
 
Viscositat en la dieta de pacients diagnosticats de disfàgia orofaríngea. 

 

El passat 28 de juny, amb el resultat d’Excel·lent Cum Laude, la doctoranda María Luisa 
García va defensar la Tesis Doctoral “Viscositat en la dieta de pacients diagnosticats 
de disfàgia orofaríngea”, realitzada al Departament      d’Enginyeria Agroalimentària i 
Biotecnologia (DEAB) a través del Programa de Doctorat en Tecnologia 
Agroalimentària i Biotecnologia. 
 
Aquesta tesis doctoral té la  seva base en l’experiència professional  amb malalts amb 
disfàgia orofaríngea que inclou un estudi epidemiològic de 402 pacients hospitalitzats i 
derivats a logopèdia.  

Aquest síndrome clínic, de gran prevalença en l’entorn sanitari i social, d’etiologies 
molt diverses està essent sistemàticament infradiagnosticat i mal tractat.  

Els nombrosos reingressos hospitalaris comporten situacions greus i no sempre ben 
resoltes. La necessitat de donar a conèixer la dificultat del seu ús per totes les parts 
implicades va motivar a la pròpia autora a iniciar la recollida de dades. Aquestes 
dades es van contrastar amb experiències posteriors en els àmbits socials i educatius 
especialitzats.  
 
La disfàgia orofaríngea és un trastorn digestiu reconegut per la Organització Mundial 
de la Salut (OMS) en la International Classification of Diseases (ICD-10, codi R-13) 
caracteritzat per la dificultat per a formar i/o moure el bolus alimentari des de la boca 
fins l’esòfag i que, como conseqüència d’això, pot ocasionar el pas d’aliment a la via 
respiratòria. Aquest trastorn té un gran impacte social. De fet, són moltes les malalties 
neurològiques en les que es poden afectar les estructures neurals que controlen i 
dirigeixen els complicats mecanismes de la deglució orofaríngea.   

La prevalença d’alteracions de la motilitat orofaríngea en pacients amb malalties 
neurològiques i associades a l’envelliment és extraordinàriament elevada i molt poc 
coneguda. Més del 30% dels pacients que han patit un accident cerebrovascular; el 
5282% dels pacients amb la malaltia de Parkinson; pràcticament el 100% de pacients 
amb esclerosis lateral amiotròfica; 44% de pacients amb esclerosis múltiple; 84% de 
pacients amb malaltia d’Alzheimer, i més del 60% de gent gran institucionalitzats 
presenta disfàgia orofaríngea funcional. 

Aquesta investigació sobre seguretat en disfàgia surt  d’un  estudi epidemiològic previ 
a la tesis doctoral  en el què es va detectar, en primer lloc, la necessitat d’un protocol 
de valoració i, per això, es presenta una proposta amb proves validades amb rigor 
científic. En segon lloc, s’objectiven les dificultats d’adaptació de les consistències.  La 
recerca prèvia de la pròpia autora proposa els tres paràmetres de seguretat que ha 
de seguir: descrita en la “Dieta de Textures, Volums i Viscositats Adaptades (en 
endavant DTVVA)” i la necessitat d’analitzar des del rigor les variables detectades.  
 
La recerca de la tesis doctoral planteja una línia de recerca, que marcarà els 
paràmetres de seguretat que ha de complir el protocol de valoració i la dieta 
adaptada (DTVVA).  

1 
 



 
 
La tercera part de la recerca mostra l’estudi reològic d’espessidors i gelificants 
recomanats per sanitaris i complements alimentaris. 
 
Les alteracions de la deglució ocasionen dos tipus de complicacions: les derivades de 
l’insuficient aportació de nutrients i d’aigua degut a una deglució ineficaç, i les 
derivades del risc què els aliments i les secrecions digestives i faríngies arribin a les vies 
respiratòries i als pulmons. Tot això comporta un augment de la morbiditat i mortalitat 
en els pacients que la pateixen. 

