
Atividade Formação 3 – Apoio 

no processo de deglutição e 

alimentação através de PEG
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Porque é tão importante falar de disfagia nos casos com Paralisia Cerebral?



• Um processo de deglutição normal consiste em 3 fases, cada uma
relacionada com as diferentes secções anatómico-funcionais que nele
interferem:

Voluntárias Reflexas



• Fases de uma deglutição normal:

- https://www.youtube.com/watch?v=pNcV6yAfq-g

• Deglutição normal vs deglutição disfágica:

- https://www.youtube.com/watch?v=adJHdrQ4CRM&t=26s

https://www.youtube.com/watch?v=pNcV6yAfq-g
https://www.youtube.com/watch?v=adJHdrQ4CRM&t=26s


• Na PC há dois conceitos muito importantes a considerar na
deglutição:

Eficiência Segurança



A disfagia é uma mudança no habitual processo de deglutição.

Orofaríngea Esofágica

• Na PC, esta situação é uma consequência de uma lesão na área do cérebro que
controla a função dos músculos responsáveis por um processo de deglutição
correto.

• A disfagia orofaríngea é a mais frequente nos indivíduos com PC.



• Tosse e/ou asfixia frequente

• Dificuldades a deglutir

• Armazenamento da comida na cavidade oral

• Voz “molhada” depois da deglutição ou voz anasalada

• Libertação de fluidos para fora da cavidade oral

• Regurgitação nasal

• Falta de ar ou cansaço durante as refeições

Confirmação: Videofluoroscopia
https://www.youtube.com/watch?v=8S-T65it2DE

https://www.youtube.com/watch?v=8S-T65it2DE


A desnutrição e o risco de desidratação devem ser tratados o mais 
rapidamente possível.

Complicações respiratórias
Complicações nutricionais

(Baixo peso)



Consistências mais fáceis, 
efetivas e seguras para o 
processo de deglutição

Modificação/Adaptação
da textura dos alimentos
líquidos e sólidos

Isto facilitará a ingestão de 
alimentos sem riscos



• Tamanho do bolo alimentar;

• Textura dos alimentos(alimentos mais 
macios);

• Temperatura dos alimentos;

• Medidas posturais;

• Utensílios (evitar metais pois os indivíduos 
com PC podem ter hipersensibilidade).



• Modificação da consistência da dieta para fluídos espessados.

• Monitorização das necessidades hídricas e nutricionais.





Resistência à amílase salivar: É a característica que permite uma manutenção da

consistência na boca dos alimentos que foram espessados, e assim, prevenir a

formação de uma fase líquida que poderá induzir sérios riscos de aspiração pelas

vias respiratórias.

oAmido modificado 
oAlfarroba
oGoma xantana

Agentes 

espessantes



• Substâncias em pó
• Neutras ou com sabor
• Resistência à amílase salivar

Adicionar a

Qualquer líquido, frio ou 
quente

Espessam os alimentos em 
questão, sem alteração de 

outras propriedades

• Facilita a deglutição
• Previne a aspiração 

pulmonar



• Permitem obter a consistência mais apropriada ao grau de disfagia, 
tendo em conta, a quantidade adicionada ao líquido.

Água Nectar (I) Mel (II) Pudim (III)

Casos mais severos de disfagia



• Evitar a presença de grumos;

• Espessar os alimentos momentos antes das refeições é a solução 
mais segura;

• Esperar que o espessante atue;

• Prestar atenção às quantidades, dependendo do tipo de líquido.





• Video



• Preparar as refeições num ambiente calmo, com tempo e sem
distrações;

• Tentar colocar a pessoa numa postura confortável, mantendo a
cabeça em linha reta (com suporte se necessário);

• Nunca dar as refeições com a pessoa em decúbito dorsal.
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Exercícios miofuncionais orofaciais 

Para apoiar pessoas com disfagia é importante aprender: 

• Exercícios para reforçar a musculatura orofacial.

• Manobras para melhorar a elevação laríngea e o encerramento 
da glote durante a deglutição. 

• Técnicas para estimular o reflexo de deglutição.

sob a supervisão de um Terapeuta da Fala.



