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RESUMO 

 

O envelhecimento é um processo natural que traz como consequências mudanças funcionais e estruturais, 

mesmo os idosos saudáveis apresentam incapacidades e dependências. Esse artigo tem como objetivo 

descrever a disfagia e sarcopenia em idosos e a importância de uma alimentação de qualidade. Dentre as 

consequências do envelhecimento estão os distúrbio no processo de deglutição causando má alimentação 

e a perda de massa muscular, força e qualidade motora minimizando a independência do idoso impedindo 

atividades de rotina, permitindo que ele se isole da vida social. É de extrema importância uma 

alimentação adequada em nutrientes como prevenção e tratamento nesses distúrbios que devido à má 

alimentação realizada levam a desnutrição podendo causar a morte dos indivíduos. Ainda existem poucos 

estudos que abordem o tema de maneira mais profunda, necessitando assim de mais pesquisas, que 

auxiliem o reconhecimento e tratamento precoce desses problemas, possibilitando uma melhor qualidade 

de vida ao idoso. 

Palavras chave:  Envelhecimento, deglutição, distúrbios. 

 

ABSTRACT 

 

 
Aging is a natural process that results in functional and structural changes, even healthy elderly people 

have disabilities and dependencies. This article aims to describe dysphagia and sarcopenia in the elderly 

and the importance of quality food. Among the consequences of aging are disorders in the swallowing 

process causing poor nutrition and loss of muscle mass, strength and motor quality, minimizing the 

independence of the elderly, preventing routine activities, allowing them to isolate themselves from social 

life. It is extremely important to have an adequate diet in nutrients as prevention and treatment in these 

disorders that, due to poor diet, lead to malnutrition, which can cause the death of individuals. There are 

still few studies that address the theme in a deeper way, thus requiring more research, which help the 

recognition and early treatment of these problems, enabling a better quality of life for the elderly. 

Keywords: Aging, deglutition, disorders. 

 

 

1 – INTRODUÇÃO  

 

 

  O envelhecimento é uma realidade mundial e o número de idosos no Brasil 

vem demonstrando um crescimento cada vez maior, uma realidade igualmente presente 

em países desenvolvidos. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) (2018), no país entre 2012 e 2018 a população brasileira com 60 anos ou mais 

teve um crescimento de 18%, representando 13,5% do total da população brasileira de 
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acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – Características 

dos Moradores e Domicílios. Ainda de acordo com o IBGE, esse número pode chegar a 

dobrar até 2042. 

Com o avanço da idade, consequentemente estruturas corporais envelhecem, 

consequência presente na cavidade oral na qual ocorre o atrofiamento dos tecidos 

perdendo elasticidade da mucosa, tecidos de sustentação, estruturas musculares, ósseas 

e palato causando distúrbios como no desempenho da deglutição a qual necessita de 

força muscular para ocorrer (RECH, 2020 apud ALENCAR; CURIATI, 1998). 

O ato de deglutição o qual os alimentos passam da boca para o esôfago através 

da faringe é dividido em três fases: oral, faríngea e esofágica. A fase oral ocorre de 

forma voluntária, já as fases faríngea e esofágica ocorrem coordenadamente de forma 

involuntária, determinando o fluxo ocorrido até o esôfago (DEDIVITIS; SANTORO; 

SUGUENO, 2017).  

No processo de deglutição é importante a presença de uma musculatura saudável 

para se obter um ritmo de funcionamento competente nas três fases do processo: oral, 

faríngea e esofágica. Na primeira fase, de forma voluntária ocorre a preparação do bolo 

para ser deglutido, ativando assim vários músculos. Na fase faríngea ocorre a proteção 

das vias aéreas por meio do fechamento da glote, o fechamento, elevação e antecedência 

da laringe, três mecanismos involuntários que necessitam de função muscular. Após o 

relaxamento do esfíncter esofágico superior, ocorre a abertura da passagem faringe 

esofágica, iniciando a fase esofágica que ocorre no momento em que o alimento passa 

para o esôfago e através de movimentos peristálticos é encaminhado para o estômago 

(DIAS, 2015). 

O processo de alimentação é de extrema importância para manter os indivíduos 

nutridos, hidratados, ou seja, saudáveis. Distúrbios no processo de deglutição podem 

causar variados problemas em relação a alimentação podendo gerar consequências 

como deficiências nutricionais, desnutrição e transtornos sendo estes chamados de 

disfagia (FURKIM; SACCO, 2008).  

Como consequência do envelhecimento, alterações podem ocorrer em todas as 

fases da deglutição causadas por problemas de mastigação e arcada dentária incompleta 

ou extinta levando muitos idosos ao uso de dentaduras as quais podem ter encaixe 

imperfeito causando derivados incômodos, diminuição da produção de saliva e das 
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papilas gustativas dificultando sentir sabores, redução e lentidão da musculatura em 

geral das fases da deglutição. Idosos sadios mantém o funcionamento da deglutição 

compensando essas falhas e perdas, adequando se gradativamente a elas (MOTTA, 

2019). 

