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RESUMO 

 

Introdução: A disfagia orofaríngea (DOF) é um transtorno de deglutição que pode atingir 

qualquer parte do sistema digestivo e oral, considerada um sintoma importante de várias 

doenças. Sua detecção precoce é fundamental, a fim de evitar complicações clínicas. Identifica-

se o papel importante do residente de enfermagem nesse contexto, por estar maior parte do 

tempo junto aos clientes principalmente nas horas das refeições, administração de medicamento 

e por seu processo de trabalho focar no cuidado integral ao indivíduo. Traz como problemática 

a falta de maior enfoque sobre a disfagia nos cursos de formação de enfermagem e mesmo na 

residência onde se poderia ampliar os debates sobre o tema. Objetivos: Geral - Avaliar os nexos 

do cuidado em fonoaudiologia e enfermagem, junto aos residentes de enfermagem, através do 

ensino de uma situação-problema de cliente hospitalizado com disfagia orofaríngea. 

Específicos - Descrever uma situação-problema hipotética de cliente com disfagia orofaríngea; 

Identificar os principais problemas presentes relacionados à situação-problema; Discutir o 

cuidado interdisciplinar fonoaudiologia e enfermagem para o alcance dos resultados na 

terapêutica e Elaborar um protocolo de cuidados de fonoaudiologia e enfermagem para o cliente 

com disfagia orofaríngea. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, de abordagem 

qualitativa. O cenário foi um hospital de referência terciária e quaternária, vinculado ao Sistema 

Único de Saúde. A amostra foi constituída por 17 residentes de enfermagem que atuam na 

assistência à clientes disfágicos. A coleta de dados foi embasada nas etapas da metodologia da 

aprendizagem baseada em problemas e foram analisados segundo a técnica de análise temática. 

Resultados: A partir da aplicação da aprendizagem baseada em problemas, percebeu-se a 

ampliação do conhecimento do grupo com relação aos cuidados de enfermagem e 

fonoaudiologia no cliente disfágico. A discussão sobre os nexos do cuidado de fonoaudiologia 

e enfermagem apontou algumas demandas fundamentais que se inter-relacionam como: 

Avaliação diagnóstica do paciente com disfagia orofaríngea; Planejamento terapêutico; 

Intervenção através das medidas de adaptação à disfagia orofaríngea e cuidados 

interdependentes. Nessa interação, o que se observa é a possibilidade de prevenir e/ou 

minimizar os quadros de transtornos de deglutição e suas possíveis complicações. Conclusão: 

Como produto da pesquisa, o protocolo de cuidados de fonoaudiologia e enfermagem para o 

cliente com DOF poderá fornecer subsídios para atuação de fonoaudiólogos e enfermeiros, 

contribuindo para o planejamento multidisciplinar da assistência, além de contribuir para uma 

melhor qualidade de vida dos clientes disfágicos. 

Descritores: Fonoaudiologia; Enfermagem; Transtornos de deglutição. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Introduction: Oropharyngeal dysphagia (DOF) is a swallowing disorder that can affect any 

part of the digestive and oral system, considered an important symptom of various diseases. Its 

early detection is critical in order to avoid clinical complications. The important role of the 

nursing resident in this context is identified because most of the time with the clients, especially 

at meal times, medication administration and through their work process, focus on the integral 

care of the individual. It brings as problematic the lack of a greater focus on dysphagia in the 

courses of nursing training and even in the residence where the debates on the subject could be 

broadened. Objectives: General - Evaluate the care nexus in speech therapy and nursing, along 

with nursing residents, through the teaching of a problem situation of a hospitalized client with 

oropharyngeal dysphagia. Specific - Describe a hypothetical client-situation problem with 

oropharyngeal dysphagia; Identify the main present problems related to the problem situation; 

Discuss the interdisciplinary care speech therapy and nursing to reach the results in the 

therapeutics and Elaborate a protocol of speech therapy and nursing care for the client with 

oropharyngeal dysphagia. Methodology: This is a descriptive study, with a qualitative 

approach. The scenario was a tertiary and quaternary referral hospital, linked to the Unified 

Health System. The sample consisted of 17 nursing residents who work in the care of dysphagic 

clients. Data collection was based on the steps of the methodology of problem-based learning 

and were analyzed according to the thematic analysis technique. Results: Based on the 

application of problem-based learning, the group's knowledge regarding nursing care and 

speech therapy in the dysphagic client was perceived. The discussion about the care nexus in 

speech therapy and nursing showed some fundamental demands that are interrelated such as: 

Diagnostic evaluation of the patient with oropharyngeal dysphagia; Therapeutic planning; 

Intervention through measures of adaptation to oropharyngeal dysphagia and interdependent 

care. In this interaction, what is observed is the possibility of preventing and / or minimizing 

the pictures of swallowing disorders and their possible complications. Conclusion: As a 

research product, the speech therapy and nursing care protocol for the client with DOF can 

provide support for speech therapists and nurses, contributing to multidisciplinary care 

planning, as well as contributing to a better quality of life for dysphagic clients . 

Keywords: Speech, hearing and language pathology; Nursing; Deglutition Disorders. 
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CAPÍTULO I 

I. INTRODUÇÃO  

1.1 MOTIVAÇÃO DA PESQUISA 

O interesse em cursar o Mestrado Profissional em Ensino na Saúde teve como objetivo 

ampliar os conhecimentos não somente na área de fonoaudiologia, mas também na prática 

assistencial de outros profissionais de saúde. Deparei-me com uma alteração frequente na 

minha prática como fonoaudióloga hospitalar, a disfagia orofaríngea, que se caracteriza como 

uma alteração no processo de deglutição, podendo gerar prejuízo pulmonar, nutricional e social 

ao cliente (CFFa, 2010). A necessidade de uma maior valorização desse sintoma, pelos 

profissionais de saúde, sempre me inquietou, pois percebo na avaliação do cliente com disfagia, 

que esse se apresenta com mais de 72 horas de internação, sugerindo uma demora na 

identificação desse sintoma. 

O atendimento multidisciplinar ao cliente com disfagia orofaríngea a cada dia ganha mais 

destaque em minha atuação profissional, pois vejo na prática como é importante a identificação 

precoce desse sintoma, a fim de evitar complicações clínicas, portanto é fundamental que os 

profissionais de saúde conheçam todo o processo de deglutição. 

O fonoaudiólogo é o profissional capacitado a avaliar precocemente a deglutição e a 

estabelecer a via mais segura de alimentação, porém não é o único profissional que avalia 

clientes com disfagia. A eficácia da intervenção terapêutica também dependerá da contribuição 

de outros profissionais.  

1 

 

 

 

                                                             
1 A denominação Cliente é utilizada nesta dissertação para todos os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Está de acordo com a Portaria 

SAS (Secretaria de Assistência Social do Ministério da Saúde) 202, de 19 de junho de 2001. Considera-se, portanto a necessidade de criação 

de uma nova cultura de atendimento aos usuários dos serviços de saúde, e com o mais amplo respeito à vida humana, bem como aos direitos 

de cidadania aqueles que, eventualmente, façam uso deles (FIGUEIREDO, 2002 in QUELLUCI, 2009). 
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Assim, destaca-se o papel fundamental do enfermeiro, pois estão sempre atentos às 

necessidades dos clientes, haja vista seu processo de trabalho focar no cuidado integral ao 

indivíduo. Além da importância do processo de trabalho, os enfermeiros são normalmente a 

maior equipe e estão disponíveis durante as 24 horas do dia, facilitando uma observação mais 

efetiva do cliente hospitalizado. 

No entanto, não está claro nas produções científicas o papel específico do enfermeiro no 

cuidado ao cliente com disfagia orofaríngea, apesar de algumas publicações citarem a 

importância do conhecimento desse profissional acerca dos seus sinais e sintomas, 

aprendizagem sobre técnicas para auxílio na oferta da dieta e das recomendações 

fonoaudiológicas (ANTUNES, 2010).  

Neste contexto, minha inquietação em estudar especificamente os residentes de 

enfermagem deveu-se ao fato de considerar fundamental focalizar o cuidado com cliente 

disfágico na formação do enfermeiro, pois observo ainda seu conhecimento fragmentado 

quanto ao gerenciamento do cuidado ao cliente com disfagia e também por acreditar na 

possibilidade de mudanças das práticas do enfermeiro, com esses clientes, após a inserção do 

residente, contribuindo assim, com inovação no cuidado dos enfermeiros.  

A interação entre Fonoaudiólogos e Enfermeiros visa prevenir e/ou minimizar os quadros 

de transtornos de deglutição e suas possíveis complicações no cliente. O Fonoaudiólogo por ser 

responsável pelo diagnóstico e pela reabilitação da disfagia tem o objetivo de melhorar o quadro 

geral dos clientes e o enfermeiro a função de identificar, avaliar, controlar e impedir suas 

complicações. A equipe de fonoaudiologia dentro dos hospitais ainda é muito pequena perante 

os enfermeiros que, muitas vezes, são os que tem contato mais próximo com os clientes 

hospitalizados, evidenciado assim a importância de se ter enfermeiros capazes no rastreio e 

gerenciamento da disfagia (GUEDES et al.,2009). 

Dessa forma, através do exposto, foi delimitado o seguinte objeto de estudo: os nexos do 

cuidado em fonoaudiologia e enfermagem em clientes com disfagia orofaríngea a partir do 

ensino de situações-problema. 
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1.2 TEMÁTICA E PROBLEMÁTICA DA PESQUISA 

A disfagia orofaríngea (DOF) é uma condição grave, oferece risco de vida e afeta um 

número significativo de indivíduos. Ela normalmente não é considerada uma das principais 

causas de morte, mas as complicações que resultam dessa condição, ou seja, pneumonia 

aspirativa e desnutrição, estão entre as causas mais comuns. (BASSI et al., 2014) 

Por ser um sintoma de uma doença de base, muitas vezes a disfagia orofaríngea é 

negligenciada por parte da equipe de saúde, sendo verificada somente quando alguma 

complicação clínica já está instalada. A DOF tem sido associada a um aumento do número de 

infecções respiratórias, gerando altos custos hospitalares devido ao maior tempo de internação 

e de gastos com a ocupação de leitos. Sua prevalência na população hospitalar foi estimada em 

12%, enquanto a desnutrição hospitalar pode afetar 50% dos clientes hospitalizados e aparece 

com frequência em clientes com disfagia (HINCAPIE et al., 2010).  

A detecção do risco de disfagia é multiprofissional e o cuidado com o cliente disfágico 

hospitalizado tem determinadas especificidades, as quais devem ser discutidas constantemente 

para aperfeiçoar a prática de todos os profissionais que atuam com essa população. 

Nesse sentido, destaca-se o papel do enfermeiro no reconhecimento de clientes com 

disfagia, por estar maior parte do tempo junto aos mesmos. O enfermeiro se depara com o 

cliente disfágico na sua rotina diária, podendo avaliar o cliente de risco durante as etapas do 

processo de enfermagem (PE). O PE é um instrumento privativo do enfermeiro, constituído por 

cinco etapas interligadas e dinâmicas: histórico de enfermagem (coleta de dados), diagnóstico 

de enfermagem, planejamento de ações, intervenção de enfermagem e avaliação do resultado. 

(BISPO et al.,2016). Esse instrumento deve estar baseado num suporte teórico que oriente a 

coleta de dados, o estabelecimento de diagnósticos de enfermagem e o planejamento das ações 

ou intervenções de enfermagem; e que forneça a base para a avaliação dos resultados de 

enfermagem alcançados. (COFEN,2009) 

Na fase de coleta de dados, do processo de enfermagem, identifica-se problemas atuais 

ou potenciais. Sendo assim, já é possível neste momento reconhecer a presença de alguma 

alteração de deglutição. Santos et al. (2000), evidenciaram que 50% das informações inerentes 

ao cuidado do cliente são fornecidas pela Enfermagem. 

Werner (2005) sugere que reconhecendo a disfagia, os enfermeiros treinados podem 

ajudar a impedir complicações, diminuindo o número de mortes associadas. Assim, reconhece-
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se o enfermeiro como um profissional de extrema importância na identificação do cliente 

disfágico, no entanto Albini et al. (2013), referem que há a necessidade de aprimorar o 

conhecimento e a competência do enfermeiro, a fim de qualificar sua prática com relação ao 

rastreio e gerenciamento das disfagias. 

Segundo Cioatto e Zanella (2015), as instituições de ensino de enfermagem precisam 

reforçar na formação do profissional enfermeiro os conhecimentos e os conteúdos 

programáticos acerca dos problemas relativos às alterações de deglutição e seus impactos na 

condição de saúde do cliente internado. Desta forma o tema poderá ser abordado de maneira 

que esses profissionais possam realizar uma assistência mais segura e eficaz.  

De acordo com o perfil, o enfermeiro é definido como um indivíduo com formação 

profissional generalista, preparado para atuar em diferentes níveis de atenção do processo 

saúde-doença e o cliente disfágico necessita de cuidados específicos devido à complexidade do 

seu diagnóstico e tratamento, sugerindo que este enfermeiro generalista necessite de uma 

preparação mais específica. 

Desse modo, ressalta-se a necessidade de que o enfermeiro tenha conhecimentos básicos 

sobre a disfagia orofaríngea, o que ampliaria o embasamento teórico desta alteração, 

aprimorando o atendimento dispensado aos clientes (ALBINI et al., 2013). A residência se 

destaca nesse contexto de treinamento, pois capacita o enfermeiro para atuar na prática e oferece 

a oportunidade para adquirirem o preparo teórico-prático necessário para sua inserção no 

mercado de trabalho. 

Além do preparo técnico científico, o residente adquire segurança profissional para o 

desenvolvimento das atividades, se conscientiza da necessidade do aprendizado complementar, 

integra-se com as equipes proporcionando melhores condições de trabalho e elevando o padrão 

de qualidade do atendimento institucional (HADDAD, 2014). 

O treinamento em serviço constitui uma estratégia para o programa de educação em 

serviço, pois coloca os trabalhadores e os estudantes no exercício contínuo de análise do sentido 

das práticas nos locais de produção, o que propicia o estabelecimento de ações questionadoras 

na ressignificação para aprendizagem. 

Assim, a residência eleva a qualidade da assistência no serviço de saúde, preparando 

melhor os profissionais para atender onde a tecnologia exige maior conhecimento e 

especialização. Este treinamento em serviço caracteriza-se por ser realizado em dedicação 
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exclusiva, fazendo com que o enfermeiro residente mantenha contato direto com os clientes, 

acompanhando sua evolução e permitindo desta forma, a identificação de sinais e sintomas da 

disfagia desde o momento que interna (PINHEIRO; ZEITOUNE, 2014). 

Nesse contexto, Nascimento e Quevedo (2008), consideram ainda que a formação técnica 

do profissional de saúde concretiza-se no âmbito de situações-problema vivenciadas no 

cotidiano dos serviços, exigindo ações que extrapolam a abordagem puramente científica e 

clínica.  

Porém, historicamente, a formação dos profissionais de saúde tem sido pautada em 

metodologias conservadoras ou tradicionais, mas há um reconhecimento da necessidade de 

mudança na educação desses profissionais frente à inadequação dessa formação em responder 

às demandas sociais. As instituições têm sido estimuladas à transformação na direção de um 

ensino que, dentre outros atributos, valorize a equidade e a qualidade da assistência e a 

eficiência e relevância do trabalho em saúde (CYRINO; TORALLES-PEREIRA, 2004). 

 As metodologias ativas são métodos de ensino nos quais o professor deixa de ser apenas 

um transmissor de conhecimentos, mas um sujeito que também está disposto a aprender com 

as situações da prática.  Trabalham intencionalmente com problemas para o desenvolvimento 

dos processos de ensino aprendizagem e valorizam o aprender a aprender, dentre eles, o ensino 

pela Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP). (MELO; QUELUCI; GOUVÊA,2014). 

De acordo com Pereira (1998), para que a aprendizagem ocorra, ela precisa ser 

necessariamente transformacional, exigindo uma compreensão de novos significados, 

relacionando-os às experiências prévias e às vivências, permitindo a formulação de problemas 

que estimulem, desafiem e incentivem novas aprendizagens. Nesse contexto, surge a 

possibilidade da aplicação da Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), com o propósito 

de auxiliar no conhecimento do conteúdo teórico e fortalecer a sua capacidade de resolver 

problemas (LEVIN, 2001). 

A Aprendizagem Baseada em Problemas consiste no ensino centrado no sujeito e baseado 

na solução de problemas, estes recorrem aos conhecimentos prévios, discutem, adquirem e 

integram novos conhecimentos. Valoriza, além do conteúdo a ser aprendido, a forma como 

ocorre o aprendizado, reforçando o papel ativo do sujeito neste processo, permitindo que ele 

aprenda como aprender e estimula o desenvolvimento de habilidades técnicas, cognitivas, de 

comunicação e atitudinais. (BORGES et al., 2014). 
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No âmbito do ensino, a ABP faz com que os alunos partam da compreensão inicial de 

situações-problema, as quais objetivam gerar dúvidas, desequilíbrios ou perturbações 

intelectuais, com forte motivação prática e estímulo cognitivo para evocar as reflexões 

necessárias à busca de adequadas escolhas e soluções criativas e pertinentes aos problemas 

(DAHLE et al., 2009). 

Assim, segundo alguns autores, o trabalho de enfermagem, quando voltado para a 

compreensão da situação–problema do cliente, tem por objetivo estimular a consciência crítica 

do profissional, ou do estudante de enfermagem quanto à resolução de problemas a partir das 

necessidades principais dos clientes, e assim, fugir do enfoque biomédico (QUELUCI; 

FIGUEIREDO,2010). 