• Snack matinal (Fruta com iogurte e linhaça)

- 1 iogurte natural

- 2 peças de fruta

- Linhaça em pó

Triture 2 peças defruta. Numa taça coloque o iogurte e a fruta em 
camadas e termine colocando a linhaça em pó.



• A disfagia orofaríngea é um problema muito prevalente na PC;

• Pode levar a um mau estado nutricional e a problemas de saúde sérios;

• Aumenta o risco de desidratação;

• Há várias estratégias nutricionais para resolver/minimizar esta situação;

• No entanto, se não forem observadas melhorias, outras vias de alimentação

devem ser consideradas: sondas nasoentéricas e ostomias (PEG).



Alimentação por Gastrostomia 

Endoscópica Percutânea



Alimentação Oral

• Forma fisiológica mais apropriada para administrar a alimentação.

Nutrição Parentérica (NP)

• Administração de nutrientes e não de comida.

• É uma alternativa à alimentação entérica – quando esta não é possível.

• É utilizada quando o tubo digestivo não está funcional.

Nutrição Entérica (NE)



A alimentação via oral é a forma mais fisiológica de administrar comida 
e as pessoas com PC devem preferir esta via a outras.

A PEG é uma alternativa para indivíduos com PC que
tenham problemas alimentares de froma a melhorar

a sua qualidade de vida (QdV)
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• Técnica em que a comida é administrada 
pelo trato gastrointestinal.

• NE pode ser oral, nasogástrica, 
nasoduodenal, nasojejunal ou através de 
uma gastrostomia, duodenostomia ou 
jejunostomia.
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1- Nasoentérica: tubo de poliuretano ou silicone

• Tubo nasogástrico (NGT)

• Tubo nasoduodenal (NDT) ≤ 30 dias

• Tubo nasojejunal (NJT)

2 - Gastrostomia:

• Cirúrgica

• Endoscópica percutânea PEG

3 – Jejunostomia (gastroparésia; refluxo gastroesofágico (RGE) com risco 
elevado de aspiração)



Objetivos dos tubos de alimentação

• De forma a melhorar, assegurar e manter uma nutrição 
adequada.

• Garantir uma via de administração de medicação 
adequada.

• Diminuir potenciais riscos do uso da via oral.

• Melhor distribuição do tempo de refeição e diminuição do 
stress do indivíduo e cuidador.



• Está indicada quando a alimentação entérica 
por tubo é utilizada por mais de 4-6 semanas.

• Intervenção não cirúrgica.

• Consiste na introdução de um tubo no 
estômago, que atravessa a parede abdominal 
permitindo a alimentação do indivíduo.

• O uso de botão gástrico permite uma melhor 
adaptação à PEG.

https://www.youtube.com/w
atch?v=YjkZ6mQJ4JU

https://www.youtube.com/watch?v=YjkZ6mQJ4JU




• Mecânicas
• Remoção acidental do tubo

• Problemas de funcionamento do tubo

• Abdominais
• Diarreias / náuseas

• Local
• Sangramento

• Infeção local da pele

• Outras
• Distúrbios metabólicos

• Extravasamento de suco gástrico









• Forma clínica da PC (distonias, espasticidade);

• Avaliação das dificuldades alimentares atuais;

• Deformidades musculoesqueléticas (escolioses);

• Condições socioeconómicas;

• Em casos complicados não se deve substituir o 
tubo de prolongamento pelo botão gástrico.



Estimulação orofacial em utilizadores de PEG

Nos utilizadores de PEG é importante continuar a estimular a 
área orofacial:

• a deglutição da saliva deve ser tão funcional quanto possível e 
a baba deve ser prevenida ou deve ser reduzida o máximo 
possível.

• a boca, e a área em redor, é um órgão muito sensível e dá uma 
sensação agradável quando é estimulado da maneira certa; em 
utilizadores PEG já não é estimulado pela passagem de 
alimentos.

.



Estimulação orofacial em utilizadores de PEG

A estimulação consiste em:

• massagens, batendo levemente com os dedos e / ou com 
escovas especiais, das bochechas, queixo, lábios e dentro da 
boca (bochechas, gengivas, dentes, língua).

