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REFERATE GENERALE / GENERAL STUDIES

Disfuncții în alimentația sugarului și a copilului mic

Feeding dysfunctions in infants and toddlers

Ligia Robănescu

Rezumat  
Cointeresarea terapeutului în problemele de alimentație a copilului, ca și în abilitățile sale motorii orale, subliniază rolul important al specialistului în 
terapie ocupațională.
Din punct de vedere al copilului, abilitatea de a se hrăni este influențată de performanțele privind funcțiile senzoriale și motorii orale, parametrii fiziologici, 
cognitive.
În privința părinților, factorii care influențează performanța lor în privința hrănirii copilului, țin de informațiile ce le vor primi despre modul de alimentare 
al acestuia.
Datorită complexității și importanței alimentației, este recomandată colaborarea interdisciplinară, ca și cointeresarea familiei  în alcătuirea planului de 
intervenție.
Specialistul în terapie ocupațională va ajuta copilul să-și dezvolte abilitățile motorii orale care să-i permită creșterea și dezvoltarea normală  și totodată ajută 
familia, fiindu-i un suport pozitiv, permanent.
Cuvinte cheie: terapie ocupațională, dizabilități motorii orale, alimentație corectă.

Abstract 
Co-occupation in feeding and the child’s eating skills is  an important role of the occupational therapist.
For the child, ability to participate in mealtime is influenced by performance components such as oral sesory and motor function, physiologic and cognitive 
parameters.
For the parents other factors influence her occupational performance as the feeder, including informal ideas about feeding a child.
Because of the complexity and importance of feeding and nutritional intake, a collaborative interdisciplinary approach is recommended with the family 
for a intervention plan.
The occupational therapist helps the child to develop eating skills that allow for growth and development and help the family gain confidence.
Key words: occupational therapy, disability eating skills, correct feeding.
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Tulburări ale suptului, deglutiției, masticației
Preocuparea pentru alimentație are diferite faze, 

începând de la suptul laptelui matern, până la autoser-
virea unui menu complet la masă, folosind tacâmurile 
necesare.

Problemele alimentației sunt diverse, în funcție de 
dezvoltarea copilului și starea sa de sănătate.

Prematurilor și celor născuti cu probleme congeni-
tale (de ex. probleme cardiace), sau celor cu paralizie 
cerebrală (PC), le lipsește energia de a suge sau chiar 
reflexul de supt.

Structurile anatomice ale gurii și gâtului suferă 
modificări semnificative în primele 12 luni de viață.

Fig nr. 1. Secțiune sagitală a zonei oro-faringiene

Suptul
Când mamelonul (sau biberonul) este introdus în 

gură, etanșeitatea face posibilă comprimarea mame-
lonului și realizarea automată a suptului. Se creează o 
presiune negativă care exprimă laptele.

Reflexul de supt la nou născutul la termen e pre-
zent din faza fetală și se menține până la 8-10 luni. 
Modul de supt nutritiv este ritmic, cu pauze de 
respirație, urmate de explozii de supt. (19)

Suptul la suzetă (non nutritiv) este rapid, cam 
2 mișcări de supt /sec. Prematurul sub 33 săpt. de 
gestație are supt non nutritiv, fără forță și va fi hrănit 
prin sonda nazo-gastrică.

După 35 săpt. de gestație, mișcările limbii și ale 
mandibulei sunt suficient de puternice pentru rea-
lizarea suptului nutritiv. La 36 săpt. prematurul are 
pattern-ul suptului similar nou născutului la termen. 
Copilul născut la termen are reflexe orale puternice, 

rooting-ul este prezent, are reflex de tuse, ceea ce îl 
protejează împotriva căilor false la deglutiție.

Primul mod de supt durează cca 4 luni, fiind ca-
racterizat prin mișcări înainte și înapoi ale limbii, 
acompaniate de mișcări ale mandibulei. (20) Este 
modul de supt  ce se produce înainte de maturizarea 
centrului motor oral.

Suptul matur apare după 4 luni, când limba se 
mișcă pe direcția cranio-caudală, iar mișcările man-
dibulei se reduc.

La 6 luni mișcările limbii  cranio-caudale sunt pu-
ternice, cu minimum de excursie ale mandibulei. La 
9 luni copilul suge bine din biberon, dar va trece la 
suptul primar dacă trece la ceașcă, dar se va adapta re-
pede, aplicând buza de sus pe marginea cănii, pentru a 
favoriza intrarea lichidului în orificiul bucal, iar limba 
asigură pătrunderea în gură. (15) La 24 de luni copi-
lul bea normal din cană, cu mișcări cranio-caudale ale 
limbii, înghite cu ușurință, nu pierde lichid.

Respirația este încetinită în timpul suptului și se 
realizează între secvențele de supt. Dacă există inco-
ordonare între supt, deglutiție și respiratie, copilul va 
tuși. După 9 luni copilul oprește respirația în timpul 
a 3-4 secvențe de supt. La 12 luni deglutiția urmează 
suptul fără pauză ; va înghiți de 3 ori înainte de a face 
pauză. La 15-18 luni există coordonare perfectă între 
supt, deglutiție și respirație. (18)

Mușcarea și masticația
La 4-5 luni există o stereotipie: «mușcă și elibe-

rează» a unui obiect, cu mișcări de sus în jos ale man-
dibulei.

În faza următoare copilul «molfăie» (munch) pi-
ureul; mișcările mandibulei sunt pe verticală, iar ale 
limbii de extensie și retracție.

La 7-8 luni textura alimentelor fiind diferită, 
există mișcări ale mandibulei pe diagonală. La 9 luni 
copilul transferă alimentele din centrul gurii spre 
părțile laterale cu ajutorul limbii, favorizând începutul 
masticației. La 24 de luni copilul mușcă cu usurință, 
poate mânca și legume crude.

