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PARTE I 

1-INTRODUÇÃO 

A última metade do século passado destacou-se pelo desenvolvimento tecnológico e 

progressos na área da saúde, que permitiram melhorar a qualidade de vida, propiciando o 

aumento da longevidade. O aprimoramento no tratamento das doenças possibilitou 

prolongar a vida dos doentes para muito além do que era esperado. Algumas doenças que 

tinham altos índices de mortalidade foi possível obter a cura e outras doenças, com o 

avanço dos tratamentos, se tornaram crónicas avançadas. A morte que acontecia após um 

período curto da doença e que era, habitualmente, de natureza infecciosa agora ocorre com 

frequência no final de uma doença crónica (Neto, 2004). Diante desta nova realidade, o 

modelo de medicina curativa não consegue mais responder as necessidades destes doentes
2
. 

Além disto, esta nova condição configura um desafio para a organização dos sistemas de 

saúde, devido a necessidade de recursos que precisam ser destinados a estes doentes, que 

muitas vezes, exigem cuidados de longa duração
3
.  

Diante desta realidade e da necessidade de respostas, os cuidados paliativos surgem 

com a finalidade de prestar um atendimento especializado a estes doentes e constituem o 

padrão de referência para doenças crónicas avançadas (Gonçalves, 2006). Os cuidados 

paliativos são cuidados ativos e globais, caracterizado por um conjunto de práticas 

interdiscilinares oferecidos a doentes com doenças que ameaçam a continuidade da vida, 

por meio do controlo rigoroso dos sintomas de natureza física, psicossocial e espiritual com 

objetivo de promover qualidade de vida ao doente e a sua família.  

Pela diversidade dos sintomas apresentados pelos doentes em cuidados paliativos é 

importante que os cuidados sejam prestados por uma equipa interdisciplinar devidamente 

treinada na paliação. Um destes profissionais é o terapeuta da fala que poderá contribuir 

nos cuidados oferecidos aos doentes com distúrbios da comunicação e com disfagia. Estes 
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sintomas são encontrados com frequência em doentes com doenças que ameaçam a 

continuidade da vida, seja no estágio inicial ou final.   

Os distúrbios da comunicação e a disfagia causam um grande impacto na qualidade 

de vida de qualquer pessoa, independentemente da gravidade dos mesmos. Neste sentido, a 

correta avaliação e o seu controlo se faz necessário para que o doente consiga ter uma 

melhor qualidade de vida mesmo quando tratamentos curativos não conseguem mais trazer 

benefícios ao doente. Entre o abandono, “o não há nada a fazer”, e o oferecer tratamentos 

inadequados com objetivo de prolongar a vida, uma alternativa surgiu: os cuidados 

paliativos (Gonçalves, 2006). A abordagem do terapeuta da fala nos cuidados paliativos 

será de educar e proporcionar o máximo de conforto nas questões referentes a comunicação 

e deglutição, a fim de aliviar os sintomas, diminuir o sofrimento e proporcionar uma melhor 

qualidade de vida para o doente e sua família. 

O campo da investigação sobre disfagia e os distúrbios da comunicação e sobre a 

atuação do terapeuta da fala na equipa dos cuidados paliativos são escassos em Portugal. O 

objetivo principal deste estudo consiste em identificar sinais sugestivos de disfagia e 

distúrbios da comunicação em doentes do Serviço de Cuidados Paliativos do Hospital São 

João. Pretende-se, também, ressaltar a importância da presença do terapeuta da fala na 

equipa dos cuidados Paliativos, já que este é o profissional especializado na identificação e 

na prestação de cuidados destes sintomas.  

Pretende-se com esta investigação adquirir conhecimentos sobre a disfagia e as 

dificuldades de comunicação nos doentes em cuidados palativos, permitindo, assim,  

conhecer dados para realização de uma avaliação criteriosa e de propostas terapêuticas que 

ajudem doentes com estes sintomas.  

Este trabalho projeto está estruturado em quatro partes. Na primeira parte encontra-

se a introdução, no qual foi apresentado a área que pretende ser investigada. Na segunda 

parte encontra-se a pesquisa bibliográfica, de modo a determinar o enquadramento téorico 

do objeto da investigação e encontra-se dividido em capítulos com as seguintes temáticas: 

cuidados paliativos, o terapeuta da fala e a profissão terapia da fala, a deglutição, a 

comunicação nos cuidados paliativos e algumas doenças de atuação do terapeuta da fala 



11 

 

nos cuidados paliativos. Na terceira parte, estão descritos o método de investigação. Na 

quarta parte foram realizadas as considerações finais. E, finalmente, são apresentados os 

anexos e a literatura consultada. 

Este trabalho de projeto foi elaborado no âmbito do Curso de Mestrado em 

Cuidados Paliativos da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e não deve ser 

considerado como um produto acabado mas antes a fase inicial de um projeto de 

investigação que pretende posteriormente ser desenvolvido numa Tese de Doutoramento. 
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PARTE II- ESTADO DA ARTE 

1-OS CUIDADOS PALIATIVOS  

Na segunda metade do século XX, houve grandes avanços tecnológicos na área da 

saúde, que permitiu a realização de diagnósticos jamais realizados, o aprimoramento de 

técnicas cirúrgicas e a evolução dos medicamentos e de um conjunto de práticas que 

propiciaram uma melhor qualidade de vida conduzindo a um aumento da longevidade.  

O envelhecimento da população é um fenómeno a nível mundial, a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) prevê que até 2050 os indivíduos com 60 anos ou mais será de 2 

bilhões de pessoas. A maior parte deste aumento ocorre no grupo etário de 80 anos ou mais 

(WHO, 2002a). A evolução da população em Portugal tem denotado um continuado 

envelhecimento demográfico, como resultado das tendências do aumento da longevidade e 

se prevê que em 2050, possa atingir os 395 idosos por cada 100 jovens, quase 

quadruplicando face a 2000 (102,2) e duplicando por volta dos anos 2025 (INE, 2003; INE, 

2010). 

Concomitantemente, houve uma mudança do perfil epidemiológico das doenças, 

caracterizado pela substituição das doenças infecciosas e contagiosas pelas crónicas e 

progressivas, acarretando um aumento significativo do número de doenças incuráveis, 

incapacitantes, progressivas e avançadas. Muitos doentes passaram a requerer cuidados 

intensivos e contínuos, exigindo assistência constante, tornando um indivíduo dependente e 

por vezes incapaz de manter a sua autonomia nas mínimas atividades da vida diária. A 

morte que acontecia após um período curto da doença e que era, habitualmente, de natureza 

infecciosa agora ocorre com frequência no final de uma doença crónica (Neto, 2004). 

Esta nova condição fez com que o modelo de medicina curativa não respondesse 

mais as necessidades destes doentes
4
. Em determinada fase das doenças crónicas, como o 

cancro, os tratamentos curativos são inúteis e desnecessários e muitas vezes causam mais 
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sofrimento ao doente e a sua família. Estes doentes crónicos acumulam-se em hospitais, 

que muitas vezes são destinados ao tratamento da doença aguda, e recebem assistência 

inadequada, quase sempre com objetivo de prolongar a vida (Matsumoto, 2009). São 

utilizados métodos desnecessários, com sofisticada tecnologia, mas sem o tratamento dos 

sintomas mais prevalentes, como a dor, e quase sempre ignorando o sofrimento do doente 

(Matsumoto, 2009). Estas práticas podem ser explicadas pela falta de formação dos 

profissionais da saúde nos cuidados a doentes na fase final da vida (Neto, 2004). Além 

disto, a “não cura” ainda continua a ser encarada por muitos profissionais como uma 

derrota e falha da prática médica. A morte e a doença foram “hospitalizadas” e a sociedade 

começou a distanciar dos problemas relacionados ao fim da vida. Contudo, apesar de todos 

os progressos da medicina, a morte ainda continua sendo uma certeza para todos e um tabu 

na sociedade
5
. Os cuidados paliativos é a resposta aos cuidados específicos e necessários a 

estes doentes e famílias e constituem o padrão de referência para doenças crónicas 

avançadas (Gonçalves, 2006). Os objetivos são de proporcionar o alívio da dor e de outros 

sintomas incómodos, oferecer apoio espiritual e psicossocial desde o diagnóstico até o fim 

da vida e no luto, proporcionando uma melhor qualidade de vida aos doentes e famílias que 

enfrentam doenças avançadas e progressivas. 

O aumento da incidência do cancro e de outras doenças ameaçadoras da 

continuidade da vida, também, causaram um enorme impacto social e um aumento das 

despesas na área da saúde. Estas mudanças, também, causaram um grande impacto na 

organização e nos recursos destinados ao sistema de saúde
6
. Atualmente, o combate as 

doenças crónicas não transmissíveis são prioridade de vários países por causa do seu 

impacto na mortalidade e custos na área da saúde. Surge, então, a necessidade de uma nova 

resposta da medicina para atender esta nova realidade. Com o serviço dos cuidados 

paliativos evita-se gasto com tratamentos desnecessários, utiliza-se menos as unidades de 

terapia intensiva e os serviços de emergência, o que leva a diminuir os custos com estes 
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doentes. Os cuidados paliativos surgem com a finalidade de prestar um atendimento 

especializado no controlo dos sintomas e dar suporte ao fim da vida quando o diagnóstico 

de uma doença que ameaça a continuidade de vida é feito. 

O Ministério da Saúde (2004), publicou em Portugal, o Programa Nacional de 

Cuidados Paliativos. Este documento ressalta a importância dos cuidados paliativos nos 

cuidados com a saúde, que devem ser prestados por equipas interdisciplinares com 

formações diferenciadas e prevê a criação de unidades de cuidados paliativos (Marques, 

Gonçalves, Salazar, Neto, Capelas, Tavares & Sapeta, 2009). É também referido, neste 

documento, que os cuidados paliativos devem ser oferecidos a doentes sem perspectiva de 

cura, com progressão rápida da doença e expectativa de vida limitada, com sofrimento 

intenso e problemas e necessidades de difícil resolução, que exigem apoio 

específico,organizado e interdisciplinar.  

Em 6 de Junho de 2006, foi criada pelo decreto - lei nº101/2006 a Rede Nacional de 

Cuidados Continuados Integrados (RNCCI). Os Cuidados Continuados e, dentro destes, os 

de Cuidados Paliativos, tem a finalidade de prestar cuidados de saúde às pessoas com 

doenças crónicas incapacitantes e doenças incúraveis na fase avançada e no final da vida 

(Marques et al, 2009). O mesmo decreto-lei define Cuidados Paliativos como: 

 “cuidados activos, coordenados e globais, prestados por unidades e equipas 

especificas, em internamento ou no domicilio, a doentes em situação de sofrimento 

decorrente de doença severa e ou incurável em fase avançada e rapidamente progressiva, 

com o principal objectivo de promover o seu bem-estar e qualidade de vida.”  

O Programa Nacional de Cuidados Paliativos abrange todos os serviços de Cuidados 

Paliativos atualmente existentes, integrando ou não a RNCCI. Todos estes serviços devem 

estar enquadrados dentro dos princípios definidos pelo Programa Nacional de Cuidados 

Paliativos e devem garantir acesso a todos os doentes que precisam destes cuidados
7
. 
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Atualmente, morrem muitas pessoas com doenças crónicas avançadas, tais como 

doenças cardiovasculares e o cancro. Estas doenças, apesar de acometer mais as pessoas 

idosas, atingem todas as faixas etárias, inclusive a da infância, existindo, portanto, um 

grupo vastíssimo de pessoas com doenças com prognóstico de vida limitado que carecem 

de cuidados especializados
8
. A implementação dos serviços especializados e a formação 

adequada dos profissionais em cuidados paliativos é de grande importância para se prestar 

um atendimento com qualidade, com o controlo dos sintomas, excelente comunicação e 

apoio à família a fim de diminuir o sofrimento e devolver a dignidade perdida destes 

doentes. 

1.1-Breve História dos Cuidados Paliativos 

O “movimento dos cuidados paliativos” surgiu devido ao sentimento de carência de 

alguns profissionais sobre os cuidados de saúde específicos e de qualidade a um grupo cada 

vez maior de doentes oncológicos incuráveis, já que se acreditava que todas as 

possibilidades de cura já tinham se esgotado e “já não havia nada a fazer” (Neto, 2004).  

Em 1967, Cicely Saunders, deu origem ao movimento dos hospícios moderno, 

fundando a Saint Cristopher’s Hospice, em Londres com o objetivo de prestar cuidados a 

estes doentes e incentivar o desenvolvimento de pesquisas e ensino, recebendo bolsistas de 

vários países (Pessine & Bertachini, 2005). O relato mais antigo da história sobre os 

hospícios é do século V, onde uma discípula de São Jerónimo, cuidava de viajantes da 

África, Ásia e países do Leste no Hospício do Porto de Roma (Cortes, 1988). Os hospícios 

da Idade Média abrigavam e cuidavam dos doentes, viajantes, peregrinos, ao longo de 

trajetos conhecidos, como o caminho de Santiago de Compostela. No século XVII, 

surgiram na europa intituições de caridade que contruíram abrigos para cuidar dos órfãos, 

pobres, doentes e moribundos, que posteriormente passaram a fazer parte da prática de 

organizações católicas e protestantes (Maciel, 2008; Matsumoto, 2009). Uma destas casas 

foi fundada pelo padre francês São Vicente de Paula, que fundou a Ordem das Irmãs de 
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Caridade em Paris (ANCP, 2009). No século XIX, estes abrigos começaram a ter 

características de hospitais, acolhiam e prestavam cuidados aos moribundos (Maciel, 2008, 

Matsumoto, 2009). Posteriormente, Cicely Saunders introduziu os cuidados médicos para 

estes doentes terminais, principalmente no controlo da dor e de outros sintomas. Criou, 

também, o conceito de “dor total”, em que os doentes na fase final de suas vidas 

apresentam além da dor física, sofrimento emocional, social e espiritual (Pessini & 

Bertachini, 2005). Esta nova maneira de cuidar dos doentes em estágio terminal influenciou 

muito os cuidados na área da saúde e os profissionais de outros países, como EUA, que 

ajudaram posteriormente a difundir o conceito de cuidados paliativos moderno, seguindo o 

exemplo de Cicely Saunders (Gonçalves, 2002).  

