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

El dissabte set de maig es va fer el segon mòdul del curs interdisciplinari sobre seguretat 
alimentària  i el diagnòstic i tractament de la disfàgia orofaríngia al Campus de Terrassa.  

Aquest mòdul es va dedicar al diagnòstic foniàtric de la deglució i va ser la  Dra. Montserrat 
Bonet, Doctora en Medicina. Metge especialista en ORL i Foniatria, Logopeda, Professora de la 
Universitat de Barcelona. 

 

La Dra. Bonet durant la presentació del mòdul 

 

La primera part de l’exposició va estar dedicada a explicar els fonaments de l’avaluació 
foniàtrica dels trastorns de la deglució.  Va remarcar que la disfàgia orofaríngea inclou 
alteracions tant en les fases oral preparatòria i propulsiva com en la fase faríngia de la deglució i 
que, aquestes alteracions, es poden atribuir bé a una falta d’eficàcia, bé a una falta de 
seguretat en el procés de deglució. 

La falta d’eficàcia en el procés de deglució comporta el risc de desnutrició i deshidratació,  en 
canvi la falta de seguretat es relaciona amb el risc de penetració i aspiració pulmonar, 
complicacions respiratòries recurrents i situacions d’asfíxia i risc vital. 

Aquesta introducció teòrica es va completar amb l’explicació del mètode d’exploració clínica 
Volum – Viscositat (MECV-V) i la utilització del pulsioxímetre. Amb la demostració de com es fa 
servir el pulsioxímetre va introduir la part pràctica d’aquest mòdul.  

Es van preparar diferents bolus de diferents volums i viscositats (líquid fi, nèctar, mel i púding). El 
control dels diferents graus de consistència es van aconseguir mitjançant espessidors de segona 
gama, es a dir, espessidors que la seva composició química es fonamenta en gomes, 
especialment la xantana i la guar, i maltodextrines. 

La preparació de mostres amb diferents espessidors va mostrar el diferent comportament dels 
productes en funció de la seva composició química. Aquest fet posà de manifest la necessitat 
de que aquests productes estiguin sotmesos a un etiquetatge entenedor a l’abast de tothom.  

Com a complement al mètode (MECV-V) es va fer referència a altres tècniques emprades en el 
diagnòstic de la disfàgia orofaríngia, com poden ser la  fibroendoscòpia transnasal de la 
deglució (FEES) i la videofluoroscopia (VFS).  
 



 

Preparació de les mostres abans d’assajar els diferents graus de consistència. 

 
D’ambdues tècniques instrumentals, la Dra. Bonet va  remarcar sobretot la primera ja que es 
molt més assequible. De fet, la utilització d’una fibra òptica permet veure en directe el que està 
succeint a l’interior del pacient. Habitualment es fa servir per a l’exploració del nas, faringe, 
laringe, estomac i la resta del sistema digestiu.  Mitjançant la FEES es poden fer diagnòstics 
exactes de les patologies que afecten aquestes àrees i, a més a més, hi ha la possibilitat de 
gravar-les en vídeo.  
 
D’altra banda, la videofluoroscopia és una tècnica que utilitza un contrast per a visualitzar amb 
un vídeo d’alta definició les estructures mòbils que participen en la deglució. Si la radiografia es 
fa en projecció lateral s’empren mostres de 3,5,10, 15 y 20 mL de diferents graus de consistència.  
En canvi, si la projecció radiogràfica és antero-posterior es fa servir mostres de 10mL de 
consistència nèctar.  
 
Finalment, va considerar altres procediments diagnòstics i va dedicar la part final de la seva 
intervenció a exposar unes indicacions de la nutrició enteral, parenteral i gastrostomia. 
 
 

 
Detall de la sessió pràctica del mòdul   