Mandibula are mișcări circulare, caracteristice 
masticației; limba are mișcări de răsucire, transferând 
alimentele dintr-o parte în alta, curață buzele și gin-
giile. (2,4)

Autoalimentația
Chiar înainte de 6 luni sugarul își pune mâinile 

pe biberon dorind să-l țină. Pe la 8 luni copilul apu-
că un biscuit, cu prehensiune radială, iar pe la 9-13 
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luni se dezvoltă abilități de autoalimentare. Pe la 12 
luni prinde lingurița neajustând poziția antebrațului 
și articulația pumnului. Abilitatea de a mânca cu 
lingurița apare între 15-18 luni, copilul mobilizând 
umărul, cu pronația antebrațului. La 24 de luni mă-
nâncă cu lingurița alimente solide, fără să le verse. La 
36 de luni începe să folosească furculița.

Băutul
Îndemanarea de a bea din ceașcă se perfectează pe 

la 12 luni când e capabil să încline cana spre gură, fără 
să o verse. Cu paiul este capabil să bea pe la 2 ani, când 
închide bine buzele.

Evaluarea copilului (16)
Terapeutul se va interesa despre:comportamentul 

psiho-motor, timpul necesar pentru a fi alimentat, ti-
pul de alimente cu care este hrănit, dacă există reflux 
gastro-esofagian, sau vomă, modul de alimentare, ce 
evaluări neurologice are copilul, dacă au existat pneu-
mopatii în antecedente, care pot afecta deglutiția.

Observația alimentației copilului
•	 Terapeutul va trebui să se poata juca cu copilul 

înainte de alimentație, obsevându-l din punct de 
vedere motor și cognitiv.

•	 Alimentația va fi cea obișnuită.
•	 Părintele va hrăni copilul, timp în care se vor ob-

serva deficiențele privind suptul, sau masticația, 
deglutiția, cum îl încurajează părintele.

•	 Urmează hrănirea de către terapeut, care va obser-
va copilul în diverse poziții, cu diverse alimente și 
texturi.

•	 Deasemeni se vor analiza: controlul postu-
ral, mișcarea buzelor și a limbii, coordonarea 
mișcărilor.

•	 Studierea videofluoroscopică (VFS) a deglutiției: 
amestec de bariu în alimente, permițând urmă-
rirea radiologică a traiectului alimentar, cum se 
desfășoară deglutiția, dacă există aspirație, etc. (21)

•	 Terapeutul va trebui să distingă aspirația de pene-
trare cu ajutorul VFS.
Penetrarea: scurgerea alimentelor în căile respira-

torii înaintea sau în timpul de apnee a deglutiției.
Aspirația: intrarea alimentelor în căile respiratorii 

după deglutiție, ajutată de inhalarea în timpul reluării 
respirației. (11,12)

Aceste aspecte sunt foarte importante la copiii cu 
probleme motorii, cu risc crescut de aspirație. Terape-

utul va stabili postura copilului și textura alimentelor 
pentru evitarea aspirației. (21)

Intervențiile în tulburările de sensibilitate 
Copiii cu probleme de alimentație prezintă frec-

vent o hipersensibilitate intra și periorală la introdu-
cerea alimentelor solide: scuipă, tușesc, se îneacă.

Hipersensibilitatea orală are 3 cauze:
1. Este asociată problemelor de reanimare 

(intubație, sonda nazo-gastrică, care au generat 
tuse,senzație de înec).

2. Copii care nu au fost hrăniți pe gură o lungă 
perioadă.

3. Copii cu imaturitate neurologică (PC. autism, 
ADHD).  (17,19)

•	 Terapeutul va începe ședința cu jocuri de relaxare, 
pentru stabilirea unui confort psihic și a relației te-
rapeut-pacient.

•	 Se va trece apoi la desensibilizare, încurajând copi-
lul să-și sugă degetele, sau i se vor introduce în gură 
jucarii de cuciuc și se vor stimula cu ele diverse zone 
ale gurii.

•	 Cu un șervet umed i se vor apăsa gingiile, permițând 
copilului să sugă sau să mestece colțurile șervetului. 

•	 Sau, cu degetul terapeutului introdus în biberon, se 
vor executa presiuni pe gingii, sau masarea gingiilor 
cu periuța de dinti. (13,15)

•	 La copiii mai mari se pot folosi jucării de suflat.
•	 Sau, se introduc mici jucării de gumă în piure, pe 

care le va descoperi.
•	 Presiuni cu degetul terapeutului pe partea externă a 

buzelor, pe limbă, palat, obraji. (12,14)
•	 Vibrații la nivelul mandibulei și în jurul buzelor – 

ele scad sensibilitatea.
•	 Presiuni Castillo-Morales.
•	 Desensibilizarea începe înaintea meselor principale 

și poate începe cu aplicarea de comprese calde în ju-
rul sau chiar în interiorul gurii. Deasemeni începem 
cu mângâieri ale copilului.

•	 De reținut faptul că sunt suportate mai bine ali-
mentele plasate în partea anterioară a gurii decât în 
cea posterioară și mai bine în centrul limbii decât 
pe laturile ei.

Intervenția în cazurile cu deficiențe motorii 
În unele cazuri există o hipotonie a musculatu-

rii faciale, gura este întredeschisă, deglutiția dificilă, 
limba inactivă, instabilitate mandibulară, buze inac-
tive, hipotone. Coexistă o instabilitate posturală, lipsa 
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controlului capului, flexie cervicală.
În alte cazuri există o hipertonie la nivelul feței, cu 

hiperextensie a gâtului și trunchiului.
Acești copii au manifestări deosebite: au mușcă-

tura tonică, cu închidere bruscă a gurii, mai ales când 
sunt defectuos poziționați, cu gâtul în extensie; își 
proiectează limba în afara gurii, eliminând alimentele; 
având tonus crescut facial, își retractă buzele când bi-
beronul sau lingurița se apropie de gura, alimentația 
devenind imposibilă.

