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RECOMENDAÇÕES PARA A DISFAGIA 
A disfagia corresponde à dificuldade em deglutir. As suas características, 
suspeita e diagnóstico clínico, assim como os procedimentos a seguir, 
encontram-se resumidas no conselho Disfagia e o doente neurológico. 

Algumas doenças metabólicas apresentam disfagia, em geral disfagia oro-

faríngea, que afecta as duas primeiras fases da deglutição (oral e faríngea). 

QUE INTERVENÇÕES REALIZAR PARA SUPERAR A 

DISFAGIA? 
Uma vez diagnosticada a disfagia, existem algumas intervenções que se 

podem realizar no âmbito familiar, tais como: modificação do meio ambiente, adaptação da alimentação /utensílios 

adequados, manobras de deglutição específicas, alterações posturais, posição e assentos adequados, exercícios orais.  

 

Algumas destas intervenções encontram-se detalhadas abaixo: 

1. MODIFICAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

• Uma envolvência tranquila e sem situações de stress que podem provocar alterações do tónus muscular: se a 

criança está tensa, terá mais dificuldade em sentir-se relaxada e tranquila. 

• Diminuir as distrações durante a refeição (não colocar brinquedos, TV ou jogos na mesa). 

• Respeitar o ritmo de ingestão de cada criança (comer sem pressas). 

• Participação activa como grupo no momento da refeição (comer em grupo). 

2. ADAPTAÇÃO DE UTENSÍLIOS 

a) Chupetas 

A adaptação deve realizar-se em função da forma da boca e da posição da língua. 

• Objectivos : 

1. Potenciar o movimento dos alimentos da parte anterior da boca para trás. 

2. Coordenar o ciclo de sucção-respiração-deglutição da saliva e do alimento. 

3. Prevenção da má oclusão dentária causada pelo incorrecto alinhamento dos dentes. 

• Recomendações: aconselham-se chupetas alongadas que proporcionem informação/estímulo sensitivo a toda a 

mucosa lingual e permitam que a língua se organize e se integre na função de deglutição. 
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b) Tetinas 

A adaptação da tetina deverá ser realizada tendo em conta os mesmos conselhos que se apresentaram para a 

chupeta. 

• Objectivo: realizar o controlo do volume de alimento ingerido e desta forma adequá-lo ao ciclo sucção-

respiração-deglutição da criança, propiciando um melhor controlo ao nível da deglutição e diminuindo os 

possíveis episódios de asfixia. 

As tetinas podem adaptar-se em relação a: 

1. Forma do orifício das tetinas: 

• Orifício arredondado. 

• Orifício tipo estrela. 

2. Diâmetro de saída da tetina (indica o fluxo de saída). 

• Fluxo lento, que corresponde à posição 1. 

• Fluxo médio, que corresponde à posição 2. 

• Fluxo rápido, que corresponde à posição 3. 

As posições 1, 2 e 3 conseguem-se girando o biberão e simultaneamente a tetina. 

A tipología de fluxo regula-se em função da capacidade de deglutição da criança e do tipo de textura do 

alimento (leite, leite anti-refluxo, leite com cereais…). 

o Recomendações: NUNCA cortar a tetina do biberão com o objectivo de facilitar a saída do alimento. Isso 
pode causar uma maior predisposição para que o bebé asfixie, se canse durante a ingestão, etc… 
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3. Morfologia da tetina. A morfologia da tetina que se utiliza deve adaptar-se às necesidades do bebé, à forma da 
sua boca e à sua capacidade de deglutição. O uso de tetinas alongadas favorecerá o in-put informativo a nível 
oral, ou seja, a informação sensorial que o bebé recebe. Isto ajuda-o a organizar melhor o movimento 
necessário para realizar uma sucção segura e eficaz. Assim, o bebé terá o alimento necessário para um bom 
estado nutricional e de hidratação. 

c) Colheres 

• A adaptação da colher deve ser realizada tendo em conta a forma da cavidade oral (boca), a dinâmica de 

deglutição (como se produz a deglutição) e o padrão de tonicidade (características do tónus dos músculos 

implicados na deglutição). 

• Considerações para a adaptação : 

• Espessura da superfície de contacto da colher. 

• Material de fabrico: silicone (flexível ou duro), plástico ou metal. 

• Comprimento do cabo da colher. 

• Objectivo: controlar o volume ingerido e facilitar o movimento de propulsão (movimento que a língua realiza para 

transportar o alimento) que conduz à activação da deglutição (início do proceso de engolir os alimentos), no caso 

em que a criança faça retenção dos alimentos na boca.  