1.2-Conceitos Atuais e Princípios dos Cuidados Paliativos  

A palavra “paliativo” é derivado do latim pallium, que significa manto, capa. 

Significa prover manto para aquecer “aqueles que passam frio”. Nos cuidados paliativos os 

sintomas são “encobertos” para promover conforto aos doentes a quem o tratamento 

curativo não poderia mais ajudar (Pessini & Bertachini, 2005). 

A Oraganização Mundial da Saúde (1990), definiu os cuidados paliativos 

como:“Cuidados ativos e globais a doentes cuja doença não responde ao tratamento 

curativo. É fundamental o controle da dor e de outros sintomas, apoio espiritual, 

psicológico e social com o objetivo de proporcionar a melhor qualidade de vida para o 

doente e a família”. A OMS reconheceu a importância dos cuidados paliativos e considerou 

o tratamento da dor e dos outros sintomas como solução para o grande número de doentes 

com cancro (WHO, 1990). Entretanto, esta primeira definição descrevia os cuidados 

paliativos como cuidados prestados a doentes fora de possibilidade de cura, o que passava a 

ideia de cuidados dispensados apenas à fase final da vida (Maciel, 2008).  

A OMS (2002) redefiniu o conceito como sendo “uma abordagem que visa 

melhorar a qualidade de vida dos doentes e das suas famílias que enfrentam doenças que 

ameaçam a continuidade da vida, por meio da prevenção e alívio do sofrimento. Requer a 

identificação precoce, avaliação e tratamento rigoroso da dor e de outros sintomas físicos, 
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psicossocial e problemas espirituais (WHO, 2002b). De acordo com esta nova definição, os 

cuidados paliativos são aplicáveis no estágio inicial do curso de qualquer doença 

progressiva e avançada, que ameace a continuidade da vida e não apenas quando a morte é 

iminente, como nas definições anteriores (Sepulveda, 2005). 

Um doente pode ter uma doença incurável, receber cuidados paliativos e ainda não 

estar no estágio terminal da doença (Capelas & Neto, 2006). Os cuidados paliativos podem 

e devem ser iniciados logo após o diagnóstico de uma doença que ameaça a continuidade 

da vida em conjunto com outros tipos de tratamento que visam prolongar a vida. Estes 

cuidados devem ser oferecidos durante a evolução da doença até o final da vida (Maciel, 

2008).  

Inicialmente os cuidados paliativos foram destinados aos doentes com cancro e 

terminais, porém nos dias de hoje este tipo de cuidados aplicam-se a todo o tipo de doenças 

graves que ameaçam a continuidade da vida (Capelas & Neto, 2006). Os cuidados 

paliativos, atualmete podem ser oferecidos aos doentes oncológicos e não oncológicos, tais 

como; síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA), doenças neurológicas, 

insuficiências cardíacas e respiratórias, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica 

(ELA), insuficiência renal, entre outras. 

Estudos realizados nos Estados Unidos (EUA) de 1992 a 2000, mostraram que 45% 

dos doentes que morreram nos hospícios ou tiveram alta para morrer em casa, tinham 

diagnóstico não oncológico. Estes doentes tinham diagnóstico de doenças cardíacas, 

demências, doenças cebrovasculares e Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC) 

(Haupt, 2003).  

Os princípios fundamentais que regem os cuidados paliativos são: afirma a vida e 

considera a morte como um processo normal da vida, não pretende acelerar e nem adiar 

intencionalmente a morte. Promovem o alívio da dor de outros sintomas incómodos, 

abordam os aspectos sociais, psicológicos e espirituais, oferecem apoio a família durante a 

doença e no luto, auxiliam os doentes a viverem activos, dentro do possível, até o momento 

da morte. Oferecem uma abordagem multiprofissional para atender as necessidades do 

doente e da família, incluindo aconselhamento durante o luto. Os cuidados paliativos 
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devem ser iniciados o mais precocemente possível, juntamente com outras medidas 

terapêuticas de prolongamento de vida, como quimioterapia e radioterapia, e deve incluir 

investigações necessárias para melhor compreensão e controlo dos sintomas. Pretende 

melhorar a qualidade de vida do doente e influenciar positivamente o curso da doença 

(WHO, 1990; WHO, 2004).  

Outra contribuição importante dos cuidados paliativos é o apoio que é oferecido a 

família durante o processo da doença e após a morte do doente, no luto. A família deve ser 

envolvida nos cuidados paliativos e deve ser oferecido toda assistência necessária durante a 

doença e no luto (Ferraz, 2006). 

1.3-Equipa Interdisciplinar 

Para prestar um atendimento de qualidade e conseguir atender às necessidades do 

doente e da sua família, os cuidados paliativos devem ser prestados por uma equipa 

interdisciplinar. Cada área do conhecimento com a sua formação específica e com as suas 

possibilidades de intervenções clínicas possuem as “ferramentas” necessárias para uma 

atenção individualizada ao doente e a sua família, para um eficiente controlo dos sintomas 

físicos, psicossociais e espirituais (Maciel, 2008). 

Os profissionais da saúde que fazem parte de uma equipa de cuidados paliativos 

precisam ter uma formação diferenciada, com conhecimentos e habilidades técnicas 

atendendo a critérios científicos. É importante ressaltar que mesmo que o doente não tenha 

possibilidades de cura, há muito para ser feito pelo mesmo. Neste sentido, a atuação dos 

profissionais da saúde torna-se indispensável para proporcionar o máximo de conforto a 

estes doentes, ajudando-os a vivenciar o processo da morte com dignidade.  

Um estudo realizou uma revisão de vários trabalhos publicados na literatura com o 

objetivo de determinar se as equipas dos cuidados paliativos melhoram os resultados de 

saúde dos doentes com cancro avançado e de seus familiares ou cuidadores, quando 

comparados com serviços convencionais. Os estudos mostraram que a atuação de uma 

equipa especializada em cuidados paliativos melhora a satisfação dos doentes com cancro 

avançado, família e cuidadores. As equipas especializadas são mais capazes de identificar e 
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lidar com as necessidades do doente e família e de fornecer acesso aos outros serviços. 

Além disto, a atuação de equipa especializada em cuidados paliativos podem afetar no 

custo, diminuindo o tempo de internação hospitalar. Existem, também, evidências de que 

controle da dor melhorou (Hearn & Higginson, 1998) 

Uma equipa de cuidados paliativos pode ter diferentes profissionais, cada um com 

objectivos específicos mas dentro de um planeamento global com a finalidade de diminuir 

o sofrimento e melhorar a qualidade de vida dos doentes (Ibáñez, Ávila, Gómez & Díaz, 

2008). Fazem parte da equipa todos os profissionais que controlam os sintomas físicos, tais 

como médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, terapeutas da fala, terapeutas ocupacionais, 

nutricionista; psicológicos, tais como, psicólogos e psiquiatras; espirituais, tais como, 

padre, pastor, rabino e outros e do social, tais como assistente social e voluntários, além de 

todos os profissionais que possam contribuir para melhor a qualidade de vida dos doentes 

(Taquemori & Sera, 2008). A atuação destes profissionais requer uma formação específica 

em cuidados paliativos (ANCP, 2009). É fundamental que toda a equipa conheça os 

problemas do doente e de sua família e todo o processo do adoecer e morrer (Juver & Riba, 

2009).   

A equipa interdisciplinar nos cuidados paliativos funciona com o objetivo de dar 

atenção integral ao doente, abordando os aspectos físicos, psicossociais e espirituais. A 

interdisciplinaridade precisa ser construída entre os profissionais da equipa (Juver & Riba, 

2009). Com a falta de comunicação entre os profissionais da equipa, informações deixam 

de ser compartilhadas e os doentes e família gastam tempo ao relatar para cada profissional 

os novos sintomas ou modificações nos tratamentos (Street & Blackford, 2001). Os saberes 

são incompletos e por isso tem que existir uma interdependência de cada especialidade 

sempre com o objetivo de tratar o doente de uma forma holística (Juver & Ribe, 2009). 

Cada profissional da equipa fará a sua abordagem conforme as necessidades do doente e 

com a cooperação de toda a equipa. Reconhecer as dificuldades e limites de atuação, é 

fundamental para oferecer um atendimento de qualidade, sendo portanto necessário que 

cada profissional saiba as formas de atuação de cada especialidade dentro da equipa e o que 

podem fazer em benefício do doente. 
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Há diferença entre “equipa multiprofissional” em cuidados paliativos e “equipa 

interdisciplinar”. Na equipa multiprofissional ou multidisciplinar, cada profissional é 

conhecido pela sua identidade profissional individualmente, as informações sobre o doente 

são obtidas somente por meio do seu processo, sem cooperação e com relativo isolamento 

das outras especialidades. Já na equipa interdisciplinar os profissionais compartilham 

informações e trabalham com a cooperação de outras áreas, para atingir os objetivos 

propostos (Crawford & Price, 2003; Taquemori & Sera, 2008), 

Com o objetivo de relatar o trabalho de uma equipa multidisciplinar em cuidados 

paliativos no Hospital Virgen de la Poveda, foi descrito um caso de um homem de 53 anos, 

que foi integrado no serviço de cuidados paliativos, com diagnóstico de cancro de cabeça e 

pescoço com envolvimento do pulmão, ossos e fígado. Este estudo é o resultado da 

interação entre profissionais de diferentes áreas ao serviço do doente e da sua família. Nos 

exames de admissão foram observados desorientação com ansiedade e agressividade 

verbal. Os sintomas observados foram: dor neuropática, parestesias, constipação, anorexia, 

xerostomia, alteração do ciclo vigília-sono, ansiedade, humor triste e ideias e tentativas de 

fuga. Foi observado também alto nível de ansiedade, luto antecipatório na esposa do 

doente, dificuldades para mastigar e deglutir os alimentos, grande acúmulo de secreções na 

cavidade oral e dificuldades da linguagem. Os objetivos da equipa foram voltados para o 

controlo dos sintomas, melhorar a comunicação, resolução do luto antecipatório e 

despedida. Por meio da atuação da equipa interdisciplinar os sintomas foram controlados, o 

doente morreu sem os sintomas que o incomodava, a esposa conseguiu estabelecer um 

vínculo afetivo com o doente e puderam se despedir (Ibáñez et al, 2008). 

A equipa interdisciplinar é uma das áreas fundamentais para se prestar um 

atendimento com qualidade nos cuidados paliativos. A atuação da equipa interdisciplinar 

tem como objetivo o rigoroso controlo dos sintomas físicos, psicossociais e espirituais do 

doente, prestar uma comunicação adequada e apoiar a família desde o diagnóstico da 

doença até o luto, com o objetivo de proporcionar conforto, alívio do sofrimento, dignidade 

e uma melhor qualidade de vida aos doentes e família.  
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1.4-Reabilitação nos Cuidados Paliativos 

  O declínio funcional resultante de uma doença que ameaça a continuidade da vida é 

um problema comum nos doentes em cuidados paliativos, seja por consequências da 

própria doença, dos tratamentos ou debilidades da saúde geral. Este declínio funcional pode 

ser gradual, até os últimos meses de vida e pode ser inconsistente por um longo período de 

tempo
9
. Estas dificuldades podem causar sensações de impotência, depressão, ansiedade, 

sofrimento, morbidade psicossocial significativa, aumento da necessidade de cuidadores, 

dependência nas atividades de vida diária, aumento das incapacidades, utilização dos 

recursos de saúde, necessidade de institucionalização e comprometimento da qualidade de 

vida (Cheville, 2001; Santiago-Palma & Payne, 2001, Javier & Montagnini, 2011). Além 

disto, o declínio funcional pode causar mais preocupação para estes doentes do que a morte 

iminente ou ainda pode gerar desejos de apressar a morte, suicídio assistido e eutanásia 

(Emanuel, Daniels & Fairclough, 1998; Breitbart & Rosenfeld, 1999; Cheville, 2001).  

O modelo dos cuidados paliativos e da reabilitação possuem algumas semelhanças, 

tais como, a necessidade de uma abordagem interdisciplinar e o apoio da família, que 

devem fazer parte de todo o processo com objetivo de melhorar a qualidade de vida dos 

doentes (Cheville, 2001; Santiago-Palma & Payne, 2001). Dietz`s (1969) descreveu a 

reabilitação para doentes com cancro de acordo com o estadiamento da doença. De acordo 

com este autor a reabilitação pode ser: preventiva, reparadora, suporte e paliativa. A 

reabilitação paliativa tem como objetivo principal reduzir a dependência na mobilidade e 

nas atividades de autocuidados, oferecendo conforto e apoio emocional (Dietz`s, 1969; 

Cheville, 2005; Javier & Montagnini, 2011). Portanto a reabilitação nos cuidados paliativos 

tem como objetivo minimizar as consequências físicas da doença e dos tratamentos, 

otimizando a função para dar mais conforto ao doente. A reabilitação nestes doentes 

melhoram o estado funcional, sintomas como a dor e ansiedade e, consequentemente, a 

qualidade de vida (Javier & Montagnini, 2011). Na reabilitação destes doentes deve existir 

                                                           
9
 American Speech-Language-Hearing Association (ASHA): End-of-Life Issues in Speech-

Language Pathology [Consult. 10 Outubro 2011]. Disponível em: 

http://www.asha.org/slp/clinical/endoflife/. 
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um equilílbrio entre a função ideal e o conforto (Santiago-Palma & Payne, 2001). O 

objetivo principal não é restaurar a função mas ajudar no controlo dos sintomas, aliviar o 

sofrimento e devolver a dignidade perdida diante das incapacidades decorrentes da doença. 

