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Resumo 

A dificuldade em deglutir, designada de disfagia, é bastante prevalente em 

toda a comunidade geriátrica, quer pelas mudanças naturais que ocorrem com o 

envelhecimento quer pelo desenvolvimento de patologias e condições clínicas que 

vão tornando o idoso mais frágil.  

 De entre as terapêuticas que podem ser adotadas, o uso de dietas de 

textura modificada e de líquidos espessados é a mais usual, de forma a garantir 

uma alimentação equilibrada e a hidratação necessária em segurança. 

O objetivo do presente trabalho foi a realização de uma revisão temática 

sobre a disfagia, tendo em conta que é bastante prevalente no idoso e que a 

percentagem da população nesta faixa etária está em constante crescimento. Foi 

também objetivo a revisão da evidência científica atual acerca da importância da 

padronização das dietas de textura modificada e dos líquidos espessados. Tendo 

em mente a padronização mundial, o Comité Internacional de Normalização da 

Dieta com Disfagia fundou a International Dysphagia Diet Standardisation 

Initiative em 2013, na qual fornece uma terminologia comum e definições 

detalhadas para descrever as texturas de alimentos e espessura de bebidas de 

todos os níveis. 

 

Palavras-chave: Disfagia, idoso, padronização, dietas de textura modificada e 

líquidos espessados. 
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Abstract 

The difficulty in swallowing, called dysphagia, is quite prevalent in the 

entire geriatric community, both due to the natural changes that occur with aging 

and the development of pathologies and clinical conditions that make this 

population more fragile. 

Among the therapies that can be adopted, the use of diets with modified 

texture and thickened liquids is the more usual one in order to guarantee a 

balanced diet and the necessary hydration in safety. 

The aim of this work was to conduct a thematic review on dysphagia, taking 

into account that it is a quite prevalent in the elderly and that the percentage of 

the population in this age group is constantly growing. The objective was also to 

review the current scientific evidence about the importance of standardizing 

modified texture diets and thickened liquids. With international standardization 

in mind, the International Dysphagia Diet Standardization Committee founded the 

International Dysphagia Diet Standardization Initiative in 2013, in which it 

provides common terminology and detailed definitions to describe food textures 

and beverage thickness at all levels. 

 

Keywords: Dysphagia, elderly, standardization, modified texture diets and 

thickened liquids. 
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Lista de abreviaturas, siglas e acrónimos 

AVC – Acidente Vascular Cerebral 

cP - Centipoise 

DOSS - Dysphagia Outcome Severity Scale 

DP – Doença de Parkinson 

EAT-10 – Eating Assessment Tool 

FOIS - Functional Oral Intake Scale 

IDDSI – International Dysphagia Diet Standardisation Initiative 

mL - Mililitro 

SG – Síndrome Geriátrica 

SSQ - Sydney Swallowing questionnaire 
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Introdução 

A disfagia é a dificuldade ou desconforto durante a progressão do bolo 

alimentar desde a boca até ao estômago. Anatomicamente, pode resultar de 

disfunções orofaríngeas ou esofágicas e, de um ponto de vista patofisiológico, de 

causas estruturais ou funcionais(1). 

A prevalência desta condição é cada vez mais frequente na população idosa, 

seja pelas mudanças globais consideradas de risco que contribuem para o seu 

desenvolvimento como pela presença de comorbilidades associadas - doenças 

neurológicas como Acidente Vascular Cerebral (AVC), Doença de Parkinson (DP), 

entre outras - que contribuem para a permanência prolongada em hospitais ou 

lares(1). 

A dificuldade em deglutir, em conjunto com a falta de adequação da dieta 

em termos de textura dos alimentos sólidos ou em termos de líquidos espessados, 

dificulta a ingestão alimentar e hídrica e promove a ocorrência de outros 

problemas que, para além da desnutrição e desidratação(2), podem deteriorar a 

situação clínica do doente, tais como a pneumonia de aspiração, infeções no trato 

respiratório inferior(1), aumento do tempo de internamento(3), entre outros.  

Sendo uma faixa etária cada vez mais representativa, dado o 

envelhecimento populacional e o facto de ser bastante afetada por este sintoma, 

é imprescindível uma equipa multidisciplinar que, para além de realizar um 

diagnóstico precoce e detalhado, saiba escolher a melhor terapêutica, adequada 

à condição do doente e à disfagia presente, para um tratamento eficaz, evitando 

o desenvolvimento de outras patologias(4). Manobras posturais, técnicas 

facilitadoras e tratamento cirúrgico são alguns exemplos a adotar(5). 
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Adicionalmente, modificar a textura da dieta e fornecer líquidos espessados fazem 

parte das estratégias terapêuticas mais utilizadas em pacientes disfágicos(6). Sabe-

-se que há uma grande diversidade de termos para as caracterizar, tornando-se 

imprescindível a criação de uma terminologia universal para facilitar e assegurar 

o seu uso adequado e permitir uma comunicação mais eficaz entre os envolvidos 

(profissionais de saúde, doente e/ou cuidador e produtor das dietas)(7). 

