Como identificar se o aluno apresenta
dificuldades de deglutição?
O aluno apresentará alguma dessas manifestações:
Tosse, engasgo, náusea, regurgitação, refluxo nasal e/ou
vômito durante a oferta de alimentos/líquidos;

Quais os alunos que apresentam maior
risco para dificuldades de deglutição?
Diversas são as enfermidades que podem levar a alterações da
deglutição. Se o aluno apresentar alguma destas, fique atento:
Paralisia cerebral;

Acúmulo de resíduos de alimentos na cavidade oral após a
deglutição;

Doenças neurológicas;

Escape extra oral do alimento/líquido (o alimento/líquido
escorre da boca);

Traqueostomia (orifício na traquéia através do pescoço, para
respiração)

Tempo aumentado de trânsito oral (ritmo lento para deglutir
o alimento), resultando em refeições mais demoradas;
Desconforto
respiratório
alimentos/líquidos;

durante

a

oferta

de

Comportamentos negativos (aversão, recusa, preferência
por determinada consistência, choro, agressividade) no
momento da alimentação;
Cianose (modificação da coloração da pele para azulada);
Queixa de dor ao engolir o alimento/líquido;
Sialorréia (dificuldade em deglutir a saliva);
Voz molhada (emissão vocal com barulhos borbulhantes);
Histórico de pneumonias de repetição e/ou congestão
brônquica crônica;
Emagrecimento como consequência das dificuldades de
deglutição.

Doenças cardiorespiratórias;

Deficiências motoras com dependência na oferta de
alimentação;
Extensas privações sensoriais;
Alterações comportamentais;
Anomalias estruturais do sistema orofaringolaríngeo
(vedamento labial inadequado, falta de coordenação dos
movimentos linguais, entre outros);
Dificuldade para compreender o contexto alimentar (baixo
nível cognitivo ou de consciência)

MAS AFINAL,
O QUE É DIFICULDADE
DE DEGLUTIÇÃO?
Cientificamente a dificuldade de deglutição é
denominada de DISFAGIA.
O termo DISFAGIA refere-se a um sintoma relacionado
com qualquer alteração no ato de engolir que dificulte
ou impeça a ingestão oral segura, eficiente e confortável

Ao perceber que o aluno apresenta
dificuldades de deglutição/DISFAGIA
o que se deve fazer?
A primeira atitude a ser tomada é entrar em contato com a
família do aluno para saber se possui o diagnóstico de
DISFAGIA.
Se o aluno tiver o diagnóstico de DISFAGIA:
• Perguntar para a família qual a conduta alimentar
que foi orientada pelo profissional que atende o aluno (fonoaudiólogo/nutricionista/médico), para estender os cuidados
de casa ao âmbito escolar.
Se o aluno não tiver o diagnóstico de DISFAGIA:
• Orientar que a família procure atendimento especializado (fonoaudiólogo/médico) para investigação do
caso.

E como é realizado o
diagnóstico de DISFAGIA?
O diagnóstico é realizado pela avaliação clínica do
fonoaudiólogo ou do médico, podendo ser complementado
por exames objetivos da deglutição, como a
videofluoroscopia ou videoendoscopia da deglutição.

Então quais práticas podem ser adotadas
para auxiliar na alimentação desses alunos?
Observar as características de mastigação e alimentação do
aluno, respeitando suas especificidades alimentares;
Chamar a atenção do aluno para o alimento e focar no lanche,
evitando dispersões;
Manter o aluno sentado, em postura ereta e confortável,
durante a oferta de alimento/líquido. O profissional também
deverá estar sentado, em frente ao aluno;
Se o aluno apresentar sonolência, procure acordá-lo e
mantê-lo alerta por pelo menos 15 minutos antes da oferta da
alimentação. Caso continue sonolento, evite ofertar alimento
nesse momento.
Evitar o excesso de alimento na colher, respeitando a
capacidade de mastigação e deglutição do aluno. Ofertar a
refeição sem pressa.
Respeitar a consistência alimentar indicada para o aluno.
Procurar o serviço de nutrição da escola para saber se o
lanche foi modificado conforme a orientação do profissional
que acompanha o aluno.
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Seu papel é fundamental no cuidado aos alunos com
dificuldades de deglutição.
O seu conhecimento e a sua prática serão importantes
para a conquista de uma deglutição com menos riscos
para o aluno.
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