Perrenoud (2002, p.123), afirma que: 

[...] as situações-problema caracterizam-se por recortes de um domínio 

complexo, cuja realização implica mobilizar recursos, tomar decisões e ativar 

esquemas. São fragmentos relacionados com nosso trabalho, com nossa interação com 

as pessoas, nossa relação de tarefas, nosso enfrentamento de conflitos. Referem-se, 

pois, a recortes de algo sempre aberto, dinâmico, e como tal, repetem aquilo que é 

universal no problemático e fantástico que é vida, entendida como exercício das 

funções que a conservam no contexto de suas transformações. 

Em relação ao ensino de enfermagem, observa-se a importância do raciocínio em torno 

dos problemas emergentes da prática, considerando os aspectos importantes a serem nos 

cuidados de enfermagem e que podem se tornar problemáticos nos planos das ações 

profissionais (Queluci, 2009).  

Considerando a importância do desenvolvimento do aprendizado em relação às situações-

problema, Carvalhuo (2006, p.72) refere: 

[...] Os estudantes de enfermagem precisam ser entendidos como parceiros no 

processo ensino-aprendizagem. Precisam se sentir com direitos aos questionamentos 

críticos, aos desafios de enfrentar os próprios temores e riscos e à coragem de se 

manifestarem diante de seus possíveis temores e riscos e à coragem de se 

manifestarem diante de seus possíveis erros de suas opiniões pessoais.  Só nas 

dimensões de uma prática viva, os estudantes de enfermagem poderão aprender as 

estratégias de intervenção e decisão de pertinência para a enfermagem. E para tanto, 

precisam encontrar-se frente-a-frente com situações-problema, como assistidas ou 

investigadas, as quais em razão de seus objetivos de estudar/trabalhar englobam 

certamente, os interesses e necessidades de seus clientes. 

 

Portanto, o propósito do uso da ABP no ensino de residentes de enfermagem através de 

situações-problema de clientes hospitalizados com disfagia orofaríngea é que resulte em uma 
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aprendizagem significativa, no desenvolvimento da autonomia, da interdisciplinaridade, do 

raciocínio crítico e de habilidades de comunicação por parte dos alunos. 

Diante do exposto, surgem as questões que este trabalho buscará esclarecer: 

  Quais os cuidados de fonoaudiologia e enfermagem a serem dispensados ao cliente 

hospitalizado com disfagia orofaríngea, a partir de uma abordagem situacional? 

 Como trabalhar os nexos do cuidado entre enfermagem e fonoaudiologia em clientes 

hospitalizados com disfagia orofaríngea? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo Geral 

Avaliar os nexos do cuidado em fonoaudiologia e enfermagem junto aos residentes de 

enfermagem, através do ensino de uma situação-problema de cliente hospitalizado com disfagia 

orofaríngea. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Descrever uma situação-problema hipotética de cliente com disfagia orofaríngea. 

 Identificar os principais problemas presentes relacionados à situação-problema. 

 Discutir o cuidado interdisciplinar fonoaudiologia e enfermagem para o alcance dos 

resultados na terapêutica. 

 Elaborar um protocolo de cuidados de fonoaudiologia e enfermagem para o cliente com 

disfagia orofaríngea. 
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1.4 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

O estudo se justifica diante da necessidade de aumentar a discussão sobre os cuidados de 

fonoaudiologia e enfermagem no cliente com disfagia orofaríngea. Ao realizar a revisão 

integrativa da literatura, foi possível observar que são escassos os estudos relacionados ao 

cuidado integrado de fonoaudiologia e enfermagem nesse cliente, evidenciando a necessidade 

de pesquisas que aprofundem e fundamentem esses conhecimentos técnico-científicos.   

Sabe-se os clientes com DOF necessitam de avaliações precisas e rápidas, planos de 

cuidados abrangentes e serviços bem coordenados entre os profissionais de cuidado de saúde, 

em que se destaca o papel do enfermeiro. No entanto, observa-se que existe conhecimento 

teórico e prático parcial a respeito dos cuidados do enfermeiro aos clientes disfágicos, 

demonstrando a necessidade de treinamento específico para esses profissionais 

(WERNER,2005). O fonoaudiólogo é o profissional indicado para realizar esse treinamento, a 

fim de que os enfermeiros possam identificar precocemente os distúrbios da deglutição e saber 

encaminhá-los quando necessário. 

Nesse contexto, observa-se a necessidade de condutas assertivas com foco nos cuidados 

de fonoaudiologia e enfermagem que reduzam os índices de possíveis complicações aos clientes 

com disfagia orofaríngea. Com isso, esse estudo pretende contribuir na prática assistencial, no 

ensino e na pesquisa, trazendo mais debate sobre a temática, visando contribuições ao 

conhecimento científico e profissional. 

No âmbito da assistência a contribuição desse estudo se dá ao desenvolver o protocolo de 

cuidados de fonoaudiologia e enfermagem para o cliente com DOF, que além de tornar os 

atendimentos mais seguros para esse cliente, também irá auxiliar o fonoaudiólogo e enfermeiro 

na tomada de decisão. Além disso, favorece a aplicabilidade do raciocínio clínico e pensamento 

crítico acerca desse cliente.   

No plano da pesquisa, o estudo contribui para ampliar a discussão acerca da valorização 

dos cuidados integrados de fonoaudiologia e enfermagem, visto que se trata de um cliente com 

riscos de desenvolver complicações clínicas.  

 

_________________________________ 

² A Revisão integrativa realizada encontra-se descrita na revisão de literatura deste estudo. 
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CAPÍTULO II 

II. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 DEGLUTIÇÃO E DISFAGIA OROFARÍNGEA: CONCEITO, CLASSIFICAÇÃO 

E SINAIS E SINTOMAS. 

Para Furkim e Sacco (2008), a alimentação é responsável por manter os indivíduos 

nutridos e hidratados, ou seja, clinicamente saudáveis. Está relacionada a momentos agradáveis, 

prazerosos, ao bem-estar e ao convívio social. 

 Um indivíduo adulto sadio deglute cerca de 600 vezes por dia. A deglutição está presente 

desde a oitava semana de gestação, sendo que essa fase é uma função automática comandada 

pelo tronco cerebral, no qual estão envolvidos músculos da respiração e do trato 

gastrointestinal. Na vida intra-uterina o feto deglute aproximadamente 500ml de líquido 

aminiótico por dia (MARCHESAN; JUNQUEIRA, 1997). 

A deglutição é uma atividade sensório-motora complexa, contínua e sincronizada que 

transporta a saliva e o bolo alimentar da cavidade oral para o estômago. Depende de uma intção 

hierárquica entre o córtex cerebral, o centro de deglutição do tronco encefálico e os nervos 

cranianos V (trigêmio), VII (facial), IX (glossofaríngeo), X (vago) e XII (hipoglosso). O 

processo de deglutição tem componentes voluntários e reflexos que refletem as vias centrais 

nos centros de deglutição no córtex e tronco encefálico, respectivamente. A deglutição é 

altamente dependente do feedback sensorial, tanto para sua iniciação como para sua modulação 

durante a sequência padronizada de eventos neuromusculares (KOIDOU et al., 2013). 

De acordo com Marchesan (1995) e Jotz e Dornelles (2009), para fins descritivos, a 

deglutição é dividida em quatro fases:  

1. Preparatória – O estágio preparatório é a mastigação com as suas três fases, incisão, 

trituração e pulverização. Nesta fase o bolo é misturado com a saliva e durante essa 

atividade, os lábios, bochechas e a língua devem manter o alimento contido na cavidade 

oral, prevenindo escapes. O bolo é então colocado entre a língua e o palato duro antes 

de iniciar a deglutição voluntária. 

2. Oral – A fase oral, é uma fase voluntária que começa com a propulsão posterior do bolo 

pela língua e termina com a produção de uma deglutição. Inicia-se com a transferência 

do bolo alimentar da cavidade oral para orofaringe. O início da deglutição do bolo 
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alimentar ou líquido se faz sob controle voluntário, embora os estágios finais da 

deglutição sejam involuntários. 

3. Faríngea – A fase faríngea começa com a produção de uma deglutição e a elevação do 

palato mole para fechar a nasofaringe. A fase faríngea consiste de contração peristáltica 

dos constritores faringeais para propulsionar o bolo através da faringe. 

Simultaneamente, a laringe é fechada para proteger a via aérea.  Esta fase tem 

aproximadamente a duração de 1 segundo. 

4. Esofágica – A fase esofágica, consiste em uma onda peristáltica automática a qual leva 

o bolo para o estômago. Após a passagem do bolo para o esôfago, a laringe retorna para 

a sua posição normal e o tônus muscular do esfíncter esofágico aumenta, prevenindo a 

regurgitação do alimento. O tempo necessário para essa fase pode durar 

aproximadamente de 8 a 20 segundos. 

Quando durante qualquer fase destes processos ocorrem alterações decorrente de 

comprometimento neurológico, mecânico ou psicogênico, que podem causar problemas na 

alimentação, esses transtornos são chamados de disfagia. Embora classificada sob “ sinais e 

sintomas” na Classificação Internacional de Doenças-10 (CID-10), o termo é usado por vezes 

como uma condição por si só (FURKIM; SACCO, 2008; LOGEMANN,2008).   

A disfagia é tradicionalmente classificada como orofaríngea ou esofágica, com base na 

localização da deficiência da deglutição. A disfagia orofaríngea é a incapacidade de iniciar a 

deglutição ou incapacidade de transferir alimentos da boca para o esôfago superior; A disfagia 

esofágica é a impossibilidade da passagem do alimento através do esôfago tubular uma vez que 

o alimento passou com sucesso para o esôfago proximal (LAWAL; SHAKER, 2008).  
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De acordo com Cook e Kahrilas (1999), podemos destacar as principais causas da 

disfagia orofaríngea, conforme quadro abaixo: 

 

 

IATROGÊNICAS 

Efeitos adversos medicamentosos.  

(neurolépticos, anticolinérgicos...) 

Pós-cirúrgicos; Radioterapia; Corrosivo 

Intubação prolongada; Traqueostomia 

Ventilação mecânica 

 

INFECCIOSAS 
 Difteria Botulismo; Doença de Lyme  

 Sífilis; Mucosite (herpes, citomegalovírus, 

 cândida) 

 

METABÓLICAS 

Amiloidose; Síndrome de Cushing  

Tireotoxicose; Doença de Wilson 

 

 

MIOPÁTICAS 

Doenças do tecido conectivo  

Dermatomiosite; Miastenia gravis  

Distrofia Miotônica; Poliomiosite  

Sarcoidose; Síndromes paraneoplásicas 

 

 

 

 

 

NEUROLÓGICAS 

 

Tumores de sistema nervoso central  

Trauma cranioencefálico  

Acidentes vasculares encefálicos 

 Paralisia cerebral  

Síndrome de Guillain-Barré;  

Doença de Huntington; Esclerose múltipla 

 Poliomielite; Discinesia tardia  

Encefalopatias metabólicas  

Esclerose lateral amiotrófica  

Doença de Parkinson; Demência 

 
 

ESTRUTURAIS 
Divertículo de Zencker  

Membranas cervicais 

Tumores de orofaringe 

Osteófitos congênitos 
Quadro 1 – Causas de disfagia orofaríngea, de acordo com Cook e Kahrilas (1999). 

 

Portanto, o processo de deglutição é complexo e um grande número de condições podem 

interferir no funcionamento das etapas da deglutição. As disfagias podem manifestar-se por 

numerosos sinais e sintomas tais como (HAWSON, 2009): dificuldade em administrar 

secreções, escape extra oral de saliva, retardo na deglutição, tosse ou engasgo, mudança na voz 

(Voz molhada), várias tentativas de engolir, falta de ar durante as refeições, dor para deglutir, 
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perda de peso, desidratação, desnutrição, regurgitação nasal ou esofágica e sensação de algo 

preso na garganta ou na parte superior do peito.  

2.2 GRAUS DE SEVERIDADE E CONSEQUÊNCIAS DA DISFAGIA 

As DOF podem também variar muito em severidade, desde dificuldade moderada até 

completa incapacidade de engolir. Uma escala clínico-funcional baseada no Protocolo 

Fonoaudiológico clínico de Avaliação do Risco para Disfagia (PADOVANI,2007) foi utilizada 

para determinar a gravidade. Nesta classificação, é necessário que o cliente apresente pelo 

menos um sinal que o diferencie do nível anterior:  

Nível I. Deglutição normal – Normal para todas as consistências e em todos os itens avaliados. 

Nenhuma estratégia ou tempo extra é necessário. A alimentação via oral completa é 

recomendada.  

Nível II. Deglutição funcional – Pode estar anormal ou alterada, mas não resulta em aspiração 

ou redução da eficiência da deglutição, sendo possível manter adequada nutrição e hidratação 

por via oral. Assim, são esperadas compensações espontâneas de dificuldades leves, em pelo 

menos uma consistência, com ausência de sinais de risco de aspiração. A alimentação via oral 

completa é recomendada, mas pode ser necessário despender tempo adicional para esta tarefa.  

Nível III. Disfagia orofaríngea leve – Distúrbio de deglutição presente, com necessidade de 

orientações específicas dadas pelo fonoaudiólogo durante a deglutição. Necessidade de 

pequenas modificações na dieta; tosse e/ou pigarro espontâneos e eficazes; leves alterações 

orais com compensações adequadas. 

 Nível IV. Disfagia orofaríngea leve a moderada – Existência de risco de aspiração, porém 

reduzido com o uso de manobras e técnicas terapêuticas. Necessidade de supervisão 

esporádica para realização de precauções terapêuticas; sinais de aspiração e restrição de uma 

consistência; tosse reflexa fraca e voluntária forte. O tempo para a alimentação é 

significativamente aumentado e a suplementação nutricional é indicada.  

Nível V. Disfagia orofaríngea moderada – Existência de risco significativo de aspiração. 

Alimentação oral suplementada por via alternativa, sinais de aspiração para duas 

consistências. O cliente pode se alimentar de algumas consistências, utilizando técnicas 

específicas para minimizar o potencial de aspiração e/ou facilitar a deglutição, com 

necessidade de supervisão. Tosse reflexa fraca ou ausente. 
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 Nível VI. Disfagia orofaríngea moderada a grave – Tolerância de apenas uma consistência, 

com máxima assistência para utilização de estratégias, sinais de aspiração com necessidade 

de múltiplas solicitações de clareamento, aspiração de duas ou mais consistências, ausência 

de tosse reflexa, tosse voluntária fraca e ineficaz. Se o estado pulmonar do cliente estiver 

comprometido, é necessário suspender a alimentação por via oral.  

Nível VII. Disfagia orofaríngea grave – Impossibilidade de alimentação via oral. Engasgo 

com dificuldade de recuperação; presença de cianose ou broncoespasmos; aspiração silente 

para duas ou mais consistências; tosse voluntária ineficaz; inabilidade de iniciar deglutição. 

 Dessa forma, como consequências, a disfagia pode levar à broncoaspiração de líquidos e 

alimentos, provocando pneumonia aspirativa (AGA, 1999). Além disso, a dificuldade de 

engolir pode levar estes indivíduos a diminuírem sua ingestão hídrica e alimentar, 

contribuindo para piora do estado nutricional e aumento do risco de desidratação (CASTELLI; 

HERNADEZ; GONÇALVES, 2010) 

A disfagia também afeta negativamente o funcionamento da qualidade de vida 

relacionada à saúde, coloca uma carga social e psicológica considerável sobre o indivíduo e 

têm alta morbidade, mortalidade e custo (PRASSE; KIKANO, 2004). 

Percebe-se que o hábito alimentar integra o indivíduo ao seu grupo, possui um significado 

simbólico para cada sociedade, e para cada cultura. A alimentação é também memória, opera 

muito fortemente no imaginário de cada pessoa e está associada aos cinco sentidos. Se por 

ventura este indivíduo tiver que alterar esses hábitos, alterações ocorrerão tanto 

organicamente, quanto psicologicamente. 

Portanto, pode também impactar na vida do indivíduo, promovendo mudanças no processo 

de socialização e autoestima. Esta dificuldade limita a sensação de prazer que o ato de se 

alimentar proporciona e promove impacto negativo na sua qualidade de vida.  
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2.3 AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DO CLIENTE DISFÁGICO 

A Disfagia é um sintoma que envolve uma série de alterações anatômicas e funcionais, 

que deve ser abordado de maneira multidisciplinar para garantir melhor avaliação e tratamento. 

Deve-se ter em mente sempre a avaliação global do cliente, sendo necessário a 

caracterização do sintoma, a pesquisa de doenças sistêmicas, a exclusão de causas anatômicas 

obstrutivas, a avaliação da nutrição, hidratação e, principalmente, do risco de aspiração 

pulmonar (ALMEIDA, 2011). 

Conforme descrevem Padovani et al. (2007, p.199),  

[...] uma boa avaliação da disfagia deve incluir testes que diagnostiquem 

alterações nas funções orais, como exemplo, aumento no tempo de trânsito oral ou 

deglutição incompleta do bolo, alterações na qualidade vocal, disartria, tosse 

voluntária ineficiente, redução da elevação laríngea durante a deglutição de saliva, 

alteração de sensibilidade na laringe e alterações no teste de água. Esses testes devem 

ser breves, não invasivos, apresentar baixo risco para o cliente e identificar os 

sintomas da disfagia. 

 A avaliação clínica à beira do leito é a forma mais utilizada de investigação de disfagia. 

É utilizada pelos profissionais como primeira escolha e, em algumas ocasiões, o único meio 

para avaliar a suspeita clínica de um distúrbio de deglutição. O exame clínico da DOF 

compreende informações colhidas na anamnese, avaliação indireta (sem introdução de qualquer 

tipo de dieta por via oral) e avaliação direta (introdução de dieta por via oral).  