Tendo em mente o objetivo de implementação mundial, o Comité 

Internacional de Normalização da Dieta com Disfagia fundou a International 

Dysphagia Diet Standardisation Initiative (IDDSI) em 2013. Esta estrutura, 

traduzida em inúmeros idiomas, fornece uma terminologia comum e definições 

detalhadas para descrever as texturas de alimentos e espessura de bebidas de 

todos os níveis(8). De forma a obter uma compreensão geral, deverá ser lido em 

conjunto com outros documentos disponibilizados: IDDSI Métodos de Teste(9), IDDSI 

Evidências(10) e IDDSI Perguntas Frequentes(11). 

Desta forma, o objetivo do presente trabalho foi realizar uma revisão 

temática sobre a disfagia, rever a evidência científica atual acerca da importância 

da padronização das dietas de textura modificada e dos líquidos espessados e, 

visto que existem inúmeros termos referentes aos mesmos, apresentar um modelo 

de padronização mundial. 

Metodologia  

A pesquisa efetuada para desenvolver a presente revisão temática foi 

efetuada nas bases de dados científicas: Pubmed e Google Scholar. Os termos 

utilizados foram “Dysphagia”, “Elderly”, “Texture-modified foods” e “Thickned 

fluids”, isoladamente e em conjunto.  
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A primeira seleção de artigos baseou-se no título e no resumo. Foram 

selecionados 45 artigos e, após uma análise minuciosa, apenas foram utilizados 

14. Em relação ao ano de publicação, foram escolhidos maioritariamente artigos 

desde 2011 até 2019, excetuando 3. Para obtenção de toda a informação sobre a 

IDDSI, foi feita uma pesquisa adicional no site eletrónico do Comité Internacional 

de Normalização da Dieta com Disfagia. 

O software utilizado para gestão das referências bibliográficas foi o Endnote 

(versão X9). 

O mecanismo da deglutição  

Segundo a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e 

Saúde, a deglutição é a função de “limpar” os alimentos sólidos e líquidos através 

da cavidade oral, faringe e esófago até ao estômago(3). É um processo fisiológico 

complexo e dinâmico, envolvendo inúmeros músculos (da boca, faringe, laringe, 

esófago), dentes, ossos e nervos cranianos, assim como uma série de ações 

coordenadas, sequenciais, simultâneas e cuja sincronia é imprescindível(12).  

A deglutição divide-se em três fases distintas: oral, faríngea e esofágica(12).  

A fase oral, voluntária, subdivide-se em preparatória e oral propriamente 

dita. Inicia-se pela captação do alimento e, por meio da mastigação e 

envolvimento com a saliva, é formado um bolo alimentar coeso que será recolhido 

pela língua e injetado para a faringe, iniciando assim o reflexo da deglutição(13). 

De seguida, inicia-se a fase faríngea, voluntária, na qual ocorre elevação 

do palato mole. A nasofaringe fecha para prevenir regurgitações nasais e, de 

seguida, o osso hióide e a laringe elevam-se, as cordas vocais sofrem adução para 

proteger a via respiratória e os músculos constritores da faringe contraem, 
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depurando os restos de bolo na hipofaringe, enquanto o esfíncter cricofaríngeo 

(esfíncter esofágico superior) relaxa e abre, permitindo a passagem do bolo para 

o esófago(13).  

Pela ação dos movimentos peristálticos, o bolo é impulsionado em direção 

ao estômago e, para prevenir o refluxo do conteúdo estomacal, o esfíncter 

esofágico inferior fecha-se(12). 

O processo de envelhecimento e a presbifagia 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a idade cronológica não é 

um marcador preciso para as mudanças que acompanham o envelhecimento(14). O 

idoso é caracterizado como uma pessoa com idade igual ou superior a 65 anos. 

Porém, o conceito de paciente geriátrico inclui, para além do fator idade, a 

presença de outros fatores como a fragilidade e/ou certas comorbilidades mais 

comuns a partir dos 80 anos(15). 

O envelhecimento é um processo natural, com mudanças estruturais e 

funcionais (senescência) que tornam o idoso bastante suscetível e frágil(16). 

Muitos são os fatores que tornam o idoso mais vulnerável, tais como as 

perdas de massa muscular, a diminuição da capacidade funcional, a lentidão 

psicomotora(17), o isolamento social e a permanência prolongada em instituições(1). 