Evaluarea
•	 aprecierea posibilităților motorii, tonus muscular, 

aliniament postural
•	 evaluarea obrajilor, mișcările limbii, mandibulei, 

buzelor
•	 evaluarea coordonării supt-deglutiție- respirație
•	 observarea cum sunt afectate mișcările orale în 

funcție de postura copilului.

Intervenția
ALINIAMENTUL  POSTURAL :
•	 Copilul în brațele mamei, în decubit lateral – e 

o poziție obositoare pentru mama, care nu poate 
păstra un aliniament corect.

•	 Copilul menținut pe coapsa mamei, cu fața spre 
ea, sau pe o pernă – postură cu stabilitate și ali-
niament bune, contact ocular posibil, deci asigură 
comunicarea.

Fig. 2 Poziționarea sugarului

•	 Copilul este așezat pe scaun - este cazul unui co-
pil cu control bun al capului, dar nu a achiziționat 

postura șezând. Scaunul va fi adaptat pentru o 
postură simetrică. Acest sistem nu e potrivit pen-
tru cei cu dezechilibru important în șezând, sau au 
mai mult de 11 kg.

•	 Copilul este așezat în scaun tip  « Tumble Forms” 
– beneficiază de un bun control al capului, bună 
poziționare a trunchiului, poate fi bine fixat cu 
chingi și scaunul poate fi înclinat la unghiul optim.

Fig.  3  Poziționare în scaun « Tumble Forms »

•	 Copilul așezat în scaun de mașină, care este ase-
mănător celui « Tumble Forms ». Oferă stabilitate 
și aliniament bune.

•	 Așezat în căruciorul obișnuit sau fotoliul rulant 
– acestea oferă o poziționare bună: susțin capul, 
au suporturi laterale și chingi, cu poziție neutră a 
pelvisului, unghi de 900 flexie a șoldurilor și ge-
nunchilor.

•	 Copilul plasat într-un scaun inalt – acest mod de 
alimentare poate fi folosit pentru copiii cu un bun 
control motor, care învață să mănânce alimente 
solide. E bine să li se asigure un sprijin lateral și 
pentru picioare.

MANEVRE  ÎN  SPRIJINUL  MOTILITăȚII  
ORALE (9, 12)
•	 tapotament sau ușoara elongație a obrajilor, buze-

lor, în scopul creșterii tonusului perioral la copii cu 
hipotonie a acestei zone.

•	 vibrații la nivelul obrajilor deasemeni la hipotoni.
•	 în cazurile cu hipertonie a buzelor, obrajilor și lim-

bii, presiuni ritmice, susținute pe bărbie și obraji, 
pentru inhibarea retracției buzelor.
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•	 plasarea degetului terapeutului sau a părții conve-
xe a linguriței pe limbă, cu presiuni ritmice (una 
pe secundă). Aceste presiuni se execută  în partea 
anterioară a limbii retractate, sau spre posterior 
pentru limba extinsă.

MANEVRE  ÎN  TIMPUL  HRăNIRII
Terapeutul va oferi suport la nivelul mandibu-

lei, policele exercitând presiune în partea anterioară 
a bărbiei, pentru coborârea mandibulei. Mediusul se 
va plasa sub bărbie favorizând stabilitatea, iar inde-
xul va exercita presiune la nivelul obrazului, creînd o 
presiune negativă în gură, favorizând la sugari golirea 
biberonului. Este « priza celor 3 puncte ».

Fig. 4  «  Priza  celor 3 puncte »

Fig. 5 «  Priza  celor 3 puncte »

Fig. 6  «  Priza  celor 3 puncte »

Presiunea linguriței sau a biberonului în jos, în 
centrul limbii, va facilita suptul, deci este indicată la 
copiii cu pattern exclusiv de supt, cu mișcări ale limbii 
în extensie sau retracție. Va favoriza mișcarea de sus în 
jos a limbii, caracteristică suptului matur.

La începutul modelului de masticație, lingurița 
va fi plasată în zona laterală a gurii, pentru a favoriza 
lateralizarea limbii. Alimentele plasate lateral, lângă 
gingie stimulează masticația.

Nu se va plasa lingurița în partea posterioară a lim-
bii, aceasta favorizează aspirația alimentelor în trahee.

Poziția capului și umerilor e importantă – se va 
asigura suport în partea posterioară a occiputului, 
pentru o deglutiție corectă, evitând aspirația. 

MODIFICAREA  CALITăȚII  SENZORIALE  
A  ALIMENTELOR

Copilul trebue să se acomodeze treptat cu texturi 
alimentare diferite. Lichidele sunt cele mai puțin con-
trolabile în gură și vor fi schimbate cu alimente mai 
dense la copiii cu control lingual precar. Piureurile sti-
mulează suptul și deglutiția.

Introducerea de alimente mai dense facilitează 
lateralitatea limbii, activează mobilitatea buzelor și 
mastricația. Unele alimente cresc tonusul muscular și 
masticatia: mere, caise.

S-a studiat eficacitatea tratamentelor senzorio-
motorii la copii cu PC timp de 10-12 săptămâni (11).

S-a aplicat tratamentul 5-7 minute, 5 zile săptă-
mânal, folosindu-se lateralizarea limbii, controlul bu-
zelor, urmărind vigoarea masticației. S-a monitorizat 
progresivitatea introducerii de noi texturi la gustare și 
la pranz.
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Dupa intervenție, s-a micșorat treptat durata me-
selor, iar copiii au progresat în a accepta texturi mai 
dense.

Intervenții în problemele de deglutiție
DEGLUTIȚIA  ȘI  COORDONAREA  SUPT-
DEGLUTIȚIE- RESPIRAȚIE

Fazele normale ale deglutiției :
•	 Faza orală:  hrana intră în gură, este procesată, 

proiectată spre centrul gurii, apoi spre baza limbii,  
unde e inițiată deglutiția. Este un răspuns reflex la 
prezența alimentelor în partea posterioară a limbii.

•	 Faza faringiană: bolul alimentar este mobilizat din 
faringe în esofag, datorită presiunii negative. La-
ringele este protejat de către închiderea epiglotei 
spre trahee.