• Recomendações : 

• Aconselham-se colheres estreitas e 

planas, que limitam o volumen de 

alimentos a ingerir, facilitando assim a 

deglutição. 

• Colheres de silicone duro que ajudam a 

diminuir o atrito na arcada dentária (zona 

de implantação dos dentes) no caso de a 

criança apresentar um reflexo de 

mordedura na região anterior (próximo 

da posição dos dentes). 

• Colheres de cabos compridos que 

permitem um melhor acesso à cavidade oral (boca). 

d) Copos 

A adaptação do copo deve realizar-se em função dos critérios referidos anteriormente. 

• Objectivo: controlar o volume de líquido ingerido e evitar a postura de cabeça demasiado inclinada para trás. 

Os copos devem adaptar-se em relação a: 

• Material de que são feitos. 

• Altura do copo. 

• Adequação dos bordos de contacto com a cavidade oral (boca). 
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• Recomendações : 

• Aconselham-se copos curvos, para controlar o volume e evitar posições inadequadas, como a hiper-

extensão cervical ou a hiper-projecção (cabeça inclinada para trás ou para a frente). 

• Evitar o uso de copos de vidro que podem ser contraproducentes nos doentes que apresentam 

espasticidade (contração muscular que causa rigidez) ou reflexos de mordedura anteriorizados; evitar 

copos altos visto que potenciam os padrões de hiper-extensão (cabeça para trás). 

 e) Palhinhas 

A adaptação da palhinha deve realizar-se em função dos critérios mencionados anteriormente. 

• Objectivo : controlar o volume de líquidos a 

ingerir e evitar padrões de hiper-extensão cervical 

(cabeça para trás), favorecendo a flexão anterior. 

As palhinhas devem adaptar-se em função de: 

• Diâmetro da palhinha 

• Comprimento 

• Flexibilidade. 

 

 

• Recomenda-se evitar palhinhas de grandes diâmetros uma vez que podem dificultar o controlo do volume 

ingerido. 

3. MANOBRAS DE DEGLUTIÇÃO ESPECIFICAS 

Este tipo de manobras é realizado por um terapeuta da fala especialista em deglutição, dado que uma realização 

incorrecta destas manobras pode comprometer a segurança da deglutição. 

4. POSIÇÃO E ASSENTOS CORRECTOS 

• Recomenda-se o alinhamento tronco-dorso-cefálico (posição recta), que favorece o percurso adequado do 

alimento, desde a cavidade oral até ao tracto digestivo inferior. 

• Utilizar poltronas ou cadeiras adaptadas durante a ingestão, o que evitará posicionamentos inadequados da 

criança e o aparecimento de falsas vías. 

5. EXERCICIOS ORAIS 

• Recomenda-se uma higiene oral correcta, fazendo uso preferencial de escovas de silicone. É importante eliminar 

os resíduos orais que ficam após uma ingestão de alimentos. 

• Os exercícios a nível oral devem ser realizados sob a supervisão ou a recomendação de um especialista (terapeuta 

da fala). 
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OUTROS CONSELHOS SOBRE DISFAGIA NO GUÍA METABÓLICA 
No Guía metabólica dispomos de alguns conselhos que podem ser muito úteis para ajudar a lidar com a disfagia em casa, 

não deixe de os consultar: 

• Gestão alimentar da disfagia (Manejo alimentario de la disfagia). 

• A disfagia e o doente neurológico (La disfagia y el paciente neurológico). 
• Dieta para crianças com dificuldades de mastigação: triturados nutritivos e equilibrados (Dieta para niños con 

dificultades en la masticación: triturados nutritivos y equilibrados). 

 

 

 

Projeto: As Doenças Metabólicas Raras em Português, um projeto APCDG & Guia Metabólica. 

Apoio económico: "Para ti, sempre: um CD de música, uma vida CDG”, coordenado pela APCDG em 2014 e 
realizado em conjunto com famílias, amigos e profissionais CDG. 

Coordenação da tradução: Vanessa Ferreira (Associação Portuguesa CDG e outras Doenças Metabólicas 
Raras, APCDG, Portugal), Mercedes Serrano e Maria Antónia Vilaseca (Guia Metabólica). 

Traduçao: Isabel Antolin Rivera, PhD Assistant Professor Metabolism & Genetics Group iMed - Research 
Institute for Medicines and Pharmaceutical Sciences Faculty of Pharmacy, University of Lisbon Av. Prof. 
Gama Pinto 1649-003 Lisboa, Portugal 
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