Adicionalmente, a alteração e diminuição da força e mobilidade dos órgãos 

fonoarticulatórios (língua, palato mole, palato duro, dentes, lábios e 

protuberância alveolar) prejudicam a força e a amplitude do movimento, afetando 

o normal fluxo dos alimentos. Para além disso, observam-se alterações no paladar, 

olfato e na capacidade de humidade oral(17), assim como uma higiene e saúde oral 

muitas vezes deficitária (ausência de peças dentárias e/ou próteses 

desajustadas), que influenciam negativamente a deglutição(1). 
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A disfagia e a desnutrição estão inseridas num ciclo vicioso. A disfagia, pelo 

aumento da dificuldade em deglutir de forma eficaz e segura, dificulta e 

compromete a ingestão alimentar adequada, promovendo a desnutrição e esta, 

pelo desequilíbrio que promove entre a energia, proteína e outros macro e 

micronutrientes, leva a mudanças negativas na composição corporal, 

funcionalidade e capacidade física, aumentando o risco de disfagia(18). 

 Para além da redução no apetite, a sensação de sede também diminui nos 

idosos, pelo que a prevalência de desidratação é também muito elevada(15). 

Segundo a Sociedade Europeia de Distúrbios da Deglutição e a Sociedade de 

Medicina Geriátrica e, tendo em conta que uma Síndrome Geriátrica (SG) é um 

conjunto de condições clínicas multifatoriais associadas a múltiplas 

comorbilidades, sendo a terapêutica multidimensional a mais eficaz, a disfagia 

deveria ser considerada uma SG, em conjunto com a imobilidade, instabilidade, 

incontinência, dano intelectual, sarcopenia e fragilidade(1).  

A disfagia 

Segundo a Classificação Internacional de Doenças, a disfagia é uma 

condição digestiva que envolve uma dificuldade percebida ou real em formar e/ou 

mover o bolo alimentar, de forma segura, da boca para o esófago(1). Pode ser 

definida como qualquer alteração no processo de deglutição atrasando, de forma 

anormal, o movimento do bolo alimentar(19). 

Segundo as fases da deglutição, podemos classificar a disfagia como oral, 

faríngea, orofaríngea e esofágica, diferindo entre si pelas causas e pelo local onde 

ocorrem as alterações(13). 
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Doentes que apresentam dificuldade em cerrar os lábios, problemas em 

mastigar e/ou paralisia unilateral da língua poderão desenvolver disfagia oral, 

sendo incapazes de formar um bolo coeso e movê-lo através da cavidade oral(13). 

Caso haja paralisia da faringe e/ou laringe ou falta de coordenação durante 

a fase faríngea, desenvolver-se-á disfagia do tipo faríngea, cujos sintomas podem 

incluir vómito, sufocação e regurgitação nasofaríngea(13). 

Se a dificuldade for no início da deglutição, a disfagia é do tipo orofaríngea, 

também designada de “disfagia alta”, presente em 80 a 85% dos casos(20). Em 

idosos, é geralmente causada por doenças que afetam o Sistema Nervoso Central, 

incluindo AVC, DP e demência. Causas mecânicas, como infeções e malignidades 

da cabeça e pescoço, também podem estar na origem deste tipo de disfagia(20). 

A disfagia do tipo esofágica, “baixa”, promove a sensação de alimento 

“preso” na garganta ou no peito(21). As dificuldades sentidas podem ocorrer devido 

a anormalidades estruturais ou dismotilidade. Os distúrbios esofágicos mecânicos 

ou obstrutivos são as causas mais comuns deste tipo de disfagia, que ocorre 

maioritariamente com alimentos sólidos, podendo progredir para líquidos. Os 

sintomas decorrentes podem ser intermitentes ou progressivos(21).  

Segundo a etiologia, existem 2 parâmetros a ter em consideração: as 

estruturas anatómicas e o controlo neurológico e periférico. Caso se verifique 

alteração no primeiro parâmetro, a disfagia é do tipo mecânica; se as alterações 

forem no segundo, é disfagia neurogénica; se ocorrerem alterações em ambos os 

parâmetros, a disfagia é de etiologia mista. Se o stress, ansiedade, depressão e a 

fobia de engolir (fagofobia) forem a causa da disfagia, esta é do tipo psicogénica 

e poderá não ser uma disfagia verdadeira, pelo que é crucial a realização de 

exames que confirmem a presença deste sintoma. Caso a dificuldade em deglutir 
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seja desencadeada ou agravada por efeitos colaterais de um ou mais 

medicamentos, designa-se de disfagia induzida por drogas(7).  

