
RESUM DEL TERCER MÒDUL DEL CURS INTERDISCIPLINARI SOBRE SEGURETAT ALIMENTÀRIA 
I EL DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT DE LA DISFAGIA OROFARINGIA 

 
El dissabte catorze de maig es va fer el tercer  mòdul del curs interdisciplinari sobre seguretat 
alimentària  i el diagnòstic i tractament de la disfàgia orofaríngia que s’imparteix en el 
Campus de Terrassa. 
 
Amb el títol “Abordatge clínic de la disfàgia orofaríngea: logopèdia i fisioteràpia” aquest 
mòdul es va dedicar a plantejar la importància de la valoració i coordinació continuada de 
tots els professionals de l’equip.  
 
Així, la Sra. Núria Torrents Sesé, del Parc Sanitari Pere Virgili, fisioterapeuta i infermera va incidir 
detalladament en la  rehabilitació del pacient hospitalitzat, tant a peu de llit com en procés 
de tractament. En la seva intervenció va fer un abordatge  pràctic de la rehabilitació postural 
i respiratòria . 

 
Sra. Núria Torrents mostrant exercicis respiratoris 

 

D’altra banda, la Sra. Marisa Garcia logopeda especialitzada en deglució i comunicació, 
membre  del CRESCA, va incidir en la importància del coneixement de les últimes novetats en 
tractament rehabilitador. Es va fer incidència en la proposta dels logopedes com a perfil de 
professional avaluador i assessor de la  seguretat alimentària  en la ingesta d’alt risc. La 
proposta va plantejar l’abordatge del logopeda tant a  la UCI com  a planta hospitalària.  

 

Sra. Marisa Garcia presenta l’abordatge hospitalari en el pacient d’alt. 



La coordinació de les dues professionals va mostrar la suma  del abordatge de les dues 
disciplines i la qualitat de la intervenció des de l’inici de l’ingrés. Totes dues professionals van 
mostrar i comentar situacions de la pràctica real, hospitalària i social.   

Les dificultats de controlar tantes variables,  fan de la disfàgia orofaríngia una 
simptomatologia que cal tractar amb gran rigor i experiència.  Es va aprofundir en la 
valoració, per part de la logopeda, de la ingesta amb el mètode d’exploració clínica Volum – 
Viscositat (MECV-V) amb la utilització del pulsioxímetre com a part del protocol de disfagia , 
com a coautora  presentat al CLC. 

Les taules presentades  al protocol de disfàgia orofaríngia van mostrar tant la valoració per 
rehabilitació com per l’adaptació de la dieta de textures volums i viscositats adaptades -
DTVVA- en deglució infantil i en deglució madura. Aquest document forma part de la Tesi 
Doctoral de la Sra. Marisa Garcia, de la que es presentarà nous resultats en properes 
publicacions  

 
Sra. Núria Torrents i Sra. Marisa Garcia en la proposta conjunta del curs 

 

La Sra. Núria Torrents va parlar explícitament del ennuegament  i el seu abordatge. Va 
comentar situacions de la realitat diària en  els hospitals de dia, de la serenitat i experiència 
que mereix aquesta situació. A més a més de fer palesa la necessitat de la formació 
continuada dels professionals en aquests aspectes va remarcar la necessitat de disposar 
d’eines imprescindibles com, per exemple,  l’aspirador en els menjadors del centres 
especialitzats amb pacients i usuaris amb deglució de risc. 

La Sra. Marisa Garcia va plantejar la importància del diagnòstic mèdic tant amb 
videofluoroscopia com   mitjançant la FEES per valorar conjuntament, amb el logopeda, el 
procés rehabilitador i la adaptació de la dieta. També va comentar les dades recollides dels 
espessidors i gelatines valorats en la investigació inicial  clínica i epidemiològica de les 
viscositats (2005-2008) i que en la actualitat són estudiades en el CRESCA-UPC. 
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