Manter a independência para as atividades básicas da vida pelo maior tempo possível, 

possibilita uma melhor qualidade de vida para os doentes e menor sobrecarga sobre os 

cuidadores (Santiago-Palma & Payne, 2001). Estratégias de reabilitação usadas para reduzir 

deficiências, têm sido bem-sucedida em ajudar doentes com cancro, oferecendo um grande 

benefício para pessoas com doença avançada. Muitas destas intervenções causam um 

grande impacto sobre a autonomia dos doentes. 

  Para se prestar um bom atendimento na área da reabilitação, é importante que os 

doentes sejam atendidos por uma equipa interdisciplinar composto por médicos, 

enfermeiros, terapeutas da fala, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, 

nutricionistas e todos os profissionais envolvidos no processo da reabilitação. É importante 

que estes profissionais tenham formação na área dos cuidados paliativos. 

Deve ser realizada uma avaliação funcional completa para posteriormente serem 

estabelecidas as estratégias e terapias necessárias de reabilitação (Santiago-Palma & Payne, 

2001). A reabilitação destes doentes deve ser realista e conforme as necessidades de cada 

doente é estabelecido um planeamento da intervenção, baseado no prognóstico geral, no 

potencial para recuperar a função, no desejo e nas expectativas para participar da 

reabilitação e nas suas prioridades de vida (Santiago-Palma & Payne, 2001; Roe & Leslie, 

2010; Javier & Montagnini, 2011). Cada profissional da reabilitação identifica os 

problemas relacionados a sua área de atuação, sempre com um propósito unificado com 

toda a equipa para que os desafios possam ser cumpridos. No processo de reabilitação, os 

doentes e familiares devem estar sempre em comunicação com a equipa de reabilitação e 

sempre que possível participar no desenvolvimento das metas (Santiago-Palma & Payne, 

2001).  

Muitas destas dificuldades estão relacionadas com a área de intervenção do 

terapeuta da fala, tais como; receber informações (compreensão auditiva, compreensão 

visual e compreensão de leitura); comunicar informações (comunicação verbal e não 
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verbal, comunicação gráfica, percepção da voz, qualidade e volume da voz, prosódia); e a 

função motora oral (controle oral do bolo alimentar, escape extra oral dos alimentos e 

líquidos, tempo de trânsito oral, gestão de alimentos, ato motor da deglutição, tosse ou 

engasgos, consistência dos alimentos ou líquidos tolerada, presença de regurgitação) (Frost, 

2001; Javier & Montagnini, 2011). Muitos doentes com cancro após tratamentos se sentem 

e funcionam piores do que antes (Hutchison, 2010). Dificuldades com a fala e deglutição 

podem surgir no contexto do cancro avançado e o terapeuta da fala é o especialista na 

identificação destas disfunções, ajudando o doente com o tratamento adequado (Cheville, 

2001). 

 A reabilitação nos cuidados paliativos não deve ser introduzida somente na fase 

final da doença, de forma isolada mas deve ser parte dos cuidados ao longo da trajetória da 

doença (Cheville, 2001; Santiago-Palma & Payne, 2001, Roe & Leslie, 2010). Não é 

necessário esperar que a incapacidade funcional se torne crítica para iniciar a reabilitação, 

as intervenções devem ser implantadas de forma proativa (Cheville, 2001). A reabilitação 

pode ser iniciada antes, durante ou depois dos tratamentos. É conhecido na literatura, que a 

terapia da fala prescrita antes do tratamento pode ajudar os doentes com cancro de cabeça e 

pescoço a minimizar o impacto físico dos tratamentos, como a radioterapia (Hutchison, 

2010). 

A reabilitação pode parecer incongruente com o tratamento paliativo, mas os 

profissionais da reabilitação têm um papel fundamental em diminuir o sofrimento e 

devolver a dignidade para estes doentes com prognóstico de vida limitado. Muitas 

estratégias de reabilitação não exigem muita despesa ou esforço e podem causar um grande 

impacto sobre a autonomia dos doentes (Cheville, 2001). Por isto, os doentes em fim de 

vida deveriam ter acesso a serviços de reabilitação, sendo encorajados a permanecer 

funcionais o máximo de tempo possível (Santiago-Palma & Payne, 2001). Porém, apesar 

dos benefícios, poucos são os profissionais da reabilitação que trabalham no serviço 

especializado de cuidados paliativos e muitas vezes, quando existe um destes profissinais a 

sua atuação é de um colaborador ocasional (Frost, 2001). A terapia da fala poderá 

contribuir na reabilitação paliativa no controlo dos sintomas em doentes com dificuldades 

de comunicação e com disfagia, sendo um profissional importante desde o diagnóstico de 
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uma doença grave até nos últimos meses e semanas de vida (Roe & Leslie, 2010). Como 

integrante de uma equipa de saúde, o terapeuta da fala fornece cuidados especializados e 

valiosos aos doentes que estão próximos ao fim da vida, desempenhando um papel vital em 

ajudar aos doentes a alcançar uma morte digna (Levy, Dominguez-Gasson, Brown, 

Frederick, 2004). 

2-O TERAPEUTA DA FALA E A PROFISSÃO TERAPIA DA 

FALA 

O Terapeuta da fala é técnico de Diagnóstico e Terapêutica que “desenvolve 

atividades no âmbito da prevenção, avaliação e tratamento das perturbações da 

comunicação humana, englobando, não só, todas as funções associadas à compreensão e 

expressão da linguagem oral e escrita, mas também outras formas de comunicação não 

verbal” Decreto-Lei nº. 564/99, de 21 de Dezembro. 

 O Comité Permanente de Ligação dos Terapeutas da Fala da União Europeia 

CPLOL (1999), define o terapeuta da fala como o profissional que atua na prevenção, 

avaliação, tratamento e estudo científico da comunicação humana e das perturbações 

associadas na criança, no adulto e no idoso.  

Convém ressaltar que a terapia da fala, apesar do nome da profissão indicar e por 

ser mais conhecida por atuar na área da fala, não se destina apenas a esta área. Além de 

desenvolver atividades de prevenção, avaliação, diagnóstico, tratamento e estudo científico 

nos domínios da linguagem oral e escrita, o terapeuta da fala atua na reabilitação das 

funções muscular oral, auditiva, visual, cognitiva, respiração, deglutição e voz. É uma 

profissão relativamente recente na história da ciência quando a comparamos com outras. 

Apesar de estar a crescer progressivamente nos últimos anos, ainda tem um grande percurso 

a fazer para que seja reconhecida a sua importância em todas as áreas de sua atuação. 

A literatura tem destacado o papel do terapeuta da fala nos cuidados paliativos 

relacionados com as dificuldades de comunicação e na alimentação (Polens, 2004; Roe & 

Leslie, 2010). Uma pessoa que tenha alterações nestas funções, por menor que seja, terá a 
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sua qualidade de vida afetada. A intervenção do terapeuta da fala nos cuidados paliativos 

tem o objetivo de aliviar o sofrimento dos doentes e famílias e desta forma proporcionar 

uma melhor qualidade de vida.  

2.1-A Terapia da Fala nos Cuidados Paliativos 

Apesar de ser mais comum prestar cuidados paliativos a pessoas com cancro em 

estágio avançado, outros tipos de doenças podem ser beneficiadas com este tipos de 

cuidados, tais como, SIDA, doenças neuromotoras, demências, Parkinson, doença 

pulmonar obstrutiva crónica, doenças neuromotoras e os doentes com as chamadas 

insuficiências dos órgãos avançadas, tais como a cardíaca, respiratória, hepática, 

respiratória, renal (Roe, 2004; Addington-Hall, Fakhoury & McCarthy et al 1998; 

Taquemori, 2008; Pinto, 2009). Esta filosofia que generaliza os cuidados paliativos para 

qualquer doença limitante da vida foi enfatizada pela OMS. Entretanto, a prestação dos 

cuidados paliativos não se baseia no diagnóstico, mas pela situação e necessidade do doente 

(Addington-Hall & Higginson, 2001).  

Distúbios de comunicação e deglutição podem surgir com a evolução destas 

doenças, comprometendo a qualidade de vida dos doentes e da família (Addington-Hall et 

al, 1998; Sal e Robertson, 1998; Cruickshank & Wilkonson, 1998; Forbes, 1997; Gooden 

Gooden, Jones, Mann, McDowall & Shugg, 2005; Taquemori, 2008). Efeito dos 

medicamentos, fadiga e fraqueza generalizada, podem causar diminuição do controlo 

respiratório e dificuldades em lembrar das palavras e podem afetar a mobilidade da 

musculatura da fala, a memória e a atenção, o que poderá acarretar em dificuldades de 

comunicação e deglutição (MacDonald & Armstrong, 2004). Doentes com diagnóstico de 

cancro de cabeça e pescoço admitidos em um hospício foram identificados num banco de 

dados para realização de um estudo. Foi observado que 53% desses doentes tiveram 

dificuldades de comunicação, e 74% apresentaram disfagia e dificuldades com a 

alimentação (Forbes, 1997). Estas dificuldades, independentemente do grau de severidade, 

podem provocar modificações em diferentes aspectos da vida do indivíduo, causando um 

grande impacto na qualidade de vida.  
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O terapeuta da fala é o profissional habilitado para avaliar a comunicação, a 

cognição e todo o processo da deglutição desde o alimento na cavidade oral até a faringe 

com líquido, pastoso, sólido e secreções orais (Taquemori, 2008). Sua atuação nos cuidados 

paliativos será de desenvolver estratégias para maximizar a comunicação e minimizar as 

dificuldades durante a alimentação. O foco principal da sua intervenção será de orientar, 

educar e proporcionar o máximo de conforto nas questões referentes a comunicação e 

deglutição, a fim de aliviar os sintomas e proporcionar uma melhor qualidade de vida para 

o doente e sua família (Taquemori, 2008; Pinto, 2009). Estes cuidados podem ser 

fornecidas em casa, em ambientes hospitalares ou em lares para idosos. 

Além destas condições específicas, déficits de audição, visão e habilidades 

cognitivas devido aos efeitos dos medicamentos em decorrência do envelhecimento ou 

prescritos para a dor, também poderão ser avaliadas por um terapeuta da fala (Mashford et 

al, 2001).  

Terapeutas da fala relataram encontrar na sua prática clínica na prestação de 

cuidados paliativos as seguintes condições; cancro, cancro de cabeça e pescoço, tumores 

cerebrais, doenças neurológicas progressivas, doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC), 

doenças pulmonares, mesoteliomas e acidente vascular cerebral (AVC) (Gooden et al, 

2005). Entretanto, apesar deste profissional trabalhar com doenças limitantes da vida 

poucos trabalham no serviço especializado em cuidados paliativos (Roe, 2004). Nos 

serviços onde não se tem acesso aos terapeutas da da fala, a atuação deste profissional nos 

cuidados paliativos pode não ser apreciada (Roe, 2010).  

De acordo com LeJeune & Gunter (2007), o terapeuta da fala tem como objetivo 

nos serviços de “cuidados terminais”, avaliar as dificuldades em relação à comunicação, 

cognição e deglutição. Sua atuação na comunicação é de desenvolver estratégias para 

facilitar a comunicação entre o doente, família e equipa multiprofissional, auxiliar o doente 

e a família na tomada de decisões e na comunicação entre os profissionais da equipa. 

Comunicar-se com a equipa sobre os cuidados globais do doente também fazem parte da 

atuação do terapeuta da fala. Em relação a deglutição poderá propor estratégias que 

auxiliem na otimização da deglutição, proporcionando bem-estar ao doente durante a 
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alimentação. O Terapeuta da fala orienta quanto a consistência do alimento, volume, tipo, 

frequência e tempo da ingesta, posicionamento para ingesta oral, nutrição e hidratação 

artificial e cuidados com o doente para uma alimentação segura. Devem ser considerados os 

desejos do doente e da família e verificar se existe algum testamento ou vontade dos 

mesmos em relação a alimentação oral e não oral. Importante ter uma boa comunicação 

com a família, informar e esclarecer todas as dúvidas e apoiar frente a sentimentos de 

impotência. Sempre comunicar para a equipa os dados encontrados na avaliação e as 

recomendações propostas. O objetivo final é educar e proporcionar conforto ao doente e 

família.  

A comunicação é um dos fundamentos dos cuidados paliativos. Informar de maneira 

adequada ao doente e a família sobre a doença, os sintomas, os tratamentos e as questões 

relacionadas ao final da vida contribuem para que o doente aceite melhor a sua condição e 

os tratamentos necessários e específicos para a sua doença e não se sinta abandonado. 

Dificuldades de comunicação como afasias, disartrias, apraxias podem surgir no contexto 

dos cuidados paliativos. Um estudo com 100 doentes de um hospício com esclerose lateral 

amiotrófica revelou que no momento de suas mortes, 28% dos doentes apresentaram 

anartria (incapaz de falar) e 47% disartria (Saunders, Walsh & Smith, 1981).  

Para Pollens (2004), existem quatro principais funções de um terapeuta da fala 

dentro de um hospício. Primeiro, prestar consultas aos doentes, família e a equipa do 

hospício nas áreas da comunicação, cognição e deglutição. Segundo, de desenvolver 

estratégias na área das habilidades comunicativas para apoiar o papel dos doentes na 

tomada de decisões, manter a proximidade social e auxiliar o doente no cumprimento dos 

objetivos de fim-de-vida. Terceiro, para auxiliar na função de otimização da deglutição 

relacionados aos sintomas de disfagia a fim de melhorar o conforto do doente e na 

satisfação de comer, e promover interações positivas durante a alimentação com os 

membros da família. Quarta, para se comunicar com a equipa dos cuidados paliativos, para 

fornecer e receber informações relacionadas aos cuidados gerais do doente.     

Na fase do diagnóstico e do tratamento de qualquer doença podem ser 

desenvolvidas ações paliativas, que são medidas terapêuticas sem intuito curativo com o 
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objetivo de diminuir as repercussões negativas da doença sobre o bem-estar do doente 

Maciel, 2008)
10

. Não exige uma equipa especializada em cuidados paliativos. O terapeuta 

da fala, assim como qualquer outro profissional da saúde deverá na sua prática profissional 

prestar ações paliativas independentes da doença e de sua evolução (Maciel, 2008). 

