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Vivemos num momento particular da História da humanidade onde o 
acesso à informação se realiza de forma simples e rápida, apesar de, 

muitas vezes, ser difícil distinguir se a fonte de informação é válida e fiável. 
Esta situação assume particular importância na área do desenvolvimento 
das crianças e jovens com Paralisia Cerebral, dado que a informação de 
qualidade sobre as diferentes áreas de vida é escassa, ou existe em língua 
que não a Portuguesa, ou ainda, é dirigida a profissionais sob a forma de 
linguagem específica e técnica.

Sabemos que uma nutrição adequada em qualquer fase do desenvolvi-
mento humano é fundamental para uma boa qualidade de vida e que em 
Portugal, no âmbito do Programa de Vigilância Nacional da Paralisia Cere-
bral aos 5 anos de idade, esta foi identificada como um dos fatores onde é 
premente concentrar esforços no sentido de prevenir impactos a nível do 
desenvolvimento destas crianças. Assim, disponibilizar informação sob a 
forma de uma ferramenta simples de consultar, numa linguagem acessível 
e com conteúdos que respondem a dúvidas do dia-a-dia, contribuirá, com 
toda a certeza, para o bem-estar de todos os que vivem diariamente com a 
necessidade de tomar decisões sobre a alimentação das crianças e jovens 
com Paralisia Cerebral.

A elaboração deste manual foi feita tendo em consideração a mais rica 
experiência de trabalho no campo da nutrição das crianças e jovens com 
Paralisia Cerebral, e procurou incluir informação que respondesse às per-
guntas frequentemente realizadas por pais e cuidadores numa consulta de 
nutrição clínica.

Sabemos que este manual não substitui a necessidade da continuidade 
do acompanhamento por parte dos profissionais da área, mas constitui-se 
como um instrumento de capacitação das famílias, numa estratégia que, 
estou certa, é partilhada por todos os que verdadeiramente acreditam na 
inclusão das pessoas com incapacidade como o culminar do exercício dos 
seus direitos de cidadania.

Eulália Calado
Presidente da Direção da FAPPC
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Nos países desenvolvidos, a paralisia cerebral (PC) é a causa mais fre-
quente de deficiência motora na infância(1), afetando cerca de 2-2,5 

nados vivos por cada 1000(2). Em Portugal, estima-se que 20.000 pessoas 
têm PC. 

O espetro de manifestações clínicas pode ser bastante diverso, tendo em 
conta a gravidade da lesão cerebral. Assim, podem existir casos em que as 
manifestações são muito ligeiras e outros em que a saúde dos indivíduos 
está gravemente comprometida. A alimentação é uma das atividades mais 
importantes na manutenção da saúde e do bem-estar dos indivíduos, tendo 
uma particular relevância nesta população. Quanto maior a gravidade clínica, 
maior a probabilidade de existirem repercussões a nível alimentar(3). 

Tendo em conta que, em muitos casos, as pessoas não têm acesso a um 
acompanhamento nutricional adequado, surgiu a ideia de elaborar o pre-
sente manual cujo objetivo é responder às questões mais frequentes dos 
pais e cuidadores sobre alimentação na PC.

É importante relembrar que cada criança ou adulto apresenta necessida-
des nutricionais e alimentares únicas. Por isso, e visto que as informações 
prestadas neste manual são generalizadas à população com PC, em caso 
de qualquer dúvida deve sempre consultar um nutricionista.
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A PC é um termo abrangente para um grupo de condições clínicas que 
originam uma perturbação do movimento e/ou postura e da função 

motora, a qual advém de uma lesão permanente, mas não inalterável, e 
não progressiva no cérebro imaturo e em desenvolvimento. Esta situação 
pode ocorrer durante a gravidez, durante o parto ou após o nascimento(4). 

Associadas ao compromisso motor podem existir limitações, mais ou 
menos graves, ao nível da comunicação(5), deficiências intelectuais, vi-
suais e auditivas(4). Os sintomas são variáveis e podem mudar ao longo do 
tempo. Embora não haja cura para a PC, as suas consequências podem 
ser minimizadas. 

O que é a 
Paralisia Cerebral? 
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A diversidade das características clínicas reflete-se em vários sistemas 
de classificação segundo distintos critérios: localização e extensão da 

lesão cerebral, zonas do corpo afetadas, estado e qualidade da tonicidade 
muscular, défice motor e distribuição topográfica, problemas do movimen-
to, entre outros(6). 

De acordo com a tonicidade muscular (o critério mais utilizado atualmente) 
podemos classificar a PC em: 

• Espástica: a mais prevalente, caracterizada por um aumento do tónus 
muscular;

• Disquinética: pode subdividir-se em distónica (sendo comum a hiper-
tonicidade e reduzida atividade, o que pode contribuir para um aumento 
ponderal) e em coreo-atetóide (caracterizada por movimentos involuntários, 
descontrolados e, ocasionalmente, estereotipados, o que pode conduzir a 
perda de peso(7));

• Atáxica: movimentos com força, ritmo e precisão anormais, provocan-
do perturbação no equilíbrio, tremor e baixo tónus muscular(8). 

