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RESUMO 

Objetivo: Caracterizar possíveis critérios de risco para distúrbio alimentar pediátrico 

e disfagia orofaríngea na população da internação pediátrica atendida pela equipe 

fonoaudiológica. Método: Trata-se de um estudo de coorte retrospectivo com dados 

históricos. Os critérios de exclusão estabelecidos foram: pacientes com avaliação 

fonoaudiológica inconclusiva que não apresentavam distúrbio alimentar pediátrico. As 

variáveis numéricas foram descritas por média e desvio padrão ou mediana e 

amplitudes interquartílicas. As variáveis categóricas foram descritas por frequências 

absolutas e relativas. Para avaliar a associação entre as variáveis categóricas, os 

testes qui-quadrado de Pearson ou exato de Fisher foram aplicados. Na comparação 

de medianas, o teste U de Mann-Whitney foi utilizado. O nível de significância adotado 

foi de 5% (p<0,05). Resultados: Das crianças com DAP e/ou DOF: a prematuridade 

estava presente em 40%; 22,1% tinham histórico de IOT prévio; a prevalência das 

crianças com RGE (7,4%) e com TQT (9,8%) foi baixa; a associação do CID com DAP 

e/ou DOF resultou em maior percentual para as doenças respiratórias, e 

malformações craniofaciais e foi estabelecida associação significativa com dias de 

internação (p=0,010). Houve significância estatística (p=0,012) para a associação 

entre a alteração nos resultados do exame de via aérea e dias de internação 

(p=0,010). Conclusão: Possíveis critérios de risco para DAP foram caracterizados na 

população da internação pediátrica atendida pela equipe fonoaudiológica e, portanto, 

o tratamento requer uma abordagem multidisciplinar com atenção aos critérios de 

risco envolvidos para a prevenção precoce desses distúrbios.  

 

Palavras-chaves: Fonoaudiologia; Transtornos de Deglutição; Transtornos de 

Alimentação na Infância 
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INTRODUÇÃO 

A deglutição é um processo fisiológico cujo objetivo é transferir o bolo alimentar 

ou a saliva da boca ao estômago e, didaticamente, é dividida em diferentes fases. Na 

fase preparatória oral, há a introdução e o preparo do alimento na cavidade oral; na 

fase oral, o bolo alimentar é transferido da cavidade oral anterior para a orofaringe; na 

fase faríngea, ocorre o reflexo de deglutição e, na fase esofágica, o bolo alimentar é 

conduzido para o estômago (JOTZ; GERALDO PEREIRA; DE ANGELIS; ELISABETE 

CARRARA, 2016).  

Disfagia orofaríngea (DOF) é o termo utilizado para a dificuldade de deglutir 

sendo definido como um sintoma de uma doença de base que pode prejudicar e 

inviabilizar a ingesta oral segura e eficiente(CARDOSO; MARIA CRISTINA, 2018). As 

disfagias podem ser classificadas conforme o local onde ocorre a alteração (disfagia 

oral, faríngea e esofágica) ou conforme a gravidade (leve, moderada e grave). Podem 

ser congênitas ou adquiridas e relacionadas a diversos fatores, tais como, 

malformações craniofaciais, neurológicos e musculares (LEVY; ALMEIDA, 2018).  

Distúrbio alimentar pediátrico (DAP) é um termo diagnóstico definido como a 

ingestão oral prejudicada não apropriada para a idade. Utiliza-se como base a 

Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) 

(ORGANIZATION, 2001) que enfatiza uma compreensão holística do impacto 

fisiológico e funcional do DAP (GODAY et al., 2019).   