Os cuidados paliativos podem ser oferecidos juntamente com os tratamentos que 

visam prolongar a vida. Com a progresssão da doença e conforme as necessidades dos 

doente, os cuidados paliativos assumem uma importância maior e tornam-se o tratamento 

de eleição. Nesta fase é necessário a atuação de uma equipa interdisciplinar treinada e 

especializada em cuidados paliativos, para o controlo dos sintomas físicos, psicossociais e 

espirituais e uma excelente comunicação com o doente e a família (Maciel, 2008). 

Dentro dos princípios dos cuidados paliativos, o terapeuta da fala poderá contribuir 

para alíviar os sintomas nas questões referentes a alimentação e a comunicação. Na 

prestação dos cuidados ao doente pela equipa interdisciplinar dos cuidados paliativos, o 

terapeuta da fala ajuda a prestar um atendimento com qualidade e contribui para melhorar a 

qualidade de vida dos doentes e de suas famílias (Pollens, 2004)
11

. Porém como existem 

poucos terapeutas da fala que trabalham no serviço especializado em cuidados paliativos, 

poucos sabem o que eles podem oferecer, sendo necessário educar e realizar mais pesquisas 

que promovam a atuação deste profissional (Eckman & Roe, 2005). 

Existe pouca formação pré profissional para os terapeutas da fala sobre os cuidados 

dispensados aos doentes em cuidados paliativos (Roe, 2010). Mudar a mentalidade de que 

ainda é possível fazer algo para os doentes com doenças que ameaçam a continuidade da 

vida, seja em qual estágio a mesma estiver, inclusive no estágio avançado é um desafio, que 

passa por mudarmos em como percebemos o papel da nossa profissão. É preciso, diante das 

necessidades deste novo perfil de doentes, formar profissionais sem o sentimento de culpa 

ou de fracasso por não ter o que fazer para “curar” ou reabilitar. E que mesmo diante de 

                                                           
10

 Ministério da Saúde: Programa Nacional de Cuidados Paliativos, 2010 [Consult. 10 Outubro 

2011]. Disponível em: http://www.portugal.gov.pt. 
11

 American Speech-Language-Hearing Association (ASHA): End-of-Life Issues in Speech-

Language Pathology [Consult. 10 Outubro 2011]. Disponível em: 

http://www.asha.org/slp/clinical/endoflife/ 
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uma doença ameaçadora da vida é possível dar conforto, devolver a dignidade e 

proporcionar uma boa morte para os doentes (Roe, 2010). O treinamento específico em 

cuidados paliativos ajudará os terapeutas da fala a perceber todas as questões que envolvem 

estes doentes, inclusive o processo do morrer e desta forma poderá oferecer cuidados 

específicos de qualidade
12

. 

3-A DEGLUTIÇÃO 

A alimentação é o processo pelo qual obtemos os nutrientes necessários para uma 

adequada nutrição e hidratação, sendo imprescindível para sobrevivência de qualquer 

pessoa. Além disto, exerce um papel social, religioso e cultural muito importante na 

sociedade (Taquemori, 2008). Somos um povo que sentamos à volta da mesa com famíla e 

amigos e desta forma interagimos, demostramos afetos e amor. Quando uma pessoa 

apresenta dificuldades durante a alimentação, como não conseguir reter os alimentos na 

boca ou frequentes engasgos e percebe que isto incomoda os outros, ela poderá se isolar e 

por vezes perder a vontade de alimentar-se. Para algumas pessoas comer é um dos maiores 

prazeres da vida e não conseguir fazê-lo pode gerar sentimentos de frustação e angústia nos 

doentes e preocupação nos familiares.  

A deglutição tem a função de transportar os alimentos, a saliva e as secreções orais 

da cavidade bucal até o estômago, garantindo uma adequada nutrição e hidratação sem 

permitir a entrada de nenhuma substância para via aérea. É um processo muito rápido, que 

quase não percebemos, porém envolve um complexo mecanismo sensório-motor regulado 

pelo sistema nervoso central. Acontece muitas vezes ao dia, variando sua frequência de 

acordo com a atividade, durante a alimentação ocorre um maior número de deglutições e no 

sono diminui a frequência.  

Para compreender melhor o mecanismo da deglutição e as anormalidades que 

podem acontecer, é necessário conhecer algumas estruturas envolvidas e a interação neural 
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deste processo. A deglutição exige a coordenação de muitos nervos e mais de 50 músculos 

(Cinocco, 2007).  

Algumas dessas estruturas são: os ossos: hióide, esfenóide, mandíbula e vértebras 

cervicais. Os músculos e outros tecidos importantes são: a orofaringe, músculos 

constritores faríngeos, palato mole, língua - genioglosso, hioglosso e estiloglosso, epiglote, 

esófago, cartilagens cricóide e tireóide, e os músculos do pescoço. Os nervos encefálicos 

são: Trigémeo V (motor e sensitivo), Facial VII (motor e sensitivo), Glossofaríngeo IX 

(motor e sensitivo), Vago X (motor e sensitivo), Hipoglosso XII (motor) e Acessório XI 

(Marchesan, 1999).  

3.1-Fases da Deglutição 

A deglutição é um processo contínuo mas para fins didáticos pode ser dividida em 

três fases, são elas a fase oral, faríngea e esofágica. Outros autores acrescentam uma fase 

anterior a fase oral, denominada preparatória.  

A Fase Oral é voluntária, pois existe um controlo da vontade. Nesta fase, o conteúdo 

a ser deglutido será preparado, qualificado, organizado e ejetado. No estágio de preparação, 

ocorre a incisão, trituração, pulverização e umidificação do alimento pela mastigação para 

formação do bolo alimentar. No estágio da qualificação, que se inicia em associação com o 

estágio de preparação, ocorre a classificação e o reconhecimento da consistência, volume, 

temperatura, paladar, densidade e outras caracteristicas fisicas e químicas do conteúdo a ser 

deglutido. No estágio da organização, o bolo alimentar é posicionado sobre a língua para 

ser ejetado. A ponta da língua posiciona-se atrás dos incisivos superiores gerando fixação 

funcional anterior. No último estágio desta fase, denominada ejeção, a língua toca os 

bordos alveolares formando uma convexidade para conter o bolo alimentar e oscila de 

anterior para posterior, gerando pressão propulsora que empurra o bolo alimentar para a 

faringe. Ao mesmo tempo o palato mole eleva-se, abrindo comunicação com a orofaringe 

(Costa, 1998; Yamada, Siqueira, Xerez, Koch & Costa, 2004). 

A fase faríngea é involuntária, pois não existe mais o controlo da vontade. Durante 

esta fase, ocorre o ajuste do palato mole contra a parede posterior da faringe impedindo um 
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possível escape alimentar para a nasofarínge. Nesta fase a via aérea se fecha e a via 

digestiva se abre para a passagem do bolo alimentar. O alimento percorre a farínge por 

meio da contração dos músculos constritores da farínge em direção a laringofaringe. Quatro 

eventos estão associados ao fechamento da laringe; primeiro ocorre a adução das pregas 

vocais. Segundo as aritenóides se aproximam verticalmente em direção a base da epiglote. 

Em terceiro ocorre a elevação da laringe e por último a epiglote desce. Ocorre a elevação 

do osso hióide, seguido pela faringe. Nesta elevação, a laringe é fortemente puxada contra a 

base da língua, fechando-se. Ao perceber a entrada do bolo alimentar o esfíncter esofágico 

superior superior, localizado na parte superior do esófago relaxa e assim começa a próxima 

e última fase da deglutição (Marchesan, 1999). 

A fase esofágica também é considerada involuntária. É caracterizada pela passagem 

do bolo alimentar pelo esfíncter esofágico superior do esôfago por meio dos movimentos 

peristálticos, que são movimentos musculares involuntários. As ondas peristálticas 

juntamente com a gravidade, levam o alimento para o estômago. Quando o alimento passa 

pela junção gastroesofágica, a onda peristáltica termina. Esta passagem dura em média 8 

segundos (Marchesan, 1999). 

A faringe é um sítio anatómico comum às funções: digestiva e respiratória. Quando 

ocorre a deglutição existem estruturas que permitem a exclusão da respiração, garantindo a 

proteção das vias aéreas (Costa, 1998). Se o mecanismo de proteção for incompleto ou 

incoordenado, poderá ocorrer risco de penetração ou aspiração laringo-traqueal. Como 

consequência da aspiração, doente poderá apresentar pneumonias, que em alguns casos, 

podem levar ao óbito.  

Dificuldades de deglutição que interferem no transporte do bolo alimentar resulta no 

que é conhecido como disfagia e podem causar consequências nutricionais e sociais, com 

repercussões no bem-estar do indivíduo. 

3.2-A Disfagia 

A disfagia é um termo médico definido como "dificuldade de engolir” e resulta de 

anormalidades durante a deglutição, podendo ocorrer em todo caminho percorrido, da boca 
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ao estómago, por sólidos, líquidos e secreções orais (Cinocco, 2007). Não é uma doença 

mas um sintoma de uma doença de base, aumentando a morbidade e mortalidade dos 

doentes com qualquer condição clínica (Santoro, 2008). Poderá trazer prejuízo em relação a 

nutrição, hidratação, ao estado pulmonar, no prazer de alimentar e na vida social do 

indivíduo.  

Os dados epidemiológicos sobre a disfagia em Portugal são escassos. Os estudos 

epdemiológicos que existem sobre disfagia não podem ser aplicados em escala global, pois 

a prevalência das doenças que podem causar disfagia variam nos diferentes continentes 

(Malagelada et al, 2004). Contudo, sabe-se que a disfagia é frequentemente associada a 

doenças sistêmicas e neurológicas, AVE, cancro de cabeça e pescoço, efeitos dos 

medicamentos e o envelhecimento (Yamada et al, 2004, Santoro, 2008). Doentes com 

cancro podem experimentar muitos sintomas e um destes sintomas é a dificuldade para 

engolir (Hutchison, 2010). 

A disfagia pode manifestar-se nos doentes como engasgos, tosse e pigarros 

constantes antes, durante e após as refeições ou sem estar a alimentar, tempo de refeição 

prolongado, dificuldades na mastigação, evita algum tipo de alimento/consistência, 

sensação de alimento parado na garganta, regurgitação nasal, escape de saliva ou alimentos 

pela boca, emagrecimento significativo, pneumonias de repetição, isolamento durante as 

refeições e outros. 

Em relação a etiologia a disfagia pode ser classificada como: neurogénica, causada 

por doenças neurológicas ou musculares; mecânica, causada por alterações nas estruturas 

anatómicas responsáveis pela deglutição; psicogénica, causada por ansiedade e depressão; 

presbifagia, quando está relacionada com o envelhecimento e a iatrogénica, quando é 

causada por medicamentos. 

Baseado numa anamnese e avaliação cuidadosa estabele-se a localização e a 

classificação do tipo de disfagia. Quando as alterações da deglutição acontecem nas fases 

oral e faríngea a disfagia é denominada orofaríngea e quando ocorrem na fase esofágica é 

classificada como disfagia esofágica. A intervenção do terapeuta da fala se restringe apenas 

ás disfagias orofaríngeas. A disfagia orofaríngea é uma condição clínica debilitante e pode 
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manifestar-se clinicamente por perda de peso, desnutrição, desidratação e 

broncopneumonia aspirativa (Santoro, 2008). Por isso, exige atuação de uma equipa 

interdisciplinar composta por médicos, terapeutas da fala, enfermeiros, nutricionistas, 

assistentes sociais, fisioterapeutas e psicólogos. 

A reabilitação da disfagia tem a finalidade de maximizar o potencial funcional ou 

compensatório dentro das limitações da doença ou incapacidades por ela provocada, 

abordando questões físicas e emocionais para uma melhor qualidade de vida. Diante dos 

sintomas apresentados, o terapeuta da fala tem o papel de propor estratégias para promover 

adequada nutrição e hidratação, se possível por via oral, eliminando os riscos de aspiração 

laringotraqueal e consequentes complicações associadas. A intervenção consiste na 

utilização de estratégias compensatórias, estimulação sensório-motora oral, exercícios de 

força e mobilidade para as estruturas que participam do processo da deglutição, 

manipulação da consistência e volume dos alimentos, manobras de deglutição, 

posicionamento da região da cabeça e pescoço, e outras ajudas técnicas. Esta abordagem 

pode ser realizada com ou sem alimentos. A eficácia da reabilitação em disfagia depende 

das estratégias terapêuticas utilizadas capazes de beneficiar a dinâmica da deglutição (Silva, 

2007). 

Alguns doentes não conseguem realizar sozinhos as estratégias propostas e precisam 

da ajuda da família para que as mesmas sejam realizadas. Familiares, cuidadores e todos os 

envolvidos neste processo devem ser acompanhados, por meio de orientações e apoio para 

que o doente consiga realizar atividades e orientações propostas. 

3.3-A Disfagia nos Cuidados Paliativos 

Quando nascemos o nosso corpo e sistema orgánico estão a funcionar com toda a 

velocidade. O metabolismo de um recém-nascido funciona muito rapidamente, comer, 

urinar e defecar acontecem em algumas horas. A medida que aproximamos do fim da vida 

as funções metabólicas desacelera, começamos a perder o interesse pelos alimentos, e 

apresentar dificuldades para engolir (Cinocco, 2007). A falta de apetite, dificuldades para 

alimentar ou até mesmo perder a capacidade de alimentar-se é uma característica frequente 
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em doentes no processo de morte e causam grande angústia e sofrimento para os doentes e 

família (Taquemori, 2008).  