Quais são os 
tipos de Paralisia 
Cerebral?
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Ser diferente não é sinónimo de não ser igual. De um modo geral, a 
alimentação de uma criança ou adulto com PC deve ser igual à de qual-

quer outra pessoa, cumprindo os princípios de uma alimentação saudável. 
No entanto, em muitos casos, tendo em conta os problemas alimentares 

recorrentes, poderá haver a necessidade de fazer algumas adaptações a ní-
vel da alimentação, sem nunca esquecer estes princípios. Nestas situações, 
é imprescindível o apoio de um nutricionista.

Por se ter 
Paralisia Cerebral, 
a alimentação 
deverá ser 
diferente?



Segundo a Roda dos Alimentos Portuguesa, os princípios de uma ali-
mentação saudável são: 

Ter uma alimentação:
• Completa - comer alimentos de cada grupo e beber água diariamente,
• Equilibrada - comer maior quantidade de alimentos pertencentes 

aos grupos de maior dimensão e menor quantidade dos que se encon-
tram nos grupos de menor dimensão, de forma a ingerir o número de 
porções recomendado

• Variada - comer alimentos diferentes, dentro de cada grupo, varian-
do diariamente, semanalmente e nas diferentes épocas do ano;

17

E quais são os 
princípios de 
uma alimentação 
saudável?
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• Aumentar o consumo de hortícolas: consumindo sopa no início das 
refeições, que, em alguns casos, se poderá transformar na refeição prin-
cipal com a adição de leguminosas (feijão, grão, ervilhas) e a componen-
te proteica (carne, peixe ou ovo);

• Consumir 3 peças de fruta por dia: ótima opção, prática e económi-
ca em qualquer altura do dia;

• Beber água ao longo do dia: de forma a que a urina seja incolor e 
inodora, permite uma hidratação ideal, não apresentando qualquer valor 
calórico; 

• Incluir leite e laticínios nas pequenas refeições ao longo do dia: 
importantes fornecedores de cálcio e de outras vitaminas e minerais;

• Preferir snacks saudáveis: nas pequenas refeições ao longo do dia, 
substitua alimentos calóricos por alimentos mais saudáveis, nomeada-
mente, pão, iogurtes, fruta ou bolachas maria e de água e sal.

•  Baixo peso/desnutrição;
•  Excesso de peso/obesidade;
•  Refluxo gastroesofágico;
•  Obstipação;
•  Desidratação;
•  Disfagia;
•  Dificuldades de mastigação e deglutição;
•  Alimentação monótona;
•  Deficiente aporte de macronutrientes e micronutrientes(9-11). 

Quais os problemas 
nutricionais mais 
habituais na 
Paralisia Cerebral?
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O tipo de lesão no cérebro e a gravidade da PC podem influenciar o mo-
vimento e função muscular essenciais para a ingestão de alimentos. 

Fatores como a falta de controlo oro-motor, dificuldade ou ausência de 
reflexo de mastigação, dificuldades de deglutição, falta ou diminuição do 
reflexo de sucção, vómitos frequentes(12),  hipertonia com postura corporal 
incorreta ou hipotonia são alguns dos responsáveis pelas dificuldades na 
alimentação. 

Além disto, os elevados gastos energéticos, devido a uma anormal toni-
cidade muscular, estão também associados ao baixo peso(13).

Em casos mais graves, se estes factores não forem solucionados, o indi-
víduo poderá evoluir para uma situação de desnutrição(14).

Porque é comum 
o baixo peso na 
Paralisia Cerebral?
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As soluções para o problema do baixo peso variam de acordo com a 
gravidade da situação e incluem:

• Aumentar o número de refeições fornecidas:  
Fazer um maior número de refeições ao longo do dia mas com 
menor volume (por exemplo: pequeno-almoço, duas merendas da 
manhã, almoço, duas merendas da tarde, jantar, ceia);

• Aumentar a densidade calórica das refeições. Deve limitar-se, ao máxi-
mo, os alimentos processados com baixo valor nutricional, prestando real 
atenção a alimentos nutritivos, com gordura de elevada qualidade e alta 
densidade energética (azeite, mel, leite em pó, frutos secos inteiros ou 
triturados…) (Anexo A – exemplo de um dia alimentar)(15)(16);

• Em situações em que se verifique um apetite reduzido, a baixa inges-
tão alimentar não deve ser compensada com alimentos pouco saudáveis e 
muito calóricos (bolachas, chocolates, produtos de pastelaria e confeitaria, 
gomas, rebuçados…); 

• Sempre que necessário, as refeições devem ser adaptadas às neces-
sidades alimentares da pessoa;

• Elaborar refeições atrativas e nutritivas, evitando o mais possível tornar 
a alimentação monótona;

• No caso das mudanças na alimentação oral não serem suficientes, for-
necer suplementos nutricionais que complementem a alimentação(15); 

• Em situações mais graves, poder-se-á equacionar a colocação de uma 
sonda nasogástrica ou gastrostomia endoscópica percutânea (GEP/PEG)(17).

