analisados 5 artigos na íntegra, cujos

resultados serão de seguida apresentados.
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