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RESUMO 

 
SANTA MARIA, S. L. Reabilitação fonoaudiológica da disfagia junto a Equipe 
Multiprofissional de Terapia Nutricional. 2016. 82 f. Dissertação de Mestrado – 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2016. 
 
INTRODUÇÃO: A Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional (EMTN) é 
obrigatória nos hospitais brasileiros por determinação da ANVISA (Portaria 
SVS/MS nº 337). A EMTN é definida como um grupo formal constituído por, pelo 
menos, um dos seguintes profissionais: médico, nutricionista, enfermeiro e 
farmacêutico. A inclusão do fonoaudiólogo nessa equipe é opcional, embora seja 
função específica do fonoaudiólogo a reabilitação das disfagias orofaríngeas, que 
acometem um número relevante dos pacientes que recebem os cuidados da 
EMTN. Além disso, o fonoaudiólogo também participa do diagnóstico de outras 
alterações de deglutição, por meio de avaliação funcional, definindo e realizando 
o tratamento a fim de habilitar ou reabilitar, compensar e/ou adaptar as funções 
orais afetadas. OBJETIVO: Descrever e analisar a intervenção fonoaudiológica 
na reabilitação de quadros disfágicos em pacientes sob os cuidados da EMTN. 
MÉTODO: Trata-se de estudo quantitativo e descritivo. A amostra foi composta, 
por conveniência, a partir do fluxo de pacientes na EMTN do Hospital (no período 
de 60 dias) com diagnóstico de Disfagia Orofaríngea Neurogênica ou Disfagia 
Orofaríngea Mecânica com grau grave e uso de via alternativa para alimentação. 
RESULTADOS: Foram analisados 32 pacientes, com média de idade de 72,9 
anos (dp=12,7). O diagnóstico médico mais frequente foi a doença neurológica 
progressiva com 46,9%. O diagnóstico fonoaudiológico de disfagia orofaríngea 
neurogênica progressiva foi o mais frequente, com 50%. Quando comparados os 
marcadores fonoaudiológicos para disfagia, na avaliação e na alta hospitalar, 
observou-se significância estatística com variação de p = <0,001 a 0,049. Houve 
redução nos quadros de pneumonias, de 54,1% para 3,1%, assim como 
associação estatisticamente significativa entre o prognóstico da fonoaudiologia de 
Liberação de Via Oral (LVO) com 68,2% de dieta por Via Oral (VO) na alta. 
Quanto a via alimentar na alta hospitalar nota-se que os marcadores apresentam 
melhora de status, com significância estatística sobretudo para pacientes com 
dieta exclusiva por VO na alta. Em relação aos tipos de dieta, observou-se que 
pacientes com disfagia neurogênica progressiva receberam alta com índice maior 
para dieta modificada (63,6%), assim como houve melhora de status dos 
marcadores de grave para adequado e leve principalmente em pacientes com 
dieta sólida na alta hospitalar. CONCLUSÃO: a reabilitação fonoaudiológica da 
disfagia, em pacientes acompanhados pela EMTN, foi eficaz: 65,6% dos 
pacientes retornaram a alimentação para VO de forma exclusiva ou por prazer 
alimentar. Tal resultado dependeu do trabalho fonoaudiológico, mas a partir da 
ação multi e interprofissional na EMTN, em função da qual potencializam-se as 
atuações de cada especialidade profissional envolvida.   
 
Palavras-chave: Fonoaudiologia, Disfagia, Terapia Nutricional, Unidade de 
Terapia Intensiva.  

 

 



 
 

ABSTRACT 
 
SANTA MARIA, S. L. Rehabilitation of dysphagia in Multiprofissional Team 
Nutrition Therapy. 2016. 82 f. Dissertação de Mestrado – Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, São Paulo, 2016. 
 