Diferentes testes podem ser considerados para avaliação instrumental da disfagia, 

dependendo das características do cliente, da severidade da doença e dos recursos disponíveis. 

Atualmente, os principais exames complementares para avaliação das fases e mecanismos da 

deglutição são a videofluoroscopia da deglutição, videoendoscopia da deglutição e manometria, 

conforme descrito abaixo (MALAMEDA et al., 2015): 

Videofluoroscopia da deglutição ou “deglutograma de bário modificado” 

 É considerado o padrão ouro para avaliar a disfagia orofaríngea. 

 Durante a fluoroscopia a deglutição é registrada em vídeo, obtendo detalhes dos 

mecanismos de deglutição do cliente. 

 Também pode ajudar a predizer o risco de pneumonia aspirativa. 
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 Videoendoscopia da deglutição (FEES) 

 A Fiberoptic endoscopic evaluation of swallowing (FEES), é uma técnica endoscópica 

modificada que consiste em visualizar as estruturas laríngeas e faríngeas através de um 

endoscópio flexível transnasal enquanto o cliente recebe bolos alimentares e líquidos. 

Manometria faringoesofágica de alta resolução 

 Consiste na avaliação quantitativa da pressão e sincronização da contração da faringe e do 

relaxamento do esfíncter esofágico superior. 

 Pode ser utilizada com videofluoroscopia para avaliar melhor o movimento e pressões 

envolvidas. 

 Atualmente indicada apenas para diagnóstico de acalasia e espasmo esofagiano difuso. 

O tratamento baseia-se nas intervenções na causa da disfagia que frequentemente é 

representada pelo tratamento das doenças associadas. O objetivo do tratamento é melhorar a 

passagem de alimentos e bebidas e evitar a aspiração pulmonar, o que é realizado através de 

exercícios voltados para melhorar a fisiologia da deglutição ou manobras que modulem sua 

execução. Quando essas tentativas são falhas poderemos optar por formas de alimentação não 

oral, através de apoio nutricional alternativo ou cirurgias específicas (MALAMEDA, et al., 

2015). 

No Brasil, a reabilitação da deglutição é realizada por fonoaudiólogo, através 

da   utilização de métodos que visam a compensação e reabilitação das alterações no processo 

de deglutição. Tem por principal objetivo, preservar a alimentação oral segura pelo maior tempo 

possível (LUCHESI et al., 2015). 
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2.4 FONOAUDIOLOGIA E ENFERMAGEM NO CONTEXTO DA ASSISTÊNCIA AO 

CLIENTE COM DISFAGIA OROFARÍNGEA: REVISÃO INTEGRATIVA DA 

TEMÁTICA 

No intuito de buscar apropriação do estado da arte, assim como reforçar a relevância desta 

pesquisa, buscando compreender melhor a importância do cuidado integrado de fonoaudiologia 

e enfermagem ao cliente disfágico, foi realizada revisão integrativa com a seguinte questão 

norteadora: Quais são os cuidados de fonoaudiologia e enfermagem no cliente disfágico? 

Para responder à questão norteadora, a pesquisa ocorreu nas bases de dados BVS 

(Biblioteca Virtual de Saúde), a biblioteca eletrônica de acesso aberto, SciELO (Scientific 

Eletronic Library Online) e o MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval Sistem 

on-line) via PUBMED, em março de 2018, com os seguintes critérios de inclusão: publicações 

com conteúdo pertinente à temática, publicadas em inglês, português ou espanhol. Foram 

excluídos trabalhos que discorriam sobre a disfagia orofaríngea, mas não abordavam os 

cuidados de fonoaudiologia e enfermagem no cliente com este sintoma, assim como teses, 

dissertações e textos repetidos A análise das referências foi baseada nas publicações dos últimos 

cinco anos (de 2013 a 2018), buscando atualizar as últimas publicações sobre o tema.  

A pesquisa foi realizada com o cruzamento dos seguintes descritores e operador boleano: 

fonoaudiologia AND enfermagem AND transtornos de deglutição. Todos os descritores foram 

encontrados na listagem dos descritores em Ciências da Saúde (DECS).  Porém, nesta pré-

seleção, ao utilizarmos esses descritores juntos não obtivemos nenhum resultado, optou-se 

então por fazer a busca separadamente usando os descritores fonoaudiologia AND transtornos 

de deglutição e outra busca com enfermagem AND transtornos de deglutição. 

Os fluxogramas a seguir demonstram o processo de seleção e inclusão dos artigos: 
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Fluxograma 1 – Fluxograma da revisão integrativa dos cuidados de fonoaudiologia e transtornos de deglutição, 

elaborado pela pesquisadora. 
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Fluxograma 2 – Fluxograma da revisão integrativa dos cuidados de enfermagem e Transtornos de deglutição, 

elaborado pela pesquisadora. 

 

Nesta pesquisa bibliográfica foram analisados 14 artigos científicos que se adequaram ao 

objeto de estudo estabelecido previamente. Para facilitar a análise e apresentação dos 

resultados, elaborou-se os Quadros sinópticos 2 e 3 com dados sobre título do artigo, base de 

dados, ano da publicação, país, autor, periódico e tipo de estudo (página,30) 
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N° 

 

Título do artigo 

 

Base de 

dados 

 

Ano 

 

País 

 

Autor 

 

Periódico 

 

Delineamento 

 

01 

 

Contribución de la 

temperatura fría y el 

sabor ácido en la 

intervención 

fonoaudiológica de 

la disfagia 

orofaríngea 

 

 

BVS 

 

 

 

2016 

 

 

Chile 

 Guevara D, 

Exequiel; Avendaño 

S, Samuel; Salazar 

A, Andrea; Alarcón 

B, María José; 

Santelices S, 

Macarena. 

 

 

Rev. chil. 

fonoaudiol. 

 

Estudo analítico, 

experimental, 

longitudinal e 

 prospectivo. 

 

 

02 

 

Manejo del paciente 

disfágico por 

técnicos 

paramédicos: 

evaluación y 

capacitación en un 

hospital chileno 

 

 

BVS 

 

 

2016 

 

 

Chile 

 

 

Rosales.F 

 

Rev. chil. 

fonoaudiol. 

 

Estudo analítico, 

experimental, 

longitudinal e 

 prospectivo. 

 

03 

 

Critérios para 

avaliação clínica 

fonoaudiológica do 

paciente 

traqueostomizado 

no leito hospitalar e 

internamento 

domiciliar 

 

 

BVS 

 

 

 

2014 

 

 

Brasil 

 

 

Cavalcante, TF; 

 

 

 

Rev. 

CEFAC 

 

Estudo 

transversal, 

descritivo, de 

abordagem 

quantitativa. 

 

 

 

04 

 

Defining 

Swallowing-

Related Quality of 

Life Profiles in 

Individuals with 

Amyotrophic 

Lateral Sclerosis 

 

 

 

 

 

MEDLINE 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

EUA 

 

Tabor L. Gaziano J, 

Watts S., Robison 

R., Plowman EK 

 

 

 

Dysphagia 

 

Estudo 

transversal, 

descritivo. 
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Quadro 2: Artigos incluídos no estudo, a partir de levantamento nas bases de dados pela pesquisa e associação dos 

descritores “fonoaudiologia” e “transtornos de deglutição”. 

 

 

 

 

05 

 

Achados da 

avaliação clínica da 

deglutição em 

lactentes 

cardiopatas pós-

cirúrgicos 

 

 

 

SCIELO 

 

 

 

2018 

 

 

 

Brasil 

Souza, Paula 

Colvara de, 

Gigoski, Vanessa 

Souza, Etges, 

Camila Lúcia, & 

Barbosa, Lisiane da 

Rosa. 

 

 

Rev.CODAS

. 

 

Estudo 

transversal, 

descritivo. 

 

07   06 

 

Apresentação de um 

Protocolo 

Assistencial para 

Pacientes com 

Distúrbios da 

Deglutição 

 

 

SCIELO 

 

 

 

2017 

 

 

Brasil 

Borges, Mariana de 

Sousa Dutra, 

Mangilli, Laura 

Davison, Ferreira, 

Michelli Cristina, & 

Celeste, Letícia 

Correa 

 

 

Rev.CODAS 

 

Estudo 

descritivo do 

tipo Relato de 

Experiência. 

 

N° 

 

Título do artigo 

 

Base de 

dados 

 

Ano 

 

País 

 

Autor 

 

Periódico 

 

Delineamen

to 

 

0

01 

 

Early Dysphagia 

Screening by 

Trained Nurses 

Reduces 

Pneumonia Rate in 

Stroke Patients A 

Clinical 

Intervention Study 

 

 

BVS 

 

 

 

2017 

 

 

Austria 

Palli,  C. ; Simon 

F.;Kathrin 

Doppelhofer; K. 

 Niederkorn, C. 

 Enzinger,; C. 

 Vetta,;E. 

Trampusch; R. 

 Schmidt,;F. 

Fazekas,; T. 

 

 

Stroke. 

 

Estudo 

transversal. 

 

0

02 

 

The challenges of 

dysphagia in 

treating motor 

neurone disease 

 

BVS 

 

2017 

 

Inglaterra 

 

Vesey, Siobhan. 

 

Br. J. 

Community 

Nurs. 

 

Estudo 

descritivo, 

abordagem 

qualitativa. 
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Quadro 3: Artigos incluídos no estudo, a partir de levantamento nas bases de dados pela pesquisa e associação dos 

descritores “enfermagem” e “transtornos de deglutição”. 

 

0

03 

 

The management of 

dysphagia in 

palliative care 

 

 

BVS 

 

 

 

2017 

 

 

Inglaterra 

 

Nazarko, Linda 

International 

Journal of 

palliative 

nursing. 

 

Estudo 

transversal. 

 

0

04 

 

District nurses’ role 

in managing 

medication 

dysphagia 

 

BVS 

 

2016 

 

Inglaterra 

 

Griffith, Richard. 

 

Br.  J. 

Community 

Nurs. 

Estudo 

descritivo, 

de 

abordagem 

qualitativa. 

 

 

05 

 

Treating and 

preventing 

dysphagia in the 

community 

 

 

 

BVS 

 

 

2016 

 

 

 

Inglaterra 

 

 

Thompson, Rosie. 

 

 

Br.J. 

Community 

Nurs 

 

 

 

Estudo 

descritivo 

abordagem 

qualitativa 

 

 

0

06 

 

Dysphagia: warning 

signs and 

management 

 

 

BVS 

 

 

2016 

 

 

Inglaterra 

 

 

Malhi, Hardip. 

 

 

Br. J. 

Community 

Nurs 

 

Estudo 

descritivo,de 

abordagem 

qualitativa 

 

 

0

07 

 

Review of 

Evidenced-Based 

Nursing Protocols 

for Dysphagia 

Assessment. 

 

 

MEDLINE 

 

 

 

2017 

 

 

EUA 

 

 

Fedder WN. 

 

 

Stroke 

 

Estudo 

transversal. 

 

0

08 

Nurse-performed 

screening for 

postextubation 

dysphagia: a 

retrospective cohort 

study in critically ill 

medical patients. 

 

 

MEDLINE 

 

 

2016 

 

 

EUA 

 

See KC. Peng SY, 

Phua J.Sum 

CL,Concepcion.  

 

 

Crit Care 

 

Estudo de 

coorte 

retrospectivo 
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Na pesquisa pode-se perceber que os trabalhos que falam dos cuidados em fonoaudiologia 

são em sua maioria nacionais, isto pode ter ocorrido pois o descritor “fonoaudiologia” foi 

inserido pelo DeCS em 2010, mas sem descritor equivalente no MeSH. A tradução para o Inglês 

fornecida é “Speech, Language and Hearing Sciences”, que, se procurado no MeSH, não existe. 

Desta forma, a ocorrência de trabalhos científicos disponibilizados em bases de dados 

internacionais é prejudicada (CAMPANATTI-OSTIZ; ANDRADE,2010). 

Já na pesquisa dos cuidados de enfermagem no cliente disfágico, observamos que embora 

exista uma quantidade e variedade significativa de estudos com essa abordagem em âmbito 

internacional, as publicações nacionais são escassas, demostrando que há necessidade de 

produção de conhecimento científico nessa área. 

Os dados encontrados foram categorizados de acordo com a semelhança dos resultados 

encontrados, sendo identificadas duas categorias: Cuidados de fonoaudiologia e enfermagem 

no cliente com disfagia orofaríngea; Proposta de identificação precoce do cliente com risco de 

disfagia orofaríngea. 

Com relação aos cuidados de fonoaudiologia no cliente disfágico, as pesquisas 

encontradas falam da importância da atuação do fonoaudiólogo para minimizar as complicações 

oriundas da disfagia orofaríngea. Referem que o fonoaudiólogo é o profissional responsável 

pela a avaliação e reabilitação da deglutição e que deve promover a identificação precoce do 

comprometimento da deglutição, modificações dietéticas, ajustes posturais e as medidas de 

tratamentos para cada cliente, a fim de minimizar o risco de aspiração de alimento (GUEVARA, 

et al., 2016; TABOR, et al., 2016).  

De acordo com uma das referências, é de competência do profissional fonoaudiólogo 

realizar a avaliação clínica da deglutição por meio de avaliação no leito, coleta de história do 

cliente, análise estrutural e funcional da deglutição com o objetivo de garantir a segurança da 

via oral, identificar precocemente as possíveis causas de disfagia ou risco de aspiração, 

sugerindo uma via segura de alimentação, quando necessário. Como parte da equipe 

interdisciplinar, o fonoaudiólogo pode contribuir para a melhora clínica dos clientes e para a 

redução do tempo de hospitalização e custos hospitalares (SOUZA et al., 2018) 

Destaca-se nesse contexto, a importância na reabilitação da disfagia orofaríngea, em que 

são usadas várias técnicas fonoaudiológicas, como manobras posturais, modificações na 
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consistência e nos volumes da dieta, bem como estratégias relacionadas a sabores e 

temperaturas para se tentar estimular e modular a dinâmica da deglutição (ROSALES, 2016) 

No plano da orientação da equipe multidisciplinar, a equipe de fonoaudiologia orienta a 

captação dos clientes com fatores de risco e sinais clínicos de distúrbio da deglutição, define a 

forma de referenciar/encaminhar os clientes e o tempo máximo para avaliação fonoaudiológica 

após solicitação do parecer. 

O sucesso do tratamento da disfagia requer envolvimento multidisciplinar e do cliente 

com sua família/cuidadores que são figuras centrais nesse processo. A enfermagem é citada na 

maioria dos estudos com um papel importante nessa equipe multidisciplinar, principalmente 

pela sua presença 24 horas junto aos clientes hospitalizados, ao contrário dos fonoaudiólogos 

que não estão disponíveis por todo esse tempo, o que pode resultar em um rastreamento tardio 

para disfagia. Assim, justificam a importância dos enfermeiros treinados para uma triagem de 

alteração de deglutição, a fim de garantir sua identificação precoce (PALLI et al., 2017; 

VESEY, 2017). 

A maior parte das publicações analisadas, confirmam o potencial do enfermeiro em 

identificar precocemente o cliente com risco de disfagia e até realizar a avaliação inicial, desde 

que adequadamente treinados. Se a alteração de deglutição for identificada, os enfermeiros 

então, devem fazer o encaminhamento para o fonoaudiólogo. No entanto, a literatura também 

apresenta que apenas essa avaliação não seria o suficiente para o diagnóstico do distúrbio da 

deglutição, sendo de extrema relevância a avaliação do fonoaudiólogo antes de iniciar a 

ingestão por via oral (BORGES et al., 2017; NAZARKO,2017). 

Como já mencionado, os enfermeiros passam a maior parte do tempo com os clientes 

hospitalizados e estão idealmente posicionados para observar os que estão tendo dificuldade 

em comer, beber e tomar medicamentos. Identificar disfagia precocemente é vital para prevenir 

complicações adicionais, assim, devem estar atentos aos clientes de risco, considerando sua 

história médica pregressa.  

Alguns estudos detalharam os cuidados específicos que cabem a enfermagem, como: 

garantir que o cliente esteja posicionado corretamente nos horários das refeições, identificar o 

cliente que necessita de assistência extra, fornecer refeições / líquidos da consistência 

apropriada, auxiliar o uso de espessantes, participar da discussão sobre a colocação de 

alimentação enteral e promover o envolvimento dos clientes e cuidadores no processo do 

cuidado (NAZARKO,2017; VESEY,2017). 
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O cuidado na administração de medicamentos para o cliente disfágico também apareceu 

como uma atribuição importante do enfermeiro nos cuidados a esses clientes, pois devem estar 

conscientes sobre o impacto da adulteração dos comprimidos na segurança do cliente, já que 

pode acarretar riscos significativos esmagando, abrindo ou macerando um medicamento com 

revestimento entérico ,por exemplo, que pode alterar a farmacocinética e farmacodinâmica da 

droga e em casos extremos até produzir níveis tóxicos no sangue. O enfermeiro deverá avaliar 

a dificuldade de deglutição de medicamento do cliente e deve-se considerar quaisquer produtos 

alternativos que possam estar disponíveis, tais como preparações líquidas, efervescentes, retal 

ou formulações parenterais (GRIFFITH, 2016).  

Além do risco existente com a administração de medicamentos, as pesquisas ressaltam os 

cuidados com a manipulação dos espessantes, pois existe o risco de obstrução das vias aéreas e 

morte se o pó espessante for ingerido seco (NAZARKO,2017).  

Desse modo, a maior parte dos estudos encontrados falam da necessidade de se aumentar 

a consciência do enfermeiro sobre o cuidado ao cliente disfágico através de treinamento nos 

sinais e sintomas de disfagia e referindo-os posteriormente a um fonoaudiólogo, fazendo com 

que assim que o problema se tornar aparente, os clientes possam vir a receber o apoio e 

tratamento que eles precisam mais precocemente. 