O que fazer 
para melhorar 
esta situação?
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Geralmente, o excesso de peso resulta de um desequilíbrio entre a 
energia ingerida e a energia gasta nas atividades realizadas no dia-

-a-dia. No caso da PC, o excesso de peso/obesidade pode estar associado 
a diversos fatores, nomeadamente, a um menor gasto de energia, devido 
à limitada atividade física, à baixa tonicidade muscular(18), ao crescimento 
atípico e a situações de compensação com alimentos de elevada densi-
dade energética ou ingestão alimentar compulsiva. Neste último caso, os 
cuidadores devem ter a preocupação de ter por base os princípios de uma 
alimentação saudável e de evitar recorrer e, até mesmo, adquirir alimentos 
pouco saudáveis como forma de recompensa (Anexo B – O que como… e 
o que deveria comer?).

Porque 
é frequente 
o excesso 
de peso/obesidade 
na Paralisia 
Cerebral?
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O excesso de peso/obesidade poderá traduzir-se numa deficiência se-
cundária para indivíduos com dificuldades motoras, prejudicando 

a coordenação dos movimentos e desenvolvimento muscular. Enquanto 
houver crescimento ósseo (normalmente até aos 18 anos), poderão ocor-
rer deformidades ósseas, em muitos casos irreversíveis(19).

No caso de pessoas com capacidade de marcha, esta poderá ser grave-
mente comprometida devido ao excesso de peso(20, 21).

Em indivíduos que se desloquem em cadeira de rodas, o excesso de 
peso/obesidade poderá originar ou agravar problemas de refluxo gastroe-
sofágico. 

Para além disto, o excesso de peso/obesidade poderá contribuir para 
o desenvolvimento de doenças crónicas tais como diabetes, hipertensão 
arterial e doenças cardiovasculares(22).

Quais as 
consequências 
do excesso de 
peso/obesidade 
na Paralisia 
Cerebral?
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A alimentação deverá ser adaptada às reais necessidades energéticas, 
com auxílio de um nutricionista. Embora existam indivíduos com PC 

com elevados gastos energéticos, na maioria dos casos, estes gastos são 
menores, dado a baixa atividade física(18). Comummente, a este problema 
estão também associados diversos erros alimentares e, como tal, deve 
existir uma preocupação acrescida com a alimentação. 

Algumas estratégias para reduzir ou controlar este problema são:
• Não sair de casa sem tomar um pequeno-almoço saudável porque 

este irá fornecer-lhe a energia suficiente para iniciar o dia, ajudando a 
regular o apetite nas refeições seguintes;

• Não passar mais de 3 horas sem comer, fracionando as refeições ao 
longo do dia;

• Iniciar as refeições principais com uma sopa só de legumes;
• Controlar a ingestão alimentar, optando por porções menores, podendo 

servir a refeição em pratos de sobremesa, e não repetir a refeição (para con-
trolar esta situação evitar levar para a mesa o tacho ou a travessa);

O que fazer para 
reverter a situação 
de excesso de 
peso/obesidade?



• Comer sempre fruta crua como sobremesa nas refeições principais, 
evitando fruta cozida e sobremesas doces. Em caso de dificuldade de 
mastigação, a fruta deverá ser passada, podendo ser previamente aque-
cida no micro-ondas, mas tendo sempre o cuidado de esta estar crua;

• Tornar a água a bebida de eleição, evitando o consumo de refrige-
rantes e sumos concentrados;

• Seguir os princípios da Roda dos Alimentos, para manter uma ali-
mentação saudável, equilibrada e variada que assegure uma vida sã;

• Não esquecer que é importante que a família seja um exemplo “de 
alimentação saudável”;

• No momento da compra, optar sempre por alimentos saudáveis, 
evitando ter em casa alimentos muito calóricos (produtos processados 
e embalados, refrigerantes, bebidas açucaradas, bolachas açucaradas ou 
com chocolate, fast-food, entre outros...);

• Sempre que possível incentivar a prática de exercício físico, adapta-
da às limitações, dado que este é um excelente aliado de uma alimentação 
saudável.
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Aquando da ingestão de alimentos, o percurso natural da digestão 
inicia-se na boca, passa pelo esófago, até chegar ao estômago. Em 

caso de refluxo gastroesofágico o esfíncter esofágico inferior (um anel de 
fibras musculares que funciona como uma válvula), que impede que os 
alimentos voltem do estômago para o esófago, não realiza a sua função 
de forma eficaz. Deste modo, ocorre um refluxo do conteúdo do estô-
mago, alimentos e ácidos gástricos(23), para o esófago, surgindo sintomas 
típicos desta patologia, de que é exemplo a sensação de azia.  

Na PC, este problema é muito frequente(24) e poderá encontrar-se agra-
vado nos indivíduos que se deslocam em cadeira de rodas com excesso 
de peso ou obesidade.