INTRODUCTION: The Multidisciplinary Team of Nutritional Therapy (EMTN) is 
mandatory in Brazilian hospitals for determination of ANVISA (SVS / MS No. 337). 
The EMTN is defined as a formal group consisting of at least one of the following 
professionals: doctor, nutritionist, nurse and pharmacist. The inclusion of this team 
speech therapy is optional, although specific speech therapy function in 
rehabilitation of oropharyngeal dysphagia, affecting a significant number of 
patients receiving care of the EMTN. Furthermore, the speech therapy also 
participates in the diagnosis of other swallowing disorders, functional evaluation by 
defining and performing the treatment in order to enable or re-enable compensate 
and / or adjust the oral functions affected. OBJECTIVE:To describe and analyze 
the speech therapy in the rehabilitation of dysphagia frames in patients under the 
care of the EMTN. METHOD: This is a quantitative and descriptive study. The 
sample was composed for convenience from the flow of patients in the Hospital of 
the EMTN (within 60 days) diagnosed with neurogenic oropharyngeal dysphagia  
or mecânica oropharyngeal dysphagia with severe degree and use of alternative 
route to power. RESULTS: 32 patients were analyzed, with a mean age of 72.9 
years (SD = 12.7). The most frequent medical diagnosis was a progressive 
neurological disease with 46.9%. The speech diagnosis of progressive neurogenic 
oropharyngeal dysphagia was the most frequent, with 50%. When comparing the 
speech therapy markers for dysphagia, evaluation, and hospital discharge, there 
was statistical significance ranging from p = <0.001 to 0.049. There was a 
reduction in cases of pneumonia, from 54.1% to 3.1%, as well as statistically 
significant association between the prognosis of speech therapy Release Oral 
(LVO) with 68.2% of diet for Oral (VO) in high. As for dietary at discharge is noted 
that the markers present status of improvement, with statistical significance 
especially for patients with unique diet orally high. In relation to the types of diet, it 
was observed that patients with neurogenic progressive dysphagia received high 
with the highest rate for modified diet (63.6%) and there was improvement in 
severe status markers for appropriate and especially in patients with mild diet solid 
at hospital discharge. 
CONCLUSION: the rehabilitation of dysphagia in patients followed by the EMTN 
was effective: 65.6% of the patients returned to power for VO exclusively for food 
or pleasure. This result depended on speech therapy, but from the multi and inter-
action in EMTN, according to which leverage up the performances of each 
professional specialty involved. 
 
Keywords: speech therapy, dysphagia, Nutritional Therapy, Intensive Care Unit. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, Portaria 

SVS/MS nº 337), a formação da Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional 

(EMTN) é obrigatória nos hospitais brasileiros. A EMTN é definida como um grupo 

formal e, necessariamente, constituído por, pelo menos, um dos seguintes 

profissionais: médico, nutricionista, enfermeiro e farmacêutico, podendo incluir 

outros profissionais habilitados para atuar na prática da Terapia Nutricional, como 

é o caso do fonoaudiólogo. 

A presença da fonoaudiologia na EMTN se justifica pelo fato de que é o 

fonoaudiólogo o profissional habilitado para avaliar e reabilitar as alterações da 

deglutição, bem como para promover alimentação segura por via oral para os 

pacientes hospitalizados que apresentem alterações e/ou dificuldades de deglutir.  

A deglutição é uma ação motora dependente, entre outros fatores, de 

atividade neuromuscular complexa, que se inicia na fase preparatória: levar o 

alimento à boca, efetuar a mastigação e preparar o bolo alimentar que, na 

sequência da deglutição, será transportado da cavidade oral até o estômago, 

incluindo aí a limpeza do trato respiratório (JACOBY; LEVY; SILVA, 2004; 

DAVIES, 1997). 

Uma alteração no ato de engolir, em qualquer fase da deglutição, que 

dificulte ou impeça o transporte do alimento pelo trato digestivo de forma segura, 

eficiente e confortável, denomina-se disfagia (JOTZ; CARRARA-DE-ANGELIS; 

BARROS, 2009; FEITOSA; VALLADO, 2004; SBNPEl, 2011). Na condição de 

transtorno de deglutição, a disfagia é capaz de ocasionar prejuízos ao estado 

nutricional e à saúde, a ponto de levar à desnutrição e desidratação, assim como 

à alterações na condição pulmonar, no prazer alimentar, no estado emocional e 

subjetivo, com efeitos no convívio social dos indivíduos. Além disso, maiores 

complicações nos quadros disfágicos podem ocasionar, por exemplo, pneumonia 

aspirativa com risco de óbito (FURIA, 2003). 
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O fonoaudiólogo é o profissional habilitado para realizar a avaliação, o 

diagnóstico, o tratamento fonoaudiológico e o gerenciamento das disfagias 

orofaríngeas nas diversas fases da vida (CFFa Resolução nº365, 2008; BAIJENS, 

2009; ANDRADE, 2012). 