Porém, não parece haver uma ferramenta de triagem padrão que seja usada para 

identificar disfagia.  Há, no entanto, pesquisas sobre como desenvolver uma ferramenta de 

triagem e de treinamento para identificar disfagia.  

De acordo com a Associação Americana de Fonoaudiologia (ASHA), as triagens devem 

incluir uma avaliação de histórico de disfagia, um diagnóstico médico de risco para a deglutição 

(por ex. acidente vascular cerebral), sinais evidentes de aspiração, queixas de dificuldades de 

deglutição. Além disso, a observação do estado de alerta do cliente, sinais de alteração motora 

na fala e anormalidades da voz, sinais de disfagia com e sem a apresentação de alimentos e 

água e avaliação geral dos fatores de risco. Nas recomendações de treinamento, a ASHA 

recomenda que o fonoaudiólogo treine os enfermeiros para conduzir essa triagem e para que 

sejam capazes de fazer encaminhamentos com base nesses achados para o fonoaudiólogo, caso 

seja necessário (FEDDER,2017). 

Apesar da discussão sobre o cuidado de fonoaudiologia e enfermagem, de forma 

individual, não ser recente, foi verificado que dentro do recorte, não há estudos publicados que 
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tratem do cuidado integrado dessas duas áreas, portanto colaborando com a relevância desta 

pesquisa, por ser mais um instrumento para conhecimento sobre a temática. É importante 

salientar a necessidade de mais estudos na área no sentido de ampliar a visão multidisciplinar 

na assistência ao cliente com transtorno de deglutição.  
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CAPÍTULO III 

III. REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste estudo, foram utilizados os conceitos de cuidados e princípios de Virgínia 

Henderson baseado em sua Teoria dos 14 componentes básicos.  

Conforme a literatura, Virginia Henderson sofreu várias influências durante os primeiros 

anos de enfermagem que fez com que percebesse que a doença é mais do que um “estado de 

doença” e que as necessidades mais fundamentais não são satisfeitas nos hospitais. Assim, criou 

para o ensino de enfermagem o conceito de atendimento centralizado no cliente e organizado 

em torno dos problemas de enfermagem, não dos diagnósticos médicos (MCEWEN; 

WILLIS,2000).  

Virgínia Henderson é a autora que mais conceitua sobre o objeto de trabalho da 

enfermagem, determinando o cuidado do cliente e que a enfermeira é “autoridade deste cuidado 

básico”. Para ela, a função que o enfermeiro desempenha é, principalmente, uma função 

independente, a de agir para o paciente quando ele precisa de conhecimento, força física ou 

vontade de agir por si mesmo como faria, ordinariamente, quando saudável, ou também realizar 

a terapia prescrita (ALMEIDA; ROCHA,1989). 

Assim, Henderson fornece as bases fundamentais e elementos básicos dos cuidados para 

elaboração dos planos de cuidados de enfermagem para os clientes hospitalizados. Considera-

se a complexidade de cada situação, e a satisfação do cliente é alcançada a partir de uma visão 

integral do ser humano, considerando-se não apenas os aspectos biofisiológicos, mas sociais, 

culturais e espirituais por parte da equipe multidisciplinar realizadora do cuidado (GEORGE, 

2000).   

Os 14 componentes do atendimento básico de enfermagem citados por Virgínia 

Henderson são:  

1. Respirar normalmente;   

2. Comer e beber adequadamente;  

3. Eliminar os resíduos corporais; 

4. Movimentar-se e manter 

posturas desejáveis;  

5. Dormir e descansar; 

6. Selecionar roupas adequadas 

7. Vestir-se e despir-se; 

8. Manter a temperatura corporal 

dentro do limite corporal; 

9. Manter o corpo limpo e bem 

arrumado, proteger a pele; 

10. Evitar perigos ambientais e evitar 

ferir os outros;  
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11. Comunicar-se com os outros 

expressando emoções, necessidades, 

receios ou opiniões; 

12. Viver segundo crenças e valores;  

13. Trabalhar de forma a obter 

realização e satisfação;  

14. Participar de diferentes atividades 

recreativas e aprender, descobrir ou 

satisfazer a curiosidade que conduz ao 

desenvolvimento normal e a saúde, 

utilizando os meios disponíveis. 

 

De acordo com Phaneuf (2001), podemos definir estas 14 necessidades básicas como: 

1. Respirar normalmente Entrada essencial de oxigénio Difusão dos gases a 

nível pulmonar Trocas a nível celular 

2. Comer e beber adequadamente Ingestão, digestão e absorção da água e dos 

nutrientes necessários à vida 

3. Eliminar resíduos corporais Rejeição de substâncias nocivas ou inúteis 

produzidas pelo metabolismo ou por certas 

funções: eliminação urinária e intestinal, suores, 

lágrimas, menstruações e lóquios (evacuação 

serosa e sanguínea das mulheres depois do parto) 

4. Movimenta-se e manter posturas desejáveis Impulsões dadas aos músculos a fim de permitir a 

mudança de posição do corpo e dos membros. 

Manutenção de um bom alinhamento dos 

segmentos corporais 

5. Dormir e descansar Suspensão das atividades e do estado de 

consciência que permite reconstituir as forças do 

organismo 

6. Selecionar roupas adequadas Proteção do corpo por roupas, calçado, entre 

outros, em função do clima, das normas sociais e 

do pudor pessoal (p.49) 

7. Manter a temperatura corporal Equilíbrio entre a produção de calor pelo 

metabolismo e a perda de superfície corporal 

8. Manter o corpo limpo e bem arrumado, 

proteger a pele  

 

Aplicação de cuidados de higiene essenciais à 

saúde, atenção à sua apresentação; Pessoal e 

preservação dos tecidos que recobrem o corpo 

9. Evitar perigos ambientais e evitar ferir os 

outros 

 

Proteção contar as ameaças, as agressões, as 

negligências a fim de manter a sua integridade 

física 

10.  Comunicar-se com os outros expressando 

emoções, necessidades, receios ou opiniões 

Estabelecimento de laços com os outros. 

Sexualidade. 
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11.  Viver segundo crenças e valores  

 

Colocação em prática de valores religiosos ou de 

uma filosofia de vida. 

12.  Trabalhar de forma a obter realização e 

satisfação 

Emprego do tempo eficaz e de forma a valorizar. 

Desabrochamento pessoal. Capacidade de 

autonomia. 

13. Participar de diferentes atividades 

recreativas  

Prática de uma forma de lazer 

14. Aprender, descobrir ou satisfazer a 

curiosidade. 

Aquisição de conhecimentos 

Quadro 4 – Necessidades humanas básicas de Virgínia Henderson, segundo Phaneuf (2001). 

Segundo Clares et al. (2013), essa lista engloba os componentes dos cuidados de 

enfermagem, considerados como as funções de competência exclusiva dos enfermeiros, a quem 

compete ajudar o indivíduo, enfermo ou sadio, a tornar-se independente na satisfação de suas 

necessidades fundamentais o mais cedo possível. 

É neste sentido que se reconhece a importância do enfermeiro no cuidado ao ciente com 

DOF como o profissional capaz de identificar, compreender e potencializar a satisfação das 

suas necessidades, caminhando com ele, no sentido de promover a sua independência, descobrir 

o que faz sentido, o que dá sentido ao que exprime sobre a forma de expectativas, desejos ou 

dificuldades.  

Dessa forma, é importante salientar que quando estamos perante um cliente com alteração 

da deglutição, constatamos que apresenta um problema de dependência ao nível da função 

deglutir. Consequentemente, essa dependência acarreta dificuldade nas ações de comer e beber. 

Portanto, necessita de ajuda para que possa alcançar o seu nível de saúde, capaz de lhe promover 

qualidade de vida.   

Nesse contexto, as 14 necessidades básicas de Virgínia Henderson justificam a 

importância da equipe de saúde com um enfoque nas alterações de deglutição, no atendimento 

básico “comer e beber adequadamente”, pois possibilita sua identificação precoce e a 

elaboração de um plano de cuidados mais específico, possibilitando, desse modo, maior 

efetividade no cuidado do cliente com distúrbio de deglutição. 

Henderson defende também que a enfermagem deve valorizar as necessidades do cliente, 

como também, as condições e estados patológicos que levam a elas. Isso justifica a enfermagem 

desempenhar um papel importante na identificação precoce das alterações da deglutição, pois 

centra o cliente na prática do cuidado e valoriza sua individualidade. 
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 Assim, acredita-se que o cuidado clínico prestado ao cliente disfágico hospitalizado com 

base no referencial teórico de Virginia Henderson possibilita ações de pensar-refletir-agir e 

favorece caminhos que valorizem a prática multidisciplinar de enfermagem e fonoaudiologia 

no contexto hospitalar (GALIZA, 2011).  
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CAPÍTULO IV 

IV.  ABORDAGEM METODOLÓGICA 

4.1 DESENHO 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa. A pesquisa descritiva 

descreve as características de determinadas populações ou fenômenos. Uma de suas 

peculiaridades está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o 

questionário e a observação sistemática. (GIL,2008)  

Segundo Silva e Menezes (2000, p.20):  

   A pesquisa qualitativa considera que há uma relação dinâmica entre o mundo 

real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a 

subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números. A interpretação dos 

fenômenos e a atribuição de significados são básicas no processo de pesquisa 

qualitativa. Não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural é 

a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é o instrumento-chave.  O processo 

e seu significado são os focos principais de abordagem. 

  

Pode se dizer ainda que a abordagem qualitativa se baseia em valores, crenças, hábitos, 

atitudes, representações e opiniões, adequando-se ao aprofundamento da complexidade de fatos 

e processos particulares e específicos a indivíduos e grupos. Adequa-se, por exemplo, o estudo 

de um grupo de pessoas afetadas por uma doença ao estudo do desempenho de uma instituição, 

bem como ao estudo da configuração de um fenômeno ou processo (MINAYO, 1993). 

 

4.2 LOCAL DO ESTUDO 

O estudo foi desenvolvido no Hospital Federal do Andaraí, classificado pelo SUS como 

hospital de nível terciário e quaternário.  É um hospital da cidade do Rio de Janeiro, referência 

no tratamento de queimaduras. 

O Hospital do Andaraí foi inaugurado em 29 de julho de 1955 como Hospital dos 

Marítimos. A Unidade evoluiu seus serviços e, hoje, dispõe de equipes médicas capacitadas a 

acompanhar a internação em diversas especialidades clínicas e cirúrgicas. O Hospital ainda 

oferece unidades especiais, como o Centro de Tratamento de Queimados, o de Cuidados 

Coronarianos e o Serviço de Tratamento Intensivo. A Unidade possui uma das maiores 

emergências do município do Rio de Janeiro. 
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Esse hospital conta com aproximadamente 260 leitos ativos e 12 enfermarias, sendo a 

Enfermaria de Clínica Médica, que possui 32 leitos, a escolhida para ser o cenário deste estudo 

por concentrar o maior número de patologias que acarretam disfagia. 

O hospital foi escolhido por ser o local de atuação da pesquisadora como chefe do Serviço 

de Fonoaudiologia e também por atuar na assistência, onde observou a necessidade de se 

estabelecer uma atenção maior dos residentes de enfermagem, em sua formação, para os 

clientes com disfagia orofaríngea. 

Com relação ao ensino, existe uma parceria entre o Núcleo Estadual do Ministério da 

Saúde no Rio de Janeiro, a Secretaria Estadual de Saúde e a Universidade Federal do Estado do 

Rio de Janeiro (UNIRIO), em que graduandos do último período e graduados em Enfermagem 

podem concorrer à seleção da Residência em Enfermagem no Hospital Federal do Andaraí que 

disponibiliza vagas nas áreas de áreas de Enfermagem Clínica e Cirúrgica Geral, entram 20 

residentes de enfermagem por ano. 

4.3 PARTICIPANTES DO ESTUDO 

Participaram deste estudo 17 (dezessete) residentes do programa de residência de 

enfermagem da UNIRIO que fazem sua carga horária prática neste hospital. Eles respondem a 

uma preceptoria de enfermagem e se reúnem às segundas-feiras e quartas-feiras. Os encontros 

de pesquisa aconteceram dentro do horário dessas reuniões.  

4.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

Seguindo o critério de inclusão, participaram todos os residentes escalados como 

assistencialista na enfermaria de Clínica Médica. Foram excluídos aqueles que estiveram de 

licença, férias ou fora da instituição no período de coleta dos dados. Dos 20 (vinte) residentes, 

03 (três) estavam fazendo disciplinas extras fora da unidade. 

4.5 ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS DA PESQUISA 

Para o desenvolvimento da pesquisa foram respeitados os aspectos éticos, os participantes 

tomaram ciência da pesquisa através de uma reunião prévia ao início desta, para explicação a 

todos em relação aos objetivos da pesquisa, com a garantia de sigilo dos dados.  Posteriormente 

foram convidados a assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE – apêndice 

3), cumprindo a Resolução nº. 466/2012 do CNS/MS46, que normatiza a pesquisa envolvendo 

seres humanos (BRASIL,2012).  
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O projeto de pesquisa foi submetido à apreciação e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) da Universidade Federal 

Fluminense (Parecer nº 1962726 de 13/03/2017, Anexo 1, p.89) e, sob o CAAE 

64110317.6.0000.5243.  

A presente pesquisa oferece risco da ordem de constrangimento e exposição e para 

minimizá-los foi garantido o anonimato dos clientes, os mesmos foram identificados por letras, 

além da garantia da participação voluntária e de desistência em qualquer etapa da pesquisa.  

Os benefícios desse estudo são diretos aos participantes e à instituição, pois 

proporcionarão o aperfeiçoamento dos cuidados de enfermagem em clientes com disfagia 

orofaríngea, resultando em melhorias na qualidade da assistência aos mesmos. 

4.6 ETAPAS DA COLETA DE DADOS 

4.6.1 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

Os residentes foram acompanhados durante dois encontros e submetidos à metodologia 

da Aprendizagem Baseada em Problema (ABP). 

A perspectiva da ABP é delineada nos princípios derivados da psicologia cognitiva, 

caracterizada como uma forma de aprendizagem e instrução colaborativa, construtivista e 

contextual. Levin (2001), afirma que a ABP está relacionada com a teoria construtivista da 

aprendizagem. 

A ABP possui objetivos educacionais amplos, com uma base de conhecimentos 

estruturada em torno de problemas reais e integrada com o desenvolvimento de habilidades de 

aprendizagem autônoma e de trabalho em equipe, favorecendo a adaptabilidade a mudanças, 

habilidade na solução de problemas em situações não rotineiras, pensamento crítico e criativo, 

trabalho em equipe e o compromisso com o aprendizado e aperfeiçoamento contínuo. A ABP 

permite satisfazer uma formação que integre teoria à prática, promovendo o domínio do 

conhecimento específico e o desenvolvimento de habilidades e atitudes profissionais e cidadãs 

(RIBEIRO, 2008). 

Schmidt (1983), descreve uma estratégia de etapas chamada de “sete passos” com o 

objetivo de auxiliar os estudantes na resolução de problemas, a partir do levantamento de 

causas, buscando analisar os processos ou princípios subjacentes dos fenômenos descritos. 

 



44 
 

1. Leitura do problema e identificação e esclarecimento de termos desconhecidos, 

esclarecer frases e conceitos confusos na formulação do problema;  

2. Identificação dos problemas propostos pelo enunciado;  

3. Formulação de hipóteses explicativas para os problemas identificados no passo anterior 

(os estudantes se utilizam nesta fase dos conhecimentos de que dispõem sobre o assunto);  

4. Resumo das hipóteses, detalhar as explicações propostas, tentar construir uma “teoria” 
pessoal, coerente e detalhada dos processos subjacentes aos fenômenos;  

5. Formulação dos objetivos de aprendizado (trata-se da identificação do que o aluno 

deverá estudar para aprofundar os conhecimentos incompletos formulados nas hipóteses 

explicativas)  

6. Procurar preencher as lacunas do próprio conhecimento por meio do estudo individual;  

7. Retorno ao grupo tutorial para rediscussão do problema frente aos novos 

conhecimentos adquiridos na fase de estudo anterior.  Compartilhar as conclusões com o grupo 

e procurar integrar os conhecimentos adquiridos em uma explicação adequada dos fenômenos. 

Comprovar se sabe o suficiente e avaliar o processo de aquisição de conhecimentos. 

Quadro 5: “7 passos ” de Schmidt (1983) 

 

Mamede (2001) descreve os sete passos desenvolvidos pelos estudantes, como um ciclo 

de aprendizagem que se inicia em grupo, com a leitura da situação-problema proposta pelo 

instrutor. Os termos que porventura não estejam claros devem ser tratados e inteiramente 

compreendidos pelos participantes, havendo consenso quanto à interpretação às expressões do 

texto. O grupo deve identificar e definir os conceitos a serem investigados para posterior análise 

do problema, considerando os conhecimentos prévios existentes de cada membro do grupo, 

debatendo livremente o tema com base nas experiências individuais. O grupo estrutura e 

sistematiza os diversos aspectos debatidos com propostas de pesquisa, identificando os 

objetivos de aprendizagem.  