A deglutição funcional e a alimentação dependem da interação de múltiplos 

sistemas corporais : médico (doenças do trato gastrointestinal, incluindo a doença do 

refluxo gastroesofágico; doenças das vias aéreas e dos pulmões; doenças cardíacas, 

neurológicas e os transtornos do neurodesenvolvimento); nutricional (desnutrição, 

supernutrição, deficiência ou toxicidade de micronutrientes e desidratação); habilidade 

de alimentação (prejuízos específicos no funcionamento sensório-motor oral e 

faríngeo ou experiências orais alteradas) e psicossocial (relacionados à criança e/ou 

cuidador)(GODAY et al., 2019; GOSA et al., 2020). O diagnóstico subjacente e as 

comorbidades determinam o curso provável das dificuldades alimentares (DAP e/ou 

DOF), a duração e os resultados relacionados com a saúde global e a evolução da 

alimentação/desenvolvimento da deglutição (GOSA et al., 2020). 

Historicamente, os distúrbios alimentares eram classificados de forma 

inespecífica e pouco definida (R63: Sintomas e sinais relativos à ingestão de alimentos 

e líquidos) por meio da Classificação Estatística Internacional de Doenças e 
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Problemas Relacionados à Saúde, 10ª Revisão (CID-10) (“International Statistical 

Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision”), não 

contemplando os múltiplos fatores envolvidos (GODAY et al., 2019). O termo DAP traz 

um consenso multiprofissional mais amplo que proporciona um olhar mais integrado 

dos diferentes domínios envolvidos (GODAY et al., 2019; GOSA et al., 2020). 

A incidência da DOF na população pediátrica ainda é desconhecida, porém, a 

prevalência de problemas alimentares nessa população varia de 25 a 35% em 

crianças com desenvolvimento dito típico, e de 30 a 80% nas crianças que apresentam 

atraso do desenvolvimento (LEVY; ALMEIDA, 2018).  

O fonoaudiólogo é o profissional responsável pela avaliação clínica da 

deglutição e da alimentação (LEVY; ALMEIDA, 2018). A atuação fonoaudiológica em 

pediatria tem como objetivos a identificação, avaliação e gerenciamento dos distúrbios 

de alimentação e de deglutição e a prevenção de complicações decorrentes como a 

pneumonia aspirativa ou desnutrição (ETGES et al., 2020).  

Apesar da literatura ser escassa, é possível estabelecer outros possíveis 

fatores que podem impactar a alimentação da criança: intubação orotraqueal, 

traqueostomia, via alternativa de alimentação, prematuridade e tempo de internação.  

Como não há na literatura consultada critérios de risco bem estabelecidos para 

dificuldades alimentares na infância (DAP e/ou DOF), o presente estudo busca 

descrevê-los na amostra selecionada. Justifica-se por complementar a prática clínica 

fonoaudiológica, bem como alertar a equipe médica e multiprofissional que atuam em 

pediatria para possíveis critérios de risco, prevenindo complicações associadas.  

O estabelecimento dos critérios de risco relacionados com o DAP e/ou DOF 

contribuem com a prática assistencial, favorecendo a detecção e intervenção precoce, 

essenciais para o manejo terapêutico mais adequado. Além disso, a identificação 

precoce das dificuldades alimentares por toda a equipe assistencial e a atuação 

fonoaudiológica tem consequências positivas e amplas como a melhora no 

prognóstico do paciente, redução no tempo de internação e dos gastos hospitalares, 

além de melhorar a qualidade de vida dos pacientes e seus cuidadores primários 

(CASTRO; BASTOS, 2018). 
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REVISÃO DE LITERATURA 

A alimentação é um processo complexo que requer aprendizado e 

aprimoramento que depende do desenvolvimento da criança e da sua condição física, 

além das suas habilidades orais e sensoriais para interpretar e manipular o alimento 

(JUNQUEIRA; PATRICIA, 2017).   

Na criança, a língua preenche a cavidade oral e repousa em posição mais 

anterior em relação à do adulto. A região das bochechas é preenchida por tecido de 

gordura estabilizando-as e desaparecem por volta dos 4 a 6 meses. O tamanho da 

cavidade oral da criança é pequeno devido ao tamanho da mandíbula. A proximidade 

da língua, do palato mole e da faringe com a laringe, facilita a respiração nasal. Esta 

relação é mantida nos três ou quatro primeiros meses de vida. Ao nascimento, a boca 

