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RESUMO

U -

ocorrem no cérebro imaturo e em desenvolvimento.

gastroesofágico e obstipação. A baixa ingestão hídrica, ou até mesmo desidratação, o aumento do tempo despendido para 

exemplo, sedentarismo).
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ABSTRACT

movement and posture, causing limitations in activity, that are attributed to non-progressive damage occurring in the immature 

brain and under development.

-

-

example, sedentary lifestyle).

population, food can be our greatest ally.
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A.R.

INTRODUÇÃO

descreve-a como um grupo de alterações permanen-

tes, mas não inalteráveis, do movimento e da postura, 

e em desenvolvimento (1). 

Associados a esta descoordenação motora estão, ge-

ralmente, distúrbios na sensação, perceção, cognição, 

comunicação e no comportamento, epilepsia e proble-

mas musculares secundários (1). 

na infância, nos países desenvolvidos, e afeta cerca de 
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A importância da alimentação em paralisia cerebral

Quanto maior a gravidade da lesão cerebral, maiores serão as re-

percussões a nível alimentar, prejudicando o estado nutricional do 

indivíduo (3). 

A intervenção a nível alimentar/nutricional é fundamental para a me-

contexto clínico no Centro de Reabilitação da Associação do Porto 

de Paralisia Cerebral, apresentam-se algumas das situações clínicas 

mais comuns nesta população, bem como as estratégias a serem 

implementadas, a nível alimentar e nutricional, para solucionar ou, 

pelo menos, atenuar estas complicações.

graves problemas de mastigação e deglutição de alimentos. A pre-

Neste sentido, a população com PC parece apresentar um padrão 

explicado pela maior palatibilidade destes alimentos (em caso de ali-

tendência dos cuidadores para fornecer alimentos com estas carac-

terísticas como forma de compensação alimentar são determinantes 

para este consumo. Parece haver, ainda, um baixo consumo diário 

superior a três copos por dia e feito, maioritária e erradamente, sob a 

forma de sumos industriais e refrigerantes (5).

A textura/consistência da alimentação destes indivíduos poderá, por 

a população em geral. A variedade alimentar é extremamente impor-

tante na melhoria da alimentação do indivíduo com PC, no entanto, 

Os objetivos da alimentação devem centrar-se em atingir as neces-

sidades energéticas e nutricionais e reduzir os riscos associados à 

será a escolha primária. Caso não se consigam atingir estas necessi-

dades com a alimentação habitual, deve, primeiramente, recorrer-se a 

a suplementos nutricionais (7). Em casos mais graves, poder-se-á 

recorrer à colocação de uma sonda de alimentação.

Disfagia

A disfagia pode ser causada por uma disfunção oro-motora, ano-

pode agravar (8).

serem aspirados para os pulmões, podendo causar infeções respi-

ratórias e pneumonias recorrentes (10, 11). Em casos mais graves, 

resultando em perda de peso e, até, morte (9).

As manifestações clínicas da disfagia incluem, entre outros, recusa 

fora da cavidade oral, regurgitação nasal, tosse e/ou engasgamento 

-

e tem o objetivo de permitir uma ingestão hídrica segura. No entanto, 

Desidratação

A desidratação é uma condição prevalente em indivíduos com PC 

por diversos motivos: a disfagia, a incapacidade de comunicar a 

sensação de sede e de beber autonomamente, na maioria dos ca-

água (13). A presença de sialorreia, o ato de babar, por vezes em 

-

ves (15). Particularmente na PC, a água é essencial para o correto 

obstipação e em casos de polimedicação.

Algumas soluções para minimizar este problema passam por aro-

matizar a água com limão, laranja, cevada ou algumas gotas de 

groselha, optar por chás, sem açúcar e sem cafeína, ou infusões 

de ervas ou preparar sumos de fruta natural com adição de água. 

organismo está desidratado, daí ser imprescindível ter a rotina de 

transportar diariamente uma garrafa, de forma a criar o hábito de 

consumo de água ao longo do dia (15), sendo possível desta forma 

central sensibilizar os cuidadores para esta rotina. Em situações de 

Obstipação

A obstipação é um problema bastante comum na PC (7) e uma das 

-

tamento com laxantes (17). 

disto, o reduzido relaxamento muscular e a imobilidade, muito co-

19). A medicação comummente utilizada nesta população, o baixo 

para o agravamento desta situação (19, 20). 

assim como a manifestações gastrointestinais (por exemplo, vómi-

tos recorrentes, náuseas, agravamento do RGE, dores abdominais 

fruta crua, cereais e sementes (tais como a linhaça em pó, chia e 

aveia), e a elevada ingestão de água ao longo do dia são essenciais 

para a resolução ou minimização de problemas de obstipação (21).

