
Prezados (as), 

 

Primeiramente gostaria de parabenizar pela divulgação de um tema tão rico e vasto que 

proporciona a segurança no cuidado com o paciente. 

Meu nome é Cássia Alves dos Santos e sou formada em Nutrição pela PUC Minas em 

2016, com Especialização em Saúde do Idoso pela Residência Multiprofissional em 

Saúde do Idoso do Hospital Risoleta Tolentino Neves- Belo Horizonte/ MG (concluída 

em 2019). 

O Trabalho de Conclusão da Residência realizado durante o curso realizado foi 

intitulado “Padronização da composição de dieta pastosa conforme modelo IDDSI para 

pacientes disfágicos” tendo como orientador, o coordenador de Residência e 

nutricionista Gilberto Simeone Henriques e co- orientada pela Nutricionista de 

Produção do Hospital Risoleta Tolentino Neves, Luciana Moreira Ferreira.  

 

Durante o desenvolvimento desta pesquisa, buscou-se com o apoio do Serviço de 

Nutrição e Dietética, aperfeiçoar a dieta em consistência pastosa produzida na 

instituição. O objetivo era que a mesma fosse variada no quesito sabor e aspecto 

sensorial, nutricionalmente completa e segura para casos de disfagia grave. E na procura 

por material de apoio que auxiliasse na estruturação, identificou-se a metodologia do 

IDDSI disponível em seu site oficial e esta se tornou o norteador central do projeto. 

 

O Hospital Risoleta Neves possui a padronização de dietas hospitalares instituído desde 

2014 considerando patologias que necessitam de intervenção dietética e estas também 

são classificadas de acordo com modificações na consistência dos alimentos em: livre, 

branda, pastosa, líquida completa e líquida restrita. Dentre as dietas com alterações de 

consistência, o hospital produz a dieta pastosa com duas variantes: 

 Dieta pastosa fracionada: preparações em consistência pastosa diferenciados 

por preparações, como por exemplo: carnes, purê de legumes, feijão. 

 



 Dieta pastosa homogênea: preparações liquidificadas e misturadas de maneira 

homogênea. 

 

Ressalto que a dieta pastosa já era produzida há mais tempo na instituição, entretanto, 

tínhamos diversas limitações quanto ao envio destas para os pacientes com disfagia, 

pois as consistências apresentavam diversas variações em uma mesma marmita, tendo, 

por vezes, contra indicações para o consumo. 

Para o trabalho, foram feitos cálculos dietéticos, testes realizados no Laboratório de 

Técnica Dietética da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) para adequação 

das consistências, utilizando a metodologia do IDDSI e posteriormente, todas as 

preparações aprovadas passaram por análise da composição centesimal. A consistência 

foi avaliada utilizando os métodos de avaliação do nível 4 ( pastoso extremamente 

espessado), por ser indicado para casos graves de distúrbio da deglutição.  

A realização de todos os testes e compilação de dados viabilizou o treinamento da 

equipe de produção do hospital (equipe terceirizada da Fundação Universitária Mendes 

Pimentel- FUMP), visto que os métodos de avaliação do IDDSI são simples, práticos e 

de fácil compreensão para públicos variados. Algumas preparações padronizadas pelo 

hospital necessitaram de adequações quanto à quantidade de ingredientes ou acréscimo 

de alimento que alterasse a consistência. Além das principais refeições, os funcionários 

também foram orientados sobre a forma de avaliar utilizando o método de Gotejamento 

do Garfo e o Teste de Inclinação da Colher para lanches como mingau, vitaminas de 

frutas e sobremesas. 

A equipe, foi submetida a processo de reciclagem após a implementação alguns anos 

depois, considerando rotatividade de pessoal. 



Até o presente momento, seguimos realizando testes para implementação de novos 

ajustes dietéticos para as demais consistências para cada vez avançar no quesito 

padronização de metodologia que vislumbre o cuidado integral do paciente em qualquer 

ambiente de cuidado. 