Um dos alicerces fundamentais dos cuidados paliativos é controlo impecável dos 

sintomas (Maciel, 2008). Nos doentes em cuidados paliativos é possível encontrar variados 

sintomas, sendo a dor o principal. Entretanto, existem outros inúmeros sintomas que 

também devem ser alvo da atenção dos profissionais da saúde que atendem doentes em 

cuidados paliativos. Muitos profissionais ignoram ou não se dão conta do número de sinais 

e sintomas que estes doentes apresentam (Chiba, 2008). Compreender quais sintomas 

ocorrem e a eficácia das intervenções é essencial para prestar um atendimento com 

qualidade, porém informações relacionadas com a eficácia das intervenções estão carentes 

na literatura (Hermann & Looney, 2001). Existem profissionais especialistas na 

identificação e na prestação de cuidados específicos para determinadas dificuldades 

apresentadas pelos doentes.  

Um destes sintomas é a disfagia, que além de causar desconforto ao doente pode 

resultar em complicações médicas, tais como comprometimento respiratório, desidratação e 

desnutrição, causando um grande impacto na qualidade de vida dos doentes e família. Em 

equipas onde existe a prestação dos serviços do terapeuta da fala nos cuidados paliativos 

existe um reconhecimento maior das dificuldades de comunicação e deglutição 

apresentadas pelo doente (Roe, 2004). 

Alguns estudos apontam sua ocorrência nos cuidados paliativos. 

Um estudo identificou os sintomas mais comuns nos 7 últimos dias de vida dos 

doentes de um hospício. Em relação ao diagnóstico médico, 83 doentes tinham cancro: 

pulmão (n=33), cólon (n=11), mama (N=8), rins (n=6), outras formas de cancro (n=25). Os 

outros doentes tinham, doença cardiovascular (n=5), DPOC (n=3), outros diagnósticos 

(n=7) e dados dos doentes não localizados (n=2). Da amostra do estudo, 50% apresentaram 

disfagia na última semana de vida. Foram encontrados vários sintomas mas os mais comuns 

foram dor, dispneia, letargia, disfagia e congestão terminal. Os autores ressaltaram que a 

disfagia é um sintoma raramente investigado (Hermann & Looney, 2001). 



35 

 

Outro estudo realizado a fim de verificar os sintomas mais comuns nos ultimos 6 

meses de vida dos doentes com cancro de cabeça e pescoço, encontrou 45% dos 93 doentes 

com disfagia, sendo o segundo sintoma mais frequente, depois da dor (Price, Moore, 

Moynihan & Price, 2009).  

Existem poucos estudos sobre a prevalência da disfagia com doentes em cuidados 

paliativos com cancro que não afetam a cabeça e pescoço (Roe, Leslie, Drinnan, 2007). A 

disfagia pode ser uma sintoma significativo e mais prevalente do que reconhecido em 

doentes que recebem cuidados paliativos com doenças que normalmente não estão 

associadas com a disfagia orofaríngea, como outros tipos de cancros que não sejam os que 

afetam a cabeça e o pescoço (Roe et al, 2007).  

Addington-Hall et al (1998) constataram que até 63% dos doentes com cancro e 

48% de doentes com doenças não malignas apresentaram disfagia durante o último ano de 

sua vida. Além disto 37% dos doentes com cancro e 56% dos doentes com doenças não 

malignas tiveram dificuldades de deglutição por mais de 6 meses. Um outro estudo 

prospectivo foi realizado com o objetivo de descrever a disfagia em doentes em cuidados 

paliativos com doenças malignas que não sejam o cancro de cabeça e pescoço. Os 

resultados suportam a hipótese de que doentes com cancro que não afetam a cabeça eo 

pescoço estão em risco de desenvolver os sintomas de disfagia orofaríngea, impactando 

significativamente a qualidade de vida. Além disto, disfagia de diferentes gravidades pode 

ocorrer em qualquer estágio da doença e pode ser transitória ou permanente. (Roe et al, 

2007).  

3.4-O Papel do Terapeuta da Fala em Doentes com Disfagia nos Cuidados 

Paliativos 

Na abordagem da terapia convencional, o terapeuta da fala avalia todo o processo da 

deglutição e conforme os dados encontrados estabelecem-se estratégias e condutas 

terapêuticas que minimizam os efeitos dos distúrbios da deglutição, garantindo ao indivíduo 

uma adequada nutrição, hidratação com a proteção das vias aéreas inferiores (Pollens, 

2004).  
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Quando o diagnóstico de uma doença que ameaça a continuidade da vida é feita, 

começa a abordagem dos cuidados paliativos, que pode perfeitamente ser fornecido 

juntamente com os cuidados curativos. Com a evolução da doença e conforme a 

necessidade do doente, a reabilitação paliativa passará a ser o principal tipo de atendimento 

prestado. Neste momento, todos os cuidados fornecidos ao doente devem ter o objetivo de 

proporcionar o seu conforto. 

O foco do terapeuta da fala nos cuidados paliativos em doentes com disfagia, será 

de proporcionar satisfação e prazer durante a alimentação, com o máximo de conforto para 

o doente. (Pollens, 2004; Pinto, 2009). Neste momento, o objetivo não será de reduzir o 

risco de aspiração mas de aliviar os sintomas, otimizando a deglutição em relação aos sínais 

clínicos de disfagia, por meio do desenvolvimento de estratégias compensatórias que 

permitirá ao doente comer por via oral durante o maior tempo possível (LeJeune & Gunter, 

2007)
13

. Além disso, promove interações entre os membros da família, durante a 

alimentação, e orienta e apoia os doentes, a família e os cuidadores, a fim de proporcionar 

prazer, satisfação e conforto durante a alimentação (Pollens, 2004, Pinto, 2009).  

A intervenção do terapeuta da fala, geralmente é de curto prazo e consiste em 

minimizar os riscos durante a alimentação por meio do ensino ao doente e família de 

estratégias compensatórias durante o processo da deglutição e monitorar os sintomas de 

aspiração (Levy et al, 2004). A sua atuação consiste em sugerir manobras de cabeça e 

postura durante a alimentação que possa garantir uma alimentação mais agradável, orientar 

quanto ao volume e as consistências dos alimentos podendo espessar líquidos ou deixar 

alimentos sólidos mais moles e indicar sobre os melhores utensílios como colheres e copos 

adaptados para tornar a alimentação mais confortável (Cheville, 2001, Taquemori, 2008, 

                                                           
13

 American Speech-Language-Hearing Association (ASHA): End-of-Life Issues in Speech-

Language Pathology [Consult. 10 Outubro 2011]. Disponível em: 

http://www.asha.org/slp/clinical/endoflife/ 

 



37 

 

Pinto, 2009). Neste momento é importante sempre considerar os desejos dos doentes e da 

família, respeitando questões sociais e culturais que possa refletir nas opiniões
14

. 

 Quando a alimentação por via oral já não é mais possível cabe ao terapeuta da fala 

expor quais são as suas recomendações para vias alternativas de alimentação para a equipa. 

Médicos podem indicar via alternativa para a alimentação com base nos dados encontrados 

pelo terapeuta da fala. O papel do terapeuta da fala será de orientar e apoiar o doente, a 

família e equipa na tomada de decisões sobre vias alternativas de alimentação (Eckman & 

Roe, 2005). Algumas destas opções podem ser comer e beber por via oral, com auxílio das 

estratégias do terapeuta da fala, alimentação por sonda, uma combinação dos dois ou retirar 

a hidratação e nutrição (Levy et al, 2004). A vontade do doente deve ser sempre 

considerada, até mesmo quando é para recusar a orientação de não comer nada por boca, 

mesmo com o risco de aspiração, ou quando é para optar por determinados tipos de 

alimentos com base nos fatores sociais, importância cultural, familiar ou religiosa  (Pollens, 

2004; Levy et al, 2004). O terapeuta da fala deverá orientar o doente para minimizar as 

complicações para proporcionar uma alimentação agradável (Pollens, 2004).  

Muito se tem discutido sobre a administração da alimentação e hidratação artificiais 

(AHA), sobre quais os benefícios, inconvenientes, indicações e contraindicações em 

pessoas gravemente doentes (Levy et al, 2004; Gonçalves, 2006). Quando um doente 

consegue, quer e pode se alimentar por via oral, de forma natural, deve se prestar a 

assistência adequada e necessária para que o doente consiga comer e beber por esta via 

(Gonçalves, 2006). A maioria dos doentes preferem alimentar-se por via oral (Lin, Lin, 

Liou, 2011). A nutrição por via oral ainda é o manejo ideal em pacientes que estão em 

cuidados paliativos (Fainsinger, 1998). Já a alimentação e hidratação artificiais são 

considerados tratamentos e requer intervenção dos profissionais de saúde (Gonçalves, 

2006). Embora, não exista um amplo consenso sobre a AHA e possa parecer incoerente 

num primeiro momento, sabe-se agora que a hidratação e nutrição artificial ao final da vida 
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pode fornecer pouco ou nenhum benefício para a qualidade de vida do doente. Mas pelo 

contrário, poderá contribuir para o surgimento de sintomas desagradáveis e fazer o período 

que se aproxima da morte mais desconfortável. A única circunstância que justificaria a 

AHA seria o sofrimento por sentir fome e sede, o que não acontece nos doentes agónicos 

(Gonçalves, 2006). Quando o desconforto da fome é superior ao desconforto da introdução 

e manutenção da sonda nasogástrica, justificaria a administração de alimentos por esta via 

(Gonçalves, 2006). Nesta situação, depois do médico dar as explicações necessárias, o 

doente deve decidir os potenciais benefícios de receber ou não a AHA (Levy et al, 2004; 

Gonçalves, 2006; Reirz, Motter, Buffon, Scatola, Fay & Manzini, 2008). Em algumas 

doenças, como o cancro de cabeça e pescoço, a hidratação pode desempenhar um papel 

importante no início da doença mas quando se aproximam do fim da vida pode causar 

edemas, náuseas e vomitos e congestão pulmonar (Goldstein et al, 2008). É importante 

informar a família que o seu amado não vai morrer de fome e não é a abstenção ou 

suspensão da AHA que vai matá-lo (Gonçalves, 2006; Cinocco, 2007). Questões no âmbito 

cultural, religioso, emocional e vontade da família devem ser levadas em consideração, 

sempre respeitando a autonomia do doente. Um dos papeis do terapeuta da fala será de 

discutir com a equipa, família e doente sobre as opções de alimentação ou não alimentação. 

Dentro dos princípios dos cuidados paliativos, quando um tratamento com o intuito 

de prolongar a vida já não oferece benefícios ao doente e quando se decide, com critérios 

clínicos definidos, interropmer o tratamento não significa abandonar o doente. A AHA é 

considerada um tratamento e por isso a abstenção ou suspensão do mesmo não significa 

matar ou abandonar o doente. Neste momento é preciso oferecer um outro tipo de 

tratamento, com o objetivo de diminuir o seu sofrimento e proporcionar uma melhor 

qualidade de vida (Gonçalves, 2006). 

Um estudo retrospectivo foi realizado com o objetivo de estabelecer condutas do 

terapeuta da fala nos idosos institucionalizados em cuidados paliativos. As condutas 

realizadas pelo terapeuta da fala foram; grau de auxílio e posicionamento durante a 

alimentação, utensílios alimentares, adaptação da consistência dos alimentos, manobras 

para facilitar a deglutição e uso de espessante para líquidos. Foi observado que 93% dos 

idosos necessitaram de auxílio total durante as refeições, 60% apresentaram necessidade de 
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posicionamento, 27% de adaptação ao utensílio alimentar, 100% dos idosos necessitaram 

de adaptação da consistência alimentar, 67% de adaptação das manobras de deglutição e 

80% necessitaram do uso de espessante nos líquidos. Os autores do estudo concluíram que 

os doentes que continuaram com a via oral para alimentação, depois da decisão da equipa e 

família foram auxiliados com as condutas do terapeuta da fala durante a alimentação 

(Pelegrini, Santos, Bitar, Odierna & Ribeiro, 2010). 

Poucos são os terapeutas da fala que trabalham em equipas especializadas em 

cuidados paliativos. Terapeutas da fala tem observado que quando o serviço desta 

especialidade é introduzido dentro de um hospício e um programa de educação é realizado, 

o número de indicações para o terapeuta da fala aumentam (Roe, 2004). Pode parecer 

estranho a presença deste profissional no serviço de cuidados paliativos, mas é importante 

lembrar que a disfagia é um dos sintomas que mais tem impacto na qualidade de vida dos 

doentes.  

4-COMUNICAÇÃO NOS CUIDADOS PALIATIVOS 

A comunicação é o processo pelo qual transmitimos e recebemos mensagens e que 

nos pemite interagir com os outros. É o meio pelo qual nos conectamos com o outro, sem 

nós ficamos isolados e incapazes de afetar o mundo ao nosso redor (Costello, 2009). A 

comunicação pode acontecer por meio da linguagem oral e escrita e também pela 

linguagem não verbal, tais como, a expressão facial e os gestos. A linguagem é uma parte 

importante da comunicação que utiliza a percepção, a compreensão e a produção da 

atividade motora de articular as palavras- a fala propriamente dita (Steenhagen, 2009). 

A comunicação desempenha um papel muito importante nos cuidados aos doentes 

em cuidados paliativos (Lin et al, 2011). Na literatura é possível encontrar várias 

referências sobre a comunicação nos cuidados paliativos relacionados com: a informação 

prestada ao doente e a família sobre as condições de saúde, sintomas e tratamentos do 

doente, comunicação entre os profissionais da equipa de saúde e transmissão de notícias 

difíceis (Costello, 2009). Entretanto, poucas são as referências sobre os distúrbios da 

comunicação devido a um problema de fala ou linguagem nos doentes em cuidados 
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paliativos. Estes poucos estudos, quase que na sua totalidade, estão relacionados a doentes 

adultos e idosos. Os estudos sobre as alterações de comunicação, cuja fala está 

comprometida na população infantil enfrentando a fase final da vida são escassos na 

literatura (Costello, 2009). 