O que é o refluxo 
gastroesofágico?
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O refluxo gastroesofágico pode ser resolvido ou minimizado com re-
curso a algumas mudanças na alimentação, privilegiando alimentos 

de textura suave e evitando o consumo de alimentos e bebidas muito 
quentes ou frias e que possam contribuir para um quadro de azia, como 
álcool, cafeína, bebidas gaseificadas, chocolate, frutas e sumos cítricos, 
alimentos gordurosos e muito condimentados, menta e hortelã(25).

É também importante evitar o uso de roupa e cintos apertados na zona 
abdominal, bem como ter em atenção o posicionamento. Durante e após 
a refeição, o indivíduo deverá estar reclinado e, quando deitado, a cabe-
ceira da cama deverá estar ligeiramente levantada.

Como resolver 
ou minimizar o 
problema do refluxo 
gastroesofágico?
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A obstipação é um problema bastante comum na PC, dada a presença 
de hipotonicidade, que resulta na menor motilidade intestinal. Para 

além disto, o reduzido relaxamento muscular e a imobilidade, muito co-
mum em pessoas com PC, dificultam o processo de defecação(26). A medi-
cação comummente utilizada na população com PC(26) e o baixo consumo 
de fibras e de água contribuem, igualmente, para o agravamento desta 
situação. 

Porque é comum 
a obstipação na 
Paralisia Cerebral?



37

Uma alimentação rica em fibras alimentares, presentes em hortícolas, 
fruta crua, cereais e sementes (tais como a linhaça, chia e aveia), e a 

elevada ingestão de água ao longo do dia são essenciais para a resolução 
ou minimização de problemas de obstipação(26). É, ainda, recomendada 
a ingestão de líquidos (chá, água), a uma temperatura tépida, todas as 
manhãs em jejum.

Em casos de obstipação é importante que se proceda à reeducação 
intestinal, definindo horários mais ou menos habituais, assegurando um 
ambiente calmo e, se necessário, recorrer a cadeiras sanitárias, para que 
o indivíduo possa defecar na posição fisiológica mais adequada (sentado, 
evitando, sempre que possível, que a pessoa obre deitada)(27).

A utilização de laxantes deve ser implementada apenas e só em últi-
ma instância já que estes levam à habituação e, em algumas situações, 
podem ser agressivos para a flora intestinal, provocando irritações que 
acabam por agravar este problema(27).

Como resolver 
ou minimizar 
o problema 
da obstipação?
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A desidratação é muito frequente na PC por vários motivos:

• Incapacidade de comunicar a sensação de sede;
• Sialorreia, ou seja, a dificuldade em controlar a saliva levando, por 

exemplo, ao ato de babar em fio;
• Disfagia para líquidos;
• Resistência à ingestão de água(28, 29).

As consequências da baixa ingestão hídrica são extremamente graves 
já que a água é essencial em diversas funções orgânicas, nomeadamente, 
na regulação da temperatura corporal, na melhoria do desempenho físico 
e intelectual, na regulação da pressão arterial, na eliminação de toxinas e 
na manutenção de uma pele sadia. Particularmente na PC, a água é es-
sencial para um correto funcionamento do intestino, dos rins e da função 
hepática, em situações de obstipação e em casos de elevada toma de 
medicamentos.

Um sinal de alerta facilmente detetável é uma urina muito concentrada 
(escura), com odor forte e em pouca quantidade.

É importante não esquecer que, quando se tem sede, já o nosso orga-
nismo está desidratado, daí ser imprescindível criar a rotina de ingestão 
de água ao longo do dia.

Porque é tão 
frequente 
a desidratação 
na Paralisia 
Cerebral?



Recomendações de Ingestão Hídrica:

Dietary reference intakes for water, potassium, sodium, chloride and sulfate. National Academy of 
Sciences. IOM. 2005.

Faixa Etária Quantidade recomendada

7-12 meses 600 ml

1-3 anos 900 ml

4-8 anos 1,2 l

Rapazes 9-13 anos 1,8 l

Rapazes 14-18 anos 2,6 l

Raparigas 9-13 anos 1,6 l

Raparigas 14-18 anos 1,8 l

Homens > 18 anos 3 l

Mulheres > 18 anos 2,2 l

Grávidas 2,3 l

Lactantes 3,1 l
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São várias as estratégias possíveis para resolver este problema, nomea-
damente:

• Aromatizar a água com limão, laranja, cevada ou algumas gotinhas de 
groselha;

• Optar por chás (exceto os que contêm cafeína – chá verde e chá pre-
to) ou infusões de ervas;

• Preparar sumos de fruta natural com adição de água;
• Transportar diariamente uma garrafa, de forma a criar o hábito de 

consumo de água ao longo do dia, sendo possível desta forma controlar 
as quantidades ingeridas;

• Em situações de disfagia, espessar os líquidos usando espessantes ou 
recorrer a água gelificada.

É importante relembrar que não deve ser adicionado açúcar aos líqui-
dos, como forma de promover a sua ingestão. Assim sendo, não se deve 
recorrer a sumos demasiado açucarados ou industriais para contornar 
este problema.