A rigor, é a avaliação fonoaudiológica que identifica a via de alimentação 

mais adequada e segura para o indivíduo com disfagia, evitando assim 

broncoaspirações e possíveis complicações pulmonares e/ou nutricionais.  

No ambiente hospitalar, caso o paciente apresente condição em manter 

uma alimentação por Via Oral (VO), caberá ao fonoaudiólogo indicar as 

consistências alimentares mais adequadas de acordo com cada quadro clínico, 

buscando a boa aceitação da dieta; a manutenção de um aporte calórico 

nutricional minimamente adequado; e, sempre que possível, o prazer e a 

sociabilidade no ato da alimentação.  

 Nos casos em que os pacientes hospitalizados apresentem um quadro de 

disfagia que impossibilite a alimentação por VO de forma segura, será indicado 

uma via alternativa de alimentação. As boas práticas de saúde sugerem que a 

referida indicação deve ser feita de modo interdisciplinar, envolvendo o 

fonoaudiólogo, o médico e o nutricionista, uma vez que a abordagem 

interdisciplinar permite compreensão mais abrangente e com melhores resultados 

em termos de recuperação do estado nutricional e de mitigação de riscos e 

complicações futuras, causadas, por exemplo, por episódios de aspiração 

traqueal. (SBNPE, 2011; BUSCH; FERNANDES; SIMÕES, 2005). 

Nesse sentido e em acordo com Busch, Fernandes e Simões (2005), é 

necessário o acompanhamento dos pacientes com disfagia por uma equipe 

multiprofissional formada por médicos, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos 

e fisioterapeutas. Para composição da EMTN, a Sociedade Brasileira de Geriatria 

e Gerontologia (2011), além dos mencionados profissionais, agrega também o 

enfermeiro e o farmacêutico para realização adequada da terapia nutricional (TN). 

O que interessa destacar aqui é que as várias habilidades e competências dos 

referidos profissionais, quando integradas, podem produzir conhecimentos, 

procedimentos e medidas para minimizar ou evitar complicações clínicas, bem 
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como para garantir uma melhor recuperação orgânica, nutricional e sócio-afetiva 

dos pacientes submetidos a TN. 

No caso específico da fonoaudiologia na EMTN, a prática deste profissional 

se volta, sobretudo, à reabilitação dos quadros disfágicos, uma vez que muitos 

pacientes com demanda de TN apresentam algum tipo de disfagia. (ONG; FOCK, 

2010; YOKOHAMA et al., 2010). 

Pelo exposto, nossa posição é de que cada uma das categorias 

profissionais pertinentes à EMTN tem importância específica e no arranjo coletivo 

do trabalho. Esta pesquisa assume que a presença da Fonoaudiologia 

potencializa a atuação EMTN tanto quanto as outras áreas de que a equipe 

precisa. Se estivermos corretos, significa dizer que a participação do 

fonoaudiólogo não deve ser eventual ou facultativa como, atualmente, prevê a 

norma brasileira. 

No entanto, embora legítima, a defesa, digamos assim, sindical da 

fonoaudiologia em relação à obrigatoriedade da profissão na composição da 

EMTN, não se confunde com a reflexão acadêmica e científica, ainda que forneça 

elementos para contextualizar o debate. No caso da presente pesquisa, o objetivo 

é analisar uma experiência concreta de atuação da fonoaudiologia junto a EMTN, 

notadamente na reabilitação de quadros disfágicos, que são agravos frequentes 

dos pacientes atendidos por aquela equipe multiprofissional. (ALECEK et al., 

2010; SILVA et al., 2012) 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1. Fonoaudiologia e Disfagia 

 

 

De acordo com a Resolução do Conselho Federal de Fonoaudiologia nº 

320, do ano de 2006, a motricidade orofacial é o campo da Fonoaudiologia 

voltada aos aspectos estruturais e funcionais das regiões orofacial e cervical. 