Doentes em cuidados paliativos podem apresentar distúrbios da comunicação, sendo 

que muitas vezes a capacidade para se comunicarem está severamente comprometida. Salt 

& Robertson (1998) encontraram 92% dos doentes de um hospício com desordens da 

comunicação. Em outro estudo retrospectivo realizado por Jackson et al (1996) em 

Hospices foi identificado comprometimento da comunicação em 27% de um grupo de 335 

doentes. Vários destes doentes tinham dificuldades na produção da fala e outros 

apresentaram alterações de linguagem ou cognitivas (MacDonald & Armstrong, 2004).   

As habilidades comunicativas, muitas vezes, se tornam mais limitadas com o 

declínio da saúde. Dificuldades para articular, estruturas anatómicas alteradas, dificuldades 

respiratórias, afasias, apraxias e disartrias encontradas em doentes em cuidados paliativos, 

podem afetar a inteligibilidade da comunicação oral. Estas dificuldades representam 

barreiras na transmissão da mensagem pelo doente no processo de morte. A disartria 

acomete muitos doentes com esclerose lateral amiotrófica e cancro podendo deixar a fala 

lenta, fraca, imprecisa, prejudicando inteligibilidade da fala, o que poderá levar o doente a 

se isolar (Cheville, 2001; Brownlee & Palovcak, 2007). Tumores ou cirurgia que afetam as 

estruturas que participam da articulação da fala, como a língua, poderá comprometer a fala. 

No cancro avançado, também é possível observar, com frequência, perturbação mecânica 

da fala (Cheville, 2001). 

Doentes com cancro avançado podem apresentar distúrbios cognitivos, o que poderá 

complicar a doença e o seu tratamento, aumentar a necessidade de cuidadores, afetar as 

trocas interpessoais e causar insegurança e frustação nos doentes. As dificuldades de 

atenção, concentração e memória de curto prazo podem causar frustação e desencorajar os 

doentes (Cheville, 2001). Pode-se ainda verificar que as alterações nas habilidades 

cognitivo-lingüísticas podem ser negativamente julgados como falta de clareza na fala.  
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Estas dificuldades de comunicação podem resultar em isolamento social, frustação, 

medo, depressão, sentimentos de falta do controlo do seu ambiente, dificuldades de prestar 

um bom controlo da dor e de outros sintomas e do atendimento psicossocial, dificuldades 

de expressar sua vontade no final da vida e na comunicação com a família, amigos e equipa 

(Salt, Davies & Wilkinson, 1999; Brownlee & Palovcak, 2007; Lin et al, 2011). É preciso 

saber identificar e compreender a natureza dos déficits dos doentes para poder tranquilizá-

los e encorajá-los nos esforços terapêuticos (Cheville, 2001). 

4.1-O Papel do Terapeuta da Fala em Doentes com Distúrbios da 

Comunicação nos Cuidados Paliativos  

Quando estas alterações ocorrem, o papel do terapeuta da fala pode ser de grande 

importância no desenvolvimento de estratégias que ajudem ao doente na tomada de 

decisões, a cumprir seus objetivos no fim de sua vida, quando possível e proporcionar uma 

maior proximidade social e emocional entre o doente e os cuidadores envolvidos neste 

processo (Pollens, 2004). O terapeuta da fala auxilia e dá suporte para que o doente consiga 

seguir comandos e comunicar suas necessidades básicas e propõe estratégias para que o 

doente consiga tomar decisões e participar do seu cuidado. 

Este profissional é especialista em identificar e propor as melhores alternativas para 

que o doente possa expressar todos os seus desejos, emoções, perguntas, pedidos e dúvidas 

relacionados com os cuidados da saúde, necessidades básicas, emocionais e espirituais e 

questões do fim da vida. O tratamento realizado pelo terapeuta da fala nos cuidados 

paliativos consiste no alívio sintomático, prevenção de complicações e manutenção do ideal 

máximo da função. 

Alterações da comunicação também podem trazer dificuldades para a equipa 

abordar as questões relacionadas aos cuidados com a saúde física e emocional do doente e 

temas relacionados a fase final da vida, como, a transmissão de más notícias e o processo 

do morrer (Pollens, 2004). O terapeuta da fala orienta, educa e cria estratégias para 

proporcionar uma comunicação mais eficaz entre equipa, doente e família (Pinto, 2009). O 



42 

 

objetivo dessas intervenções é que o doente produza um discurso mais inteligível e natural 

possível (Cheville, 2001).  

A Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA) pode ser indicada para as 

pessoas que apresentam uma deficiência severa de comunicação verbal, com um discurso 

ininteligível, podendo atender as metas globais dos cuidados paliativos (Cheville, 2001; 

Brownlee & Palovcak, 2007). A CCA consiste em um dispositivo projetado para aumentar, 

complementar ou substituir a fala e tem o objetivo de maximizar a função, auxiliar na 

tomada de decisões, oferecer oportunidades de crescimento pessoal, manter as relações, 

diminuir a ansiedade e frustação e melhorar a qualidade de vida (Brownlee & Palovcak, 

2007). A CCA compensa de maneira temporária ou permanentemente as dificuldades de 

indivíduos com desordens severas de expressão, permitindo aos doentes uma comunicação 

em vários contextos com uma maior participação na vida social (Gonçalves, 2008). Depois 

de avaliar a comunicação e assim que as dificuldades da fala forem detectas, caso seja 

necessário, deve ser informado ao doente sobre a possível utilização da CCA o mais 

precocemente possível.  

Abordagens clínicas para a reabilitação cognitiva são aplicados para maximizar a 

função. A terapia da fala estabelece estratégias para melhorar a capacidade de 

comunicação, contornando o déficit de linguagem (Cheville, 2001). A família deve fazer 

parte do tratamento e devem ser ensinados a todos os participantes deste processo as 

estratégias a fim de melhorar as competências de comunicação do doente (Cheville, 2001). 

O resultado esperado da intervenção, neste momento, é que o doente consiga se comunicar 

com sua família, amigos e equipa, expressar suas vontades, desejos e dúvidas e não 

necessariamente que suas habilidades melhorem. 

Outro papel importante do terapeuta da fala nos cuidados paliativos é de comunicar 

com os membros da equipa interdisciplinar do hospício. Fornecer os dados da avaliação da 

comunicação, cognição e disfagia e informar sobre o seu parecer e a melhor conduta 

relacionada com o atendimento ao doente e receber informações da equipa sobre o plano 

geral de cuidados para o doente e para a família fazem parte da atuação do terapeuta da 
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fala. É importante proporcionar educação sobre estratégias relacionadas a assistência ao 

doente e sobre técnicas utlizadas no ambito de atuação do terapeuta da fala (Pollens, 2004).  

Crianças em cuidados paliativos também podem apresentar dificuldades de 

comunicação. O serviço prestado pelo terapeuta da fala na população infantil deverá 

ocorrer o mais cedo possível com o objetivo de ajudar a criança a maximizar seu potencial 

de comunicação (Salt et al, 1999). O terapeuta da fala desempenha um papel vital no apoio 

a crianças com doenças limitantes da vida, que apresentam dificuldades de comunicação. O 

papel deste profissional está em apoiar estas crianças para que consigam interagir da 

melhor maneira possível com sua família. Caso seja necessário, deve ser considerada, 

sempre que possível, a indicação da CCA para que a criança tenha oportunidade de 

comunicar com sua família e cuidadores e recuperar um senso de controlo sobre o seu 

ambiente (Costello, 2009). 

O terapeuta da fala é especialista em avaliar e propor estratégias que auxiliem os 

doentes em cuidados paliativos com dificuldades de comunicação, podendo dar um 

contributo valioso como membro participante da equipa interdisciplinar na prestação de um 

serviço de cuidados paliativos com qualidade (Pollens, 2004). 

5-ALGUMAS DOENÇAS DE ATUAÇÃO DO TERAPEUTA 

DA FALA NOS CUIDADOS PALIATIVOS 

Os cuidados paliativos podem e devem ser fornecidos a todos os doentes com 

doenças que ameaçem a continuidade da vida e não apenas para doentes oncológicos em 

fase terminal como acontecia no hospício tradicional. Além disto, os cuidados paliativos 

moderno, difere do hospício tradicional, uma vez que é perfeitamente aplicável no início ou 

em qualquer fase do curso de uma doença crónica, em conjunto com outros tratamentos que 

visam prolongar a vida (Goldstein et al, 2008). Pessoas com várias outras doenças 

limitantes da vida também necessitam do controlo dos sintomas físicos, psicológicos e 

espitituais, da abordagem das questões referentes a morte e de cuidados específicos de 

saúde.  
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É preciso saber identificar as necessidades destes doentes e fornecer os cuidados 

necessários, adequando os serviços já existentes. Foi realizado um estudo em vários 

hospícios da Alemanha para determinar o papel dos cuidados paliativos em doentes com 

doenças não oncológicas. Num total de 4182 doentes internados em unidades de cuidados 

paliativos, 96,5% tinham o diagnóstico de cancro e apenas 3,5% de doenças não malignas. 

Este número total de internações de doentes com doenças não malignas na Alemanha é 

baixo. Apesar do crescente aumento do número de doentes com doenças não malignas 

poucos conseguem ter acesso aos serviços de cuidados paliativos (Ostgathe et al, 2010). 

É comum o terapeuta da fala prestar consultas a pessoas com doenças que ameaçam 

a continuidade da vida, mas poucos atuam em equipas especializadas de cuidados paliativos 

(Roe, 2004). Algumas doenças em que o terapeuta da fala poderá atuar estão descritas 

abaixo. Foi enfatizado os sintomas relacionados com a atuação do terapeuta da fala. 

5.1-Cancro de Cabeça e Pescoço  

Os cuidados paliativos em doentes com cancro de cabeça e pescoço devem ser 

oferecidos em conjunto com tratamentos que visam o prolongamento da vida, já que estes 

doentes passam por períodos em que os sintomas da doença estão menos presentes 

intercalados com episódios de doença grave, debilitante e numerosos sintomas físicos e 

psicológicos (Goldstein et al, 2008).  

Um dos elementos fundamentais para prestar um bom atendimento aos doentes com 

cancro de cabeça e pescoço e família é atuação de uma equipa interdisciplinar, pois estes 

doentes apresentam variados tipos de sintomas físicos e psicológicos. Alguns destes são: 

dor, disfagia, perda de peso, alterações na fala e voz, xerostomia, sialorréia, alteração do 

paladar, mucosite, feridas, perda auditiva, dermatites, osteorradionecrose, desfiguração, 

depressão e ansiedade (Mitra, Mishra & Bhatnagar, 2006; Goldstein et al, 2008).  

O cancro de cabeça e pescoço e os seus tratamentos, traz inúmeras sequelas 

funcionais, uma vez que as estruturas anatomo-fisiológicas atingidas são responsáveis por 

funções como a voz, a fala, a degluticão, o olfato e o paladar (Vieira & Monteiro, 2008). 

Por consequência, estes doentes, podem apresentar, alterações na comunicação oral (voz e 
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fala) e na deglutição, com diferentes graus de severidade. Estes distúrbios, 

independentemente do grau de severidade, causam impacto em diferentes aspectos da vida 

do doente, sejam físicas ou psicológicas. O terapeuta da fala atua sobre questões referentes 

a fala, voz, mastigação, deglutição e mímica facial. Sua intervenção deverá começar no 

início do tratamento, no período pré-operatório, oferecendo apoio ao doente e família e 

abordando todas as dificuldades de fala, voz e deglutição do pós operatório (Defina, Massih 

& Mamede, 2003, Goldstein et al, 2008).  

A disfagia é um dos sintomas mais freqüentes do cancro de cabeça e pescoço e do 

seu respectivo tratamento, especialmente para aqueles com estádio avançado da doença. A 

disfagia pode ter origem no tumor primário e nos tipos de tratamentos, tais como, a cirurgia 

e radioterapia, podendo ser de diferentes graus de severidade e temporária ou pemanente 

(Goldstein, Genden & Morrison, 2008). Um estudo realizado verificou que a disfagia foi 

um sintoma presente em 45% do total de 93 doentes com cancro de cabeça e pescoço, 6 

meses antes de morrer, sendo o segundo sintoma mais prevalente encontrado (Price et al, 

2009). O terapeuta da fala é o profissional especializado na identificação da disfagia e 

desenvolve estratégias para o tratamento adequado (Cheville, 2001). Devido a alta 

prevalência da disfagia em doentes com cancro de cabeça e pescoço é quase certo a 

presença de um terapeuta da fala na equipa que prestará os cuidados de saúde a estes 

doentes. 

Um estudo foi realizado com o objetivo de descrever os sintomas apresentados 

pelos doentes com cancro de cabeça e pescoço no fim da vida na unidade de cuidados 

paliativos. Foram econtrados em 78,7% dos doentes dificuldades de comunicação, com 

uma associação estatisticamente muito significativa para as dificuldades de comunicação 

com ou sem a presença de traqueostomia e 90,4% do total dos doentes com disfagia (Lin et 

al, 2011). Outro estudo encontrou a disfagia em 79% dos doentes com cancro de cabeça e 

pescoço em estágio final de um hospício, sendo que 53% tinham se tratado com cirurgia e 

radioterapia e 37% com radioterapia (Forbes, 1997). 

O tumor e os seus tratamentos, tais como, as cirurgias de lábios, língua, mandíbula, 

dentes, palato duro, palato mole ou qualquer outra estrutura participante da articulação 
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provocam alterações nos mecanimos da fala, dificultando a inteligibilidade do discurso. 

Existem várias estratégias utilizadas pelo terapeuta da fala, dependendo da natureza do 

cancro, tratamentos, cirurgias e condições clínicas do doente que podem ajudar os estes a 

desenvolver um discurso mais inteligível. A comunicação, também, pode ser difícil para 

doentes com cancro de cabeça e pescoço por causa da traqueostomia ou pela obstrução das 

vias aéreas devido a presença do tumor. Em um estudo com doentes de cancro de cabeça e 

pescoço em cuidados paliativos foi encontrado em 100% dos doentes com traquestomia 

dificuldades de comunicação (Lin et al, 2011). O doente com laringectomia total pode se 

comunicar por meio de uma laringe eletrónica ou pela fala esofágica, esta última requer um 

compromisso mais longo com a terapia, mas permite maior independência comunicativa. 