Muitos cuidadores não têm a noção da gravidade desta situação pois 
os próprios apresentam uma ingestão hídrica bastante baixa.

Como resolver 
o problema 
da baixa ingestão 
hídrica?
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A disfagia consiste numa alteração do processo de deglutição, poden-
do ser orofaríngea ou esofágica, caracterizando-se pela dificuldade 

da ingestão de alimentos líquidos ou sólidos(30).
No caso da PC, esta situação é consequência de uma lesão na área do 

cérebro que controla a função dos músculos responsáveis pelo correto 
processo de deglutição, sendo mais predominante a dificuldade em de-
glutir líquidos(31).

A disfagia é marcada pela falta de coordenação entre a deglutição e a 
respiração, ou seja, durante a deglutição, as vias respiratórias que deve-
riam estar fechadas, encontram-se parcial ou totalmente abertas. Desta 
forma, existe um grande risco de os alimentos serem aspirados para os 
pulmões, em vez de seguirem o seu trajeto natural até ao estômago, 
podendo causar infeções respiratórias e pneumonias recorrentes(31). Em 
casos mais graves, a disfagia poderá levar à desnutrição.

O que 
é a disfagia?
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Os sinais de alerta de disfagia são vários e graves e devem ser tidos 
em atenção principalmente durante as refeições no sentido de mi-

nimizar as suas consequências. São eles:
• Tosse e/ou engasgamento frequentes;
• Dificuldade na movimentação dos alimentos na boca ou na deglutição;
• Armazenamento de alimentos na cavidade oral;
• Voz molhada após a deglutição ou fala anasalada;
• Libertação de líquidos para fora da cavidade oral;
• Regurgitação nasal(32).

Quais os sinais 
de alerta 
de disfagia?
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Para minimizar este problema poderemos recorrer a várias estratégias:

• Realizar as refeições num ambiente calmo, com tempo e sem distrações;
• Procurar colocar a pessoa sentada numa postura confortável, man-

tendo a cabeça ligeiramente reclinada (com apoio, se necessário);
• Nunca dar a refeição com a pessoa na posição deitada;
• Em casos de disfagia para líquidos, poderá recorrer-se a produtos como 

espessantes ou água gelificada. O espessante é uma substância em pó, 
sem qualquer sabor, que poderá ser adicionada a qualquer alimento líquido, 
quente ou frio (sopa ou água, por exemplo), e cujo objetivo é engrossar o 
alimento em questão, facilitando, deste modo, a sua ingestão e minimizan-
do o risco de engasgamento. Os espessantes permitem que se obtenha 
a consistência mais apropriada ao grau de disfagia, ou seja, consoante a 
quantidade adicionada ao líquido, podemos obter a consistência de néctar, 
mel ou pudim, sendo esta última utilizada em casos mais graves. 

Como resolver 
ou minimizar este 
problema?
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Na PC, devido à lesão neurológica, é muito frequente a existência de 
graves problemas de mastigação e deglutição de alimentos, sendo 

necessário que a alimentação seja adaptada a essas mesmas dificuldades 
(cortada em pequenos pedaços, triturada, mole ou passada). 

 Os princípios de uma alimentação saudável deverão ser sempre segui-
dos, apesar de ser necessário modificar a textura e adaptá-la às dificul-
dades do indivíduo, o que nem sempre acontece já que, muitas vezes, a 
alimentação torna-se monótona e pouco diversificada. Esta monotonia 
alimentar leva a uma carência de nutrientes essenciais para o bom fun-
cionamento do organismo, podendo conduzir a diversas situações clíni-
cas (entre as quais, a anemia, carências vitamínicas…). Apesar das dificul-
dades de mastigação e deglutição do indivíduo, este poderá consumir 
a mesma refeição que a restante família, necessitando apenas que os 
alimentos sejam passados e adaptados às suas necessidades. É importan-
te salientar que se devem separar os diferentes componentes do prato 
principal. Assim, a pessoa terá a oportunidade de percecionar o sabor, o 
odor e a cor de cada componente separadamente (Anexo C – Exemplos 
de alimentos de textura mole e pastosa).

Porque é 
necessário 
adaptar a textura 
dos alimentos?



Em muitas situações, quando não é possível fazer uma refeição com-
pleta (sopa e prato principal), recorre-se, habitualmente, à sopa. Nestes 
casos, esta deverá ser sempre enriquecida com uma componente protei-
ca. A base de legumes poderá ser feita para várias refeições, no entanto 
a componente proteica (carne, peixe ou ovo) só deverá ser adicionada a 
essa mesma base no momento da refeição. Desta forma, consegue-se di-
versificar muito mais a proteína e controlar a quantidade real adicionada, 
assegurando as necessidades nutricionais da pessoa. As quantidades in-
geridas dependem de diversos fatores, nomeadamente, da idade e ativi-
dade física, razão pela qual deverá aconselhar-se junto de um nutricionis-
ta. Em muitas situações, o que acontece é que os cuidadores preparam 
esta sopa para várias refeições, levando, normalmente, a uma ingestão 
repetitiva e insuficiente de proteína (por exemplo, ao fazer uma sopa já 
enriquecida com carne para 6 refeições, não há variedade alimentar).
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A suplementação nutricional pode ser usada como complemento à ali-
mentação, em casos de baixa ingestão alimentar, bastante comum 

na PC(26). Com o recurso à suplementação é possível aumentar o aporte 
energético e/ou proteico ajudando, desta forma, na recuperação de peso 
e melhoria do estado nutricional.

