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20 de março
Dia nacional de atenção à Disfagia
A SBFa e os Conselhos de Fonoaudiologia - federal e regionais - divulgam o Dia
Nacional de Atenção à Disfagia, 20 de março, data da criação da especialidade.

APOIO:

O Departamento de Disfagia apoiará todas as
ações e campanhas de conhecimento e
conscientização sobre a Disfagia realizadas no
dia 20 de março. As instituições, entidades ou
centros de disfagia que tiverem interessem em
divulgar suas ações devem entrar em contato
antes por email disfagia@sbfa.org.br para
informações sobre apoio oficial.
As ações enviadas serão divulgadas nos sites da SBFa e dos Conselhos e apresentadas no
Congresso da SBFa 2014. É incentivado o uso do folder informativo sobre Disfagia
disponibilizado no site do CFFa e atividades que promovam conhecimento do processo normal
da deglutição e da disfagia, assim como o risco relacionado à desnutrição, desidratação e
complicação pulmonar. Solicite mais informações pelo email do Departamento de Disfagia.

Aplicativos sobre Disfagia e para
reabilitação da deglutição
GRÁTIS – Categoria: Educação
De: Daniel R. Batiston

As FAQ’s da SBFa são direcionados para a população em
geral para esclarecer as dúvidas mais frequentes. O
conteúdo das FAQ’s de Disfagia foi elaborado em
conjunto pelos membros do Departamento da gestão
2012-2013 e lançado no XX Congresso Brasileiro de
Fonoaudiologia em Brasília na versão impressa. O
formato em aplicativo exibe sua versão reeditada e foi
lançada no XXI Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia
em Porto de Galinhas.

Aplicativos sobre Disfagia e para
reabilitação da deglutição
Estamos na era de grandes avanços
tecnológicos também na área da Disfagia.
É notória a evolução dos dispositivos móveis,
a cada hora surgem novos aplicativos (app).
Estas são ferramentas úteis e podem auxiliar
no processo de avaliação e reabilitação do
paciente disfágico, devido sua acessibilidade,
principalmente para o profissional que realiza
atendimento durante internação hospitalar e
domiciliar.
O Bioffedback visual é importante para
melhor adesão do paciente à terapia. Muitos
aplicativos permitem visualizar a fisiologia
normal e alterada da deglutição de forma
dinâmica, o que facilita para o paciente
entender o seu problema e a importância de
realizar os exercícios propostos.

O Departamento de Disfagia listou alguns
aplicativos que podem ser utilizados pelos
profissionais
que
atende
pacientes
disfágicos. Teste, utilize essa estratégia
motivadora e dinamize seu atendimento!

Aplicativos

Ícone

Custo

Normal
Swalo

USD 3.99

Dysphagia

USD 9.99

Idioma

Ing

Ing

Small Talk
Dysphagia

Grátis

iSwallo

Grátis

Ing

Ing
Aspiration
Disorders

USD 4.99

Swallow
Prompt

USD 0.99

Dysphagia2go

USD39.99

Ing, Port,
Esp, Ital

Glasgow

Grátis

Ing, Port

Ing

Ing
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