Assim, este domínio inclui a atuação quando ocorrem modificações estruturais 

e/ou miofuncionais nas funções de fala, sucção, respiração, mastigação e 

deglutição; em alterações musculares decorrentes de distúrbios neurológicas e 

suas implicações miofuncionais; em alterações e/ou modificações decorrentes do 

envelhecimento, em seus aspectos miofuncionais; e dificuldades relacionadas as 

disfunções mecânicas e neurológicas da deglutição. 

Admitindo-se a deglutição como um mecanismo biológico e dinâmico, cuja 

função é transportar substâncias da cavidade oral até o estômago e realizar a 

proteção das Vias Aéreas Superiores (VAS) (FERRAZ, 2012), assume-se aqui a 

definição de disfagia proposta pelo vocabulário técnico-científico em Motricidade 

Orofacial do Comitê de Motricidade Orofacial da Sociedade Brasileira de 

Fonoaudiologia (Documento Oficial 04/2007), a saber: 

 

dificuldade de deglutição relacionada ao funcionamento das estruturas 
orofaringolaríngeas e esofágicas, dificultando ou impossibilitando a 
ingestão oral segura, eficaz e confortável de saliva, líquidos e/ou 
alimentos de qualquer consistência, podendo ocasionar desnutrição, 
desidratação, aspiração, desprazer e isolamento social, além de 
complicações mais graves como a pneumonia aspirativa e o óbito. 

 

Segundo Zielske, et al. (2014) a disfagia é um distúrbio frequente e 

apresenta-se como importante fator de risco para morbidade e mortalidade de 

pacientes críticos em tratamento na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).  

A avaliação clínica da deglutição é um método não invasivo, de baixo 

custo, rápido e eficiente na detecção de alterações dessa função. Este 
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procedimento contempla informações sobre o histórico médico, anamnese do 

mecanismo de deglutição, avaliação das estruturas e funcionalidade da 

musculatura orofacial e cervical. (MATHERS-SCHMIDT; KURLINSKI, 2003; 

PADOVANI et al., 2012)  

De acordo com Macht et al. (2013); Rosenbek et al. (1996); Logemann, 

(1994); Baumgartner; Bewyer e Bruner, (2008), a reabilitação das alterações no 

mecanismo de deglutição ocorre a partir de estratégias terapêuticas, cujo objetivo 

é restabelecer uma deglutição fisiológica por meio de exercícios nas regiões 

orofacial e laríngea; manobras de deglutição e alterações nas características dos 

alimentos.  

A partir do estudo, realizado por Padovani e Andrade (2007), com 

pacientes encaminhados à Fonoaudiologia, observou-se redução nos quadros de 

disfagia após intervenção fonoaudiológica nos graus de gravidade moderara-

grave de 8,7% para 4,3% e da disfagia grave de 30,4% para 0%, como indicativo 

de eficácia em termos de redução na gravidade dos quadros disfágicos. 

Alterações neurológicas podem ocasionar quadros de disfagia, dentre elas 

destaca-se o Acidente Vascular Cerebral (AVC), com uma incidência de 

broncopneumonia três vezes maior do que em pacientes com outras 

comorbidades, o que requer uma via alternativa de alimentação para manutenção 

do aporte nutricional e da hidratação (PACIARONI et al., 2004; CARNABY-MANN 

e LENIUS, 2008). 

As alterações neurológicas são comuns no envelhecimento; nele diversas 

modificações anátomo-fisiológicas acontecem na musculatura responsável pela 

deglutição, desde a fase oral até a esofágica, podendo contribuir para uma 

deglutição ineficiente (FEIJÓ e RIEDER, 2004). No idoso, a disfagia é 

caracterizada pela dificuldade na mastigação, retenção do alimento em cavidade 

oral, presença de deglutições múltiplas por bolo alimentar, tosse e engasgos 

frequentes, e cansaço após as refeições (MARCHESAN, 2004). 