•	 Faza esofagiană: bolul sau lichidul trece prin  
esofag prin peristaltism.

Terapeutic, vom insista asupra controlului fazei 
orale.

Copiii cu disfuncții motorii orale sunt incapabili 
să formeze un bol alimentar; alimentele se scurg în 
exteriorul marginilor limbii, se împrăștie în cavitatea 
bucală și pot cădea spre faringe. Cum deglutiția nu se 
declanșează, nu se produce închiderea epiglotei, aspi-
rația alimentelor fiind posibilă.

Copiii cu deficiențe respiratorii au un risc crescut 
pentru disfuncții ale deglutiției, având o respirație su-
perficială și rapidă, ceea ce împiedică o deglutiție rit-
mică. Copilul încearcă să respire și să înghită în același 
timp.

EVALUAREA  TULBURăRILOR  DE  
DEGLUTIȚIE

Necesită cunoașterea următoarelor date :
•	 Istoricul medical al copilului
•	 Istoricul modului de hrănire
•	 Observarea modului de hrănire
•	 Videofluoroscopia

Intervenții
INIȚIEREA  RITMICă  A  DEGLUTIȚIEI
•	 Se pot activa mușchii implicați în deglutiție apli-

când stimuli reci la nivelul limbii și al palatului 
moale cu o suzeta înghețată. Reflexul de deglutiție 
se va produce mai ușor. (19) La copiii mai mari se 
folosesc cuburi de ghiață înainte de hrănire și în 
timpul mesei.

STIMULAREA  TRANZITULUI   ORAL
•	 Poziționare bună a capului și a mandibulei. Supor-

tul mandibular oferă o facilitare a închiderii gurii 
și a motilității limbii, crește astfel presiunea în ca-
vitatea bucală, mărind eficiența deglutiției.

•	 Poziționare corectă în ușoară flexie a gâtului, favo-
rizând închiderea drumului spre laringe în timpul 
deglutiției, evitând aspirația.

INTERVENȚIA  ÎN TIMPUL  HRăNIRII
La copiii cu deficiențe respiratorii, este proble-

matică incoordonarea supt-deglutiție-respirație. Este 
indicată plasarea copilului în poziție ridicată. Se reco-
mandă o tehnica de întrerupere a suptului, prin scoa-
terea biberonului din gură, pentru a da posibilitate 
copilului să respire și să se relaxeze. (12)

ALIMENTAȚIA   NONORALă
În cazul deficiențelor grave de deglutiție, inclusiv 

prezența aspirației, se recurge la sonda nazogastrică, 
sau la gastrostomă. Folosirea alimentației nonorale nu 
exclude pe cea orală. Se va încerca hrănirea cu mici 
cantități de alimente înainte de hrănirea nonorală, sau 
chiar în timpul acesteia.

TRANZIȚIA  DE  LA  ALIMENTAȚIA  
NONORALă  LA  CEA  ORALă
•	 Terapeutul va lucra pentru desensibilizarea zonei 

din jurul gurii și în interiorul ei. Va începe prin 
supt și mestecat jucării de cauciuc, va folosi periuța 
de dinți sau un material textil încălzit.

•	 Se vor oferi în mod gradat cantități mici de ali-
mente pe gură, în timp ce este alimentat prin gas-
trostomă. (17)

•	 Copilul va fi alimentat prin sondă de 4-5 ori pe zi, 
apoi se va reduce cantitatea de alimente cu 25%, 
pentru stimularea foamei, încercându-se treptat 
alimentația orală.(17)

•	 În cazul în care copilul nu tolerează scăderea 
în greutate prin reducerea aportului caloric, se 
renunță la  alimentația orală pentru moment.

INTERVENȚII  PENTRU  PROBLEME  
STRUCTURALE   ORALE
•	 Cheilopalatoschizis - afectează 1/700 copii în 

SUA. Noul născut cu această malformație nu poa-
te menține presiune negativă în cavitatea bucală și 
pune mari probleme de alimentație până la corecția 
chirurgicală.
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•	 Micrognația (mandibula mică și retractată) pune 
de asemeni probleme de alimentație, gura și limba 
având o poziționare în relație cu maxilarul.
Există pentru aceste cazuri biberoane speciale 

care compensează lipsa presiunii negative și limita-
rea mobilității linguale. Există, de asemeni, un gen de 
proteză care acoperă defectul palatului împiediâand 
lichidele să patrundă în fosele nazale. (8) Există, în 
occident, și biberoane ce pot ajusta fluxul lichidului 
prin încurbarea buzei biberonului.

Copilul cu palatoschizis sau cu micrognație trebue 
poziționat vertical în timpul hrănirii pentru a reduce 
riscul de aspirație; este o postură ce provoacă o oare-
care anteducție a retrognației prevenind aspirația na-
zală și faringiană. (8)

INTERVENȚII PRIVIND AUTOALIMENTAȚIA
Întârzierea în apariția autoalimentației se da-

torează deficiențelor cognitive, motorii, sau senzoriale.
Strategia intervenției include poziționarea corectă, 

tehnicile de mânuire, echipament adaptat. Poziționa-
rea cap-gât-trunchi în rectitudine este confortabilă 
pentru autoservire, apoi coborârea bărbiei și a umeri-
lor, pelvisul în poziție neutră. Copilul va fi instalat 
la o măsuță mobilă ridicată la nivel optim, cu suport  
pentru picioare, suport pentru antebrațe, scaun de 
mărime potrivită.

În cadrul tehnicilor de mânuire a tacâmurilor, se 
vor avea în vedere perfecționarea:
•	 mobilității și stabilității în diverse grade ale 

supinației
•	 stabilității articulației pumnului
•	 pensei cu opoziția  policelui
•	 mișcărilor izolate ale policelui și motilitatea dege-

telor IV și V
•	 controlului  arcului metacarpian transvers
•	 disociației între zona radială și cea ulnară a mâinii.