O ciclo dentro do grupo é interrompido para que, individualmente, os elementos possam 

pesquisar e adquirir os conhecimentos necessários para que os objetivos sejam alcançados. Uma 

vez que os estudantes tenham encerrado o seu período de estudo individualizado, devem voltar 

a se reunir para socializar os resultados que foram obtidos, justificando suas análises 

fundamentadas na bibliografia encontrada. Por fim, o grupo deve formular uma proposta 

sistematizando as informações que foram anteriormente debatidas. 
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4.6.2 APLICAÇÃO DA METODOLOGIA DA APRENDIZAGEM BASEADA EM 

PROBLEMAS 

Os dados foram obtidos por meio de observação participante e registro em diário de 

campo por parte da pesquisadora, além da avaliação final sobre os conhecimentos adquiridos 

pelos residentes.  A coleta de dados ocorreu em dois encontros na oficina de “Nexos do Cuidado 

de Fonoaudiologia e Enfermagem em Clientes com Disfagia Orofaríngea” com os residentes 

participantes, mediados pela pesquisadora.  

Figura 1 – Apresentação do esquema de coleta de dados, elaborado pela pesquisadora. 

A pesquisadora, em um momento prévio, encontrou com os residentes em grupo, 

apresentando-lhes o projeto, entregando o TCLE e agendando as datas dos encontros com os 

mesmos que consentiram em participar do estudo. 

Em cada um dos encontros a pesquisadora conduziu o grupo em data show e álbum 

seriado para visualização de todos os participantes e em diário de campo registrou os dados. Os 

encontros aconteceram na sala de estudos da instituição. 

No 1º encontro os residentes receberam a situação problema que contemplava: idade, 

tempo de internação, histórico da doença, história patológica pregressa, dados do exame físico 

e dados subjetivos, fizeram o levantamento e seleção dos principais problemas e posteriormente 

Encontro

Preliminar

•Contato prévio com os residentes para apresentação do projeto de pesquisa e do Termos 
de Consentimento Livre e Esclatercido (TCLE). 

1° Encontro 
Presencial  -

Roteiro 1

•Leitura da situação-problema;

•Definição dos principais problemas para análise;

•Elaboração da questão de aprendizagem;

•Proposição de estratégias de busca de informações sobre a situação-problema. 

Dispersão

•Busca de informações relativas ás situações-problema - 15 dias. 

2° Encontro 
Presencial  -

Roteiro 2

•Apresentação do resultado da pesquisa;

•Discussão dos nexos dos cuidados fonoaudiologia/enfermagem;

•Avaliação geral.
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elaboraram a questão de aprendizagem. Nessa etapa, a pesquisadora norteada por roteiro 

construído previamente (Apêndice 4, p. 86), buscou instigar, motivar e debater as principais 

situações, questões ou problemas de cunho teórico ou prático vivenciados pelos residentes, com 

relação aos cuidados de fonoaudiologia e enfermagem nos clientes disfágicos, em seu cotidiano 

no cenário desta pesquisa, de acordo com seus valores, perspectivas, crenças ou conhecimentos.   

Os principais problemas e possíveis causas levantados pelos residentes foram escritos no 

álbum seriado. Como próxima etapa da coleta, elaboraram a questão de aprendizagem e foram 

orientados quanto às estratégias de busca de informações, que deveriam utilizar para elucidar 

os questionamentos. Na fase de dispersão, os residentes tiveram quinze dias para buscar, 

individualmente ou em grupo, dados e informações para responder as questões de aprendizagem 

e posteriormente realizar a discussão em grupo. Na ABP, esta etapa visa o desenvolvimento da 

habilidade do aluno para o aprendizado auto direcionado. 

No 2º encontro, a pesquisadora norteada por roteiro específico (Apêndice 5, p.87), iniciou 

a discussão no qual os alunos informaram quais foram as estratégias de busca utilizadas; e 

apresentaram as respostas aos problemas identificados no primeiro encontro sobre os nexos dos 

cuidados fonoaudiologia/ enfermagem e realizou a complementação destes nexos dos cuidados. 

Ao final do 2º encontro, pesquisadora solicitou aos residentes que escrevessem 

individualmente sua avaliação sobre o tema da oficina, a contribuição para sua prática 

profissional, a avaliação sobre a metodologia aplicada na oficina e possíveis sugestões.  

(Apêndice 6, p. 88). 
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4.6.3 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS  

Os dados foram obtidos pelos elementos levantados pela pesquisadora através da 

observação participante e registro em diário de campo durante os encontros (Apêndice 3, p. 85) 

e analisados tendo como base a análise de conteúdo temática.  

Para Minayo (2013) a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas que servem para 

analisar conteúdos de materiais de pesquisa qualitativa, destaca-se aqui, a análise temática que 

tem como conceito central o tema. Esse método foi escolhido para o tratamento de dados desse 

estudo.  

Seguindo a trajetória de análise de conteúdo temática proposta por Minayo (2013), foi 

feito a leitura minuciosa do material coletado de forma a emergir ideias e elaborar pressupostos, 

a partir daí foram selecionados os trechos principais, representando as unidades de registro, ou 

seja, palavras-chave onde foi feita a distribuição e o reagrupamento por temas. Em seguida, 

houve a análise dos resultados dessa categorização, e após, a interpretação e discussão dos 

dados. 

As categorias construídas foram: 

 O processo de enfermagem no cliente com disfagia orofaríngea. 

  Gerenciamento do cuidado do cliente com disfagia orofaríngea. 

 Comunicação entre fonoaudiólogo- enfermeiro – cliente.  
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CAPÍTULO V 

V. RESULTADOS 

5.1  CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS PARTICIPANTES  

Os sujeitos da pesquisa foram identificados por letras de A a Q, conforme (Gráficos 1 e 

2, p. 48), sendo quinze (15) mulheres e dois (02) homens, todos enfermeiros residentes do 1º e 

2º ano do programa de residência de enfermagem da UNIRIO. A idade dos sujeitos variou de 

23 a 40 anos, mostrando se tratar de um grupo heterogêneo. Dos dezessete (17) participantes 

apenas três (03) são casados e ainda não possuem filhos, o restante do grupo é solteiro e também 

sem filhos.  

 

Gráfico 1 - Caracterização dos sujeitos da pesquisa de acordo com sexo. 

 

Gráfico 2 - Caracterização dos sujeitos da pesquisa de acordo com a idade. 
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Quadro 6 – Caracterização dos sujeitos da pesquisa de acordo com naturalidade, estado, categoria administrativa, 

ano de formação e existência de outra especialização. 

 

Quanto à naturalidade dos participantes, 11 (onze) são do Estado do Rio de Janeiro e seis 

(06) de outros Estados como, Minas Gerais (02), Piauí (01), Pernambuco (01), Rio Grande do 

Sul (01) e Paraná (01). 

Quanto à formação universitária, 11 (onze) são de instituições públicas e 06 (seis) de 

instituições privadas.  Catorze (14) participantes tem no máximo 2 anos de formado e apenas 

um (01) fez a graduação em seu estado de origem (Quadro 6, p. 49).  O resultado evidencia um 

grupo com pouco tempo de formado e pouca experiência profissional como enfermeiros. 

 

SUJEITOS NATURALIDADE GRADUAÇÃO 

LOCAL/CATEGORIA     

ADMINISTRATIVA 

ANO DE 

FORMAÇÃO 

OUTRA 

ESPECIALIZAÇÃO 

 A PR RJ-Pub 2016 SIM 

 B RJ RJ-Part 2016 SIM 

 C RJ RJ-Part 2015 - 

 D RJ RJ-Pub 2013 SIM 

 E RJ RJ-Pub 2016 SIM 

 F MG MG-Pub 2016 - 

 G RJ RJ-Pub 2016 SIM 

 H MG MG-Pub 2016 - 

 I RJ RJ-Part 2012 - 

 J RJ RJ-Part 2016 - 

 K RJ RJ-Pub 2016 - 

 L RJ RJ-Part 2016 - 

 M RJ RJ-Pub 2016 SIM 

 N RS RJ-Part 2016 SIM 

 O RJ RJ-Pub 2015 SIM 

 P PB RJ-Pub 2015 - 

 Q PI PI-Pub 2011 SIM 
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Além da residência, nove (09) participantes já cursaram ou estão cursando outras 

especializações como, pós-graduação em terapia intensiva (03), gestão em saúde pública (02), 

geriatria e gerontologia (01) enfermagem clínica (01), enfermagem do trabalho (01) e oncologia 

(01). O que mostra uma busca por diversas competências a fim de ampliar seus conhecimentos, 

habilidades, atitudes e valores (Gráficos 3, p. 50). 

 

Gráfico 3 - Caracterização dos sujeitos da pesquisa de acordo com outras áreas de especialização. 

 

5.2 SOBRE A SITUAÇÃO-PROBLEMA DO CLIENTE COM DISFAGIA 

OROFARÍNGEA: 

Visando atender aos objetivos desta pesquisa, o primeiro passo foi a elaboração da 

situação-problema (S.P.) hipotética de cliente com disfagia orofaríngea e os cuidados de 

fonoaudiologia e enfermagem. As situações-problema são de natureza hipotética, porém 

realística; ou seja, devem ser constituídas de possíveis problemas do mundo real da prática do 

profissional de saúde.  

A SP incluiu uma introdução à situação, com o objetivo de apresentar informações que 

permitem a contextualização dos problemas e na sequência, foi desenvolvida a situação-

problema propriamente dita, com a descrição dos problemas e demais elementos pertinentes 

aos clientes com disfagia orofaríngea atendidos pelos profissionais de fonoaudiologia e 

ÁREA DE ESPECIALIZAÇÃO

GERONTOLOGIA ENFERMAGEM CLÍNICA

SAÚDE DO TRABALHADOR GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA

TERAPIA INTENSIVA



51 
 

 
 

enfermagem. Para isso, foram utilizadas fontes da literatura (livros, artigos, revistas) e a 

experiência profissional da pesquisadora nos cuidados ao cliente disfágico.  

 

A) Apresentação da Situação-problema: 

Cliente levado para o trauma do HFA pela família após rebaixamento do nível de consciência e desvio de 

comissura labial. Possui como doenças pregressas hipertensão Arterial e diabetes mellitus. É sedentário, mas 

procura seguir dieta com restrição de sal e gorduras. Durante atuação prática na enfermaria de clínica médica, os 

residentes de enfermagem, foram escalados para realizarem cuidados integrais junto ao Sr. J.C.S, 76 anos, negro, 

casado, proveniente do trauma, onde permaneceu por 10 dias, aguardando vaga para o setor. No momento J.C.S 

se apresenta acompanhado pela esposa, que se mostrou bastante solícita. Cliente encontra-se lúcido, orientado, 

acamado, com mobilidade muito restrita devido a dores nas costas, apresenta fala com articulação prejudicada e 

perda de peso recente. Na Clínica Médica foi acrescida à prescrição antibioticoterapia devido ao diagnóstico de 

pneumonia. O senhor J.C.S não está aceitando bem a dieta oferecida, apresenta tosse e engasgos, assim como 

engasga com os comprimidos e em função disto, algumas medicações precisam ser maceradas e administradas na 

seringa. A dieta está sendo ofertada com o cliente deitado, devido sua restrição de mobilidade. Cliente avaliado 

pelos Serviço de fonoaudiologia em que foi diagnosticado com Disfagia orofaríngea e Disartria. Foi sugerido 

nutrição exclusiva via CNE. Demonstra-se angustiado pela restrição de se alimentar por via oral e pela dificuldade 

na fala, demostrando medo em relação ao seu prognóstico. 

A partir do caso clínico segue o diálogo da enfermeira e fonoaudióloga durante o plantão: 

F – Enfermeira, você que avaliou o sr. JCS, ele está aceitando bem a dieta, aliás a dieta foi liberada? A 

esposa disse que apesar da nossa restrição vocês liberaram água na seringa quando ele insistisse muito. 

E – Não está liberada, mas tadinho ele está muito triste. Deixei a esposa dar de vez em quando. Não faz 

mal né? 

F – Mas ele não tosse, não engasga? 

E – Ihhhh.... não sei....quem dera eu com tempo de acompanhar tudo de cada cliente. Só perguntando aos 

técnicos de enfermagem, talvez eles saibam, mas não tenho certeza. 

Quadro 7: Situação-problema abordada com o grupo de residentes. 

 

B) Apresentação dos problemas identificados na Situação-Problema: 

No primeiro encontro, os participantes se dividiram em grupos para discussão da 

situação-problema. A situação foi entregue por escrito (vide quadro 7), apresentada pela 

pesquisadora em que foi dado 20 minutos para que os residentes refletissem e identificassem 

os problemas. 

Após a leitura da situação-problema, pelos residentes, foram esclarecidos possíveis 

termos e conceitos desconhecidos e os principais problemas dos cuidados de fonoaudiologia e 

enfermagem foram identificados. Posteriormente foram motivados à discussão em que surgiram 

questões particulares e comuns. Como a participação foi intensa, logo foi possível obter a 

relação dos “problemas” escritos em um álbum seriado.  
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Dentre os problemas identificados pelos residentes, podemos citá-los conforme quadro 

abaixo:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 8: Distribuição dos problemas encontrados a partir da situação- problema apresentada. 

 

Os participantes relataram que inicialmente desconheciam o papel exato do 

fonoaudiólogo no cuidado com o cliente com disfagia orofaríngea.  A maioria demonstrou ter 

algum conhecimento sobre a atuação da fonoaudiologia no âmbito hospitalar. Por ser 

considerada uma área nova comparada à enfermagem, por exemplo, alguns profissionais da 

área de saúde ainda desconhecem a amplitude do campo de atuação dos fonoaudiólogos. 

Porém, os problemas elencados foram facilmente identificados pelos residentes, o que 

causou surpresa aos pesquisadores, visto que estudos referem que há lacunas na prática de 

enfermagem com relação ao rastreio e gerenciamento da disfagia.  

Os participantes relataram que o conhecimento dos cuidados com o cliente disfágico se 

deve à prática clínica e não à formação, pois referiram não ter sido abordado este tema na grade 

curricular dos seus cursos de formação de enfermagem. 

Seguidamente, os problemas relacionados a equipe foram identificados. A seguir serão 

destacados os que geraram mais discussão: 

 

 

CLIENTE EQUIPE 

Rebaixamento do nível de consciência  Comunicação entre equipes deficiente 

Possível AVE Avaliação e diagnóstico incompletos 

Mobilidade restrita Oferta de dieta com cliente mal posturado 

Disartria Dificuldade de adesão e seguimento às 

orientações da equipe multidisciplinar 

Dificuldade de deglutição Falta de orientação adequada ao cliente e 

família. 

Medicação macerada Delegação de responsabilidades 

Pneumonia Passagem de plantão inadequada 

Risco de broncoaspiração ----------------------------- 

Alteração do padrão respiratório ----------------------------- 

Ansiedade; medo ----------------------------- 

Perda de peso recente ----------------------------- 
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1. Dificuldade de comunicação entre as equipes, durante a passagem de plantão e da 

equipe com o cliente/família. 

 A comunicação apareceu em seus vários aspectos como uma questão problemática. Os 

participantes ressaltaram que os profissionais de saúde têm dificuldades de manter uma 

comunicação que favoreça o trabalho em equipe e que existe a tendência dos profissionais de 

uma mesma categoria profissional se comunicar mais uns com os outros. Na situação-problema 

apresentada identificaram que esta dificuldade trouxe problemas para segurança do cliente. 

Sendo assim, apontam que uma boa comunicação entre os diferentes profissionais 

propicia uma abordagem mais ampla e resolutiva do cuidado. Desse modo, durante a discussão 

reconheceram na situação-problema a importância de troca de conhecimentos com diversos 

outros profissionais que devem atuar no cuidado com o cliente com disfagia orofaríngea como: 

farmacêuticos, psicólogos, nutricionistas, médicos etc. 

Apesar de citarem a tendência dos profissionais se comunicarem mais entre a mesma 

categoria, os participantes identificaram falhas de comunicação na passagem de plantão. 

Referem que ruídos e interferências atrapalham a passagem de plantão, provocando 

desconcentração dos profissionais, desatenção e possíveis falhas de compreensão que vão 

interferir diretamente na continuidade da assistência prestada. 

Na situação-problema observaram também a importância de uma comunicação efetiva 

com o cliente e seus familiares, pois a consideram essencial para identificação do estado de 

saúde e para o sucesso do plano de cuidados. Além do mais, descrevem que quando os 

profissionais de saúde esclarecem os problemas, os clientes podem então entendê-los de forma 

realista, participar ativamente da experiência e encontrar soluções de reabilitação para eles, ou 

seja, se tornam ativos no seu processo de recuperação. 

2. Falhas na avaliação e diagnóstico de enfermagem. 

Os residentes referiram que a sobrecarga de trabalho acaba dificultando a avaliação e 

diagnóstico de enfermagem eficientes.  Assim, passa-se a fragmentar os cuidados e os 

problemas do cliente, deixando de vê-los em sua totalidade, o que resulta na prescrição de 

cuidados que não tem relação com os problemas encontrados. Portanto, essas falhas podem 

impossibilitar os cuidados específicos e observação das complicações na administração de dieta 

como demonstrado na situação-problema. 
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Os participantes relatam que, de acordo com a situação-problema, a sobrecarga de 

trabalho pode também favorecer a delegação de responsabilidades, ou seja, os profissionais de 

saúde passaram a delegar os cuidados que são de sua atribuição para outros. Enfatizam que os 

enfermeiros só podem delegar tarefas quando os outros profissionais tenham a preparação 

necessária para as executar, pois se coloca em risco mais uma vez a segurança do cliente. 

Após essa primeira etapa, os residentes elencaram as possíveis causas para os problemas 

identificados. Neste momento, os participantes utilizaram conhecimentos prévios sobre os 

assuntos, a fim de formular as hipóteses explicativas. Dentre as principais causas relatadas, 

destacamos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 9- Apresentação das possíveis causas identificadas na situação-problema apresentada. 

 

Com relação as possíveis causas para os problemas identificados na situação-problema, 

as que mais se destacaram foi a sobrecarga de trabalho e dificuldade na atuação multidisciplinar. 