Com isso, o objetivo deste artigo é descrever sobre a disfagia e sarcopenia em 

idosos e a importância de uma alimentação adequada. Para o desenvolvimento deste 

trabalho, foi realizada uma revisão exploratória no período de março à setembro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

de 2020, com artigos de 2004 à 2020 através de bases de dados como: Scielo, Lilacs, 

PubMed e livros online. 

 

2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 - DISFAGIA 

 

De acordo com Clavé 2015, o termo disfagia é destinado a distúrbio de 

deglutição com sinais e sintomas característicos, especificando se por alterações em 

qualquer etapa do processo da deglutição. A disfagia é consequência de uma obstrução 

mecânica ou estrutural ou de um defeito neuromotor, podendo ser classificada em 

disfagia orofaríngea ou disfagia esofágica (SANDS, 2018).  

Disfagia orofaríngea ocorre quando o inicio da deglutição é prejudicado, devido 

a alterações que afetam a cavidade bucal e a faringe, Disfagia esofágica ocorre quando 

há alterações que interferem na motilidade esofagiana que envolve contrações 

coordenadas como relaxamento dos esfíncteres e contrações peristálticas (JOTZ; 

CARRARA, 2017). 

Em indivíduos portadores de doença neurológica, a disfagia orofaríngea possui 

alta predominância incluindo cerca de 30% dos pacientes com acidente vascular 

cerebral; sintoma inicial em 44 - 60% nos casos de esclerose amiotrófica e múltipla; 

cerca de 52 – 82% de presença em doenças de Parkinson; atinge portadores de miastenia 

gravis em 40% dos casos, 84% de pessoas com Alzheimer e cerca de 60% na população 

idosa residentes em abrigos e lares de repouso (CLAVÉ et al, 2004;  COOK; 

KAHRILLAS, 1999). 

A disfagia orofaríngea pode comprometer o paciente em dois casos: na redução 

da efetividade do processo de deglutição gerando desidratação e desnutrição devido à 
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dificuldade de ingerir alimentos e líquidos; e pode interferir na seguridade da deglutição 

colocando em riscos o indivíduo ao propiciar engasgos e asfixias podendo resultar em 

50% de chance de pneumonia e em morte na metade dos casos, assim o programa de 

diagnóstico de disfagia objetiva avaliar os aspectos de eficácia em ingerir as calorias 

necessárias e a segurança e capacidade dessa ingestão (CLAVÉ et al, 2004). 

A disfagia esofágica tem com características a sensação do alimento preso no 

caminho da orofaringe até o estômago, ou seja, a dificuldade da passagem do alimento 

pelo caminho de deglutição podendo ser de causas orgânicas, geradas por diminuição de 

motilidade como estenose péptica, tumores do esôfago e esofagite, e funcional por 

distúrbio obstrutivo ou problemas na mobilidade do esôfago como acalasia, esclerose 

sistêmica progressiva, doença de Chagas e refluxo gastroesofágico (LEMME et al, 

2016). Por se tratar de uma dificuldade de descida do alimento, onde o paciente não 

consegue identificar onde o alimento ficou preso, a disfagia esofágica geralmente está 

associada a regurgitação, dor ao engolir e aspiração traqueobrônquica (CUENCA et al, 

2007). 

Melhorar o estado do disfágico é alcançar um quadro de deglutição sem riscos, ou seja, 

sua reabilitação alcança o êxito quando o paciente consegue ingerir a quantidade 

calórica necessária via oral sem ou com mínimo auxílio. Recomenda se incluir a 

disfagia em todos os protocolos de triagem padrão em geriatria para detectar e intervir 

precocemente.  

O diagnóstico é realizado através de avaliação funcional da deglutição por um 

fonoaudiólogo e o tratamento é interdisciplinar. O comprometimento da disfagia pode 

ter seu grau de severidade classificado durante o diagnóstico através de escalas 

utilizadas por meio da Videofluoroscopia da Deglutição (VFD) que em junção com a 

Escala Funcional de Ingestão por via oral (Functional Oral Intake Scale – FOIS), que 

possui sete níveis diferentes de ingestão, permite ao profissional responsável uma 

melhor recomendação em relação a uma alimentação adequada mais eficaz. 

(SCHEEREN; CARDOSO; PASSOS, 2017). 

Tal distúrbio pode acarretar variados malefícios ao indivíduo portador, como 

engasgos com alimento ou saliva, refluxo, dificuldade de mastigação, deglutição lenta. 

Proporcionar uma alimentação adequada para disfágicos é possível através de mudanças 
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na preparação dos alimentos como adequação da textura e adição de espessantes nos 

líquidos de acordo com a necessidade de cada indivíduo. 

Ao tentar se adaptar a situação atual o disfágico tende a alterar a consistência 

dos alimentos, aumentando a quantidade de água nas preparações e assim diminuindo o 

valor calórico da refeição podendo levar a desnutrição e desidratação por uma 

alimentação inadequada.  

Após uma avaliação e constatação de disfagia é necessário definir as 

consistências seguras de alimentação do indivíduo, o que é realizado por um 

profissional fonoaudiólogo e colocado em ação por um profissional nutricionista o qual 

fará a adequação das necessidades calóricas de acordo com o indivíduo. Indicações de 

vias de alternativas, avaliação complementar através de exames e tratamentos 

complementares completam a conduta pós diagnóstico. 