Secvențele dezvoltării prizelor
În dezvoltarea motorie a membrelor superioa-

re este importantă stabilitatea articulației pumnului 
pentru controlul distal al degetelor. În primele luni, 
sugarul nu are mișcări voluntare ale mâinii, care se 
deschide și se închide la stimuli variați senzitivi. Trep-
tat, reflexul de prindere (grasping) scade și se contu-
rează cel al prinderii voluntare. La 4-5 luni există o 
creștere a abilităților de prindere , iar la 6 luni copi-
lul folosește priza palmară. (5) La 9 luni prinde un 
obiect mic  între police și index. Între 9-11 luni există 
o perfecționare a prizei termino-terminale police-
index pentru obiecte mici. Între 12-15 luni copilul 

prinde un biscuit și alte obiecte plate, având un con-
trol mai bun asupra musculaturii intrinsece a mâinii. 
La această vârsta folosește translația digito-palmară 
pentru a ridica un obiect mic. La 2-2½ ani copilul 
folosește translația palmo-digitală, iar la 4 ani, rotația 
pumnului este completă. La 5 ani prehensiunea este 
bine dezvoltată și continuă să se perfecționeze în pri-
mii ani de școală. Între 6-12 ani, abilitățile bimanuale 
sunt mai complexe și eficiente. Este importantă  și 
dezvoltarea manipulării în interiorul mâinii (10).

În privința utilizării bimanuale, între 3-10 luni co-
pilul prinde obiecte cu ambele mâini și le duce la gură, 
la 10 luni o mână prinde obiectul, iar cealaltă mani-
pulează o parte a acestuia, iar la 17-18 luni, o mână 
stabilizează obiectul, cealaltă îl manipulează,deci se 
disociază cele două părți ale corpului. Între 18-24 luni 
îndemânarea se perfecționează, iar până la 2½ ani se 
maturizează utilizarea bimanuală.

Intervențiile terapeutului :
•	 Facilitarea coborârii umerilor și stabilizare scapu-

lară pentru ghidarea humerusului, ceea ce va ușura 
gestul mână-gură.

•	 Se va asigura suportul și stabilizarea brațului cu 
intermitență, pentru a determina copilul să execu-
te și singur mișcarea.

•	 Una din tehnici: terapeutul va prinde lingurița în 
palma copilului, și va plasa un deget în palma lui, 
iar policele sau se va situa pe fața dorsală a pumnu-
lui pacientului. Astfel va facilita extensia pumnului 
acestuia și va aplica o presiune în palma copilului.
(13)

•	 Se vor folosi tacâmuri adaptate, cănițe cu capac, 
etc.

•	 Copiii cu anomalii de tonus, cum ar fi cei ataxici 
cu tremor al mâinilor, care își pierd conținutul 
linguriței, vor fi învățati să-și stabilizeze alimente-
le cu ajutorul unei furculițe boante.

•	 Datorită complexității și importanței alimentației, 
o colaborare interdiscilplinară este de la sine 
înțeles, incluzând și instruirea familiei.
Problemele disfuncțiilor alimentației la sugar și 

copilul mic sunt numeroase și dificile. Ele necesită 
răbdare, perseverență, dar și experiența în acest do-
meniu.

În prezent,  rezolvarea lor rămâne în sarcina 
medicilor specializați în reabilitarea copilului, psi-
hologilor și kinetoterapeuților.

Au apărut în sfârșit în țară în două centre univer-
sitare din țară specializarea în terapie ocupațională. 
Sperăm că în curricula acestora să figureze și  prob-
lemele sugarului și copilului mic.
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Disorders of sucking, deglutition, mastication
Concern for feeding has different phases, from 

sucking breast milk until self-feeding a complete 
menu at mealtime using the requiredcutlery. 

Feeding issues are various, depending on the 
child’s development and his health. 

Premature babies, those born with congenital 
problems (e.g. cardiac problems), or those with 
cerebral palsy (CP), lack the energy to suck or even 
the sucking reflex. 

Anatomical structures of the mouth and throat 
suffer significant changes in the first 12 months of 
life. 

Fig nr.1 Sagittal section of the oropharyngeal area

Sucking 
When the nipple (or bottle) is inserted into the 

mouth, the enables the baby to automatically compress 
the nipple and automatic sucking is achieved. A 
negative pressure is created which extracts the milk.

The sucking reflex in the full term new born baby 
is present from the foetal stage and is preserveduntil 
8-10 months of age.

The nutritive sucking mode is rhythmic, with 
breathing pauses followed by bursts of sucking. (19) 
Sucking the dummy (non-nutritive) is quick,about 
2sucking movements per second.

Premature baby of less than33 gestational weeks 
has non-nutritive sucking,without vigour, and it will 
be fed by nasogastric tube. 

After 35 gestational weeks, tongue and jaw 
movements are strong enough to achieve nutritional 

sucking. At 36 weeks, the premature baby has the 
sucking pattern of the full term newborn. The full 
term baby displays strong oral reflexes, rooting reflex 
is present, displays coughing reflex, which protects 
him against false paths indeglutition. 

The first way of sucking lasts for about four 
months, is characterized by back and forth movements 
of the tongue, accompanied by movements of the jaw. 
(20). It is the sucking way, which occurs before the 
maturation of the oral motor centre. 

Mature sucking appears after four months, when 
the tongue moves in the craniocaudal direction and 
jaw movements are reduced. 

At 6 months, craniocaudal tongue movements are 
strong, with minimal excursion of the mandible. At 
9 months, the baby sucks the nipple well, but he will 
switch to the primary wayof sucking if he passes to the 
cup, but he will adapt quickly applying the upper lip 
on the cup, to facilitate entry of fluid into the mouth 
opening and tongue ensures penetration into mouth. 
(15) At 24 months, the child normally drinks from a 
cup, with craniocaudal movements of the tongue; he 
swallows easily anddoes not lose fluid. 