já mostra uma notável integração sensorial e neuromotora. É a primeira área a 

responder aos estímulos táteis (sete semanas de gestação). Padrões de 

sucção/deglutição são estabelecidos por volta de 15 a 18 semanas de gestação 

(LEVY; ALMEIDA, 2018). Durante o primeiro ano de vida, a alimentação e deglutição 

desenvolvem-se fortemente. Essas alterações maturacionais requerem atenção 

cuidadosa na avaliação. Sabe-se que aos 2 a 3 anos de idade, a laringe desce, criando 

uma passagem partilhada entre os sistemas digestório e respiratório, favorecendo 

penetração/aspiração traqueal, especialmente em crianças com habilidades motoras 

orais reduzidas e/ou alterações laríngeas (STREPPEL et al., 2019).  

O trato aerodigestivo alto é a unidade neuromuscular mais complexa no corpo 

humano e atua como um conduto para a passagem do ar e do alimento (DELANEY; 

ARVEDSON, 2008), reconfigurando-se conforme a sua função durante o ciclo 

respiratório com modificações biomecânicas para proteção da via aérea (SILVA DE 

FARIAS et al., 2017): o palato mole eleva-se e veda a nasofaringe; e laringe eleva-se 

e anterioriza-se enquanto realiza a proteção da via aérea inferior, fechando-a. O 

fechamento da via aérea é realizado com o movimento de adução das pregas vocais, 

pregas vestibulares e fechamento do vestíbulo laríngeo pela epiglote (JOTZ; 

GERALDO PEREIRA; DE ANGELIS; ELISABETE CARRARA, 2016).  

A coordenação entre respiração e deglutição é fundamental, visto que qualquer 

mecanismo que interfira neste funcionamento pode resultar em algum grau de DOF 

para o paciente (LEVY; ALMEIDA, 2018).  
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Os problemas alimentares estão associados a diversos sintomas como: recusa 

total ou parcial de alimentos, seletividade alimentar, restrição alimentar, atraso do 

estágio de desenvolvimento relacionado aos aspectos alimentares, dependência de 

alimentação por sonda, apetite reduzido e comportamentos disfuncionais durante as 

refeições. Distúrbios de deglutição também podem acompanhar esses sintomas 

(JUNQUEIRA; PATRICIA, 2017). 

Dificuldades alimentares decorrentes de condições agudas tendem a 

permanecer somente durante o quadro, apesar de que algumas situações podem 

repercutir por maior período devido ao impacto emocional como vômitos de repetição 

ou engasgos. Já as condições crônicas como prematuridade, doenças respiratórias 

crônicas, condições gastrointestinais, entre outras, podem afetar a alimentação por 

maior período de tempo (JUNQUEIRA; PATRICIA, 2017). 

A avaliação clínica fonoaudiológica da deglutição inicia-se pela anamnese 

detalhada, em que são coletadas informações sobre os antecedentes e histórico de 

alimentação. Realiza-se o exame estrutural e funcional, a avaliação da deglutição de 

saliva, a sucção não nutritiva e a avaliação com alimento quando possível (ALMEIDA; 

BÜHLER; KARINA ELENA BERNARDIS; LIMONGI; SUELLY CECILIA OLIVAN, 

2014). 

Dentre os aspectos observados durante a avaliação, podemos destacar a 

qualidade vocal, acompanhamento dos sinais vitais, controle do volume ofertado, 

ingerido e tempo de alimentação acrescido da ausculta cervical. Deve-se atentar, 

ainda, para alguns sinais e sintomas clínicos indicativos de disfagia tais como tosse, 

engasgo, cianose, palidez, desconforto respiratório, vômito e/ou refluxo nasal que 

podem ocorrer antes, durante ou após a alimentação (ALMEIDA; BÜHLER; KARINA 

ELENA BERNARDIS; LIMONGI; SUELLY CECILIA OLIVAN, 2014). 