Na PC, aquando da prescrição de suplementos nutricionais, para além 
da idade, devemos ter em atenção o índice ponderal. A idade real pode 
não refletir o estado nutricional do utente e é necessário avaliar a presen-
ça de dificuldades alimentares no momento da escolha de suplementos 
em pó ou líquidos, para que a suplementação possa ser adaptada à ali-
mentação, hábitos de vida e forma clínica do indivíduo com PC.

O que é a 
suplementação 
nutricional?
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É um procedimento no qual é aplicada uma sonda na zona abdominal 
que permite a administração direta, no estômago(33), de alimentos, 

líquidos e medicação, através de uma seringa. Este procedimento é reali-
zado em indivíduos com graves problemas de mastigação e deglutição(33) 

e que apresentam um elevado risco de engasgamento e aspiração de 
alimentos, podendo conduzir a infeções respiratórias graves.

O que é uma 
Gastrostomia 
Endoscópica 
Percutânea?
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A alimentação por PEG deve ser realizada preferencialmente através 
da nutrição entérica, uma forma de alimentação artificial onde todos 

os nutrientes essenciais à saúde do indivíduo são disponibilizados de for-
ma equilibrada. Os produtos de nutrição entérica podem ser adquiridos 
nas farmácias.
No entanto, quando tal não for possível (dificuldades económicas, por 
exemplo), o uso da alimentação geral para administração pela PEG pode 
ser uma boa opção, sendo apenas necessário que os alimentos sejam de-
vidamente passados e que apresentem uma textura devidamente fluida 
para que possam passar na sonda.
A alimentação é administrada na sonda com seringas de 100 ml. O facto 
do indivíduo ter sonda não significa que a constituição da sua alimentação 
deva ser diferente. (Anexo D – Exemplo de um dia alimentar com PEG)

Como é a 
alimentação 
por PEG?
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Para a administração correta e segura de alimentos pela PEG, é neces-
sário ter em atenção os seguintes cuidados:

• Rodar a PEG/botão/tubo de prolongamento diariamente para preve-
nir aderências;

• Lavar as mãos antes de administrar a alimentação;
• Antes da administração da alimentação, deve verificar se a sonda está 

corretamente posicionada e medir o resíduo gástrico, reintroduzindo, de 
seguida, no estômago, o líquido aspirado. Se o volume aspirado for inferior 
a 100 ml, a alimentação pode ser administrada; se o volume aspirado for 
superior a 100 ml, a alimentação não deve ser administrada de imediato;

• Após a administração da alimentação, o tubo deve ser lavado com 
água morna para prevenir o seu entupimento (10-20 ml);

• Devem usar-se diferentes seringas para a administração de alimentos 
e para a administração de água;

• Os alimentos devem ser dados mornos;
• A alimentação deve ser injetada lentamente mas sem interrupções, de 

forma a evitar a entrada de ar;
• Durante a administração da alimentação e até 30 minutos após a 

mesma, o indivíduo deve estar reclinado (ângulo de 45 graus) ou sentado, 
mas nunca deitado;

• Não devem ser administrados volumes superiores a 250-300 ml por 
refeição;

• No intervalo entre as refeições é aconselhável injetar água morna 
(50 ml por administração).

Quais os principais 
cuidados a ter na 
alimentação por 
PEG?
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DIFICULDADES NA COMUNICAÇÃO
As dificuldades em ter uma ingestão nutricional suficiente, que permita 

um crescimento normal, devem-se muito a problemas na comunicação 
que impedem ou distorcem os pedidos de alimentos, tais como a difi-
culdade em expressar fome, sede ou preferências alimentares. Por esta 
razão é importante que os cuidadores se mantenham sempre atentos a 
estas situações.

REDUZIDO GRAU DE AUTONOMIA E DEPENDÊNCIA DE TERCEIROS
Pessoas com PC apresentam, geralmente, níveis de autonomia inferio-

res aos da população em geral, os quais têm consequências a nível ali-
mentar: incapacidade em ir buscar os alimentos e em se alimentarem de 
modo independente. 

É importante que, sempre que possível, se promova a autonomia da 
pessoa com PC. Para isso, e em termos alimentares, poderá recorrer-se a 
utensílios adaptados  (talheres, pratos e copos) para maximizar a capacida-
de do indivíduo se alimentar autonomamente, sem depender de terceiros 
para tal.