Breathing is slowed downduring sucking 
and is performed between sucking sequences. If 
incoordination exists between sucking, deglutition and 
breathing, the child will cough. After 9 months, the 
baby stops breathing during  3-4 sucking sequences. 
At 12 months,deglutitionfollows sucking without 
pause; the infant will swallow 3 times before the 
pause. At 15-18 months, there is perfect coordination 
between sucking, deglutition and breathing. (18) 

Biting and mastication
At 4-5 months, there is a stereotype: “bite and 

release” of an object with up and down movements of 
the mandible. 

In the next phase, the child is “munching” the 
puree; jaw movements are vertical and the tongue 
performs movements of extension and retraction. 

At 7-8 months,food texture being different, there 
are diagonal jaw movements. 

At 9 months, baby transfers the foodwith the 
tongue from the centre to the sides of the mouth, 
encouraging the beginning ofmastication. At 24 
months, the child bites easily, being able to eat raw 
vegetables. 

The mandible has circular movements, 
characteristic to mastication; the tongue performs 
twisting movements, transferring food from one side 
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to another, cleans lips and gums. (2.4) 
Self-feeding
Just before 6 months of age, the baby puts his 

hands on the bottle, wanting to keep it. At 8 months, 
the baby grabs a biscuit with radial graspping and 
at around 9-13 months self-feeding skills start 
developing. At 12 months, babyclutches the spoon 
withoutadjusting hisforearm and wrist positions. 
The ability to eat with spoon occurs between 15-18 
months, baby mobilizing his shoulder, with forearm 
pronation. At 24 months, he eats solid food spoon 
without spilling it. At 36 months, he starts using a 
fork. 

Drinking 
Ability to drink from the cup is improvedat 

around 12 months, when the baby is able to tip the 
cup to his mouth without spilling. The baby is able to 
drink with the straw at about two years of age, when 
he closeshis lips well. 

Assessment of the child (16) 
The therapist will inquire about: psycho-motor 

behaviour, the time necessary for feeding, the type of 
food that is fed, if there is gastroesophageal reflux or 
vomiting, feeding method, the neurological assessment 
the child has performed, whether there was a history 
of lung disease, which can affect deglutition. 

Observation of the child feeding
The therapist will be able to play with the baby 

before he is fed, observing his  motor and cognitive 
skills.

 Food will be the usual. 
The parent will feed the baby, while the therapist 

will observe deficiencies in sucking or mastication, 
ordeglutition, the way the parent encourages the baby. 

Then,  the therapist will feed the baby, while 
observing the child in different positions, with 
different foods and textures. 

He will alsoconsider: postural control, movement 
of lips and tongue, coordination of movements. 

Videofluoroscopic Study (VFS) of swallowing: 
barium food mixture allowing the radiologist to follow 
the food tract on the monitor of an x-ray machine and 
to see how swallowing is performed, whether there is 
suction, etc. (21) 

The therapist will have to distinguish penetration 
from aspiration with the help of VFS. 

Penetration:passage of the bolusthrough the 
airways before or during swallowapnea.

Aspiration entering of bolus intothe airways after 

swallowing, aided by inhalation when breathing is 
resumed. (11,12) 

These aspects are very important in children with 
motor problems and increased risk of aspiration. 
The therapist will determine the child’s posture and 
texture of foods to avoid aspiration. (21) 

Interventions in sensitivity disorders
At solid food introduction,children with feeding 

problems frequentlymanifestintra and perioral 
hypersensitivitytherefore they spit, cough and choke. 

Oral Hypersensitivity has three causes: 
1. It is associated with resuscitationissues 

(intubation, nasogastric tube, which generated cough, 
sensation of drowning). 

2. Children who have not fed through the mouth 
for a long time.

3. Children with neurological immaturity (CP, 
Autism, ADHD). (17.19) 

- The therapist will start the session with relaxing 
gaming to establish psychological comfort and 
therapist-patient relationship. 

- Then, he will move to desensitization, 
encouraging baby to suck fingers, or he will place 
rubber toys in the baby’s mouth stimulating with 
them different areas of the mouth. 

- With a damp cloth napkin, the baby’s gumswill 
be pressed, allowing him to suck or chew the corners 
of napkin. 

- Or, with the therapist’s finger inserted into the 
nipple, pressures on the gums will be performed, or 
massaging the gums with toothbrush. (13.15) 

- In older children, blowing toys may be used. 
- Or, small rubber toys are inserted in the mashed 

food, which the baby will discover. 
- Pressure with the therapist’s finger on the outside 

of the baby’s lips, tongue, palate and cheeks will be 
performed. (12,14) 

- Vibrationsat the level of the jaw and around the 
lips - they decrease sensitivity. 

- Castillo-MoralesPressures. 
- Desensitization starts before main meals and 

may begin by applying warm compresses around or 
inside the mouth. Also,it begins with caressing the 
baby. 

- It should benoted that food placed in front of 
the mouth is tolerated better than when it is placed in 
the rear and even better,when it is placed in the centre 
than on the sides of the tongue. 
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Intervention in cases withmotor disabilities 
In some cases there is a hypotony of the facial 

muscles, the mouth is slightly open, deglutition 
is difficult, the tongue is inactive, and the patient 
displays jaw instability, inactivehypotonic lips. 
Postural instability coexists with lack of head control 
and neck flexion. 

In other cases, there is a hypertony of the face, with 
hyperextension of the neck and trunk. These children 
have distinct behaviour: they have atonic bite, with 
sudden closing of the mouth, especially when poorly 
positioned, with neck in extension, project their 
tongue out of the mouth, eliminating foods, having 
increased facial tone, they retract their lips when their 
bottle or the spoon approaches the mouth, making 
feeding impossible. 

Assessment
- Assessing motor skills, muscle tone, postural 

alignment 
- Assessing cheeks, tongue, jaw and lip movements
- Assessing coordination of sucking-deglutition-

breathing sequence
- Observing how oral movements are affected by 

the position of the child. 
Intervention 
POSTURAL ALIGNMENT: 
- The baby in his mother’s arms, in lateral 

decubitus–it is a tiring position for the mother who 
cannot keep a correct alignment. 