Quanto a sobrecarga de trabalho, os residentes ressaltam que o enfermeiro também realiza 

trabalhos administrativos e sofre com as altas demandas. Essa sobrecarga aumenta o risco de 

danos desnecessários relacionados aos cuidados de saúde dos clientes hospitalizados, aumenta 

as falhas na avaliação e diagnóstico de enfermagem e pode gerar desmotivação, conflitos e 

insatisfação em alguns profissionais. 

Na dificuldade de atuação multidisciplinar referem que além da dificuldade de 

comunicação entre as equipes, o número de fonoaudiólogos que geralmente atuam nos hospitais 

é muito reduzido quando comparado ao da enfermagem e que uma equipe maior de 

fonoaudiólogos facilitaria o gerenciamento dos distúrbios da deglutição e, consequentemente 

melhora na integração com os enfermeiros. 

POSSÍVEIS CAUSAS DOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NA 

SITUAÇÃO-PROBLEMA 

Alta demanda e sobrecarga de trabalho na enfermagem. 

 

Intervenção de enfermagem deficiente. 

 

Dificuldade na atuação multidisciplinar. 

 

Descomprometimento das categorias profissionais envolvidas. 
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B) Pergunta problematizadora baseada na Situação-Problema 

No final do primeiro encontro, com base nas questões elencadas, foi elaborada uma 

pergunta problematizadora com o objetivo de provocar questionamentos, estimular o 

pensamento crítico-reflexivo do estudante e servir-lhe de estímulo para a coleta de informações 

relevantes para a identificação dos problemas dos clientes com disfagia orofaríngea e os 

cuidados de fonoaudiologia e enfermagem. 

 Quais são os cuidados de fonoaudiologia e enfermagem no cliente com disfagia orofaríngea 

e como se inter-relacionam?  

Com base na pergunta problematizadora, os participantes foram conduzidos a um 

processo de investigação ativa para buscar a informação necessária para responderem a questão 

de pesquisa. Eles foram estimulados a pesquisarem em livros e artigos e neste momento foi 

possível observar o propósito da ABP que estimula os participantes a possuírem uma atitude 

ativa na construção do seu próprio conhecimento. 

Os participantes apresentaram as estratégias de busca utilizadas e em seguida, foram 

apresentadas e debatidas as informações trazidas sobre a questão construída no encontro prévio. 

Foram apresentadas as informações e conhecimentos adquiridos a respeito dos cuidados 

de fonoaudiologia e enfermagem encontrados na situação-problema e para além dela. Os 

participantes se mostraram mais seguros, fazendo melhores definições e relacionando com os 

problemas com mais facilidade.  

A pesquisadora esteve sempre atenta a todas as afirmações e especulações, corrigindo 

possíveis erros e esclarecendo as dúvidas que restaram. Os residentes foram muito 

participativos durante todo o encontro. Todos levaram resumos dos conteúdos que pesquisaram 

para discussão no grupo e mostraram-se empenhados a sanarem as dúvidas e aprenderem os 

conteúdos.  

As discussões nos grupos tanto no primeiro encontro quanto no segundo precisaram ser 

estendidas quanto ao tempo, a pedido dos participantes, pois estavam bastante entusiasmados. 

Demonstra-se então que se apresentou como uma estratégia adequada de ensino-aprendizagem, 

uma vez que as discussões se mostraram pertinentes e que cada participante do grupo teve a 

oportunidade de aprender com o outro.  
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Apesar da busca e discussão terem sido bastante esclarecedoras e satisfatórias, os residentes 

solicitaram uma explanação formal por parte da pesquisadora, demonstrando que ainda estão 

enraizados nos modelos de ensino tradicionais. Entretanto, durante a explanação o grupo foi 

bastante participativo e crítico, transformando, assim, o lugar de mera transmissão de 

conhecimentos. 

5.3 SOBRE A AVALIAÇÃO DOS RESIDENTES ACERCA DA METODOLOGIA 

ABORDADA. 

Ao final do segundo encontro os residentes responderam um questionário de avaliação da 

metodologia de ensino utilizada. O questionário continha três perguntas abertas, como segue: 

1-Descreva sua avaliação sobre o tema da oficina. Qual a contribuição para sua prática 

profissional? 2-Descreva sua avaliação sobre a metodologia, da Aprendizagem Baseada em 

Problemas, aplicada na oficina. Quais os pontos positivos e negativos? 3 -  Sugestões para 

atividades futuras (Apêndice 6, p. 88).   

 As opiniões do grupo sobre a aprendizagem baseada em problemas foram 98% positivas, 

destacamos abaixo algumas respostas que evidenciam isso:  

[Oficina produtiva, possibilitou aprimorar o conhecimento acerca do cuidado 

ao cliente disfágico. Pude compartilhar conhecimentos e vivências 

profissionais] Res – I. 

“[... faz com que a gente reflita e construa um pensamento crítico-reflexivo] 

Res – A. 

[De início o estudo de caso me causou estranheza, receio e falta de 

conhecimento (meu). Após pesquisar, o posicionamento foi outro e trouxe 

experiência do tema abordado. Metodologia dinâmica e muito agregadora] Res 

– J. 

[Já havia tido contato com a metodologia. O mesmo tem como ponto positivo 

estimular a visão crítica ao ser exposto o problema visto na prática] Res – M. 

[Ponto positivo é o aprofundamento da visão quanto o trabalho 

multiprofissional. Através dessa metodologia é possível levantar as melhores 

soluções juntos] Res – L. 

 

Em síntese os alunos consideraram como aspectos positivos o fato de trabalhar com 

problemas reais que estimulam a busca pelo conhecimento e estimular o pensamento crítico-

reflexivo. Também destacaram que o método para uma maior interação e o trabalho em equipe, 

além de estimular a pesquisa cientifica.   

Apenas dois participantes descreveram pontos negativos, e dentre os que identificaram, 

destacam-se o fato de não ser possível realizar vivência prática, neste caso específico, e que o 
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método depende de um grupo interessado e participativo e que se isso não ocorresse a 

metodologia não atenderia o seu propósito. 

Sendo assim, dentre as possíveis e sugestões para atividades futuras com a ABP descritas 

pelos residentes, destacamos o seguinte:   

[Acho que seria muito interessante levar essa abordagem com o cliente 

disfágico para outras equipes do hospital] Res – L. 

 “[...mais encontros com essa abordagem com outras temáticas e outros 

profissionais] Res – N. 

[Acredito que seria muito interessante abordar o assunto com as equipes dos 

setores para que todos consigam trabalhar com o cliente disfágico com mais 

qualidade]Res – Q. 

  

Com isso, podemos observar que em suma, as propostas dos residentes é que essa 

metodologia seja adotada para se trabalhar outros temas de seus interesses, se possível em 

interação constante com outras equipes. 
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5.4   CONSTRUÇÃO DE CATEGORIA TEMÁTICAS 

As categorias temáticas foram delimitadas conforme unidades de significado 

comparáveis e de mesmo conteúdo semântico. A construção das categorias segue conforme o 

quadro abaixo:  

 

Quadro 10: Criação das categorias temáticas a partir das unidades de registro e unidade de significado. 

 

 

 

 

 

UNIDADE DE REGISTRO 

(PALAVRA-CHAVE) 

UNIDADE DE SIGNIFICADO CATEGORIAS 

TEMÁTICAS: 

O fonoaudiólogo não dá o 

feedback para a enfermagem com 

relação a avaliação e conduta com 

o cliente disfágico. 

Comunicação enfermeiro- 

fonoaudiólogo deficiente; 

 Comunicação enfermeiro-

fonoaudiólogo-cliente deficiente; 

Falta de orientação adequada ao 

cliente e família; 

Dificuldade na atuação 

multidisciplinar; 

Dificuldade de adesão e seguimento 

às orientações da equipe 

multidisciplinar; 

 

 

 

 

Comunicação entre 

fonoaudiólogo-enfermeiro-

cliente 

Não foi explicado ao cliente 

quanto aos riscos de 

broncoaspiração. 

Tem que ser comunicado à 

enfermagem quando se indicar via 

alternativa de nutrição. 

Não se envolveu a família e cliente 

no processo de reabilitação da 

doença. 

Enfermeira não tem conhecimento 

do caso do cliente. Não deve ter 

sido feita a passagem de plantão 

Alta demanda e sobrecarga de 

trabalho; 

Descomprometimento das 

categorias profissionais envolvidas; 

Transferência de responsabilidades; 

 

Gerenciamento do cuidado 

de enfermagem 

Falta de compromisso das equipes 

Desvio de função 

Avaliação do cliente incompleta  Intervenção de enfermagem 

deficiente; 

Processo de enfermagem 

no cliente com disfagia 

orofaríngea 

Falta de diagnóstico de 

enfermagem 
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Quadro11 – Etapas do Processo de Enfermagem 

VI. DISCUSSÃO  

Para procedermos à discussão, conforme o método de análise proposto, demonstramos 

anteriormente os problemas identificados pelos participantes. A partir destes dados, 

delimitamos três categorias temáticas, a fim de compreendermos o conteúdo das falas dos 

residentes.  

As categorias temáticas delimitadas referem-se a:  

1ª categoria – O processo de enfermagem no cliente com disfagia orofaríngea. 

2ª categoria – Gerenciamento do cuidado de enfermagem. 

3ª categoria- Comunicação entre fonoaudiólogo-enfermeiro-cliente. 

 

6.1 O PROCESSO DE ENFERMAGEM NO CLIENTE COM DISFAGIA 

OROFARÍNGEA 

O Processo de enfermagem (PE) é uma ferramenta metodológica utilizada para tornar a 

assistência de enfermagem sistemática, organizada em fases, com o objetivo de orientar o 

cuidado profissional de enfermagem, de promover a qualidade no cuidado prestado 

(NOBREGA,2005). 

 O PE tem sido definido como uma forma sistemática e dinâmica de prestar cuidados de 

enfermagem.  Segundo a Resolução COFEN 358/2009, o PE se organiza em 5 etapas: 

1. Coleta de Dados de Enfermagem - Coleta sistematizada de dados dos pacientes e seus 

respectivos problemas; 

2. Diagnóstico de Enfermagem - Identificação de problemas pela análise dos dados 

coletados; 

3. Planejamento de Enfermagem - Determinação dos resultados desejados, “metas 

específicas” e identificação das intervenções para alcançar resultados; 

4. Implementação - Colocação do plano em ação; 

5. Avaliação de Enfermagem - Determinação do sucesso no alcance dos resultados e 

decisão quanto às mudanças a serem feitas. 
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  Para os residentes, as falhas no PE dificultam a detecção precoce da disfagia e a 

estruturação de um plano de intervenção efetivo, pois se deixa de coletar dados importantes 

para realizar a avaliação/ evolução do cliente. 

Assim, o enfermeiro pode identificar o cliente de risco para disfagia já na fase de coleta 

de dados, em que se pode reconhecer a presença de alguma alteração de deglutição e realizar o 

diagnóstico de enfermagem de dificuldade de deglutição ou de nutrição desequilibrada, 

baseado, por exemplo, na Classificação de Diagnóstico de Enfermagem da North American 

Nursing Diagnosis Association (NANDA), que define como deglutição prejudicada qualquer 

alteração no mecanismo de deglutição, que acomete estruturas e funções das fases oral, faríngea 

e esofágica e como nutrição desiquilibrada, a ingestão insuficiente de nutrientes para satisfazer 

as necessidades metabólicas (ANTUNES, 2010; SILVA,2009).  

Dessa forma, o diagnóstico de enfermagem possibilita a elaboração de intervenções, em 

que o enfermeiro é responsável pelo planejamento dos cuidados básicos, manutenção, 

promoção do bem-estar e conforto do cliente, os enfermeiros então ajudam o cliente a 

desenvolver os 14 componentes básicos de Virgínia Henderson.  

No contexto da DOF, Henderson ressalta também das questões pertinentes à necessidade 

de nutrição/hidratação cujo enfoque do enfermeiro deve ser para a investigação de dificuldade 

de engolir, quantidade de líquidos ingeridos/dia e a necessidade de ajuda para comer e/ou beber 

(SILVA,2009). 

 A implementação do cuidado do cliente com DOF está ligada a avaliação em que o 

enfermeiro pode observar e registrar como está o processo de deglutição desse cliente, devido 

a facilidade de seu acompanhamento contínuo e promover a implementação de medidas gerais 

de adaptação à disfagia. 

As avaliações de enfermagem fornecem a base para a seleção das suas 

intervenções a fim de atingir resultados satisfatórios, além de fornecerem dados que, 

muitas vezes, não são colhidos durante o exame médico ou mesmo fonoaudiológico, 

já que são os funcionários de enfermagem que estão o tempo todo com o cliente 

durante as medicações, ministração da dieta e cuidados gerais. Além disso, podem 

identificar os clientes que apresentarem risco nutricional colaborando com a qualidade 

da atenção à saúde dos mesmos (GUEDES, 2009, p.32). 

 

Assim, foi discutido no grupo que a não detecção ou a detecção tardia da disfagia 

orofaríngea eleva o tempo de internação do cliente, tempo de uso de sonda nasoenteral e 

favorece o aparecimento de pneumonia aspirativa, justificando a importância de um PE 
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eficiente que norteie o raciocínio clínico e a tomada de decisão diagnóstica, de resultados, de 

intervenções e de comunicação para outros profissionais de saúde, em que se destaca o 

fonoaudiólogo no atendimento a esses clientes. 

6.2 GERENCIAMENTO DO CUIDADO DE ENFERMAGEM 

Entende-se a gestão do cuidado em saúde, como o provimento ou disponibilização das 

tecnologias de saúde, com vistas ao bem-estar, segurança e autonomia, sendo realizada em seis 

dimensões: individual, familiar, profissional, organizacional, sistêmica e societária (CECÍLIO, 

2011). 

No processo de trabalho do enfermeiro a gestão do cuidado acontece em duas dimensões 

complementares entre si: a dimensão gerencial, cujo objeto é a organização do trabalho e os 

recursos humanos de enfermagem, e a dimensão assistencial, com seu objeto de intervenção 

voltado para as necessidades de cuidado do cliente (MORORO et al., 2017).  

Os participantes identificaram falhas no gerenciamento do cuidado em ambas dimensões. 

Na dimensão gerencial, o problema surgiu a partir da percepção do grupo de que o problema 

relacionado ao cuidado no cliente com DOF estaria na sobrecarga de trabalho da enfermagem 

e transferência de responsabilidades. 

O grupo discutiu que a carga de trabalho da enfermagem pode ser evidenciada como fator 

de risco para a segurança do cliente disfágico, pois favorece a demora na identificação dos 

sinais e sintomas, o que pode levar a um maior número de desnutrição hospitalar e infecções 

respiratórias.  

A sobrecarga de trabalho favorece também a transferência de responsabilidades, pois é 

possível que o enfermeiro passe a delegar suas funções para os acompanhantes e técnicos de 

enfermagem, visto que, ele não tem como função apenas a assistência ao cliente, mas inclui o 

treinamento e capacitação de profissionais de enfermagem, gerenciamento de insumos e 

materiais, articulação com outros profissionais da saúde e da administração da organização, etc. 

(NOVARETI et al., 2014). 

A dimensão assistencial caracteriza-se pela execução de ações de cuidado de 

enfermagem, tendo como objeto de intervenção as necessidades de cuidado de enfermagem e 

sua finalidade é a de prestar o cuidado integral aos clientes. Essas questões vão de encontro ao 

pensamento de Virgínea Henderson, que se baseava nos elementos básicos dos cuidados para 

elaboração dos planos de cuidados de enfermagem e do atendimento centralizado no cliente. 
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Na dimensão assistencial,  

Os atributos essenciais à gestão do cuidado em enfermagem devem ser 

trabalhados e desenvolvidos durante o processo de formação do enfermeiro através da 

aproximação entre o conhecimento teórico e a prática. Porém, a formação passa pelo 

necessário rompimento com os modelos tradicionais de ensino fundamentados na 

fragmentação de saberes e práticas, e na necessidade do reconhecimento da 

transdisciplinaridade, da ampliação da rede de relações como elementos fundamentais 

para conformação desse novo perfil profissional. Dessa forma, a utilização de métodos 

pedagógicos que possibilitem o reconhecimento do usuário como sujeito singular, a 

vivência e a construção de habilidades de liderança nos espaços do ensino 

possibilitarão fundamentar o enfermeiro para desenvolver habilidades e atitudes 

voltados para interdisciplinaridade (FERREIRA et al.,2012, p.328). 

 

Assim, na perspectiva assistencial, os residentes apontaram a intervenção de 

enfermagem deficiente que apareceu na forma da dificuldade de avaliação e diagnóstico do 

cliente com DOF, podendo interferir novamente na segurança deste cliente. 

 Dessa forma, no gerenciamento do cuidado, além das ações diretas com o cliente, os 

enfermeiros, planejam a assistência, desenvolvem projetos de cuidado com e para os clientes e 

promovem interação com outros profissionais. Portanto, é importante para o fonoaudiólogo 

compreender o gerenciamento do cuidado da enfermagem, pois os resultados do cuidado de 

enfermagem estão orientados pela finalidade de melhoria da qualidade de assistência aos 

clientes (LIMA, 2017).  

 

6.3 COMUNICAÇÃO ENTRE FONOAUDIÓLOGO-ENFERMEIRO-CLIENTE 

O grupo identificou a dificuldade de comunicação na origem de alguns problemas 

selecionados, considerou que muitas vezes as barreiras de comunicação enfrentadas pelos 

profissionais de saúde, clientes e família passam despercebidas, mas que são passíveis de gerar 

grandes prejuízos no cuidado ao cliente disfágico. 

