
ATUAÇÃO INTERDISCIPLINAR NO TRATAMENTO DA DISFAGIA 

OBJETIVO GERAL 

Atualizar dos profissionais e graduandos dos cursos de nutrição e fonoaudiologia para 

atenção interdisciplinar do paciente disfágico. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS/PROGRAMAÇÃO 

*Incentivar o trabalho interdisciplinar entre nutricionistas e fonoaudiólogos. 

*Capacitar nutricionistas e fonoaudiólogos para a identificação de sintomas de disfagia 

e risco nutricional/desnutrição através de protocolos simples ou instrumentos de 

rastreio. 

*Unificar padronização de consistência permitindo que nutricionistas e fonoaudiólogos 

se comunique de forma eficaz.  

*Preparar receitas pastosas simples e nutritivas com objetivo de diversificar a 

alimentação do paciente disfágico e garantir o aporte nutricional adequado. 

* Utilizar recursos da gastronomia para potencializar o sabor dos alimentos com 

objetivo de aumentar a aceitação da preparação pastosa. 

*Apresentar as preparações pastosas de forma atrativa utilizando recursos simples 

disponíveis na casa do paciente. 

*Entender por que as refeições pastosas são menos calóricas e como é possível 

aumentar o valor nutricional dessas preparações. 

*Conhecer as características e o manejo dos principais espessantes do mercado. 

ME TODOLOGIA 

Aula teórica expositiva e aula prática na cozinha.  

MINISTRANTES 

Melissa Côrtes da Rosa, Nutricionista com especialização em Terapia Nutricional 

Parenteral e Enteral (PUCRS) e cozinheira profissional (SENAI-RS) 

Mestre em Gerontologia Biomédica (PUCRS) 

Coordenadora do Grupo de Interesse em Nutrição da Sociedade Brasileira de Geriatria 

e Gerontologia (SBGG/RS). 

Secretária Adjunta da Associação Brasileira de Alzheimer (ABRAz/RS) 



Pesquisadora do Grupo de Estudos em Risco Cardiometabólico, Envelhecimento e 

Nutrição da PUCRS. Docente em cursos de extensão e pós-graduação.  

Cristina Moreira, Fonoaudióloga com especialização em Reabilitação em 

Fonoaudiologia - Ênfase em Voz (IPA), em Motricidade Orofacial (CEFAC) e 

aprimoramento em Disfagia.  

Foi professora titular do Centro Universitário Metodista IPA e supervisora de estágios 

hospitalares da Santa Casa e Hospital Militar (2009-2016). Fonoaudióloga clínica e 

Hospitalar.   

PÚBLICO ALVO 

Profissionais e acadêmicos dos cursos de nutrição e fonoaudiologia 

CARGA HORÁRIA 

4 horas 

LOCAL E DATA: Dia 22/10/2016, no Espaço Gourmet Blue Ville. Porto Alegre/RS 

INVESTIMENTO E INSCRIÇÕES: R$ 150,00. Inscrição por depósito bancário. Solicite 

dados pelo email nutrimel@gmail.com 

 

Realização: 

 

 

Apoio:  

 

       