- The baby remained on mother’s thigh, facing 
her, or on a cushion – posture with stability and good 
alignment, eye contact is possible, so communicationis 
ensured. 

Fig. 2 Infant positioning

- The baby is seated  on a chair –it is the case of 
a baby with good control of the head, but who did 
not acquire the seated posture. The chair will be 
customized for a symmetrical posture. This system is 
not suitable for infants with major imbalance in the 
seated positions, or more with than 11 kg. 

- The child is seated in the chair type “Tumble 
Forms” - has  good head control, good positioning of 
the trunk, can be firmly secured with straps and the 
seat can be tilted at the optimum angle. 

Fig. 3 Positioning in the  “Tumble Forms” type of chair

- The baby is seatedin the car seat, which is similar 
to “Tumble Forms”. This chair provides stability and 
good alignment. 

- Seated in regular stroller or wheelchair - they 
provide a good positioning: support thehead, have 
side supports and straps, therefore they provide a 
neutral pelvis position, with a flexion angle of hips 
and knees of 900. 

- The baby is placed in a high chair - this mode 
of feeding may be used for children with good motor 
control, who learn to eat solid food. It is good to be 
provided with lateral support for legs. 

MANEUVERS IN SUPPORT OF ORAL 
MOTILITy (9, 12) 

- Plugging or slight elongation of the cheeks, lips, 
with the aim to increase perioral tone in children with 
hypotony of this area. 

- Vibrations in the cheeks that arealso hypotonic. 
- In cases of hypertonia of the lips, cheeks and 

tongue, rhythmic pressures performed on the patient’s 
chin and cheeks, to inhibit lip retraction .
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- Placing the therapist’s finger or the convex side 
of the spoon on the tongue, with rhythmic pressures 
(one per second). These pressures are performed on 
the front of the retracted tongue, or posteriorly, for 
theextended language. 

MANEUVERS DURING FEEDING
The therapist will provide support in the jaw, with 

the thumb putting pressure on the front of the chin, 
for loweringthe jaw. Medius will be placed under 
the chin ,favouring stability, and the index will put 
pressure on the cheek, creating a negative pressure in 
the mouth, favouring infants to empty the  bottle. It 
is the “the 3 point grasp”.

 Fig. 4 The “3 point grasp”

Fig. 5 The “3 point grasp”
 

Fig. 6 The “3 point grasp”

Pressure of the bottle or of the spoon downward, 
in the centre of the tongue, will facilitate sucking, 
therefore it is recommended in children with 
exclusive pattern of sucking, with tongue movements 
in extension or retraction. It will favour top-down 
movement of the tongue, characteristic to mature 
sucking. 

At the beginning of the of the masticationpattern, 
the spoon will be placed in the side of the mouth to 
encourage tongue lateralization. Foods placed at the 
side, near the gum, stimulate mastication. 

The spoon will not be placed at the back of the 
tongue because this favours the aspiration of food 
into the trachea. 

Head and shoulder position is important – 
support will be provided in the posterior of occiput 
for a correct swallowing, preventing aspiration. 

MODIFyING SENSORy QUALITy OF 
FOOD 

The child must gradually adjust to different food 
textures. Liquids are less controllable in the mouth 
and will be replaced with dense foods in children 
with poor tongue control. Purees stimulate sucking 
and deglutition.

Introduction of dense foods facilitates tongue 
laterality and activateslip mobility and mastication.
Some foods increase muscle tone and mastication, for 
example apples, apricots. 

The efficacy of sensory-motor treatment in 
children with CPhad been studied for 10-12 weeks 
(11). 

 Treatment has been applied for 5-7 minutes, 
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five days a week, using tongue lateralization, lip 
control, following mastication force. The progressive 
introduction of new textures during snacks and lunch 
has been monitored. 

After intervention, meals duration has been 
decreasedand children have progressed to accept 
more dense textures. 

Interventions in deglutition problems 
DEGLUTITION  AND SUCKING - DE-

GLUTITION - BREATHING COORDINA-
TION 

Normal phases of deglutition: 
- Oral Phase: food is introduced into the mouth,it 

is processed, projected to the centre of the mouth, 
then to the base of the tongue, where deglutition 
starts. It is a reflex response to the presence of food in 
the back of the tongue. 

- PharyngealPhase: bolus from the pharynx is 
mobilizedinto the oesophagus due to the negative 
pressure. The larynx is protectedinto the trachea by 
closing the epiglottis. 

- Oesophageal Phase: bolus or the liquid passes 
through the oesophagus by peristalsis. 

Therapeutically, we insist on control of the oral 
phase. 

Children with oral motor dysfunction are unable 
to form a bolus; food leaks outside edges of the tongue, 
spreads in the mouth and may fall into the pharynx. 
Since deglutition is not triggered, closing of epiglottis 
does not occur, aspiration of food is possible. 

Children with breathing disabilities have an 
increased risk for deglutition dysfunction, with 
shallow and rapid breathing, which prevents a 
rhythmic deglutition. The child tries to breathe and 
swallow at the same time. 

ASSESSEMENT OF DEGLUTITION 
DISORDERS

Requires knowledge of the following data: 
- Medical history of the child 
- History of feeding method
- Observing the child during feeding
- Videofluoroscopy
INTERVENTIONS 
INITIATING RHyTHMIC DEGLUTITION 
- The muscles involved in deglutitionmay be 

activated, applying cold stimuli on the tongue and 
soft palate with a frozen pacifier. Deglutition reflex 
will take place more easily. (19) 

  In older children, ice cubesare used before feeding 

and during meals. 
STIMULATION OF ORAL TRANSIT
- Good positioning of the head and jaw.Mandibular 

supportfacilitates the closure of the mouth and tongue 
motility, thereby increasing the pressure in the oral 
cavity, and the efficiency of deglutition. 