Várias são as escalas referenciadas na literatura que permitem avaliar e 

despistar a disfagia. De entre as mais comuns, a Dysphagia Outcome and Severity 

Scale (DOSS) avalia a gravidade da disfagia consoante a capacidade de ingestão de 

alimentos (Anexo A), a Functional Oral Intake Scale (FOIS) mede a capacidade de 

consumo alimentar por via oral em pacientes disfágicos, em estado pós-AVC(22) 

(Anexo B) e o Eating Assessment Tool (EAT-10) que é um questionário de auto-

perceção do paciente acerca da sua disfunção (Anexo C)(23). A sua aplicação 

permite a rápida identificação da disfagia e da sua gravidade, assim como uma 

intervenção breve, individualizada e direcionada para as necessidades do 

doente.(23) 

 Epidemiologicamente, a disfagia orofaríngea apresenta uma prevalência 

de 30% a 40% em idosos que vivem independentemente, 44% nos que são admitidos 

em tratamento agudo geriátrico e 60% em idosos institucionalizados. Em termos 

de patologias, a maior prevalência de disfagia concentra-se em 29-64% dos 

pacientes neurológicos que sofreram AVC e em mais de 80% naqueles com 

demência, especialmente nos estádios avançados da doença. Um questionário 

autoaplicável para pacientes com DP, a Escala de Classificação de Doenças de 

Parkinson Unificada, encontrou uma prevalência de 32%, independente do estádio 

da DP e em clara correlação com habilidades motoras reduzidas(1).  

O paciente disfágico deve ser abordado por uma equipa multidisciplinar - 

constituída por enfermeiros, terapeutas da fala, nutricionistas, cirurgiões, 

gastroenterologistas, radiologistas, geriatras, fisiatras, entre outros - cujo 
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objetivo comum é identificar precocemente a disfagia e qualquer etiologia médica 

ou cirúrgica que possa responder a um tratamento específico, caracterizar os 

eventos biomecânicos responsáveis pela disfagia funcional e planear uma série de 

estratégias terapêuticas a aplicar para uma deglutição segura e efetiva(4). Abordar 

a localização da disfagia, os tipos de alimentos e/ou líquidos que a provocam, se 

é permanente ou intermitente e a duração dos sintomas, é imprescindível para 

um diagnóstico claro e completo(20). 

Primeiramente, é realizada uma triagem com o objetivo de detetar a 

maioria dos pacientes em risco de disfagia. Esta deve ser fácil de executar, rápida, 

barata e de baixo risco, podendo ser feita por médicos ou enfermeiros. O 

questionário EAT-10 é um bom exemplo de uma ferramenta de triagem(1). 

Seguidamente, é feita uma avaliação completa do doente: realizam-se exames 

físicos e clínicos, recolhem-se os antecedentes pessoais (úlceras por pressão, 

quedas, patologias), hábitos de vida, vacinas, alergias, acuidade visual e auditiva, 

padrões de higiene e estado nutricional e de hidratação(2). Caso haja suspeita de 

disfagia,  procede-se para uma avaliação instrumental, recorrendo a técnicas que 

conseguem acompanhar o movimento estrutural do bolo alimentar desde a boca 

até ao estômago e avaliando a estrutura e função dos músculos e estruturas que 

participam na deglutição, assim como a coordenação da respiração e da 

deglutição(1). A técnica Gold Standard é a videofluoroscopia, ou deglutograma de 

bário modificado, que consiste em gravar um vídeo adquirido radiologicamente do 

ato da deglutição de bolús preparados com bário ou meio de contraste 

hidrossolúvel(1). 

De entre as consequências que podem advir da disfagia, a desnutrição e a 

desidratação e, em casos mais graves, a pneumonia por aspiração e a asfixia são 
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as mais frequentes, quer por falta de adesão ou de adequação da terapêutica 

nutricional quer por falta de acompanhamento na hora das refeições(24).  

Mudanças posturais, tais como a “flexão anterior do pescoço” para proteger 

a via respiratória e a “flexão posterior do pescoço” para facilitar a passagem do 

bolo pela faringe e melhorar a velocidade da sua propulsão, podem ser adotadas 

no momento da refeição. Técnicas facilitadoras (fármacos ou a estimulação 

elétrica dos nervos e músculos responsáveis pela deglutição), certas estratégias 

simples (comer devagar, realizar a refeição em ambiente calmo) e, em casos mais 

graves, o tratamento cirúrgico, fazem parte da terapêutica do doente disfágico(5). 

Terapêutica nutricional 

Os principais objetivos da terapêutica nutricional em geriatria são fornecer 

energia, macro e micronutrientes em quantidades suficientes, manter ou melhorar 

o estado nutricional, proporcionar condições para a melhor reabilitação, promover 

a qualidade de vida e reduzir a morbilidade e a mortalidade(2). É imprescindível 

adequar a terapêutica à disfagia presente (tipo e grau) e ao doente (estado 

cognitivo, capacidade de incorporar outras manobras compensatórias, grau de 

independência alimentar, estado nutricional, aceitação e preferências 

alimentares, disponibilidade de supervisão profissional e condições 

socioeconómicas)(2). 