A comunicação é uma necessidade humana básica, é um processo contínuo que torna o 

indivíduo um ser social. Por isso, é essencial para a atuação do profissional de saúde, pois sua 

capacidade de interação está relacionada com as competências profissionais. 

Henderson (1978 apud Stefanelli 1981 p.242) defende que a habilidade no uso da 

comunicação pelo enfermeiro e outros profissionais da área de saúde é indispensável, tanto para 

percepção dos aspectos emocionais como para o desenvolvimento do relacionamento de ajuda 

com o cliente, esse relacionamento afeta todo procedimento a ser realizado, contribuindo para 

o bem-estar do cliente.  
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A comunicação entre os profissionais, os gestores e os clientes configura-se em uma peça-

chave. É um elemento essencial no cuidado, em suas variadas formas, tem um papel de 

instrumento de significância humanizadora e, para tal, a equipe precisa estar disposta e 

envolvida para estabelecer essa relação e entender que é primordial reconhecer o cliente como 

sujeito do cuidado e não passivo a ele (BROCA; FERREIRA,2012). 

A importância da relação cliente, equipe de saúde e família, no processo de 

cuidar inclui a maneira como é passada a notícia do procedimento a ser realizado, a 

clareza com que é abordado o assunto e a abertura que é dada ao cliente e a seus 

familiares para que possam conversar sobre o seu processo de internação, sentimentos 

e dúvidas. A pessoa precisa de ajuda do profissional de saúde na identificação e 

esclarecimento de seus problemas para que possa entendê-los de forma realista, 

participar ativamente da experiência e, se possível, encontrar soluções de reabilitação 

para eles (AVANCI, 2009, p.16). 

 

Assim, a comunicação é essencial para o relacionamento equipe/cliente. Para Pontes 

(2008), pela maneira de se expressar, o profissional de saúde pode identificar os significados 

que o cliente atribui à doença, a hospitalização e ao tratamento. Ela se faz presente em todas as 

ações realizadas com o cliente, seja para orientar, esclarecer, apoiar, confortar ou atender suas 

necessidades básicas. Os profissionais da área de saúde enquanto estão comunicando algo, quer 

verbal quer não verbalmente, estão automaticamente transmitindo conhecimentos aos seus 

clientes (Henderson 1978 apud Stefanelli 1981 p.242). 

Uma outra questão que apareceu fortemente na fala dos residentes foi a falha de 

comunicação entre as equipes de fonoaudiologia e enfermagem, ou seja, a dificuldade de 

atuação multidisciplinar, referem que a integração multiprofissional é pouco explorada na 

residência.  Porém ressaltam a sua importância para a efetividade do cuidado, destacam que o 

trabalho em equipe resulta em maior produtividade, melhoria na informação e tomada de 

decisões com o cliente disfágico.  

Destacou-se a importância de o fonoaudiólogo comunicar à enfermagem sobre o seu 

atendimento, reforçar condutas necessárias durante a oferta de alimentação (volume, postura, 

sinais e sintomas de aspiração) e o mesmo para enfermagem, pois seu olhar integral para o 

cliente favorece a troca de informações e a qualidade da atenção à saúde dos mesmos. 

A segurança do cliente internado é uma grande preocupação e a comunicação é um 

determinante da qualidade e da segurança na prestação de cuidados. Sendo assim, para se ter 

uma efetividade na assistência se faz necessário profissionais preparados e capacitados para 

construir uma relação estruturada através da qualidade das informações trocadas, diminuindo 
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os riscos e falhas para o cliente, promovendo qualidade na saúde sem gerar danos (ANDRADE, 

2013).  

Uma relação de comunicação eficiente entre todos os membros da equipe contribui para 

que as inter-relações profissionais estabelecidas no trabalho delimitem, melhor se a assistência 

ao cliente será ou não humanizada. E para que o processo de humanização seja efetivo, 

transformador e se realize, é imprescindível estreitar os laços de comunicação, de forma a 

desvendar e respeitar o ser profissional, favorecendo assim a compreensão contínua da 

realidade do cliente e do trabalhador (BROCA; FERREIRA,2012). 

Os participantes também criticaram a falha de comunicação na passagem de plantão. 

Destacam que se feita de maneira ineficiente, não se pode assegurar a continuidade da 

assistência prestada.  

A passagem de plantão é parte do cotidiano de qualquer hospital e deve seguir um roteiro 

que garanta que as principais informações, especialmente aquelas que incidirão em ações para 

quem começa o novo plantão, seja realizada de forma efetiva e com rapidez, a fim de que os 

clientes continuem de forma quase ininterrupta os cuidados a beira leito e que nenhuma 

informação importante se perca. 

Além de proporcionar a interação entre pacientes, familiares e equipe 

multidisciplinar, possibilita o esclarecimento de dúvidas quanto à evolução do estado 

de saúde e à terapêutica adotada, aos procedimentos a serem realizados, às normas e 

rotinas existentes na instituição ou unidade de internação, bem como fornece dados 

referentes à funcionalidade da estrutura hospitalar. Desperta, ainda, um sentimento de 

confiança, permitindo que os pacientes se sintam satisfeitos e seguros, o que, 

consequentemente, minimiza a tensão e a ansiedade que podem vir a influenciar seu 

quadro clínico (PEREIRA,2011). 

 

Assim, a comunicação é uma competência necessária aos profissionais de saúde, os quais 

devem estar atentos aos conteúdos informativos e também aos resultados desse processo 

comunicativo, pois quando a equipe trabalha de forma efetiva, tendo uma boa comunicação de 

forma clara e precisa refletirá positivamente nos processos assistenciais e, consequentemente, 

na qualidade dos serviços e segurança do paciente (MATEUS et al., 1998). 
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6.4 NEXOS DO CUIDADO DE FONOAUDIOLOGIA E ENFERMAGEM 

A partir da discussão envolvendo todos os participantes e das descrições das categorias 

estabelecemos os nexos do cuidado, em que se encontrou os principais achados demonstrados 

no quadro abaixo: 

CUIDADOS DE 

FONOAUDIOLOGIA  

NEXOS DOS CUIDADOS 

DE FONOAUDIOLOGIA E 

ENFERMAGEM 

CUIDADOS DE 

ENFERMAGEM 

Avaliação direta (introdução 

de dieta por via oral) e indireta 

da deglutição indireta (sem 

introdução de qualquer tipo de 

dieta por via oral). Prescreve e 

participa de avaliação 

instrumental da deglutição.  

Avaliação da disfagia 

orofaríngea. 

Avaliação da aceitação da dieta, 

avaliação do estado de 

nutrição/hidratação, 

medicações e observação de 

sinais e sintomas de aspiração 

Reabilitação da deglutição, 

reavaliação da 

capacidade/incapacidade de 

deglutir, de acordo com a 

evolução clínica e preparação 

para alta hospitalar.  

Planejamento terapêutico 

do cliente com disfagia 

orofaríngea  

 

Monitoramento do cliente com 

disfagia orofaríngea, 

reavaliação da 

capacidade/incapacidade de 

deglutir, de acordo com a 

evolução clínica e preparação 

para alta hospitalar. 

 

Recomendações de postura 

segura para alimentação, 

consistência e volume da dieta. 

Indicação de via alternativa de 

alimentação. 

Intervenção: medidas de 

adaptação à disfagia 

orofaríngea 

Elevação de cabeceira durante a 

oferta de alimentos, 

higienização oral, cuidados com 

o ritmo e velocidade da oferta 

de alimentos. Indicação de via 

alternativa de alimentação. 

Comunicar ao enfermeiro 

sobre o atendimento realizado, 

reforçar condutas necessárias 

durante a oferta de 

alimentação; orientação ao 

cliente e seus cuidadores sobre 

Cuidados 

interdependentes: 

Comunicação 

fonoaudiólogo-enfermeiro-

cliente 

Educação em saúde 

Comunicar ao fonoaudiólogo 

sobre a identificação de clientes 

com disfagia e sua evolução; 

orientação ao cliente e seus 

cuidadores sobre as medidas de 

adaptação à disfagia e 
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         Quadro 12: Nexos dos cuidados de enfermagem e fonoaudiologia, elaborados pela pesquisadora. 

Assim, esclarecendo os nexos do cuidado de fonoaudiologia e enfermagem no cliente 

com disfagia orofaríngea, que foi objeto deste estudo, pode-se observar que a assistência do 

fonoaudiólogo e do enfermeiro ao cliente disfágico conduz a uma situação que se inter-

relacionam, e nessa interação, o que se observa é a possibilidade de prevenir e/ou minimizar os 

quadros de transtornos de deglutição e suas possíveis complicações. Desta forma descreveu-se 

os principais nexos encontrados:  

 

1. Avaliação da disfagia orofaríngea  

O fonoaudiólogo e o enfermeiro podem fazer a avaliação da disfagia dentro de suas 

atribuições. Sendo assim, o enfermeiro observará a aceitação de dieta, irá avaliar o estado de 

nutrição e hidratação do cliente e os cuidados na oferta de medicação, pois esses clientes muitas 

vezes necessitam também de alternativas para a administração de medicamentos.  

O enfermeiro através do histórico de enfermagem irá registrar os dados que permitam a 

identificação e análise das situações do cliente com disfagia orofaríngea a fim de determinar o 

diagnóstico de enfermagem de dificuldade de deglutição ou nutrição desiquilibrada. A partir do 

diagnóstico de enfermagem será possível encaminhar o cliente com alteração da deglutição que 

exijam atendimento fonoaudiológico (FERREIRA et al.,2016).   

O fonoaudiólogo fará a avaliação clínica da deglutição que normalmente inclui a coleta 

de informações a respeito da dificuldade de deglutição e revisão da história médica. Preconiza-

se também a complementação da avaliação clínica com métodos objetivos (avaliação 

instrumental). 

 O exame clínico fonoaudiológico envolve a avaliação das estruturas 

anatômicas envolvidas e do funcionamento de suas fases. Inicia-se verificando 

aspectos de postura, tônus, mobilidade e sensibilidade das estruturas que participam 

do processo da deglutição, sendo esta considerada uma avaliação indireta, uma vez 

que não há oferta de alimento. Em seguida, realiza-se a avaliação direta, com oferta 

de bolos alimentares em diferentes quantidades e consistências, que busca analisar a 

dinâmica da deglutição, inter-relacionando suas diferentes fases (SANTORO et al., 

2011).  
 

 

 

 

as medidas de adaptação à 

disfagia e treinamento sobre a 

técnicas de alimentação e 

deglutição segura. 

treinamento sobre as técnicas de 

alimentação e deglutição 

segura. 
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2. Planejamento terapêutico do cliente com disfagia orofaríngea 

O planejamento terapêutico é um conjunto de alternativas terapêuticas, definidas a partir 

da avaliação, com enfoque multiprofissional e interdisciplinar, que visa obter maior adesão do 

cliente e de seus responsáveis ao tratamento (BRASIL, 2015).  

Assim, o fonoaudiólogo trabalhará o processo de reabilitação do cliente com alteração de 

deglutição, em que podem ser usadas estratégias compensatórias, como:  manobras posturais, 

estímulos sensoriais, variações de volume do alimento e sua consistência, apresentação do 

alimento e controle do ambiente. São utilizadas, também, estratégias terapêuticas diretas (com 

alimento) ou indiretas (sem alimento), como por exemplo algumas manobras específicas de 

deglutição e exercícios neuromusculares (MARTINS,2015).  

Os enfermeiros por sua vez, monitoram o cliente com disfagia orofaríngea em suas 

práticas diárias, pois estão mais próximos dos clientes e conseguem dar uma resposta mais 

breve e segura acerca deste sintoma. Nesta questão, tanto fonoaudiólogos quanto enfermeiros, 

são responsáveis pela reavaliação da capacidade/incapacidade de deglutir, de acordo com a 

evolução clínica e também pela preparação para alta hospitalar. 

 

3. Intervenção: Medidas de adaptação à disfagia orofaríngea 

Nas medidas de adaptação à disfagia, o papel do fonoaudiólogo baseia-se na intervenção 

comportamental da disfagia, caracterizada por modificações dietéticas, mudanças na forma de 

administração da dieta e na posição do paciente, além de adaptações no mecanismo da 

deglutição (LUCHESI et al.,2015). 

De acordo com Virgínia Henderson, o enfermeiro observará uma série de intervenções a 

serem realizadas de forma a melhorar a independência, no cuidado básico de comer e beber 

adequadamente, do cliente com alteração da deglutição, como: posicionamento do cliente e 

alinhamento postural de forma a evitar a aspiração de alimentos líquidos/sólidos; uma boa 

higiene oral (que permite uma melhor avaliação e gerenciamento da deglutição) e os cuidados 

com o ritmo e velocidade da oferta de alimentos. 

 

4. Cuidados Interdependentes: Comunicação fonoaudiólogo-enfermeiro-cliente e 

Educação em saúde 

Segundo Nogueira e Rodrigues (2015), a comunicação efetiva entre a equipe 

multidisciplinar resulta em maior produtividade, melhoria no trabalho em equipe e na tomada 

de decisões. Assim, o enfermeiro no cuidado ao cliente hospitalizado, deve comunicar ao 
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fonoaudiólogo sobre a identificação de clientes com disfagia e sua evolução, já ao 

fonoaudiólogo cabe comunicar ao enfermeiro sobre o atendimento realizado no cliente com 

disfagia orofaríngea e reforçar as condutas necessárias durante a oferta de alimentação. 

  A comunicação do fonoaudiólogo/enfermeiro com o cliente e com a família se dá 

através de orientações sobre as abordagens terapêuticas e relato dos progressos. O cliente e a 

sua família devem ser comunicados sobre as modificações na dieta, os riscos de recorrer a 

alimentos “não seguros” mesmo quando o cliente os solicita, o uso de dispositivos de 

compensação quando necessários, o processo de alimentação e as medidas de emergência 

quando este se engasga.  

Sendo assim, conforme representado na figura abaixo, podemos concluir que os nexos 

do cuidado de fonoaudiologia e enfermagem no cliente com disfagia orofaríngea, favorecem a 

identificação precoce da disfagia, prevenções de complicações clínicas e nutricionais, 

intervenções com meios compensatórios, orientações aos familiares e clientes, aumento da 

adesão ao tratamento e seguimento às orientações e estratégia propostas pela equipe, 

promovendo a melhoria na qualidade dos serviços e segurança do cliente. 

 

                          Figura 2 – Resultado da integração de fonoaudiologia e enfermagem, elaborado pela pesquisadora. 
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VII. PROTOCOLO DE CUIDADOS DE FONOAUDIOLOGIA E ENFERMAGEM 

PARA O CLIENTE COM DISFAGIA OROFARÍNGEA 

O objetivo final deste Mestrado Profissional em Ensino na Saúde caracteriza-se pela 

elaboração de produtos de natureza educacional, visando à melhoria do ensino e aprendizagem no 

espaço de trabalho em saúde.  

A discussão sobre os nexos do cuidado de Fonoaudiologia e enfermagem pelos residentes 

participantes na pesquisa, geradas na aplicação da ABP apontou algumas demandas fundamentais: 

Avaliação da disfagia orofaríngea, intervenção através de medidas de adaptação à disfagia 

orofaríngea, planejamento terapêutico do cliente com disfagia orofaríngea e Cuidados 

interdependentes: Comunicação fonoaudiólogo-enfermeiro-cliente/Educação em saúde. 

Essas questões se fazem importante, pois conforme citado por Virgínia Henderson (1961), 

a satisfação na necessidade do comer e beber proporciona um estado nutricional equilibrado 

favorecendo a saúde física e emocional, prevenindo ou adiando o aparecimento de patologias. 

Ao satisfazer a necessidade de Comer e Beber, segundo Henderson, o ser humano ingere 

nutrientes essenciais para viver, crescer, manter o equilíbrio e manter a saúde, portanto, uma boa 

alimentação é condição indispensável para a reabilitação do cliente no contexto hospitalar. Assim, 

o cliente com alteração de deglutição necessita de acompanhamento clínico e cuidados 

sistemáticos que se baseiam na necessidade do trabalho em equipe para uma assistência adequada 

e cuidados específicos que possam direcionar a equipe que acompanha este cliente (MACHADO 

et al., 2017). 

Deste modo, a discussão dessas demandas permitiu a elaboração de um Protocolo de 

cuidados de fonoaudiologia e enfermagem para o cliente com disfagia orofaríngea. O protocolo 

tem como proposta nortear o cuidado de fonoaudiologia e enfermagem ao cliente com disfagia 

orofaríngea. 

Sendo assim, este projeto traz como produto à construção de um protocolo de cuidados 

de fonoaudiologia e enfermagem para o cliente com disfagia orofaríngea, partindo desde a 

avaliação, perpassando o planejamento e implementação dos cuidados de fonoaudiologia e 

enfermagem até as questões de comunicação que envolvem todo o processo. Almejamos com este 

protocolo estabelecer os objetivos, responsabilidades e fluxos, contribuindo na formação 

qualificada e assistência de excelência aos clientes com disfagia orofaríngea. 
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Quadro 13: Objetivos do Protocolo de cuidados de fonoaudiologia e enfermagem para o cliente com DOF. 

 

PROTOCOLO DE CUIDADOS DE FONOAUDIOLOGIA E ENFERMAGEM NO CLIENTE COM 

DISFAGIA OROFARÍNGEA 

                                                          FONOAUDIOLOGIA 

AVALIAÇÃO DA DISFAGIA OROFARÍNGEA 

AÇÃO DESCRIÇÃO 

Anamnese e exame físico Obter informações como: idade, condição física, 

história clínica, diagnóstico neurológico, estado 

de consciência, quadro respiratório, hábitos 

alimentares, presença de xerostomia/sialorréia, 

duração da refeição e alteração vocal ou de fala. 