A complementação dos exames clínicos pode ser obtida por meio da realização 

de exames de imagem como a videofluoroscopia e a videonasoendoscopia da 

deglutição. A videofluoroscopia da deglutição (VFD) permite acompanhar a dinâmica 

da deglutição possibilitando a correlação morfológica e funcional, analisando desde o 

início da fase preparatória oral até a conclusão da fase faríngea. A 

videonasoendoscopia da deglutição é outro exame complementar realizado, 

geralmente, em conjunto com o otorrinolaringologista que permite a visualização da 

hipofaringe e da laringe durante a deglutição (LEVY; ALMEIDA, 2018).  

No Brasil, vem-se utilizando o Protocolo de Avaliação Clínica da Disfagia  
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Pediátrica (PAD-PED) para nortear a avaliação fonoaudiológica clínica, que propõe a 

classificação do grau da disfagia em:  Deglutição Normal – quando há ausência de 

sinais clínicos de disfagia; Disfagia  Orofaríngea Leve – presença de sinais clínicos 

devido a inadequações durante a  alimentação; Disfagia Orofaríngea Moderada a 

Grave – quando necessita de restrição  de consistência e/ou via de alimentação 

alternativa complementar e Disfagia  Orofaríngea Grave – alto risco de aspiração 

presumido e alimentação por meio de via  alternativa exclusiva (ALMEIDA; BÜHLER; 

KARINA ELENA BERNARDIS; LIMONGI;  SUELLY CECILIA OLIVAN, 2014). 

Crianças recém-nascidas prematuras (RNPT) são aquelas nascidas antes de 

37 semanas completas de gestação. A prematuridade extrema é quando o nascimento 

ocorre de 22 a menos de 28 semanas; prematuridade severa, 28 a menos de 32 

semanas e prematuridade moderada a tardia, 32 a menos de 37 semanas (GUIDOLINI 

MARTINELLI et al., 2021). A coordenação das funções de sucção, respiração e 

deglutição está presente ao redor da 32ª a 34ª semana de idade gestacional e, em 

geral, a capacidade de alimentação exclusiva por via oral é alcançada após a 37ª 

semana de idade gestacional. Crianças RNPT podem ter essa coordenação alterada 

devido à imaturidade neurológica, presença de alterações cardíacas e/ou 

respiratórias, tônus muscular anormal, reflexos orais alterados e dificuldade para 

regular os estados de organização. Sendo assim, necessitam de via alternativa de 

alimentação e acompanhamento fonoaudiológico, até adquirirem as habilidades 

necessárias para alimentar-se por via oral (JESUS et al., 2020).  

O sistema gastrointestinal é responsável por todo o processo envolvido na 

alimentação, incluindo a ingestão, o transporte, digestão, absorção e eliminação de 

resíduos. Crianças com alterações no trato gastrointestinal podem ter desconfortos 

associados que influenciam negativamente a alimentação interferindo no apetite e na 

sua interação com o momento da refeição. Quando essas experiências se tornam 

frequentes, as crianças podem vincular emoções negativas à alimentação, 

intensificando o problema (JUNQUEIRA; PATRICIA, 2017).  

Crianças com Síndrome do Intestino Curto utilizam nutrição parenteral (NPT) 

após o procedimento cirúrgico e podem apresentar DAP. Alguns fatores podem 

contribuir como a enterocolite necrotizante, prematuridade, presença de vômitos 

significativos, entre outros. Presume-se que o desenvolvimento e maturação 

deficientes do sistema nervoso entérico e das células intersticiais de Cajal contribuem 

para a dismotilidade nestas condições (CHRISTIAN et al., 2021).  
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O refluxo gastroesofágico (RGE) é uma disfunção do esôfago em que há 

retorno retrógrado involuntário do conteúdo gástrico para o esôfago, impactando a 

alimentação infantil. O RGE fisiológico é comum e ocorre especialmente no primeiro 

ano de vida devido à imaturidade funcional do sistema digestório (SDRAVOU, 2019) 

Crianças com refluxo patológico ou doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) 

apresentam sintomas, com frequência semanal, e em grande intensidade. Os 

sintomas em lactentes envolvem regurgitações frequentes que podem estar 

associadas a vômitos, recusa alimentar, alguns sintomas de disfagia, entre outros. Já 

em crianças e adolescentes, os sintomas mais comuns são dor abdominal de 

localização epigástrica, pirose retroesternal, náusea matinal, vômitos e eructação 

excessiva. Sintomas respiratórios podem ser observados como o estridor intermitente, 

rouquidão, laringites de repetição, tosse, broncoespasmos, apneia obstrutiva com 

hipoxemia, bradicardia, cianose, pneumonias, aspiração traqueal (ARAÚJO et al., 

2021).  

