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RESUMO
Atualmente,  a  prevalência  de  distúrbios  alimentares  na  clínica  fonoaudiológica  tem  levado  pais  e  profissionais  a
questionamentos como ocorre e porque tais ocorrem. As dificuldades alimentares são originadas em situações que a
criança apresenta objeção aos mais variados alimentos (Fisberg et al, 2014). Van Dyke (1990), em estudo da história de
alimentação de 184 crianças com Síndrome de Down, concluiu que 49% apresentavam dificuldades alimentares. Sendo
descritas como manifestações clínicas fatores relevantes nas dificuldades alimentares, como aspectos de hipotonia da
região oral, dificuldades em realizar a função mastigatória, ausência de selamento labial, engasgos e vômito durante a
alimentação.  Há  vários  anos  a  fonoaudiologia  vem  tratando  os  chamados  distúrbios  alimentares  e  o  papel  do
fonoaudiólogo é identificar se há, e quais seriam as possíveis interferências que acarretariam a dificuldade alimentar
(Junqueira, 2014). O estudo será realizado com um sujeito diagnosticado com Síndrome de Down nas dependências da
Clínica Escola de Fonoaudiologia do Centro Universitário de Maringá – Unicesumar, tendo como objetivo identificar a
presença/ausência de características clínicas com aspectos do distúrbio alimentar, associando aos aspectos anátomo-
morfo-funcionais.

PALAVRAS-CHAVE: Aspectos Comportamentais; Distúrbio Alimentar; Fonoaudiologia; Motricidade Orofacial; Síndrome
de Down. 

1  INTRODUÇÃO

Atualmente, a prevalência de distúrbios alimentares na clínica fonoaudiológica tem levado
pais  e  profissionais  a  questionamentos  como  ocorre  e  porque  tais  ocorrem.  As  dificuldades
alimentares  são  originadas  em  situações  que  a  criança  apresenta  objeção  aos  mais  variados
alimentos, podendo levar a preferências e aversões, pânicos e fobias com relação ao seu alimento e
sua consistência de preparação (Fisberg et al, 2014). 

A Síndrome de Down pode ser descrita como resultado da ocorrência de material genético
extra do cromossomo 21. Apesar da literatura nos remeter a características encontradas em sujeitos
com maior prevalência em indivíduos com Síndrome de Down, existem grandes diferenças entre
todos esses sujeitos, o que descontextualiza a síndrome como um rótulo fixo, e nos submete a uma
declaração de probabilidade do ser humano (Cunningham, 2008).

As pessoas com SD, podem apresentar características orofaciais relevantes, que devem ser
consideradas para que seja proporcionado um melhor tratamento para este sujeito. Estruturas que
compõem o sistema estomatognático podem apresentar comprometimento congênito e/ou adquirido
(Carvalho et al, 2016). Sendo as alterações determinadas pela síndrome, ou por fatores externos,
fato  é  que  se  faz  necessário  aprofundamento  e  embasamento  teórico,  para  compreensão  das
modificações no desenvolvimento que essas estruturas acarretam.
Diversos autores trazem opiniões diferentes sobre os problemas de alimentação em crianças com
SD. A possível correlação entre a alteração de tal função do sistema estomatognático, se deve ao
paralelismo  entre  os  aspectos  anátomo-morfológicos  e  anátomo-funcionais  encontrados  nesses
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sujeitos.  Essas  modificações,  nos  remetem  a  influências  significativas  nas  habilidades  de
alimentação. 

Van Dyke (1990), em estudo da história de alimentação de 184 crianças com Síndrome de
Down,  concluiu  que  49%  apresentavam  dificuldades  alimentares.  As  manifestações  clínicas
descritas como fatores relevantes nas dificuldades alimentares foram correlacionadas aos aspectos
de hipotonia da região oral, dificuldades em realizar a função mastigatória, ausência de selamento
labial e, engasgos e vômito durante a alimentação. Neste mesmo estudo, Van Dyke constatou que
43% das crianças que apresentavam tais dificuldades nunca haviam sido amamentadas. O mesmo
autor sugeriu que programas de alimentação para ajudar pais de crianças com SD são de extrema
importância, sendo incluídos em programas de desenvolvimento para estes sujeitos.

