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Introdução: A disfagia é uma condição caracterizada pela dificuldade de engolir, ou seja, fazer a deglutição de alimentos. O ato de deglutição é uma função biológica complexa e coordenada integrada com o sistema nervoso central,

apresentando um mecanismo sinérgico de ações musculares regidas por arcos reflexos. Exige um controlo neuro-motor com a participação do córtex cerebral, tronco cerebral e aproximadamente trinta músculos e seis pares cranianos. A

deteção precoce da disfagia e uma intervenção adequada e personalizada visa a prevenção de complicações relacionadas com a disfagia, nomeadamente desnutrição, desidratação, infeções respiratórias e perda de peso. O enfermeiro é o

profissional de saúde responsável pela realização do teste rápido de identificação da disfagia e por garantir o cumprimento do plano de intervenção adequado ao grau de disfagia. O presente trabalho foi desenvolvido no sentido de verificar

a prevalência de disfagia no doente neurológico num contexto de internamento, bem como verificar a eficácia das intervenções de Enfermagem de Reabilitação implementadas no decorrer do processo de recuperação.

Metodologia: Trata-se de um estudo observacional longitudinal, que se iniciou em fevereiro de 2016, passando por uma fase de planeamento, implementação e avaliação, tendo sido efetuados ajustes pontuais. Os resultados apresentados

referem-se a um período de 6 meses (de 1 de julho a 31 de dezembro de 2016). Os dados foram recolhidos e analisados em MicrosoftExcel. A todos os doentes incluídos neste estudo foi aplicado o teste rápido de deteção de disfagia

(TRIDIS). Antes de realizar o teste rápido de identificação da disfagia, o enfermeiro avaliou: Aspeto geral do doente; Estado de consciência; Voz; Musculatura da deglutição e suas estruturas; Expressão facial; Dentição; Língua; Mucosa oral.

Resultados: Foram incluídos e avaliados 206 doentes. A média das idades foi

de 71,9 anos (mín. 25 - máx. 96). De realçar que 43,7% dos indivíduos tinha

idade superior a 70 anos. A maioria dos doentes era do género masculino

(55,8%). No decurso desta análise ocorreram perdas de elementos por óbito,

correspondentes a 3,9% dos doentes.

No que diz respeito à disfagia, esta foi avaliada conforme a tolerância às

diferentes consistências. O gráfico 2 demonstra que nas primeiras 24 horas,

56,8% dos doentes não tinham disfagia. No segundo momento de avaliação

essa percentagem aumentou para 67,7% em desfavor dos outros graus de

disfagia. Mantiveram o mesmo grau de disfagia 82,3% dos doentes e 15,2%

melhoraram.

Intervenções de Enfermagem de Reabilitação aplicadas: Atendendo ao grau de disfagia identificado o Enfermeiro de

Reabilitação elabora um plano de cuidados adaptado, posteriormente levado a cabo pela equipa multidisciplinar.

- Espessamento da dieta consoante Grau de Disfagia; - Gestão dos posicionamentos durante a refeição; - Exercícios orofaciais;

- Estimulação sensitiva da mucosa oral; - Instruir o doente sobre técnicas adaptativas ao processo de deglutição alterado;

- Promover a higiene oral; - Capacitar doente e cuidadores na gestão global do processo de alimentação.
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Conclusão: Concluímos que com a avaliação uniformizada da disfagia e subsequente aplicação de intervenções adaptadas a cada

condição conseguimos, não só prevenir complicações mas também recuperar funcionalmente o doente. Reforçamos a

importância e o papel de todos os profissionais de saúde em interação com o binómio doente-cuidadores, bem como a sua

sensibilização para esta área, de forma a ser possível uma avaliação objetiva e bem fundamentada, no sentido de uma melhoria

contínua e exponencial da qualidade de cuidados prestados. Quanto à disfagia, a sua deteção precoce privilegia a segurança do

doente. Com a sua avaliação à admissão e de forma seriada ao longo do internamento, promove-se a prevenção de

complicações, nomeadamente as pneumonias de aspiração, desnutrição e desidratação.
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