Estudo realizado por Plassman (2007) aponta que idosos com mais de 65 

anos apresentam aumento na prevalência de demência entre 6% a 14%, mais de 

30% acima dos 85 anos de idade, e mais de 37% para idosos com mais de 90 

anos. No mesmo sentido, pesquisa mostra que a prevalência de AVC também 
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aumenta com a idade em 8,1% a partir dos 65 anos. Kudora (2015), em estudo 

realizado com 86 idosos acima de 65 anos, divididos em 2 grupos, com e sem 

disfagia, observou a prevalência das demências (69,6%) e doenças neurológicas 

(45,7%) associadas ao grupo com disfagia, como também os pacientes do grupo 

com disfagia apresentaram maior idade (89,1%) quando comparados ao grupo 

sem disfagia (81,7%). 

Nessa direção, estudos de Serra-Prat et al. (2011), Roy et al. (2007); Cabré 

et al. (2010) e Cabré et al. (2014) demonstram que o quadro de disfagia afeta até 

68% dos idosos residentes em instituições de saúde, até 30% dos idosos 

admitidos no hospital, 64% dos pacientes após AVC, e de 13% a 38% dos idosos 

independentes. As complicações mais comuns da disfagia tanto por AVC quanto 

por demência, incluem a desnutrição e pneumonia (SURA et al., 2012). Esses 

dados são reforçados por Drozdz et al. (2014), em pacientes com AVC, 33,3% 

apresentaram disfagia leve a moderada e após 15 sessões de fonoterapia 33,3% 

encontravam-se com disfagia leve. Drozdz também mostrou que os pacientes em 

acompanhamento fonoaudiológico apresentaram melhora do quadro de disfagia, 

com 40% de alimentação exclusiva por VO. 

Conforme observado por Silva et al. (2012), na comparação duas escalas 

clinicas e duas escalas objetivas para classificar o grau de disfagia, há 

concordância entre as escalas quando se referem a presença de penetração ou 

aspiração laríngea como principal parâmetro para classificar o grau da disfagia. 

Tal estudo aponta a necessidade de pontuar os parâmetros relacionados a fase 

oral da deglutição, pois comprometimentos nessa fase podem provocar impacto 

no aporte nutricional e indicar necessidade de via alternativa de alimentação, 

mesmo na ausência de aspiração laringotraqueal. 

Estudo realizado por Drozdz et al. (2014), em pacientes com AVC, aponta 

que 33,3% apresentaram disfagia leve a moderada e após 15 sessões de 

fonoterapia 33,3% encontravam-se com disfagia leve. De acordo com Crary e 

Carnaby (2015), as abordagens no tratamento da disfagia por meio de exercícios 

devem resultar em alterações fisiológicas no mecanismo de deglutição, com 

resposta de melhora da função de deglutição.  
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A literatura considera a ausculta cervical e o reflexo de proteção (tosse e 

engasgos) como pontos-chave e preditores para quadro de disfagia (MEDEIROS, 

2012). Nesse sentido, estudo realizado para comparar a qualidade da ausculta 

cervical entre dois grupos (grupo controle com 13 indivíduos saudáveis e o outro 

grupo com 11 sujeitos com distúrbio de deglutição) observou que o método da 

ausculta cervical auxilia na avaliação clínica, reduzindo a necessidade de exames 

complementares (LAZARECK; MOUSSAVI, 2004). 

De acordo com Pettigrew e O’toole (2007), a elevação laríngea reduzida 

durante a deglutição está presente em 70% dos pacientes com alteração na fase 

faríngea da deglutição. Em estudo realizado por Padovani et al. (2013) com 35 

pacientes, (média de idade de 54 anos) apurou-se que os itens de maior 

relevância nos achados clínicos do Protocolo de Avaliação Preliminar (PAP) são: 

coordenação pneumofonoarticulatória (p=0,01), presença de disfonia (p=0,0001), 

reflexo de tosse (p=0,003) e elevação laríngea (p=0,01).  

As dimensões e aspectos referidos acima mostram que a intervenção 

fonoaudiológica em pacientes disfágicos (com destaque para os idosos em função 

da prevalência do agravo nessa faixa etária) é uma prática de cuidado necessária. 