Pode-se variar os materiais e sua temperatura.



Estimulação orofacial em utilizadores de PEG

A estimulação deve ser dada com o tipo certo de pressão e por 
um determinado período de tempo.

Está dependente da tolerância e sensibilidade da pessoa com PC 
e precisa ser determinada por um profissional.

A estimulação deve ser feita sob a supervisão de um Terapeuta 
da Fala.



• A comida deve ser injetada lentamente, sem interrupções de forma a prevenir a entrada de ar.

• O paciente deve estar inclinado (45°) ou sentado durante o processo de alimentação e 30 
minutos após.

• Não se deve administrar volumes superiores a 250/300ml por refeição.

• Após a refeição, é aconselhável que se injete água morna (50ml).

• Rode o botão gástrico ou o tubo de prolongamento diariamente de forma a prevenir 
aderências.

• Antes de cada refeição, confira se o tubo está bem posicionado.

• Após cada administração, lave o tubo com água morna suficiente para prevenir o 
entupimento do tubo (10-20ml) com uma seringa de 20ml.



• Nunca  se deve usar a mesma seringa para alimentar o indivíduo e para lavar a 
sonda.

• A comida administrada deve ser o mais variável possível. A sua consistência deve ser 
líquida/pastosa.

• Para administrar a refeição, utilize seringas de 100ml de volume.

• As refeições devem ser fracionadas ao longo do dia (6 a 8 por dia)



VIDEO



Higiene:

• Lavar as mãos antes de administrar as 
refeições.

• Higienizar a pele diariamente para 
prevenir infeções.

• Manter a zona peristomal seca.

• Limpar a zona peristomal com gaze, 
água e sabão e aplicar uma solução 
antisética.

Daily care



Refeições:

• Retirar do frigorífico apenas o volume necessário e 
aquecer em banho maria ou no microondas.

• A fruta deve ser consumida logo após a sua 
preparação. As sobras não devem ser reaproveitadas.

• Armazene a comida que não vai ser utilizada 
imediatamente no frigorífico (exceto fruta).

• A comida deve estar sempre morna, nem demasiado 
quente nem demasiado fria.



Administração da medicação

• Reduza os comprimidos a pó antes de os administrar.
• Não misture medicamentos incompatíveis.
• Lave a sonda com 20-40ml de água com uma seringa antes e depois de 

administrar a medicação.



• Meça o resíduo gástrico periodicamente com uma seringa. 
Numa fase inicial, meça o resíduo mais frequentemente 
para avaliar a tolerância aos volumes administrados.

• Após medir, reintroduza o resíduo, uma vez que este 
contém componentes essenciais à digestão.

• Se o resíduo é:

mais de 100 ml: não administre a refeição 
imediatamente. Espere por volta de 1 hora e volte a repetir o 
procedimento até ser inferior a 100ml.

menos de 100 ml: pode administrar a refeição.



Quando não é possível usar formas comerciais, é necessário preparar refeições caseiras 
de consistência cremosa. Se for pastosa é necessário ter cuidado para passar na sonda.

SOPA DE IOGURTE, BRÓCOLOS E 
FRANGO

Ingredientes: 150mL água
20g brócolos

5g hortelã
10mL azeite
20g batata

20g curgete
20g cebola

Sal e pimenta a gosto
½  iogurte natural
½  peito de frango



Informação Nutricional
(300mL):

Energia: 205kcal
Proteína: 19,2g

Hidratos de Carbono: 13,8g
Gordura: 9g

NOTA:
Esta receita é só uma porção. Pode
adicionar água se a sopa ficar muito

espessa mas não deve administrar mais
de 300ml por refeição!



Quando?
Quando a 

alimentação via 
oral não é 
possível.

Como?
 NGT;
 Gastrostomia
cirúrgica;
 PEG.

Porquê?
Para evitar a desnutrição;
Para melhorar as defesas 
imunitárias; 
Para melhorar o estado 
funcional;
Para melhorar a qualidade de 
vida;



• MATERIAL

- Kit PEG
- 2 seringas de 100ml
- 1 seringa de 50ml
- 2 sondas PVC (18 Fr)
- 1 sopa