Les dificultats per adaptar una dieta en disfàgia plantegen la necessitat de valorar i 
determinar el comportament reològic de determinats espessidors en relació als 
aliments i als diferents graus de disfàgia.  

L’objectiu és aconseguir una deglució eficaç i segura que permeti: mantenir un bon 
estat d’hidratació/nutrició; evitar les broncoaspiracions; disminuir les situacions de risc i, 
només en casos extrems, orientar a ingesta no oral (gastrostomia, sonda 
nasogàstrica...). 

Els aliments destinats a les persones que pateixen disfàgia són preparats amb 
productes que modifiquen la viscositat de forma que al ser ingerits poden ser més 
segurs. 

La indústria alimentària ha desenvolupat una àmplia gamma de productes dissenyats 
amb la finalitat d’aconseguir un grau de consistència que garanteixi a      l’usuari una 
hidratació adequada, així com un correcte estat nutricional.  

Es diferencien dos tipus de productes orientats a la disfàgia, aquells que ja estan 
espessits i que es venen llestos per a consumir i els espessidors en pols que   s’afegeixen 
a una matriu alimentària líquida (aigua, llet, sucs, etc.). L’objectiu és preparar aliments 
que ajudin a la persona a fer un bolus alimentari que sigui fàcil i segur d’empassar i, a 
més a més, realitzar menjars variats per a mantenir una alimentació el més completa 
possible i amb un aspecte, olor i gust agradables. En cas de disfàgia a líquids, 
s’utilitzaran espessidors per adaptar la viscositat al grau de consistència tolerat pel 
pacient (nèctar, mel o púding).  

L’ampli ús dels polisacàrids en aliments es correspon principalment amb la seva àmplia 
disponibilitat, no toxicitat, diversitat de propietats físiques i químiques, propietats 
organolèptiques acceptables i normalment al seu baix cost. Els polisacàrids utilitzats 
com additius alimentaris habitualment són midons, derivats de cel·lulosa i gomes 
(vegetals, provinents d’algues i microorganismes).  

A diferència del midó nadiu i la gelatina, que són considerats ingredients, els 
hidrocol·loides s’utilitzen com additius alimentaris per a millorar o controlar les 
propietats d’un aliment processat i en alguns casos com a materials no calòrics per a 
reduir el contingut i la densitat calòrica d’alguns aliments. 

L’interval de viscositats dels hidrocol·loides varia àmpliament i depèn de nombrosos 
factors com: la composició, l’estructura, el pes molecular, la concentració, la 
temperatura, el pH, la presència de ions, altres hidrocol·loides i altres soluts. 
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Actualment, es diferencia entre dos tipus d’espessidors, aquells que contenen midó i 
els que no en contenen, si bé, en el primer grup es sol diferenciar entre els que estan 
constituïts només per midó dels que són barreges de midó i gomes. Aquests tipus 
d’espessidors s’anomenen de primera gama i, habitualment, s’utilitza midó de blat 
modificat o una maltodextrina derivada del blat de moro.  

Els espessidors de segona gama es composen exclusivament de gomes i, en algun cas 
en particular, poden tenir una petita quantitat de midó modificat.  Es diferencien dels 
de primera gama en que la quantitat de producte a utilitzar per a obtenir la viscositat 
desitjada és notablement inferior.  

Els resultats obtinguts confirmen que els espessidors anomenats de segona gama 
compostos fonamentalment per gomes (xantana, guar…), presenten un 
comportament més segur, des del punt de vista sanitari, que els de primera gama, 
constituïts sobre tot per midó, modificat o no. 

D’altra banda, es va comprovar el comportament reològic de la gelatina. El ràpid 
intercanvi del seu estat d’agregació (sòlid/líquid) a temperatures superiors als 20ºC fa 
que  sigui considerada NO APTA per a pacients amb disfàgia ja que ha quedat 
demostrada  la seva perillositat en aquestes situacions, al verificar la seva liqüefacció a 
simple vista a temperatura ambient i en boca.  
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