Dentro da terapêutica nutricional, existem algumas estratégias simples que 

podem ser adotadas, para além das mais recorrentes, que são a mudança da 

textura das dietas e o uso de líquidos espessados. Utilizar sabores ácidos, como 

limão e lima, e optar por refeições mais frias desencadeia o mecanismo de 

deglutição e desperta a sensação de consciência de alimento na boca, aumentando 
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o fluxo salivar e permitindo a formação de um bolo alimentar mais coeso. Evitar 

bebidas alcoólicas, por provocarem a secura das membranas orais, assim como 

alimentos que se desintegram facilmente, são outras formas de prevenir certas 

complicações da disfagia, tais como a asfixia(5).   

Modificar a textura das dietas reduz a necessidade de mastigação e 

preparação oral do alimento(25). Por outro lado, para além de apresentarem uma 

textura diferente, o que dificulta a adesão por parte do doente(26), podem ser 

nutricionalmente incompletas tanto a nível energético quer ao nível dos macro e 

micronutrientes. Assim, existe muitas vezes a necessidade do recurso à prescrição 

de suplementos nutricionais orais, tendo sempre em conta a sua consistência, para 

suprir as necessidades do idoso.(19).  

Em relação aos líquidos, a falta de controlo muscular e a dificuldade em 

coordenar a deglutição e a respiração torna a sua ingestão bastante preocupante 

pelo aumento do risco de aspiração e, consequentemente, de pneumonia por 

aspiração(27). Desta forma, é bastante usual o uso de espessantes para retardar o 

ato de deglutir, permitir que as vias aéreas permaneçam fechadas mais tempo, 

reduzindo assim o risco de aspiração e tornando a hidratação mais segura(25). 

Contudo, os agentes espessantes afetam negativamente o sabor e a textura das 

bebidas, o que dificulta a adesão por parte dos doentes, pelo que é crucial 

escolher tendo em conta o tipo de disfagia e as suas preferências(26). De entre os 

agentes espessantes comerciais, pode-se optar por aqueles que têm como base a 

goma xantana ou o amido, tendo sempre em atenção alguns fatores. Os primeiros 

atingem a viscosidade alvo rapidamente e mantêm-na constante ao longo do 

tempo(24). Os segundos, para além de acrescentarem valor energético às  bebidas,  
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em contacto com a saliva são rapidamente digeridos, perdem a sua viscosidade e 

engrossam com o tempo, podendo tornar-se menos eficientes(27).    

Padronização das dietas de textura modificada e dos líquidos espessados 

Vários estudos mostram que numerosos rótulos são aplicados a um pequeno 

número de texturas de alimentos e níveis de espessura de líquidos(25-27). Sabe-se 

que pequenas mudanças nestes fatores provocam alterações significativas no 

processo de deglutição, podendo ser esta a razão pela qual passa de seguro a 

mortal(27). É importante perceber que a variação de termos não ocorre apenas 

entre países ou regiões, mas também entre hospitais, lares, instituições e entre 

todos os profissionais envolvidos na produção e prescrição da terapêutica 

nutricional(7). 

Tendo em conta que, mundialmente, o número de indivíduos com mais de 

60 anos aumenta progressivamente (com uma estimativa para 2025 de 1,2 biliões 

de pessoas)(14) e sabendo que a disfagia é bastante prevalente nesta faixa etária, 

torna-se crucial uniformizar a nomenclatura para que se torne mais fácil e seguro 

o seu uso. O objetivo é optar sempre por termos comuns e já existentes, fáceis de 

demonstrar, comparar e aplicar em contexto laboral(7). 

Em Portugal, ainda não há qualquer tipo de documento padrão acerca deste 

tipo de dietas e da consistência dos líquidos. A nível hospitalar, o manual de dietas 

da Associação Portuguesa de Nutrição inclui a descrição de algumas dietas de 

textura modificada (líquida, cremosa e mole) e dos líquidos espessados (néctar, 

mel e pudim)(28). Países como o Reino Unido, Estados Unidos da América e Austrália 

já apresentam classificações implementadas quer da textura de alimentos 

modificados quer da consistência dos líquidos (Anexo D)(25).  
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De forma a padronizar mundialmente estes conceitos, o Comité 

Internacional de Normalização da Dieta com Disfagia fundou a IDDSI em 2013(8). A 

revisão dos padrões já existentes, evidências disponíveis e todos os esforços de 

colaboração de grupos de partes interessadas resultou numa estrutura traduzida 

em vários idiomas, culturalmente sensível, mensurável e aplicável a indivíduos de 

todas as faixas etárias e em todos os ambientes de atendimento(8).  Cerca de 21 

países já estão na fase de pré-implementação ou implementação da IDDSI: 

Austrália, Bélgica, Canadá, China, Dinamarca, França, Alemanha, Irlanda, Israel, 

Japão, Países Baixos, Nova Zelândia, Noruega, Polónia, Eslovênia, Suécia, África 

do Sul, Tailândia, Perú, Reino Unido, Estados Unidos e Territórios(29). 