Que outros 
obstáculos podem 
surgir para uma 
correta alimentação 
na PC?



DISPONIBILIDADE E FORMAÇÃO DOS CUIDADORES
Em diversos casos, a pessoa com PC, devido às suas limitações físicas 

e intelectuais, encontra-se bastante dependente de terceiros para a reali-
zação das suas atividades diárias. É importante que os cuidadores tenham 
em conta estas mesmas limitações e dificuldades e que disponibilizem toda 
a atenção e cuidados necessários ao indivíduo com PC. No que toca à ali-
mentação, é imprescindível que os cuidadores administrem as refeições de 
forma calma, sem pressa, posicionando o indivíduo de forma correta e que 
tenham em atenção as necessidades e dificuldades da pessoa que está ao 
seu cuidado. Nem sempre os cuidadores dispõem da informação necessária 
para lidar com as condições e problemas de saúde específicos das pessoas 
com PC. Sempre que existirem dúvidas sobre qualquer questão, os cuidado-
res deverão consultar um profissional da área. 

VIVER EM INSTITUIÇÕES
Existem situações em que uma pessoa com PC, por viver numa institui-

ção com outras pessoas que também necessitam de cuidados especiais, 
poderá ter uma menor atenção individualizada por parte dos cuidadores. 
É importante assegurar nestes locais a existência de profissionais:

• Em número suficiente;
• Com a disponibilidade necessária para administrar refeições calma-

mente, em segurança e num ambiente tranquilo;
• Com formação em diversas áreas, nomeadamente na capacidade de 

comunicar e perceber as necessidades desta população tão específica.
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As dificuldades alimentares, tão frequentes na Paralisia Cerebral, são 
um importante fator preditor de um inadequado estado de saúde e 

nutrição e de uma má qualidade de vida. Todos estes aspetos provocam 
preocupação e angústia nos cuidadores de pessoas com PC.

Uma alimentação adequada e adaptada a cada caso em particular é im-
prescindível e deverá constituir um momento de prazer para o indivíduo 
e cuidadores. Dar orientações que ajudem os cuidadores a lidar melhor 
com todos os desafios relacionados com os problemas alimentares na PC 
levaram à criação deste manual. 

Esperamos que este seja uma mais-valia para todos os que dele usu-
fruam e que a alimentação possa ser um momento de diversão e celebra-
ção, apesar de todas as dificuldades comuns nesta população.

Conclusão



Anexos
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PEQUENO-ALMOÇO
1 chávena almoçadeira de leite meio gordo com 1 colher de chá 

de mel + 1 pão com queijo/fiambre/manteiga ou 6 bolachas Maria/
Torrada ou 4 tostas ou 8 bolachas redondas de água e sal 
ou 2 “mãos” de cereais não açucarados (tipo Corn Flakes). 

MERENDA DA MANHÃ
1 iogurte de aromas + 1 peça de fruta ou 3 bolachas Maria/Torrada 

ou 2 tostas ou 4 bolachas redondas de água e sal ou 1 “mão” 
de cereais não açucarados (tipo Corn Flakes).

ALMOÇO
Sopa de legumes [(quantidade por pessoa para duas refeições): 

3 chávenas almoçadeiras de legumes e hortaliças (300 g) em cru 
+ 1 batata média ou 1 mão de arroz ou massa ou feijão ou grão 

em cru + 2 colheres de chá de azeite em cru] + Prato Principal (carne 
ou peixe ou 1 ovo + arroz ou massa ou batata + legumes/hortaliças) 

+ Sobremesa: 1 peça de fruta. 

PRIMEIRA MERENDA DA TARDE
Idêntico ao pequeno-almoço, seguindo uma alimentação variada.

SEGUNDA MERENDA DA TARDE
1 iogurte de aromas.

JANTAR
Idêntico ao almoço, seguindo uma alimentação variada.

CEIA
1 chávena almoçadeira de leite meio gordo 

+ 1 colher de sobremesa de leite em pó. 

Observação: Em caso de dificuldade de mastigação, poderá triturar os alimentos 
anteriormente referidos.

Exemplo de um dia 
alimentar saudável

Anexo A
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Pequeno-almoço
1 chávena de leite meio gordo 

+ 50 g de cereais tipo açucarados 
e/ou com chocolate;

Merenda da manhã
1 bolo 

+ 1 sumo tipo “Ice Tea”;

Almoço
Bife com batatas fritas 

e arroz  + 1 fatia de 
pudim + refrigerante; 

Primeira merenda da tarde
1 pão de leite + 1 sumo 

tipo “Ice Tea”; 

Segunda merenda da tarde
4 bolachas de chocolate; 

Jantar
Lasanha + 1 gelatina 

+ refrigerante;

Ceia
1 chávena de leite meio gordo com 

chocolate + açúcar. 