- Correct positioning in mild neck flexion, 
favouring closure of the path to the larynx during 
deglutition, preventing aspiration. 

INTERVENTION DURING FEEDING 
In children with respiratory deficiencies, 

incoordination of sucking-deglutition-breathing 
sequence is problematic.Placing the child in the 
upright position is recommended.It is recommendeda 
technique to discontinue sucking, by removing the 
bottle from the baby’s mouth, to enable the child to 
breathe and relax. (12) 

NON-ORALFEEDING
In case of serious deglutition deficiencies, including 

the presence of aspiration, recourse to nasogastric 
tube or gastrostomyis recommended. Using non-
oral feeding does not exclude the oral one. Feeding 
smaller quantities of food before non-oral feeding, or 
even during it will be tried.

TRANSITION FROM NON-ORAL TO 
ORAL FEEDING

- The therapist will work to desensitize the area 
around the mouth and inside it. We start by sucking 
and chewing rubber toys, using a toothbrush or a 
warmed cloth. 

- Gradually, small quantities of foodwill be offered 
through the mouth, while the baby is fed through the 
gastrostomy tube. (17) 

The child will be fed through the tube 4-5 times a 
day, then e the amount of food will be reduced by 25%, 
to stimulate hunger, trying to gradually introduce oral 
nutrition. (17) 

- If the child does not tolerate losing weight by 
reducing caloric intake, oral feedingis abandoned for 
a period of time. 

INTERVENTION FOR ORAL 
STRUCTURAL PROBLEMS 

- Cheilopalatoschisis- affecting 1/700 children in 
the United States. New borns with this malformation 
cannot maintain negative pressure in the mouth and 
this poses serious challenges to feeding until surgical 
correction. 

- Micrognathia (small and retracted jaw) also 
raises feeding problems, mouth and tongue with an 
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abnormal positioning in relation to the jaw. 
There are special bottles for these caseswhich 

compensates the negative pressure and limitation of 
lingual mobility. There is also a type of prosthesis 
that covers the palate defect, preventing fluids from 
escaping in the nasal passages. (8) In the West,there 
are also bottles that can adjust the liquid flow through 
the bowing of the bottle rim. 

Children with palatoschisis or micrognathiashould 
be positioned vertically during feeding to reduce 
the risk of aspiration; it is a posture causing some 
anteduction of the retrognation, thus preventing nasal 
and pharyngeal aspiration. (8) 

INTERVENTION IN SELF- FEEDING
The delay in the occurrence of self-feeding is due 

to cognitive, motor or sensorydeficits. 
Intervention strategy includes proper positioning, 

handling techniques, and adapted equipment. 
Positioning of the head-neck-trunk in rectitude is 
comfortable for self service, then lowering the chin 
and shoulder, pelvis in neutral position. The baby will 
be installed at a high mobile table optimally with 
footrest and forearms support, adequately sized chair. 

In the techniques of handling cutlery, the following 
issues will be considered for improvement: 

. mobility and stability in varying degrees of 
supination 

. wrist stability 

. grasping with thumb opposition 

. isolated movements of the thumb and motility of 
fingers IV and V 

. control the transverse metacarpal arch 

. dissociation between the radial and ulnar zones 
of the hand. 

Development sequences of grasps
In motor development ofupper limbs, wrist stability 

is important for the control of distal fingers. In the 
first months, the baby has no voluntary movements 
of the hand that opens and closes to various sensory 
stimuli. Gradually,grasp reflex (grasping) decreases 
and the voluntary grasp develops. At 4-5 months 
of age, there is an increased grasping ability, and at 
six months the child uses palm grasping. (5) At 9 
months, the child catches a small object between the 
thumb and index. Between 9-11 months,there is an 
improvement of end-to-end thumb-index grasp for 
small items. Between 12-15 months, baby catches a 
biscuit and other flat objects having a better control 
of the intrinsic muscles of the hand. At this age, 

he uses the digit-palmar translation to pick up a 
small object. At 2-2½ years, the child uses palmar-
digital translation, and at four years, wrist rotation is 
complete. At 5 years, palmar grip is well developed 
and it continues to improve in the first school years.
At 6-12 years, bimanual skills are more complex and 
efficient. The development of manipulation within 
the hand is also important and needs attention.(10).

Regarding bimanual hand use, 3-10 month baby 
catches objects with both hands and bring them to 
his mouth, at 10 months a hand catches the object, 
and the other hand manipulates a part of it, and at 17-
18 months, one hand stabilizes the object, the other 
handles it, so the two sides of the body dissociate 
themselves.Between 18-24 months, skills are 
improving, and up to 2 ½ years bimanual use becomes 
mature. 

Therapist’s interventions: 
- Facilitate descent of the shoulders, scapular 

stabilization and humerus guidance, which will ease 
the hand-mouth gesture. 

- Provide support and stabilize the intermittent 
arm to cause the child to perform the movement by 
himself, too.

- One of the techniques: the therapist will stick 
the spoon into the palm of the child, and will place 
a finger in his palm, whilethe therapist’s thumb and 
will stay on the back of the patient’s wrist. This will 
facilitate the extension of the latter’s wrist and will 
apply pressure in the palm of the child. (13)

- Appropriate cutlery, mugs with lids, etc. will be 
used.

- Children with tonus abnormalities, such as ataxia 
with tremor of the hands, who lose the contents of the 
spoon,will be taught to stabilize food with the help of 
a blunt fork. 

- Due to the complexity and importance of 
nutrition, interdiscilplinary collaboration is self-
evident, including family training. 

Problems of feeding disorders in infants and small 
children are many and difficult. They require patience, 
persistence, and experience in this field. 

Currently, their resolution rests with physicians 
specializing in rehabilitation of child, with 
psychologists and physical therapists. 

In our country, there are finally two universities 
specializing in occupational therapy. We hope that 
their curricula will also include infant and toddler 
issues.
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