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Disfagia

  Ofereça pequenos bocados, usando colher ou 

copinho

  Use o copinho para fracionar o líquido a ser 

oferecido em pequenas quantidades

  Se seu paciente é capaz de usar o canudo, 

não o coloque muito fundo na boca. O canudo 
deve ficar entre os lábios

  Peça ao seu paciente para engolir duas vezes 

a cada bocado ofertado

  Não deite seu paciente imediatamente após a 

alimentação. Aguarde no mínimo 30 minutos com 
o paciente sentado após cada alimentação 
(mesmo por sonda)

  Se o paciente usa prótese dentária, observe 

se está bem ajustada e limpa 

  Realize a higiene da cavidade oral retirando 

todos  os  f ragmentos  de  a l imento  que 
permaneceram

   Só alimente o paciente quando ele estiver 

bem desperto (a)

O que fazer se o meu 
paciente engasgar?

PARE imediatamente a 
oferta de alimento e 
líquidos (inclusive por 

sonda)

Deixar tossir é a melhor 
forma de expulsar o 

alimento que entrou no 
canal da respiração

Na tosse, nunca ofereça 
água ou líquidos

Complicações da disfagia
  Desnutrição

  Perda de peso

  Desidratação 

  Aspiração de alimento, líquido, saliva, vômito 

para o pulmão (broncoaspiração)  

  Infecções respiratórias 

  Morte

Disfagia tem tratamento?
  Dependendo da doença que causou a 

disfagia, a disfagia pode ser transitória ou 
permanente.

  O tratamento da disfagia é interdisciplinar e vai 

desde o tratamento da doença-causa até o 
reaprendizado do engolir com o fonoaudiólogo.

  Adaptações no alimento e líquidos podem ser 

necessárias para alguns pacientes voltarem a se 
alimentar pela boca com segurança

  Esse manejo inclui o ajuste da dieta com 

intervenção do nutricionista e o treinamento de 
cuidadores pela equipe de enfermagem 



O que é Disfagia?

  Pessoas que tiveram acidente vascular 

cerebral (AVC)

  Pessoas com diagnóstico de doença 

degenerat iva  do s is tema nervoso (Ex: 
Demências, Parkinson, Esclerose Lateral 
Amiotrófica)

  A disfagia é a alteração na capacidade de 

engolir alimentos, líquidos ou saliva.

  Na disfagia acontece o desvio do alimento  

entre a boca e o esôfago, obstruindo, parcial ou 
completamente, as vias respiratórias (Fig. 1). 

  A d is fag ia  pode ser  fac i l i tada pe lo 

envelhec imento natura l  das est ru turas 
envolvidas na deglutição (lábios, língua, dentes, 
bochechas). Sintomas da disfagia

  Pacientes com alguns tipos de lesão medular

  Pacientes com alguns tipos de tumor cerebral

  Pacientes com alguns tipos de tumor da 

cabeça e pescoço

  Durante tratamento com radioterapia

  Pessoas com refluxo gastroesofágico 

  Pessoas com doenças cardíacas

Quem pode desenvolver disfagia?  

  Dificuldade para mastigar e/ou manter o 

alimento dentro da boca 

  Dor ao engolir (deglutir)

   Pigarro, tosse ou engasgo ao comer

  Dificuldade para engolir a própria saliva

  Dificuldade para respirar após alimentação

  Escape de alimento ou líquido pelo nariz ou 

pela boca (regurgitação) 

  Mudança da voz (rouquidão ou sensação de 

voz ‘molhada’)

  Engasgos frequentes durante as refeições ou 

ao deglutir saliva

  Sensação de que a comida fica presa na 

garganta

  Necessidade de mudar a consistência dos 

alimentos para engolir melhor

N  Falta de interesse em se alimentar

  Perda de peso 

  Pneumonias de repetição

Como facilitar o seu 
processo da deglutição?

  Concentre-se durante a alimentação

  Evite distrações (conversar, assistir TV)

  Não fale com a comida na boca

  Dê pequenos goles ou pequenas mordidas

  Não beba goles seguidos

  Depois de mastigar engula pelo menos duas 

vezes para limpar os resíduos de alimentos da 
boca

Como garantir segurança 
do seu paciente durante a 

alimentação:

  Para iniciar a alimentação, garanta que seu 

paciente esteja bem sentado, de olhos abertos e 
a cabeceira esteja totalmente elevada

  Apoie a cabeça de seu paciente para que ela 

fique um pouco para frente (Fig. 2)

  R e t i r e  d o 

ambiente todas as 

distrações (afaste o 

e x c e s s o  d e 

pessoas, desligue a 

TV ou o rádio)

  Nunca alimente seu paciente quando você 

estiver apressado. Reserve tempo para essa 
tarefa