O QUE COSTUMO COMER…

Pequeno-almoço
1 chávena de leite meio 
gordo + 30 g de cereais 

tipo Corn flakes;

Merenda da manhã
1 peça de fruta;

Almoço
Sopa de legumes + bife de peru 
grelhado com arroz de cenoura 

e salada de alface e tomate + 1 peça 
de fruta + água;

Primeira merenda da tarde
1 pão com queijo/fiambre/manteiga 

+ 1 sumo natural de laranja;

Segunda merenda da tarde
4 bolachas tipo Maria/Torradas;

Jantar
Sopa de legumes + robalo 

assado com batatas “a murro” 
e legumes salteados + 1 peça 

de fruta + água;

Ceia
1 chávena de leite meio gordo. 

E O QUE DEVERIA COMER?

O que costumo 
comer… E o que 
deveria comer?
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Exemplos de 
alimentos de textura 
mole e pastosa
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PEQUENO-ALMOÇO
200 ml de leite meio gordo com 1 pão triturado;

MEIO DA MANHÃ
100 ml de sumo natural de laranja com 3 bolachas tipo Maria trituradas;

ALMOÇO
200 ml de sopa enriquecida com carne/peixe/ovo 

+ 100 ml de fruta passada; 

PRIMEIRA MERENDA DA TARDE
200 ml de leite meio gordo com 30 g de cereais não açucarados 

tipo Corn Flakes triturados; 

SEGUNDA MERENDA DA TARDE
100 ml de fruta passada;

JANTAR
200 ml de sopa enriquecida com carne/peixe/ovo 

+ 100 ml de fruta passada;

CEIA
100 ml de leite meio gordo. 

Observação: Deverá dar-se entre as refeições cerca de 50 ml de água e verificar 
o resíduo gástrico antes de fornecer a refeição. 

Exemplo de um dia 
alimentar com PEG

Anexo D
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Alimentação saudável: padrão alimentar assente nas orientações da nova 
roda portuguesa dos alimentos, isto é, consiste numa alimentação equili-
brada, completa e variada. 
Alimentação Monótona: padrão alimentar com escassa variedade ali-
mentar ou pouco variado a nível organolético. 
Baixo Peso: peso inferior ao recomendado, para se ser saudável.
Disfagia: dificuldade para deglutir (engolir) alimentos sólidos/líquidos, 
desde o seu trajeto inicial na boca até a sua transição do esófago para o 
estômago.
Deglutição: ato de engolir alimentos sólidos e líquidos ou secreções. Pela 
deglutição, os alimentos presentes na boca chegam ao estômago, passan-
do pela faringe e pelo esófago.
Desnutrição: condição clínica decorrente de uma muito baixa ingestão ou 
absorção de nutrientes essenciais ao organismo humano.

Excesso de Peso: peso superior ao recomendado, para se ser saudável.
Flora Intestinal: diversidade bacteriana presente no intestino humano, 
responsável principalmente pelo bom funcionamento do sistema imunitá-
rio, tais como outras funções essenciais ao nosso organismo. 
Gastrostomia Endoscópica Percutânea: procedimento que consiste na 
introdução de uma sonda na cavidade gástrica através da parede abdomi-
nal, permitindo a administração direta de alimentos, líquidos e medicação 
através da sonda no estômago. 
Hipertonia: traduz-se por uma tonicidade muscular aumentada.
Hipotonia: traduz-se por uma tonicidade muscular diminuída.
Ingestão hídrica: ingestão de água ou líquidos cuja composição principal 
seja água (tisanas, chás).
Macronutrientes: nutrientes necessários ao organismo, tais como hidra-
tos de carbono, proteínas e gorduras, presentes nos alimentos. Fornecem 
energia e componentes fundamentais para o crescimento e manutenção 
do organismo. 
Micronutrientes: nutrientes necessários ao organismo, tais como vitami-
nas e minerais, presentes nos alimentos. Embora sejam requeridos dia-
riamente em pequenas quantidades, são imprescindíveis para se ter uma 
alimentação equilibrada e variada. 
Obstipação: vulgarmente, designada por prisão de ventre, é caracteriza-
da pela dificuldade constante de evacuação das fezes. Sintoma ou efeito 
de uma alimentação pobre em fibras e em líquidos,  o que leva a que o 
organismo responda retendo as fezes no intestino por um período maior 
do que o normal.
Paralisia Cerebral: grupo de perturbações no desenvolvimento do con-
trolo motor e da postura, derivado de uma lesão não progressiva aquando 
do desenvolvimento do sistema nervoso central. 
Refluxo Gastroesofágico: processo no qual os alimentos e ácidos presen-
tes no estômago voltam para o esófago, em vez de seguir o fluxo normal 
da digestão. Esse refluxo pode causar irritação na parede do esófago, pro-
vocando sintomas característicos da doença do refluxo gastroesofágico.
Tonicidade muscular: estado de tensão elástica (contração ligeira) que 
apresenta o músculo em repouso, e que lhe permite iniciar a contração 
rapidamente após o impulso dos centros nervosos. Quando a tonicidade 
está aumentada (musculatura rígida), denomina-se hipertonia, quando se 
apresenta diminuída (musculatura flácida), denomina-se hipotonia.

Glossário
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