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Saúde

RESUMO

A disfagia trata-se de alterações no processo de deglutição, caracterizada pela dificuldade de deglutir o bolo alimentar no trajeto da orofaringe 
até o estômago. Dentre os sintomas encontram-se regurgitação nasal, tosse, fala nasalada, engasgamento, alterações da fala e dispneia. Objetivo: 
Descrever anatomicamente o idoso acometido por disfagia e como ela se manifesta. Método: Trata-se de pesquisa de revisão bibliográfica, 
realizada no período de Fevereiro a Abril de 2018, em artigos científicos publicados nos anos de 2008 à 2018, a partir de pesquisas realizadas nos 
sites de pesquisa da internet e nas base de dados LILACS, SCIELO e UNICAMP através das palavras-chaves: Disfagia, e idoso. Realizaram-se ainda 
pesquisas nas bibliotecas físicas e virtual do Centro Universitário Estácio do Ceará. Resultados: A pesquisa mostra que quanto ao local acometido, 
a Disfagia pode ser de dois tipos sendo eles: Disfagia Orofaríngea, caracterizada pela dificuldade de iniciar a deglutição; e a Disfagia Esofaríngea 
em que se caracteriza pela retenção do alimento no trajeto até o estomago. Ambas podem ser agravadas pelo sedentarismo, má alimentação e 
fatores extrínsecos como doenças-crônico degenerativas. O paciente com Disfagia fica sujeito ao risco de aspiração o que pode causar vir a causar 
uma pneumonia aspirativa. Considerações finais: Com o processo natural do envelhecimento o idoso precisa adaptar-se as alterações 
morfológicas, fisiológicas e psicológicas decorrentes desse processo. A disfagia é uma dessas alterações em que sua identificação se realiza 
através de anamnese, histórico clínico, avaliação estrutural e funcional da deglutição e algumas vezes avaliação instrumental. O tratamento deve 
ser empreendido por uma equipe multidisciplinar de saúde, onde o enfermeiro pode atuar observando a evolução do paciente e as possíveis 
complicações clínicas decorrentes dessa problemática, além de também passar orientações ao paciente para que o mesmo possa realizar a 
promoção do autocuidado.
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