As alterações da voz (disfonia) podem ocorrer devido aos problemas na fala, que podem ser 

por anormalidades na fala ou decorrentes de lesões ou cirurgias de lábio, língua, dentes ou 

palato duro (Mitra et al, 2006). Podem, também, ser por consequências da radioterapia. que 

provoca edema, fibrose O objetivos da terapia será de realizar orientações sobre higiene 

vocal, ou seja, cuidados com a voz e redução do esforço e da fadiga vocal. 

É preciso estar atento a todos sintomas apresentados por estes doentes, pois as 

dificuldades com a deglutição, fala e voz, podem ser decorrentes dos outros sintomas como 

a dor, mucosite e xerostomia, assim como, os sintomas psicológicos, como a frustação 

gerada pela desfiguração da face. 

5.2-Doenças Pulmonares 

As funções respiração e deglutição compartilham estruturas anatómicas em comum, tais 

com, boca, faringe e laringe (O’Kane & Groher, 2009). Quando ocorre alterações em uma 

destas funções pode levar a alterações na outra. A sincronia entra a deglutição e a 

respiração é essencial para a prevenção da aspiração laringo-traqueal, assim como para uma 

adequada nutrição e hidratação (Martin-Harris, Brodsky, Price, Michel & Walters, 2003; 

Hiss, Strauss, Treole, Stuart & Boutilier, 2004). Quando ocorre a deglutição, existem 

mecanismos de proteção que atuam para impedir que o alimento entre para a laringe.  
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Pessoas com a doença pulmonar obstrutiva crónica podem ser susceptíveis a 

incompetência respiratória, que por consequência poderá alterar a deglutição e 

descompensação adicional da função respiratória, levando ao aumento da mortalidade 

(O’Kane & Groher, 2009).  

A OMS prevê que a DPOC atinja 210 milhões de pessoas em todo mundo. É uma 

doença de alta prevalência a nível mundial, estando em 4º lugar como causa de morte e a 

previsão é que aumente o número de pessoas a desenvolver DPOC (Araújo, 2008; (O’Kane 

& Groher, 2009). É uma doença grave que pode causar incapacidades relevantes. Em 

Portugal é uma doença de elevada prevalência, com significativa mortalidade e morblidade 

(Araújo, 2008). 

Um estudo foi realizado com o objetivo de identificar sintomas de disfagia em 

indivíduos com DPOC. Foram encontrados sintomas de disfagia nos doentes que 

participaram do estudo, que foram associados com as fases faríngea e esofágica da 

deglutição, bem como com o mecanismo de proteção das vias aéreas, história de 

pneumonia, e sintomas nutricionais (Chaves, Carvalho, Cukier, Stelmach & Andrade, 

2011).  

5.2-Doenças Neuromusculares 

As doenças neuromusculares (DNM), englobam um grupo de afecções, de origem genética 

e que estão associadas ao comprometimento primário da unidade motora (Reed, 2002). 

Engloba as doenças dos músculos (Miopatias), doenças dos nervos (Neuropatias), doenças 

dos cornos anteriores da medula (Atrofia Espinais) e as pertubações da junção 

neuromuscular (Miastenias) e outras
15

. Atingem todas as faixas etárias, sendo que na 

infância a maior parte é geneticamente determinada, sendo as formas adquiridas mais raras 

do que nos adultos (Reed, 2002). Segundo dados estastísticos internacionais, estima-se que 
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Portugal tenha mais de 5000 afetados 
16

. Existem um grupo vastíssimo de doenças 

neuromusculares, que podem ser classificadas em grupos com as diferentes topografias 

dentro da unidade motora (Reed, 2002).  

Manifestações da sintomatologia da doença estão relacionadas ao diagnóstico das 

doenças neuromusculares. Alguns sinais clínicos sugestivos das doenças neuromusculares, 

como acometimento da musculatura orofacial, incapacidade de mastigação e dificuldade de 

deglutição, estão relacionados com a área de intervenção do terapeuta da fala. 

5.2.1-Esclerose Lateral Amiotrófica 

É uma doença neurológica degenerativa, neuromuscular, de rápida progressão e leva 

rapidamente a dependência total. Sua incidência estimada é de aproximadamente 2,5 

casos/100.000 hab./ano e a prevalência de 2,5 a 8,5 casos por 100.000 habitantes (Traynor,  

Codd & Corrl, 1999; PARALS, 2001; Arantes, 2009).  

A causa é provavelmente multifatorial. Os primeiros sintomas da Esclerose Lateral 

Amiotrófica (ELA) são variados, podem começar por fraqueza muscular e atrofias de, por 

exemplo de uma mãos ou pernas. As mãos, geralmente são afetadas primeiro (Rowland, 

1997). Com a evolução da doença pode ser observado avançado grau de disfagia (Borásio 

& Voltz, 1997). Nos estágios mais avançados o doente poderá ficar imóvel ou com atrofia 

muscular grave, com dificuldades em comunicar, em alimentar-se e em respirar. Por ser 

uma doença que afeta o nerônio motor, a maioria dos casos acontecem sem alterações 

cognitivas. Porém alguns estudos do funcionamento neuropscológico indicaram que até um 

terço dos indvíduos com ELA apresentam alterações cognitivas significativas
17

 

Como uma doença que ameaça a continuidade da vida, com um prognóstico de vida 

curto, os cuidados paliativos é o tratamento de eleição e consiste na atuação de uma equipa 
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interdisciplinar para o controlo sintomático, excelente comunicação, diminuir o sofrimento 

e promover a qualidade de vida.  

 O terapeuta da fala atua no controlo dos sintomas relacionados aos distúrbios da 

comunicação, tais como, as alterações progressivas do discurso e a disartria, e com as 

dificuldades com a alimentação, tais como, a disfagia. Estes doentes perdem o controlo dos 

movimentos tornando dependentes de situações básicas da vida. Alguns dos critérios, 

dentre outros, para indicação para cuidado paliativos, relacionadas com a área de atuação 

do terapeuta da fala em doentes com ELA são dificuldades para falar, com discurso pouco 

inteligível, progressão da dieta normal para pastosa e complicações de risco de vida, como 

a pneumonia aspirativa recorrente (Arantes, 1999). 

Os problemas de comunicação dos doentes com esclerose lateral amiotrófica talvez 

a pior consequência da ELA seja perder a capacidade para falar e representa um desafio 

(Brownlee & Palovcak, 2007)
18

. Apesar das dificuldades e não existir maneira de evitar 

estas perdas, o terapeuta da fala poderá auxiliar estes doentes a manter sua capacidade de 

comunicar por meio de estratégias compensatórias e com a CCA
19

. A CCA pode oferecer 

muitos benefícios e consequentemente pode melhorar a qualidade de vida dos doentes com 

ELA.  

Quando um doente com ELA apresenta sintomas de disartria, é papel do terapeuta 

da fala realizar uma avaliação clínica do mecanismo oral da fala, determinar o tipo e a 

severidade da disartria, desenvolver estratégias compensatórias eficazes, estabelecer o nível 

de inteligibilidade da fala e considerar se uma comunicação aumentativa e alternativa é 

apropriada (Brownlee & Palovcak, 2007). 
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5.2.2-Distrofia Miotónica de Steinert 

A distrofia miotónica de Steinert (DMS) é a forma mais frequente de distrofias 

musculares, sendo caracterizada por miotonia, fraqueza muscular progressiva, atrofia da 

musculatura do pescoço, da face e das partes distais dos membros e vários 

comprometimentos sistémicos (Chiappetta et al, Oda, Zanoteli, Guilherme &, Oliveira, 

2001; Torricelli, 2004). 

O aspecto facial é caracterizado por atrofia dos músculos da mímica, ptose 

palpebral, boca entreaberta, com os ângulos retraídos, dificuldade para sorrir, fraqueza e 

atrofia dos músculos mastigatórios e uma aparência facial sem expressão. Estes doentes 

podem apresentar ainda, alterações da musculatura orofaríngea e respiratória, que são 

fatores responsáveis pelos distúrbios da deglutição (disfagia), da fala e respiratórios. 

(Chiappetta et al, 2001). 

Foi realizado um estudo com doentes com distrofia miotónica de Steinert com o 

objetivo de avaliar e classificar a deglutição orofaríngea por meio da avaliação do terapeuta 

da fala e nasofibrolaringoscopia, incluindo os aspectos anátomo-funcionais dos órgãos 

fonoarticulatórios, e as funções do sistema estomatognático relacionadas à deglutição. O 

estudo consistiu de uma avaliação realizada pelo terapeuta da fala e da realização do exame 

nasofibrolaringoscopia. Foi observado que todos os doentes (100%) apresentaram 

desordens na musculatura do sistema estomatognático, sendo consideradas como alteradas 

ou até muito alteradas. Foram encontradas alteradas as seguintes funções: mastigação 

(100%), respiração (100%) , fala (75%) e voz (55%). Do total dos doentes avaliados, 95% 

apresentaram alterações de deglutição, após avaliação do terapeuta da fala, com maior 

dificuldade para deglutir alimentos consistentes (Chiappetta et al, 2001). 

5.3.3-Miastenia Grave Auto-Imune Adquirida 

A miastenia grave auto-imune adquirida (MGAA) é uma doença neuromuscular 

auto-imune e as principais manifestações são decorrentes do aumento da fraqueza e da 

fadiga dos músculos voluntários a situações de esforços (Oda, Chiappetta, Annes, 

Marchesan & Oliveira, 2002).  
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A disfagia pode manifestar-se no início da doença e ser um dos principais sintomas 

no decorrer da doença, mas é subestimada por muitos clínicos (Oda et al, 2002). Foi 

realizado um estudo com o objetivo de avaliar as fases do processo de deglutição e os 

aspectos anatómicos e funcionais do sistema estomatognático. O estudo consistiu da 

avaliação do terapeuta da fala e pelos exames de nasofibrolaringoscopia e de manometria 

do esfíncter esofágico superior (EES). Os principais achados foram: todos os doentes 

apresentaram alterações da musculatura da mimica facial, os distúrbios da musculatura do 

sistema estomatognático comprometeram as funções de fala (95,5%), deglutição (81,9%), 

mastigação (86,4%), respiração (86,4%) e voz (81,8%), sendo a fraqueza muscular o fator 

determinante de tais distúrbios e correlação entre a avaliação do terapeuta da fala e a 

nasofibrolaringoscopia (Oda et al, 2002). 

PARTE III 

1-METODOLOGIA 

Os cuidados paliativos são cuidados interdisciplinares que busca o controlo 

impecável dos sintomas e uma excelente comunicação para proporcionar uma melhor 

qualidade de vida ao doente e a sua família. Para oferecer cuidados paliativos de qualidade 

é necessário uma adequada formação dos profissionais que atuam nesta área. É importante 

saber identificar todos os sintomas que podem acometer estes doentes e conhecer quais são 

os cuidados específicos de saúde que podem ser oferecidos para o controlo dos mesmos.  

Após a realização da pesquisa bibliográfica sobre a atuação do terapeuta da fala nos 

cuidados paliativos, principalmente, nas questões referentes aos distúrbios da comunicação 

e da disfagia será desenvolvido um estudo com o objetivo de produzir conhecimentos nesta 

área específica. 

1.1-Hipótese de Trabalho 

 A disfagia e os distúrbios da comunicação são sintomas prevalentes nos doentes em 

cuidados paliativos do Serviço de Cuidados Paliativos do Hospital São João? 
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 É importante a presença do terapeuta da fala na equipa dos cuidados paliativos, já 

que este é o profissional especializado na avaliação e na prestação dos cuidados 

destes distúrbios?  

1.2-Objetivos do Trabalho de Projeto 

     1.2.1-Objetivo Geral: 

Este estudo tem o objetivo de conhecer a prevalência de doentes com sintomas 

sugestivos de disfagia e distúrbios da comunicação em doentes do Serviço de Cuidados 

Paliativos do Hospital São João. E assim, desta forma, ressaltar a importância da presença 

do terapeuta da fala na equipa dos cuidados paliativos. 

     1.2.2-Objetivos Específicos: 

 Relacionar os sintomas em estudo com o diagnótico clínico do doente; 

 Identificar há quanto tempo estes sintomas estão presentes nos doentes. 

1.3- Tipo de Estudo 

Existem poucos estudos realizados sobre a prevalência da disfagia e dos distúrbios 

da comunicação em doentes em cuidados paliativos e não existem dados relativos a este 

tema em Portugal. Desta forma, o tipo de estudo realizado será exploratório e descritivo.  

1.4-População Alvo 

     1.4.1-Critérios de Inclusão: 

 Doentes que fazem parte do Serviço de Cuidados Paliativos do Hospital São João; 

 Os participantes devem ter mais de 18 anos e serem capazes de dar o consentimento 

informado. 
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1.5-O Instrumento de Colheita de Dados 

Os parâmetros acima enunciados serão avaliados por meio dos dados obtidos de um 

questionário (Anexo I) desenvolvido para o efeito. A parte A se destina para colheita dos 

dados pessoais dos doentes e a parte B para os seus dados clínicos. A Parte C é para 

identificar sintomas sugestivos de disfagia e a parte D é para identificar sintomas sugestivos 

de distúrbios da comunicação. As partes B e C do questionário estão baseados no 

“Questionário para levantamento dos sinais sugestivos de disfagia em pacientes 

hospitalizados” (Gonçalves & Ligocki, 2007).  

Considerando as características da popualção a ser estudada, optou-se por utilizar o 

questionário como método de recolha de informação. A obtenção dos dados será feita por 

meio de perguntas conforme o questionário aos doentes, com ajuda da investigadora. Isto 

será feito para não causar muito cansaço ao doente e pelo motivo de alguns destes não 

apresentarem condições para preencher o questionário, evitando, também, o não 

preenchimento de questões importantes. 