 

2.2 – SARCOPENIA 

 

A deficiência no processo de deglutição acarreta a diminuição do consumo de 

alimentos causando a redução da massa muscular esquelética e consequentemente a 

diminuição da força e mobilidade do sistema muscular. Essa redução pode auxiliar na 

evolução de problemas como a sarcopenia, termo derivado do grego que significa 

“perda de carne” que é caracterizada pela perda da massa muscular associada a redução 

da força e desempenho físico (OTAVIANO; ULLRICH, 2016). 

Mesmo indivíduos idosos considerados mais saudáveis apresentam dependências 

e incapacidades funcionais associadas à diminuição da massa muscular, sendo assim a 

concepção dessa redução necessita de um melhor entendimento se é uma consequência 

do envelhecimento natural ou se está associado a interferências geradas por influência 

de determinados fatores (FECHINE; TROMPIERI, 2012). 

A sarcopenia pode ser resultado de várias causas como fatores neurológicos, 

imunológicos, hormonais, má nutrição e sedentarismo aumentando os riscos de 

problemas como má qualidade de vida, desnutrição e morte. A reparação da qualidade 

física, a restauração da capacidade da musculatura e alimentação estão diretamente 

ligados a reversão da sarcopenia (ROUBENOFF; HUGHES, 2000). 
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Podendo ser classificada como: primária, causada pelo envelhecimento e 

fragilidade; e secundária, provocada por baixa nutrição, enfermidade e baixa atuação 

física, a sarcopenia tem suas características de redução de massa e força muscular 

esquelética detectada através da avaliação de pressão palmar, velocidade de marcha e 

musculatura esquelética apendicular por meio de algoritmo de sarcopenia (MACHIDA, 

2016).  

Com a perda de massa muscular e consequentemente a queda do nível de força 

física ocorre a dificuldade de locomoção e o aumentando de riscos de queda 

possibilitando a chance do idoso se tornar um indivíduo isolado que não interage em 

comunidade, que deixa de ter prazer em realizar atividades rotineiras como a 

alimentação. Ao longo da vida a alimentação vem perdendo espaço na vida dos idosos, 

que comparados a indivíduos jovens, comem em menor quantidade e número de 

refeições, mastigam mais devagar e sentem menos fome. 

O envelhecimento, a sarcopenia e a associação de ambos trazem variados 

prejuízos ao sistema muscular que envolve a deglutição, propiciando a disfagia e 

impossibilitando o idoso a consumir sua refeição de maneira completa e costumeira 

através da via oral, contudo ainda é difícil separar os efeitos causados pela sarcopenia e 

os efeitos causados pelo envelhecimento. (MACHIDA, 2017; MAEDA; TAKAKI; 

AKAGI, 2016).  

Dentre os distúrbios que podem ser causados pela sarcopenia está a disfagia e 

consequentemente uma possível desnutrição a qual também pode ser um fator causal 

para a sarcopenia. Como consequência da sarcopenia juntamente com o 

envelhecimento, ocorre uma maior redução da força dos músculos do processo de 

deglutição tendo como possível resultado a disfagia sarcopênica, uma dificuldade de 

deglutição causada pela sarcopenia generalizada dos músculos do processo de 

respiração, deglutição e esquelético a qual pode ser demonstrada por consequências 

como pressão de língua, envelhecimento, atividades básicas de rotina, nutrição e 

sarcopenia (MAEDA; AKAGI, 2014). 

Em estudo, Maeda e Akagi (2015), analisaram o predomínio de disfagia em 

pacientes sarcopênicos, notando a sarcopenia como possível causa para a disfagia, tendo 

essa associação presente em indivíduos livres da presença de doença degenerativa, 

acidente vascular cerebral ou câncer de cabeça e pescoço nas quais existem presença de 
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disfagia. A predominância de disfagia associada a sarcopenia ainda é pouco explorado, 

necessitando de mais estudos. 

 

3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a elaboração dessa revisão, pode-se notar a necessidade de identificar e 

tratar precocemente a disfagia e sarcopenia no idoso, uma vez que ambos comprometem 

o estado nutricional contribuindo para a desnutrição e até a morte. Aderir uma dieta 

pensando no envelhecimento do organismo, rica em vitaminas e minerais que melhorem 

seu estado imune, uma fonte proteica que auxilie a manutenção muscular, assim como 

carboidratos e gorduras de qualidade, permitirão que o idoso saia ou não ultrapasse o 

linear da incapacidade. 

Disfagia, sarcopenia e desnutrição, merecem atenção especial dos profissionais 

da saúde quanto a manutenção e melhora do estado nutricional do paciente. Realizar 

uma intervenção através de uma triagem nutricional determinando as necessidades de 

nutrientes, o tipo de suplementação oral, as condições clínicas, a continuidade do 

tratamento e engajamento do paciente e familiares, contribuem para melhora clínica e 

bem estar do mesmo. 
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