A estrutura IDDSI consiste numa sequência de 8 níveis (0-7) - 5 níveis para 

os líquidos (0: líquido ralo; 1: muito levemente espessado; 2: levemente 

espessado; 3: moderadamente espessado, 4: extremamente espessado) e 5 para 

os alimentos sólidos (3: liquidificado, 4: pastoso, 5: moído e húmido, 6: macio e 

picado, 7: normal). Estes encontram-se descritos de forma detalhada no 

documento “Diagrama IDDSI completo e Descrições detalhadas”, assim como o 

raciocínio fisiológico de cada um e os métodos de teste usados para os 

identificar(8).  De forma a obter uma compreensão geral, este documento deverá 

ser lido em conjunto com outros disponibilizados: “IDDSI Métodos de Teste”(9), 

“IDDSI Evidências”(10) e “IDDSI Perguntas Frequentes”(11).  

A revisão sistemática da IDDSI sugere uma classificação para os líquidos 

baseada nos processos fisiológicos envolvidos no processamento e transporte oral 

e iniciação ao fluxo. 

Em relação à classificação de bebidas, tanto as pesquisas como as 

terminologias existentes, têm como base a medição da viscosidade, que não é 
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acessível à maioria dos clínicos ou cuidadores. A densidade, elasticidade, 

temperatura, pressão de propulsão e teor de gordura são também parâmetros 

relevantes para o fluxo de uma bebida, assim como a idade do doente e o nível de 

comprometimento da função da deglutição que apresenta(9).    

Assim, recomenda-se para bebidas e líquidos como molhos, caldos e 

suplementos nutricionais o Teste de Fluxo IDDSI (níveis 0-3), com recurso a uma 

seringa de 10 mililitros (mL) e um cronómetro. Este consiste em encher a seringa 

com o líquido, destapá-la e, após 10 segundos, voltar a tapar e verificar a 

quantidade de líquido que restou. É do nível 0 se todo o líquido atravessou a 

seringa; do nível 1 caso haja 1-4 mL de líquido remanescentes; do nível 2 se há 

entre 4-8 mL remanescentes; do nível 3 se há mais de 8 mL mas algum líquido 

ainda flui através da seringa; e do nível 4 caso não haja qualquer fluxo. Para além 

de categorizar uma vasta gama de líquidos, é suficientemente sensível para 

demonstrar pequenas alterações que possam ocorrer na espessura associadas às 

alterações da temperatura em que é servido(9). 

Foi demonstrado que as propriedades mecânicas, como a dureza, coesão e 

a aderência são fatores importantes para classificar os alimentos sólidos e o 

tamanho e a forma das amostras propriedades relevantes para o risco de asfixia(9). 

As descrições das texturas dos alimentos, características IDDSI, os requisitos e 

restrições tiveram origem a partir de terminologias nacionais já existentes 

(Austrália, Irlanda, Nova Zelândia e Reino Unido)(9). 

Para bebidas extremamente espessadas (nível 4), que não fluem através de 

uma seringa de 10 mL em 10 segundos, o Teste do Garfo e/ou o Teste de Inclinação 

da Colher são os mais recomendados. Estes já se encontram descritos nas 



14 

terminologias nacionais existentes e são também utilizados para purés, alimentos 

macios, firmes e sólidos, para além do Teste de Pressão do Garfo ou Colher, Teste 

com Pauzinhos (Hashi) e Teste do Dedo. O Teste de Gotejamento do Garfo aplica-

se a bebidas espessas e alimentos fluidos (níveis 3 e 4) consoante o seu fluxo 

através das fendas de um garfo. O Teste de Inclinação da Colher é utilizado 

maioritariamente nos níveis 4 e 5 para determinar a consistência da amostra 

(aderência) e a capacidade de se manter unida (coesão)(9). 

 Para alimentos macios, duros ou firmes nos níveis 4-7 e para alimentos de 

transição, os testes são feitos com recurso ao garfo, que é capaz de avaliar as 

propriedades mecânicas associadas à dureza e os atributos da forma, como o 

tamanho da partícula. Em alternativa, poderá ser feito o Teste do Pauzinho ou do 

Dedo, para recolher e separar os alimentos e determinar as suas características e 

comportamento. As texturas de alimentos de transição são aquelas que se alteram 

e não regressam ao estado original em contacto com água ou saliva nem conforme 

as mudanças de temperatura(9). 