As disfunções neurológicas podem afetar a ação muscular responsável pelo 

transporte do bolo alimentar da cavidade oral para o esôfago. O processo de 

deglutição envolve mais de 50 músculos e uma série de nervos cranianos. As 

estruturas corticais incluem o opérculo frontoparietal, o córtex primário sensório motor, 

áreas de associação e a parte anterior da ínsula (ZUERCHER et al., 2019).  

Crianças com disfunção neurológica estão propensas a apresentar alteração 

na biomecânica da deglutição, redução do reflexo de tosse, decorrente de um 

componente sensorial (nervo laríngeo superior interno) como de um motor (nervo 

laríngeo recorrente). Sendo assim, crianças com distúrbios neurológicos têm risco de 

comprometimento alimentar, devido ao atraso motor e cognitivo, principalmente 

quando as necessidades nutricionais excedem suas habilidades de alimentação 

(GODAY et al., 2019).  

Experiências de alimentação alteradas devido a doença, atraso no 

desenvolvimento, prejuízos específicos no funcionamento sensório-motor-oral e 

faríngeo também podem alterar as habilidades de alimentação.  

As crianças com DAP e DOF estão em risco para alterações nutricionais como 

desnutrição, sobrenutrição, deficiência ou toxicidade de micronutrientes e 

desidratação. A desnutrição afeta 25% a 50% das crianças com DAP e é mais 

prevalente entre aquelas com doenças crônicas ou distúrbios do 

neurodesenvolvimento (GODAY et al., 2019).  
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Existem outros fatores que podem impactar a deglutição da criança como a 

intubação orotraqueal e a ventilação por traqueostomia. 

A intubação orotraqueal pode causar lesão laríngea e trauma faríngeo, 

fraqueza muscular, perda de sensibilidade laríngea, refluxo gastroesofágico e 

incoordenação da respiração e deglutição, interferindo na alimentação da criança. A 

incidência de DOF pós extubação em pacientes pediátricos excede a incidência em 

adultos, a idade e o aumento da duração da intubação tem forte associação com 

disfagia (HOFFMEISTER; ZABOREK; THIBEAULT, 2019).  

A dificuldade de alimentação em crianças com traqueostomia pode dever-se ao 

próprio tubo de traqueostomia ou estar relacionada com as comorbidades existentes. 

A cânula de traqueostomia pode reduzir a mobilidade laríngea, causar 

dessensibilização da laringe, reduzir a pressão subglótica e diminuir a eficácia da 

tosse para limpar secreções da via aérea superior (STREPPEL et al., 2019).  

Portanto, as dificuldades alimentares são amplas e envolvem muitas áreas. O 

tratamento requer uma abordagem multidisciplinar com intervenções de vários 

profissionais que precisam estar atentos aos critérios de risco envolvidos para 

prevenção e tratamento precoce.  
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OBJETIVOS 

3.1 GERAL 

Caracterizar possíveis critérios de risco para distúrbio alimentar pediátrico e 

disfagia orofaríngea na população da internação pediátrica atendida pela equipe 

fonoaudiológica. 

 

3.2 ESPECÍFICOS 

A. Associar distúrbio alimentar pediátrico e/ou disfagia orofaríngea com achados 

da biomecânica da deglutição por meio da avaliação clínica da deglutição e 

exames complementares como VFD e exames de via aérea pediátrica.  

 

B. Descrever a prevalência dos diagnósticos fonoaudiológicos.  

 

C. Verificar o perfil dos pacientes atendidos na internação pediátrica. 

 

D. Identificar a via de alimentação pré e pós intervenções fonoaudiológicas. 
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