A utilização de laxantes pode ser necessária mas deve ser imple-

habituação e, em algumas situações, podem ser agressivos para a 

este problema (17).
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A elevada incidência deste problema em PC está comprovada (17), 

sendo um dos distúrbios do trato digestivo mais prevalente (19) e su-

Várias razões têm sido propostas para explicar tal facto, incluindo a 

-

sentar-se sem apoio), o aumento da pressão intra-abdominal secun-

dária à espasticidade, escoliose, obstipação, convulsões, alteração 

da consistência da dieta e medicação (7, 17, 19, 20). 

-

e agravamento da espasticidade e dos movimentos distónicos. Se 

não for tratada, esta situação pode causar sintomas desagradáveis, 

situações mais graves, manifestar-se como esofagite (25) ou hema-

-

vem centrar-se nas seguintes mudanças na alimentação para melhoria 

-

chocolate, frutas e sumos cítricos, alimentos ricos em gordura e muito 

Baixo peso

O tipo de suporte alimentar/nutricional vai depender do estado nutricio-

suporte nutricional oral, com o objetivo de aumentar o teor de energia, 

proteína e micronutrientes (geralmente, observa-se baixa ingestão, 

assim como baixa concentração sanguínea, de cálcio, ferro, folato, 

vitamina C, D, E, do complexo B, magnésio, selénio, zinco (29, 30)) 

-

tar-se o número de refeições fornecidas e a densidade energética 

das mesmas, limitando, ao máximo, os alimentos processados com 

baixo valor nutricional.

observar uma melhoria no estado nutricional após um período de tem-

suplementos nutricionais é possível aumentar o aporte energético e/ou 

proteico, bem como a ingestão de micronutrientes, ajudando, desta 

forma, na recuperação de peso e na melhoria do estado nutricional 

-

de suplementos acrescentados aos alimentos (sob a forma de pós) ou 

adaptada à alimentação, hábitos de vida e forma clínica do indivíduo.

Se, apesar do apoio nutricional oral, o ganho de peso continuar a ser 

-

prolongado e stressante, elevado risco de engasgamento e aspiração 

de alimentos, podendo conduzir à existência de infeções respirató-

endoscópica percutânea (PEG). A opção de acesso para a alimen-

tação por sonda dependerá da duração prevista da alimentação e 

se tem de recorrer a um período de tempo superior de alimentação 

Em caso de impossibilidade de uso de produtos de nutrição entérica 

dispendiosos) na alimentação por sonda, a escolha de uma dieta lí-

uma boa opção, existindo o cuidado de triturar devidamente todos 

 

Excesso de peso

energia ingerida e a energia gasta nas atividades realizadas no dia-

-

os gastos energéticos (32, 33). O crescimento atípico, as situações 

de compensação com alimentos de elevada densidade energética ou 

ingestão alimentar compulsiva são outros dos fatores responsáveis 

pelo excesso ponderal. 

-

ósseo poderão ocorrer deformidades ósseas, em muitos casos 

No caso de pessoas com capacidade de marcha, esta poderá ser 

A alimentação deverá ser, assim, adaptada às reais necessidades ener-

géticas, com auxílio de um nutricionista. Habitualmente, estão também 

associados diversos erros alimentares (por exemplo, a já mencionada 

elevada ingestão de gorduras e açúcares) e, como tal, deve existir uma 

preocupação acrescida com a alimentação, por parte do utente ou, em 

deve aconselhar-se a prática de exercício físico adaptado, aliada ao 

aconselhamento alimentar, para melhores resultados.

ANÁLISE CRÍTICA

A informação existente relativa ao papel da alimentação em PC é, 

relacionado com o facto de a esperança média de vida ser baixa, em-

-

sidades de toda a população com PC e, assim, melhorar o seu estado 

Deste modo, o presente trabalho procura uniformizar, de acordo com 

a informação disponível e a prática clínica, as estratégias aplicadas a 

nível alimentar/nutricional em PC. No entanto, cada caso é um caso, 

dadas as imensas particularidades e variações interindividuais, não se 

podendo, apesar de tudo, generalizar o tipo de intervenção e assumir 

CONCLUSÕES

A alimentação desempenha um papel decisivo na saúde de todos 

-
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melhoria do estado nutricional, contribuindo, no entanto, para uma 
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