Conclusão 

A disfagia é bastante prevalente nos idosos, uma faixa etária considerada 

frágil e em constante crescimento percentual. Com o objetivo de assegurar a sua 

sobrevivência e bem-estar, a equipa multidisciplinar é imprescindível para obter 

um diagnóstico precoce e uma terapêutica eficaz. Esta revisão temática permitiu 

esclarecer o conceito de disfagia, assim como os diversos tipos existentes, causas, 

prevalência, consequências e tratamentos possíveis de adotar. Dentro destes, foi 

dada maior enfâse à terapêutica nutricional, mais especificamente às dietas de 

textura modificada e ao uso de líquidos espessados. A quantidade de termos 

diferentes usados pelos profissionais de saúde para se referirem a esta terapêutica 
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requer um aprofundamento do tema e uma padronização mundial, pelo que adotar 

a estrutura IDDSI parece ser a estratégia chave. 
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Anexo A – Escala DOSS (Versão Portuguesa) 

Tabela 1 - Escala DOSS (Versão Portuguesa)1 

Níveis Descrição 

 Nutrição totalmente por via oral: dieta normal 

7 Normal em todas as situações 
Alimentação com consistência normal; 
Não são necessárias estratégias ou mais tempo para se alimentar. 

6 Dentro dos limites funcionais ou com independência modificada 
Dieta normal, deglutição funcional; 
O doente pode ter atraso oral e faríngeo, retenção ou vestígios de bolo no espaço 
epiglótico mas compensa ou faz limpeza espontânea; 
Pode necessitar de tempo extra para se alimentar; 
Não apresenta aspiração ou penetração em qualquer consistência; 

 Nutrição completa por via oral: dieta modificada e/ou independência 

5 Disfagia ligeira: Supervisão distante; pode necessitar de alguma restrição na dieta 
Pode exibir um ou mais dos seguintes sinais: 

Aspiração apenas de líquidos finos mas com uma resposta de tosse reflexa 
forte para limpar completamente; 
Penetração nas vias aéreas perto das pregas vocais com uma ou mais 
consistências ou mesmo nas pregas vocais com uma consistência, mas limpa 
espontaneamente; 
Retenção na faringe que é limpa completamente; 
Disfagia oral moderada com mastigação reduzida e/ou retenção oral que é 
limpa espontaneamente; 

4 Disfagia ligeira-moderada: Supervisão regular ou frequente/indicações, uma ou duas 
consistências restringidas 

Pode exibir um ou mais dos seguintes sinais: 
Retenção na faringe que é limpa com indicações; 
Retenção na cavidade oral que é limpa com indicações; 
Aspiração com uma consistência com reflexo de tosse fraco ou inexistente; 
Ou penetração nas vias aéreas ao nível das pregas vocais com tosse em duas 
consistências; 
Ou penetração nas vias aéreas ao nível das pregas vocais sem tosse numa 
consistência. 

3 Disfagia moderada: Assistência total, supervisão ou estratégias, duas ou mais consistências de 
dieta restringidas 

Pode exibir um ou mais dos seguintes sintomas: 
Retenção moderada na faringe que é limpa com indicações; 
Retenção moderada na cavidade oral que é limpa com indicações; 
Penetração nas vias aéreas ao nível das pregas vocais sem tosse com uma ou 
mais consistências; 
Ou aspiração com duas consistências com tosse reflexa fraca ou inexistente; 
Ou aspiração com uma consistência, sem tosse e com penetração nas vias 
aéreas, cordas vocais, com uma consistência e sem tosse; 

 Necessária nutrição não oral 

2 Disfagia moderada-severa: assistência máxima ou utilização de estratégias com alimentação 
oral somente parcial (tolera, pelo menos, uma consistência em segurança com utilização total 
de estratégias) 

Pode exibir um ou mais dos seguintes sintomas: 
Retenção severa na faringe que é incapaz de limpar ou necessitando de 
muitas indicações; 
Perda ou retenção severas do bolo na fase oral, incapaz de limpar mesmo 
com muitas indicações; 

 

 

1 Dias C. Functional Oral Intake Scale (FOIS): contributo para a validação cultural e linguística para o português 
Europeu [Tese de Mestrado]. Lisboa: ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DO ALCOITÃO - Santa Casa da Misericórdia 
de Lisboa; 2015. 
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Aspiração com duas ou mais consistências, sem tosse reflexa, tosse 
voluntária fraca; 
Ou aspiração com uma ou mais consistências, sem tosse e penetração nas 
vias aéreas, nas pregas vocais. 

