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Resumo 
Objetivo: Descrever as alterações de deglutição encontradas em crianças portadoras 

cardiopatias congênitas. Métodos: Realizamos avaliação clínica e instrumental em todas as 

crianças portadoras de cardiopatias congênitas, durante o seu período de internação. 

Resultados: Os dados iniciais coletados através de avaliação clínica encontram-se próximos 

aos encontrados na literatura, em que recém-nascidos com cardiopatias congênitas têm 

grandes problemas relacionados à alimentação. Conclusão: Os pacientes estão sendo 

encaminhados para a avaliação clínica fonoaudiológica e, ainda, não foram submetidos à 

avaliação complementar. 

 
Introdução 
 

A cardiopatia congênita refere-se às anormalidades na estrutura ou na função do 

coração que surgem antes do nascimento (Bruneau, 2009),  e a sua prevalência anual é  de  4 a 

50:1.000 (Nembhard, Wang, Loscalzo, et.al, 2009). No Brasil, desde 2001, as anomalias 

congênitas são a segunda maior causa de mortalidade em menores de 1 ano (Amorim, Pires, 

Lana, et.al, 2008).  

Este estudo propõe-se a descrever as alterações de deglutição em lactentes menores de 

6 meses portadores de cardiopatia congênita. Uma vez que, as múltiplas cirurgias realizadas 

para a correção da cardiopatia são bastante debilitantes e, muitas vezes, comprometem a 

qualidade de vida (Bruneau, 2009). E ainda, no lactente, a coordenação da sucção, da 

deglutição e da respiração é essencial para  a segurança e eficiência  da alimentação (Geddes, 

Chadwick, Kent, et.al., 2009). Assim, qualquer  distúrbio  na  coordenação  entre  a  sucção, a 

deglutição  e  a respiração,  ou  no  controle  neuromuscular  para  a  propulsão  do bolo 
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alimentar  para a  faringe, o  esôfago  e o estômago  pode  desencadear  uma  situação  de 

risco para a disfagia orofaríngea. 

Neste sentido, cabe ressaltar que disfagia se caracteriza por um distúrbio da deglutição 

que ocorre na passagem do bolo alimentar da boca até o estômago, que dificulta ou 

impossibilita a ingesta segura, eficiente e confortável de qualquer alimento. Esta pode levar a 

obstrução das vias aéreas(Matsuo, Palmer, 2008), desnutrição, desidratação(Baylow, 

Goldfarb, Taveira, et. al, 2009), aspiração pulmonar com conseqüências devastadoras, 

incluindo pneumonia e morte(Strowd, Kyzima, Pillsbury, et.al, 2008). O diagnóstico pode ser 

clínico, mas a sua comprovação deve ser realizada com a avaliação instrumental(Furkim, 

Behlau, Weckx, 2003), através de diversas técnicas como fibroendoscopia, ultra-sonografia, 

videofluoroscopia da deglutição (Arvedson, 2008). No entanto, a avaliação 

videofluoroscópica da deglutição é considerada uma técnica “padrão-ouro” (Alnassar, 

Oudjhane, Davila, 2011; Hions e Ryan, 2006), bem como seus achados fisiopatológicos 

(Hions e Ryan, 2006). 

 
Metodologia 
 
 Está sendo realizado um estudo de caráter prospectivo, transversal num hospital de 

referência para crianças com patologias cardíacas. Todas as crianças internadas portadoras de 

cardiopatias congênitas, menores de 6 meses, indicadas pela equipe médica por dificuldade de 

deglutição submetida à avaliação clínica e instrumental por videofluoroscopia da deglutição. 

 
Resultados e Discussão 
 
 Os dados iniciais coletados através de avaliação clínica encontram-se próximos aos 

encontrados na literatura, em que recém-nascidos com cardiopatias congênitas têm grandes 

problemas relacionados à alimentação, comuns após a correção cirúrgica. 

De acordo com Mercado-Deane et.al (2001) a presença da disfagia orofaríngea em 

37% dos recém-nascidos com cardiopatia congênita. Geddes et. al (2009),  referem que em 

lactentes menores de um ano de idade  com doença cardíaca congênita, a aspiração traqueal é 

frequente podendo ser ignorada porque esta ocorre de maneira silenciosa. 

 
Conclusão 
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A pesquisa encontra-se em fase inicial. Os pacientes estão sendo encaminhados para a 

avaliação clínica fonoaudiológica e, ainda, não foram submetidos à avaliação complementar 

O que  não permite analisar os dados estatisticamente. 
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