Devido  aos  posicionamentos  apresentados,  inquietou-me  a  similitude  entre  as  condições
anátomo-morfológicas e anátomo-funcionais de sujeitos com Síndrome de Down. Além da possível
correlação  com  tempo  de  aleitamento  materno  e  introdução  alimentar,  responsável  pelo
desenvolvimento harmônico facial e das estruturas que compõem o sistema estomatognático.

Há vários anos a fonoaudiologia vem tratando os chamados distúrbios alimentares. O papel
do fonoaudiólogo é identificar se há, e quais seriam as possíveis interferências que acarretariam a
dificuldade alimentar. Prevendo, assim, uma abordagem holística, onde o enfoque não seja apenas
na cavidade oral,  mas sim,  em todas as  questões que constituem o sujeito.  (Junqueira,  2014).
Ademais,  sendo a dificuldade alimentar um ato complexo,  se faz necessário um olhar ampliado
diante de tais dificuldades, para que possa ser compreendida e auxiliada (Junqueira, 2017).
A alimentação, portanto, não pode ser concebida apenas como sustentação do corpo físico, mas
também, como processo constitutivo de cada sujeito. Além da alimentação como fator nutricional,
deve-se considerar a alimentação imaginativa, como fator a ser considerado na clínica dos distúrbios
alimentares (Farias, 2008). 

2 MATERIAL E MÉTODOS

O  sujeito  selecionado  para  pesquisa  é  do  sexo  masculino,  tem  4  anos  de  idade  e  foi
diagnosticado com Síndrome de Down. Participa de um projeto de pesquisa e extensão denominado
Grupo Interacional de Sujeitos com Síndrome de Down, que atende sujeitos e famílias na Clínica
Escola  de Fonoaudiologia  do  Centro  Universitário  de  Maringá –  Unicesumar.  A motivação para
inclusão se deu a partir da queixa de dificuldades para alimentação e interesse na investigação dos
aspectos que podem estar correlacionados à essas dificuldades,  visto  suas implicações clínicas
determinantes para o desenvolvimento craniofacial.

Serão realizados encontros semanais individuais, com duração de cinquenta minutos, nas
dependências  da  Clínica-escola  de  Fonoaudiologia  do  Centro  Universitário  de  Maringá.  Os
encontros serão filmados para registro dos dados achados. Além disso, o equipamento será utilizado
para registro e posterior análise avaliatória das funções de mastigação e deglutição.

Nestes  encontros,  serão  realizadas  anamnese  e  avaliação  fonoaudiológica  focando  nos
aspectos  anátomo-morfo-funcionais,  juntamente  com  familiares  e  com  o  próprio  sujeito,  para
investigação das Hipóteses Fonoaudiológicas de Manifestação. A partir das respostas obtidas por
meio destes, será possível a investigação da correlação dos aspectos anatomo-morfo-funcionais que
podem estar interferindo na alimentação do sujeito. Será aplicado a História Clínica do Protocolo
MBGR (Genaro et al, 2009). Além disso, será utilizado o Protocolo para Avaliação Fonoaudiológica
da Alimentação (Silvério et al, 2005) e o Protocolo de Recordatório Alimentar.
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Após a realização das avaliações, o sujeito terá acompanhamento terapêutico fonoaudiológico
com enfoque na linguagem e motricidade orofacial, além de orientações que possibilitem instaurar o
bom hábito alimentar. 

A  pesquisa  será  de  caráter  exploratório  e  explicativa.  Sendo  que  os  dados  serão
apresentados  de  acordo  com  a  necessidade  de  descrição  dos  resultados  encontrados.  Será,
também, traçado o plano terapêutico para intervenção fonoaudiológica na dificuldade alimentar. 

3 RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se que com a pesquisa, possam ser ampliadas as discussões a respeito da atuação
clínica  fonoaudiológica  no  distúrbio  alimentar.  Pois,  apesar  de  muito  estudado  os  aspectos  de
desenvolvimento do sistema estomatognático de sujeitos com Síndrome de Down, ainda pouco se é
discutido  e  levantado  hipóteses  sobre  o  funcionamento  de  tal  sistema,  correlacionando-os  às
alterações, bem como aos fatores externos de constituição do sujeito. 
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