1 Disfagia severa: Nada por via oral: Incapaz de tolerar alimentação por via oral com segurança 
Pode exibir um ou mais dos seguintes sintomas: 

Retenção severa na faringe, incapaz de limpar; 
Retenção ou perda severas do bolo na fase oral, incapaz de limpar; 
Aspiração silenciosa com uma ou mais consistências; tosse voluntária não 
funcional; 
Incapaz de terminar com êxito a deglutição. 
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Anexo B – Escala FOIS (Versão Portuguesa) 

Tabela 2 - Escala FOIS (Versão Portuguesa)1 2 

Níveis Descrição 

1 Nada por via oral. 

2 Entubado, com tentativas mínimas de ingestão de sólidos ou líquidos por via oral. 

3 Entubado, com ingestão regular de sólidos ou líquidos por via oral. 

4 Alimentação por via oral utilizando apenas uma única consistência. 

5 Alimentação por via oral utilizando várias consistências, e necessitando de preparação 
especial ou posturas compensatórias. 

6 Alimentação por via oral utilizando várias consistências, sem preparação especial mas com 
limitação para alimentos específicos. 

7 Alimentação por via oral, sem restrições. 

  

 

 

1 Dias C. Functional Oral Intake Scale (FOIS): contributo para a validação cultural e linguística para 
o português Europeu [Tese de Mestrado]. Lisboa: ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DO ALCOITÃO - Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa; 2015. 
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Anexo C – Escala EAT-10 (Versão Portuguesa) 

Tabela 3 - Escala EAT-10 (Versão Portuguesa)1 

 Sim, sempre Sim, quase 
sempre 

Às vezes Não, quase 
nunca 

Não, nunca 

O meu problema 
a engolir fez-me 
perder peso 

0 1 2 3 4 

O meu problema 
a engolir limita a 
minha 
capacidade para 
ir comer fora de 
casa 

0 1 2 3 4 

Engolir líquidos 
exige mais 
esforço 

0 1 2 3 4 

Engolir 
alimentos 
sólidos exige 
mais esforço 

0 1 2 3 4 

Engolir 
comprimidos 
exige mais 
esforço 

0 1 2 3 4 

Dói-me a engolir 0 1 2 3 4 

Engolir afeta o 
prazer que 
tenho em comer 

0 1 2 3 4 

Quando engulo, 
a comida 
prende-se à 
garganta 

0 1 2 3 4 

Tusso quando 
como 

0 1 2 3 4 

Engolir 
preocupa-me, 
deixa-me 
nervoso/a 

0 1 2 3 4 

  

 

 

1 Dias C. Functional Oral Intake Scale (FOIS): contributo para a validação cultural e linguística para 
o português Europeu [Tese de Mestrado]. Lisboa: ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DO ALCOITÃO - Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa; 2015. 

As perguntas que se seguem permitem saber até que ponto é que as seguintes situações são 

um problema para si. Por favor, coloque uma cruz (X) no quadrado que, a seguir a cada linha, 

melhor corresponde ao seu caso. 
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Anexo D – Escalas de comparação da textura de alimentos e viscosidade de 

fluídos entre diferentes países 

Tabela 4 - Comparação das escalas de textura de alimentos em vigor na Austrália, Estados Unidos 

da América e Reino Unido para indivíduos com disfagia2.  

Austrália Estados Unidos da América Reino Unido 

Regular Regular Normal  

Textura A – suave (1.5 cm) Disfagia avançada (“tamanho da 

mordida”), <1 polegada ou 2.5 

cm  

Textura E (1.5 cm) 

Textura B – picado e húmido (0.5 

cm) 

Disfagia mecanicamente 

alterada (0.6 cm) 

Textura D 

Textura C – puré suave Disfagia puré Textura C 

  Textura B 

  Textura A  

 

Tabela 5 - Comparação das escalas de viscosidade dos fluídos em vigor na Austrália, Estados Unidos 

da América e Reino Unido para indivíduos com disfagia2. 

Austrália Estados Unidos da América Reino Unido 

Regular Fino 1-50 Centipoise (cP) Fino  

Nível 150 – levemente grosso Tipo néctar 51-350 cP Naturalmente espesso  

Nivel 400 – moderadamente 

grosso 

Tipo mel 351-1750 cP Espesso – estágio 1 

Nivel 900 – extremamente grosso Fluido espesso >1750 cP Espesso – estágio 2 

  Espesso – estágio 3  

 

 

2 Dietitians Association of Australia, Speech Pathology Association of Australia Limited. Texture‐modified 

foods and thickened fluids as used for individuals with dysphagia: Australian standardised labels and 
definitions. Nutr Diet. 2007; 64:S53-S76. 



 

 

 

 

 