 

     1.5.1-Comissão de Ética 

 Verificar se o estudo cumpre com todos os requisitos éticos. 

 

     1.5.2- Pré Teste 

O questionário será primeiramente aplicado a uma pequena amostra da população 

alvo. 

 

1.6-Resultados 

Os dados serão informatizados e analisados por meio do programa de análise 

estatística SPSS (Statistical Package fot the Social Sciences) 15.0 para o Windows. 
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PARTE IV 

1-CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Doentes em cuidados paliativos apresentam variados tipos de sintomas, que 

certamente são fontes de sofrimento e angústia. A correta avaliação dos sintomas é 

essencial para se prestar os cuidados adequados e com qualidade. Para se realizar um bom 

processo de avaliação é importante considerar que cada pessoa não é apenas um doente 

com sintomas variados mas que também é um ser biográfico, que possuí uma vida repleta 

de histórias e experiências, que incluem a convivência com sua família, amigos e o mundo. 

Assim, justifica-se a necessidade de uma equipa interdisciplinar com profissionais de 

diversas especialidades que possuem conhecimentos específicos e que podem auxiliar na 

correta avaliação dos sintomas e no seu controlo (Chiba, 2008). 

O declínio funcional é um problema comum nos doentes em cuidados paliativos, 

causando impacto na qualidade de vida do doente, família e dos outros cuidadores. Neste 

contexto, surge a reabilitação paliativa, com a finalidade de minimizar as consequências 

física da doença e dos tratamentos, otimizando a função para dar mais conforto ao doente 

(Javier & Montagnini, 2011). Um dos princípios que regem os cuidados paliativos é de 

oferecer um sistema de suporte que auxilie o doente a viver tão ativamente quanto possível, 

até a sua morte (WHO, 2004). A reabilitação nos cuidados paliativos tem um papel 

importante em auxiliar o doente a viver tão ativo e confortável quanto possível, por muito 

limitados que estes estejam por causa da evolução da doença.  

A comunicação e a alimentação são duas necessidades básicas de toda pessoa. Uma 

pessoa que não consegue ou apresenta dificuldades para comunicar, tais como, falar, 

expressar suas vontades e pensamentos ou para alimentar, tais como, engasgos frequentes 

ou não conseguir reter o alimento na boca, poderá trazer associado a estes problemas físicos 

um grande sofrimento. Portanto, oferecer cuidados especializados que possam aliviar estes 

sintomas permite que estes doentes possam passar pelo processo de morte com dignidade.   

De acordo com a nova definição da OMS (2002), os cuidados paliativos são “uma 

abordagem que visa melhorar a qualidade de vida dos doentes e das suas famílias que 

enfrentam doenças que ameaçam a continuidade da vida, por meio da prevenção e alívio 
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do sofrimento. Requer a identificação precoce, avaliação e tratamento rigoroso da dor e de 

outros sintomas físicos, psicossocial e problemas espirituais. Dentro deste conceito, o 

terapeuta da fala como técnico de diagnóstico e terapêutica que atua na avaliação e no 

tratamento dos distúrbios da comunicação e da deglutição poderá dar um contributo valioso 

como membro participante da equipa interdisciplinar na prestação dos cuidados paliativos 

para doentes com estes sintomas (Pollens, 2004). É comum na prática clínica dos terapeutas 

da fala encontrar doentes com doenças que ameaçam a continuidade da vida, tais como; 

cancro de cabeça e pescoço, DPOC, ELA e outras. Entretanto, apesar deste profissional 

trabalhar com doenças limitantes da vida poucos trabalham no serviço especializado em 

cuidados paliativos (Roe, 2004).  

A disfagia e os distúrbios da comunicação causam grande impacto na qualidade de 

vida dos doentes. Neste sentido, este estudo é de grande importância para que se possa 

conhecer dados criteriosos para oferecer o máximo de conforto, diminuir o sofrimento e 

consequentemente proporcionar uma melhor qualidade de vida para estes doentes e suas 

famílias. Portanto, este trabalho de projeto não deve ser considerado com um produto 

acabado mas antes a fase inicial de um projeto de investigação que pretende posteriormente 

ser desenvolvido numa Tese de Doutoramento. 
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TÍTULO DO TRABALHO: TERAPIA DA FALA NOS 

CUIDADOS PALIATIVOS 

QUESTIONÁRIO DE SINAIS SUGESTIVOS DE DISFAGIA E DISTÚRBIOS DA 

COMUNICAÇÃO 

O presente questionário encontra-se dividido em quatro partes. A parte A está relacionada 

com os dados pessoais do doente e a parte B com os seus dados clínicos. A Parte C é para 

identificar sintomas sugestivos de disfagia e a parte D é para identificar sintomas sugestivos 

de distúrbios da comunicação. 

PARTE A 

DADOS PESSOAIS 

 

Por favor, responda às seguintes perguntas. 

 

1. Data :____/___/___ 

2. Data de Nascimento: ____/____/____     

3. Idade: _____________anos 

4. Género:    

□   Masculino   

□   Feminino      

5. Estado Civil: 

□  Casado(a) ou união de fato     

□  Solteiro         

□  Divorciado(a) ou separado(a)      

□  Viúvo (a) 

_________________________________________________________________________ 
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PARTE B 

DADOS CLÍNICOS 

Por favor, responda estas perguntas referentes à sua saúde. 

1. Qual é a sua doença? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. É acompanhado atualmente por estes serviços? 

□  Psicologia 

□  Fisioterapia   

□  Terapia da Fala 

□  Terapia Ocupacional 

□  Nutrição  

Outros____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3. Toma alguma medicação atualmente?  

□ Sim 

□ Não 

Se sim, quais?_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

4. Alimenta-se por qual via? 

□  Oral exclusiva  

□  Via alternativa exclusiva      

□  Via oral + Via alternativa 

           □ Sonda Nasogástrica 

           □ Sonda Nasoentérica   

           □  Parentérica    
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                      □  Periférica 

                      □  Central  

           □ Gastrostomia 

           □ Jejunostomia 

5. Como é o seu tipo de dieta?  

□  Dieta geral  (alimentos duros, moles e líquidos) 

□  Dieta mole  (alimentos moles e fáceis de mastigar) 

□  Dieta líquida  

□  Não sabe 

6. Alimenta-se da dieta prescrita?   

□  Bem      

□  Razoavelmente     

□  Com Dificuldade    

□  Mal  

□  Não se Alimenta  

□  Não sabe 

_________________________________________________________________________ 

PARTE C 

SINAIS SUGESTIVOS DE DISFAGIA 

Por favor, responda as seguintes perguntas referentes à sua alimentação  

1. Alimenta-se sozinho?  

□ Sim    

□ Não 

2. Precisa de ajuda para alimentar? 

□ Sim    

□ Não 
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3. Sente vontade em alimentar? 

□ Sim    

□ Não 

4. Está perdendo o apetite? 

□ Sim    

□ Não 

5. Sente prazer em alimentar? 

□ Sim    

□ Não 

6. Tem dificuldades para mastigar os alimentos? 

□ Sim    

□ Não 

7. Tem dificuldades para engolir?    

□ Sim    

□ Não 

8. Evita comer algum alimento por ter dificuldade?  

□ Sim    

□ Não 

Se sim, quais?______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

9. Mudou a consistência da comida? 

□ Sim    

□ Não 
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10. Sente maior dificuldade com que tipo de consistência alimentar?           

□ Líquido (água, leite, chá)       

□ Líquido engrossado (tipo néctar) (néctares, batidos de frutas, iorgutes líquidos) São 

líquidos o suficientes para serem bebidos por palhinha 

□ Pastoso consistente (tipo mel) São suficientemente espessos para serem comidos pela 

colher, não podem ser bebidos por palhinha ( mel, compotas, molho de tomate)       

□ Pastoso espesso (Tipo pudim) 

□ Sólido (alimentos pulverizável) Que se divide em pequenas partículas 

□ Sólido (alimentos duros)  

11. Engasga ao comer os alimentos? 

□ Sim    

□ Não 

12. Se sim, engasga com que frequência? 

□ Raramente   

□ De vez em quando 

□ Sempre 

13. Engasga ao beber líquidos? 

□ Sim    

□ Não 

14. Se sim, engasga com que frequência? 

□ Raramente   

□ De vez em quando 

□ De vez em quando 

15. Demora mais tempo para comer do que as outras pessoas? 

□ Sim    

□ Não 
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16. Há escape de alimento, líquido ou saliva pela boca? 

□ Sim    

□ Não 

17. A comida volta pelo nariz? 

□ Sim    

□ Não    

18. Sente necessidade de abrir mais a boca para mastigar os alimento? 

□ Sim    

□ Não 

19. Corta os alimentos em pedaços pequenos?  

□ Sim    

□ Não 

20. Precisa ajudar com a cabeça para engolir os alimentos? 

□ Sim    

□ Não 

21. Sobra alimento na língua ou entre os dentes após deglutir? 

□ Sim    

□ Não 

22. Precisa engolir mais de 3 vezes para sentir que o alimento desceu? 

□ Sim    

□ Não 

23. Sente dor/desconforto para mastigar? 

□ Sim    

□ Não 

24. Sente dor para engolir?  

□ Sim    

□ Não 
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25. Apresenta dificuldades em: 

     25. 1-Formar o bolo dentro da boca? 

     □ Sim    

     □ Não 

     25.2-Manter o bolo dentro da boca? 

      □ Sim   

      □ Não 

     25.3-Empurrar, com a língua, o alimento para o fundo da boca? 

      □ Sim    

      □ Não 

26. Após deglutir, tem a sensação de: 

      26.1-Alimento parado na garganta?  

      □ Sim    

      □ Não 

      26.2-Dor no peito?  

      □ Sim   

      □ Não 

      26.3-Falta de ar?  

      □ Sim    

      □ Não 

      26.4-Vontade de limpar a garganta (pigarrear)? 

       □ Sim   

       □ Não 

27. Sentiu mudança no paladar?  

□ Sim    

□ Não 
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28. Tem azia ou queimação após as refeições (RGE)?  

□ Sim    

□ Não 

29. Sua saliva está:          

      Normal  

        □ Sim   

        □ Não 

      Excesso de saliva / secreção  

      □ Sim   

        □ Não 

      Pouca saliva (Sensação de “boca seca”)  

      □ Sim   

      □ Não 

30. Teve pneumonia ou broncopneumonia recentemente? 

□ Sim    

□ Não  

31. Teve febre de origem desconhecida recentemente?  

□ Sim    

□ Não 

32. Sente falta de ar durante a noite? 

□ Sim    

□ Não 

33. Sente desconforto para respirar?  

□ Sim    

□ Não 
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34. Sentiu alteração na fala recentemente? 

□ Sim    

□ Não 

35. Sentiu alteração na voz recentemente? 

□ Sim    

□ Não 

36. Percebe alteração na voz depois da alimentação? 

□ Sim    

□ Não 

37. A sua dificuldade de alimentação surgiu? 

□ Há menos de 6 meses 

□ Há mais de 6 meses 

□ Há mais de uma ano 

_________________________________________________________________________ 

PARTE D 

DISTÚRBIOS DA COMUNICAÇÃO 

1. Estado de consciência:      

□ alerta 

□ alerta 

□ confusão mental   

□ sonolento                     

2. Tipo de comunicação utilizada:    

□ oral  

□ fala sussurrada  

□ gestual   

□ gráfica  

□ mista   Predomínio: __________________________ 
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3. Inteligibilidade de fala:        

□ total  

□ parcial 

□ ininteligível  

4. Audição:      

□ aparente sem alteração  

□ aparente D.A.  

5. Articulação:            

□ preservada    

□ trocas / Omissões 

□ alterada_________________________________________________________________ 

6. Apraxia Bucofonatória: (abrir a boca + protruir a língua + retrair + fechar a boca)  

□ sem alteração   

□ alterado 

7. Linguagem Expressiva Oral : 

    7.1- Fala Automática ( dias da semana, meses do ano, números) 

    □ sem alteração   

    □ alterado 

    7.2- Repetir vogais ( a, i, u)  e as palavras ( bola,lua,casa,céu)  

   □ sem alteração   

   □ alterado 

    7.3- Nomeação de Objetos:  mostrar e perguntar o que é ? 

   □ sem alteração   

   □ alterado 

8. Linguagem Compreensiva Oral:  

    8.1- Compreende 1 ordem simples:     

    Abra a sua boca 
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    Levante a sua mão  

    □ sim    

    □ não 

    8.2- Compreende 2 ordens:   

    Aponte a porta e depois a janela 

    Abra a sua boca e ponha a língua para fora 

    □ sim    

    □ não 

    8.3- Responde perguntas  sim/não 

     O seu nome é..... 

     O Sr (a) tem dificuldade para engolir ?  

    □ sim    

    □ não 

9. Leitura: palavras e frases. 

Apontar palavras escritas ( dia, gato, menino, cadeira, que dia lindo )           

□ sem alteração   

□ alterado       

□ Não sabe ler 

10. Cognição 

     A terapeuta diz o seu nome no início da sessão para o doente e diz a ele que irá pedir    

que ele recorde em 5 a 10 minutos durante a avaliação. 

     □  sem alteração   

     □  alterado 

     Peça ao doente para dizer o dia, mês e ano.  

     □  sem alteração   

     □ alterado 
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 Observar se o doente é capaz de manter o foco da atenção durante a avaliação. 

      □ sem alteração   

      □ alterado 

11. Manifestações Fisiopatológicas:  

□  latência   

□  fadigabilidade   

□ perseveração  

□  ecolalia 

12. Manifestações Lingüísticas:   

□  anomia   

□  jargão  

□  parafasia  

□  estereotipias   

□  logorréia    

□  neologismos  

□  agramatismos   

□  outras _________________________________________________ 

13. Voz 

     Intensidade  

     □ Forte 

     □ Fraca 

     □ Adequada 

 

 

 

 

 