Avaliação das estruturas anatômicas envolvidas Observar a mobilidade e funcionalidade dos 

órgãos envolvidos na deglutição (face, lábios e 

língua); Estado de conservação dentária e de 

próteses, sensibilidade peri e intra-oral. 

Avaliação com alimento em diferentes quantidades e 

consistências 

Observar sinais de alteração de deglutição como: 

retardo na deglutição, tosse/engasgo, várias 

tentativas de deglutir, resíduo alimentar em 

PROTOCOLO DE CUIDADOS DE FONOAUDIOLOGIA E ENFERMAGEM NO CLIENTE COM 

DISFAGIA OROFARÍNGEA 

OBJETIVOS 

 Uniformizar os cuidados de fonoaudiologia e enfermagem na avaliação da 

deglutição; 

 Detectar precocemente as alterações de deglutição; 

 Minimizar a ocorrência de complicações decorrentes da disfagia; 

 Garantir a comunicação efetiva entre a equipe de fonoaudiologia e enfermagem; 

 Assegurar que o cliente/familiar esteja capacitado nas medidas de adaptação à 

disfagia. 



71 
 

 
 

cavidade oral, dor para deglutir, falta de ar 

durante a alimentação, etc. 

INTERVENÇÃO: MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO À DISFAGIA OROFARÍNGEA 

AÇÃO DESCRIÇÃO 

Recomendações de postura segura para alimentação  Manter a posição segura: sentada ou cabeceira 

elevada durante a alimentação, a fim de evitar 

aspiração de alimentos. 

Modificações dietéticas, indicação de espessante e 

mudanças na forma de administração da dieta. 

Instituir o tipo de dieta ou espessar os alimentos 

de acordo com a consistência segura 

previamente testada. 

Indicação de via alternativa de alimentação Indicar a via alternativa de alimentação após 

cuidadosa avaliação clínica, junto com exames 

complementares. Nas situações em que a 

disfagia é total e/ou permanente, pode ser 

necessário colocar sonda nasogástrica ou sonda 

de gastrostomia percutânea 

 

PLANEJAMENTO TERAPÊUTICO DO CLIENTE COM DISFAGIA OROFARÍNGEA 

AÇÃO DESCRIÇÃO 

Reabilitação da deglutição Realizar manobras compensatórias para 

minimizar os sinais e sintomas da disfagia como, 

modificações posturais, aumento da 

sensibilidade oral, alterações das características 

dos alimentos, como volume, viscosidade, 

temperatura e sabor; manobras posturais, 

exercícios neuromusculares, etc. 

Reavaliação da capacidade/incapacidade de deglutir,  

de acordo com a evolução clínica 

Tem a finalidade em obter monitorização 

adequada do cliente, analisar a ocorrência de 

complicações ou melhoras. 

Preparação para alta hospitalar. 

 

Instruir o cliente/cuidador/família sobre as 

medidas de adaptação à disfagia. 
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CUIDADOS INTERDEPENDENTES: COMUNICAÇÃO FONOAUDIÓLOGO-ENFERMEIRO-

CLIENTE / EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

AÇÃO DESCRIÇÃO 

Comunicar ao enfermeiro sobre o atendimento realizado e 

reforçar as condutas necessárias durante a oferta de 

alimentação (volume, postura, sinais e sintomas de 

aspiração) 

Favorecer/facilitar o entrosamento 

multidisciplinar, aproximando fonoaudiólogos e 

enfermeiros, primando pela qualidade da 

assistência do cliente disfágico. 

Orientar ao cliente e seus cuidadores sobre as medidas de 

adaptação à disfagia; treinar os clientes e seus 

familiares/cuidadores as técnicas de alimentação e 

deglutição segura 

Promover integração entre 

fonoaudiólogo/cliente, capacitando a 

família/cuidador para prestar os cuidados 

adequados ao cliente disfágico. 

Quadro 13: Protocolo de cuidados de fonoaudiologia para o cliente com DOF. 

PROTOCOLO DE CUIDADOS DE FONOAUDIOLOGIA E ENFERMAGEM NO CLIENTE COM 

DISFAGIA OROFARÍNGEA 

                                                          ENFERMAGEM 

 

AVALIAÇÃO DA DISFAGIA OROFARÍNGEA 

AÇÃO DESCRIÇÃO 

Anamnese e exame físico Obter informações como: idade, condição física, 

história clínica, diagnóstico neurológico, estado 

de consciência, quadro respiratório, hábitos 

alimentares, presença de xerostomia/sialorréia, 

duração da refeição e alteração vocal ou de fala. 

Avaliação da aceitação de dieta e medicamentos  Investigar a dificuldade de engolir os líquidos/ 

alimentos e as medicações. 

Avaliação do estado de nutrição/hidratação Analisar a quantidade de alimento e líquidos 

ingeridos/dia e a necessidade de ajuda para 

comer e/ou beber. 

 

Observação dos sinais e sintomas de aspiração 

 
  

Observar tosse/engasgo, falta de ar durante a 

alimentação, febre etc. 
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INTERVENÇÃO: MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO À DISFAGIA OROFARÍNGEA 

AÇÃO DESCRIÇÃO 

Ajuste postural do cliente  Manter a posição segura: sentada ou cabeceira 

elevada durante a alimentação, a fim de evitar 

aspiração de alimentos. 

Auxiliar o uso de espessante, Higienização oral Observar o uso do espessante em todas as 

consistências prescritas, manter higiene rigorosa 

da boca, privilegiando a hidratação das mucosas. 

Cuidados com o ritmo e velocidade da oferta de alimentos Orientar a colocação de pequenas quantidades 

de alimentos na boca e só introduzir alimentos 

quanto tiver certeza de que os anteriores foram 

deglutidos. 

Indicação de via alternativa de alimentação Indicar a via alternativa de alimentação após 

cuidadosa avaliação clínica, junto com exames 

complementares. Nas situações em que a 

disfagia é total e/ou permanente, pode ser 

necessário colocar sonda nasogástrica ou sonda 

de gastrostomia percutânea. 

PLANEJAMENTO TERAPÊUTICO DO CLIENTE COM DISFAGIA OROFARÍNGEA 

AÇÃO DESCRIÇÃO 

Monitoramento do cliente com disfagia orofaríngea Observar e registrar como está o processo de 

deglutição do cliente, devido a facilidade de seu 

acompanhamento contínuo.  

Reavaliação da capacidade/incapacidade de deglutir,  

de acordo com a evolução clínica 

Tem a finalidade em obter monitorização 

adequada, analisar a ocorrência de complicações 

ou melhoras. 

Preparação para alta hospitalar. 

 

Instruir o cliente/cuidador/família sobre as 

medidas de adaptação à disfagia. 
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CUIDADOS INTERDEPENDENTES: COMUNICAÇÃO FONOAUDIÓLOGO-ENFERMEIRO-

CLIENTE / EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

AÇÃO DESCRIÇÃO 

Comunicação ao fonoaudiólogo sobre a identificação de 

clientes com disfagia e sua evolução; 

Favorecer/facilitar o entrosamento 

multidisciplinar, aproximando enfermeiros e 

fonoaudiólogos, primando pela qualidade da 

assistência do cliente disfágico. 

Orientar ao cliente e seus cuidadores sobre as medidas de 

adaptação à disfagia; treinar os clientes e seus cuidadores as 

técnicas de alimentação e deglutição segura 

Promover integração entre enfermeiro/cliente, 

capacitando a família/cuidador para prestar os 

cuidados adequados ao cliente disfágico. 

Quadro 15: Protocolo de cuidados de enfermagem para o cliente com DOF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

 
 

VIII. CONCLUSÃO 

Neste estudo foram identificadas questões que envolvem o cliente hospitalizado a partir 

da discussão de uma situação-problema de cliente hospitalizado com disfagia orofaríngea, com 

os residentes de enfermagem. Estas situações não estão associadas somente aos sinais e 

sintomas de sua doença, mas também com o ambiente em que se encontram, com sua família, 

os cuidados de fonoaudiologia e enfermagem a que são submetidos e a importante interação, 

fonoaudiólogo-cliente/enfermeiro-cliente durante a hospitalização.  

Assim, o uso da ABP contribuiu para o aperfeiçoamento da aprendizagem, onde os 

residentes aprenderam de maneira significativa por meio da investigação e reflexão crítica sobre 

seus problemas cotidianos, relacionando-os a realidade e, por conseguinte, transformando-a.  

Enquanto pesquisadora e fonoaudióloga da assistência pude observar um exemplo da 

transformação da realidade que foi o aumento dos encaminhamentos para avaliação 

fonoaudiológica pela equipe de enfermagem, após a oficina de “Nexos do Cuidado de 

Fonoaudiologia e Enfermagem em Clientes com Disfagia Orofaríngea” realizada com os 

residentes participantes. 

Aponta-se como limitações da pesquisa, a partir da revisão integrativa da literatura, o 

quantitativo reduzido de estudos relacionados ao cuidado integrado de fonoaudiologia e 

enfermagem no cuidado ao cliente com disfagia orofaríngea.  Assim, esta pesquisa torna-se 

relevante por ser mais um instrumento para conhecimento sobre a temática.  

Ressaltamos a importância do protocolo de cuidados de fonoaudiologia e enfermagem do 

cliente com DOF, pois espera-se que possa fornecer subsídios para atuação de fonoaudiólogos 

e enfermeiros, melhorando assim a qualidade da assistência e segurança destes clientes.  

Por último, mas não por fim, espera-se que esta pesquisa promova maior discussão acerca 

dos cuidados de fonoaudiologia e enfermagem no cliente com disfagia orofaríngea, além de 

motivar o debate em outros serviços e unidades e estimular o trabalho multidisciplinar entre 

enfermeiro, fonoaudiólogo e demais profissionais de saúde, contribuindo para a formação 

qualificada e assistência de excelência a esses clientes. 
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Antes de decidir se deseja participar (de livre e espontânea vontade) você deverá ler e 
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identidade e a confidencialidade da entrevista na divulgação dos resultados. Esclarecemos 

também que você não terá prejuízo ou compensações financeiras.  
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será garantido o tempo suficiente para que decida autonomamente se deseja ou não 

participar e que em caso de dúvidas, será garantido e informado o seu direito de 

consultar pessoas de sua confiança para após isso dar o seu consentimento; 

2) O(a) Sr. (a) receberá respostas ou esclarecimentos sobre quaisquer dúvidas acerca 

dos procedimentos e outros assuntos relacionados com a pesquisa, ainda que isto 

possa afetar a sua vontade de continuar dela participando; 

3) O(a) Sr.(a) terá liberdade de retirar o seu consentimento a qualquer momento e 

deixar de participar da pesquisa; 

4) Observa-se que o estudo não apresenta riscos significativos, pois as informações 

coletadas ficarão sob a responsabilidade dos pesquisadores e será tomado o devido 

cuidado para que a sua identidade não seja exposta; 

5)  Os resultados serão divulgados por meio de Periódicos Científicos, Anais de 

Congressos Científicos, Trabalhos de Conclusão de Cursos de Graduação, 

Especialização, Mestrados e Doutorados, Livros Impressos e Eletrônicos e que 

neles se manterá o caráter confidencial das informações relacionadas a sua 

privacidade; 

6) Que os pesquisadores relacionados neste documento poderão obtergravação de voz 

e fotos para fins de pesquisa científica/ educacional.As gravações e fotos ficarão 

sob a propriedade do grupo de pesquisadores pertinentes ao estudo e sob sua 

guarda. 

7) Que sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou 

com a instituição. 

Registramos ainda que, após a concordância de sua participação O(a) Sr.(a) tem direito à 

indenização, caso ocorra algum descumprimento de tais prerrogativas,  conforme item 

V.7 da resolução 466/12 do CNS. 

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio 

Pedro, para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais 

informações: E.mail: etica@vm.uff.br Tel/fax: (21) 26299189 

O Sr(a) receberá uma via deste termo, assinada e rubricada em todas as suas folhas, onde 

consta o telefone do pesquisador responsável, podendo tirar as suas dúvidas sobre o 

projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento. 

 Eu, __________________________________________, RG n°__________________, 

declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de 

pesquisa acima descrito. 

 

 Rio de janeiro, _____ de ____________ de _______  

Assinatura Participante: _____________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável: ________________________________ 
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- APÊNDICE 3 – 

 

DIÁRIO DE CAMPO 

 

INSTRUMENTOS ESPECÍFICOS 

 

1 – Quadro1: Registro dos fatores relacionados a situação-problema e suas questões – 1° Encontro 

 

 PROBLEMAS 

DO CLIENTE 

PROBLEMAS DA 

EQUIPE 

POSSÍVEIS 

CAUSAS 

    

FATORES RELACIONADOS 

A SITUAÇÃO – PROBLEMA 

   

 

 

   

 1-  

POSSÍVEIS QUESTÕES 

DA SITUAÇÃO – PROBLEMA 

 
2- 
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- APÊNDICE 4- 

ROTEIRO 1 – 1° ENCONTRO PRESENCIAL 

 

ETAPA ORIENTAÇÃO PARA 

OS PARTICIPANTES E 

OBJETIVOS 

QUALIDADE 

DO 

TRABALHO 

TEMPO 

 

ATIVIDADE 

TEMPO 

 

SIMULAÇÃO 

ESTRATÉGIA MATERIAL/ 

RECURSO 

DINÂMICA DE 

APRESENTAÇÃO 

OBJETIVO: Apresentar a 

metodologia a ser aplicada. 

GRUPO 15` 14:30 – 14:45 - - 

ENTREGA DAS 

SITUAÇÕES-

PROBLEMA 

OBJETIVO: Apresentar os 

principais problemas que 

vivenciam na residência 
com relação aos clientes 

disfágicos. 

GRUPO  20` 14:45 – 15:05  

 

- 

 

 

- 

LEVANTAMENTO DOS 

PROBLEMAS DE CADA 

SITUAÇÃO 

OBJETIVO: Debater e 

relacionar as principais 

situações, questões ou 

problemas que vivenciam 

na residência com relação 

aos clientes disfágicos. 

GRUPO  

20` 

15:05 – 15:25 REGISTRO: Álbum 

seriado + Diário de 

campo+ Instrumento 

específico. 

QUADRO 1 

 

Caneta pilot. 

SELEÇÃO DOS 

PRINCIPAIS 

PROBLEMAS 

OBJETIVO: selecionar as 

situações, questões ou 

problemas prioritários. 

GRUPO 20` 15:25 – 15:45 REGISTRO: Álbum 

seriado + Diário de 

campo.  

 

Caneta pilot. 

ELABORAÇÃO DA 

QUESTÃO DE 

APRENDIZAGEM 

OBETIVO: Formular 

possíveis razões para a 

existência ou manutenção 

do problema selecionado. 

GRUPO 20` 15:55 – 16:15 REGISTRO: Álbum 

seriado + Diário de 

campo.  

 

Caneta pilot. 

ORIENTAÇÕES 

ACERCA DA BUSCA DE 

INFORMAÇÕES 

OBJETIVO: Orientar as 

estratégias de busca de 

informações para os 

participantes da pesquisa. 

GRUPO 5` 16:15 – 16:20 REGISTRO: Álbum 

seriado + Diário de 

campo.  

 

Caneta pilot. 

INTERVALO OBJETIVO: Promover 

confraternização. 

- 15` 16:20 – 16:35 _ Lanche 
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- APÊNDICE 5 – 

 

ROTEIRO 2 – 2° ENCONTRO PRESENCIAL 

 

ETAPA ORIENTAÇÃO PARA OS 

PARTICIPANTES E 

OBJETIVOS 

QUALIDADE 

DO 

TRABALHO 

TEMPO 

 

ATIVIDADE 

TEMPO 

 

SIMULAÇÃO 

ESTRATÉGIA MATERIAL/ 

RECURSO 

APRESENTAÇÃO 

DO RESULTADO DA 

PESQUISA 

OBJETIVO: Promover a análise 

do grau de conhecimento, sobre 

o problema após discussão das 

informações. 

 

 

INDIVIDUAL 

 

20` 

 

 

14:00 – 14:20 

 
Registro: Diário 

de campo 

 

 - 

DISCUSSÃO DOS 

NEXOS DO 

CUIDADO 

FONOAUDIOLOGIA/ 

ENFERMAGEM 

OBJETIVO: Debater os 

conhecimentos adquiridos a 

respeito das diversas dimensões 

da situação problema. 

 

 

GRUPO 

 

 

30` 

 

14:20 – 14:50 

Registro: Papel 

pardo + Álbum 

seriado + Diário 

de campo  

 

 

Canetinhas+ 

pilot 

AVALIAÇÃO FINAL OBJETIVO: Conhecer 

impressões sobre as situações-

problemas, sua contribuição para 

o conhecimento dos 

participantes e para o processo 

de ensino/aprendizagem 

 

GRUPO 

 

20` 

 

 

14:50 – 15:10 

Registro: Diário 

de campo + 

 instrumento 

específico 

QUADRO 2 e 

FORMULÁRIO 

1 

_ 

INTERVALO OBJETIVO: Promover  

Confraternização. 

-  

20` 

 

15:10 – 15:30 
_ Lanche 
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- APÊNDICE 6- 

 

FORMULÁRIO 1 – AVALIAÇÃO – 2° ENCONTRO 

 

 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA OFICINA DE ORIENTAÇÃO DE CUIDADOS DE ENFERMAGEM PARA CLIENTES 

COM DISFAGIA 

 

1- Descreva sua avaliação sobre o tema da oficina. Qual a contribuição para sua prática profissional?  

 

2- Descreva sua avaliação sobre a metodologia, da Aprendizagem Baseada em Problemas, aplicada na oficina. Quais os pontos positivos e 

negativos? 

 

 

3- Sugestões para atividades futuras: 
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-ANEXO 1- 
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