A Fonoaudiologia já acumulou conhecimentos e experiência para fazer com que 

essa prática seja segura e eficaz na detecção e reabilitação da disfagia, em busca 

não só do retorno da alimentação por VO, mas também do prazer da alimentação, 

que compõe o bem-estar pessoal e a qualidade de vida dos pacientes. 

O destaque dado aqui aos aspectos e à prevalência da disfagia têm a 

função de subsidiar a discussão sobre os resultados da pesquisa, uma vez que 

nosso estudo em ambiente hospitalar de atuação da EMTN corrobora os 

mencionados dados de prevalência e de riscos causados pela disfagia, com 

destaque pela maior prevalência do quadro em pacientes idosos.      
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2.2. Fonoaudiologia Hospitalar 

 

 

O hospital é um equipamento de saúde de alta complexidade, cujo 

propósito é prestar serviços de recuperação da saúde com qualidade, eficiência e 

eficácia (FERNANDES et al., 2011). O ambiente hospitalar agrega diversos 

setores, em cada um deles há um conjunto de responsabilidades e procedimentos 

diferenciados (GONÇALVEZ, 1998). A Unidade de Internação (UI), por exemplo, 

admite pacientes com maior estabilidade da doença, com demanda de cuidado e 

monitoramento continuo em menor intensidade. Diferentemente da UTI, que é 

definida como área crítica destinada a pacientes graves e com instabilidade do 

quadro clínico, que requerem cuidados e monitoramento intensivo. (ANDRADE; 

LIMONGI, 2012; FURKIM; RODRIGUES, 2014) 

Quando o paciente encontra-se no ambiente hospitalar é submetido a 

intervenções em função da natureza e da gravidade da doença e, em muitos 

casos, estas ocasionam alterações ao mecanismo de deglutição com possível 

intercorrência de disfagia (FURKIM; RODRIGUES, 2014).  

Nesse sentido, Pintioni (2001) aponta que a inserção do fonoaudiólogo no 

componente hospitalar da atenção à saúde apresenta-se focada na especificidade 

das funções neurovegetativas do sistema estomatognático, com contribuições nas 

definições diagnósticas e planos terapêuticos que permitam um melhor desfecho 

ao tratamento clínico.  

Segundo Luz (1999), a Fonoaudiologia Hospitalar é definida como área de 

atuação com o paciente no leito; atuação que pode se realizar por intervenção 

precoce, preventiva, intensiva, pré e pós-cirúrgica, com objetivo de impedir ou 

diminuir as sequelas na comunicação que as chamadas doenças de base possam 

acarretar. Esse ponto de vista é reiterado por Pelegrini (1999) ao descrever a 

atuação nos setores de berçário de risco, pediatria, em UTI’s e enfermarias; 

ambientes nos quais os objetivos da Fonoaudiologia são: avaliação, prognóstico, 

participação na prescrição da dieta, orientação pré-cirúrgica, indicação do tipo de 

sonda, adequação de funções para retirada da sonda de forma segura, mitigação 

do risco de broncoaspiração e redução do tempo de internação. 
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De acordo com Carrara-De Angelis (1999), a intervenção fonoaudiológica 

hospitalar mostra-se eficiente com reabilitação de forma precoce. Refere ainda 

que a atuação fonoaudiológica melhora a qualidade de vida dos pacientes, 

podendo reduzir complicações clínicas, diminuindo o tempo de internação e os 

custos para o hospital. 

Assim como a fonoaudiologia, cada especialidade da saúde 

(especialidades médicas, fisioterapia, enfermagem, farmácia, nutrição, entre 

outras) contribui com os cuidados hospitalares, integrando uma rede 

interdisciplinar de conhecimentos, que deve atender as necessidades dos 

pacientes de forma ampla. O trabalho em equipe proporciona elaboração mais 

precisa de diagnósticos, planos terapêuticos mais completos e detalhados, 

favorecendo resultados mais efetivos e, por isso, processos de alta hospitalar 

mais rápidos (PINTIONI, 2001). Conforme estudo de Carnaby, Hankey e Pizzi 

(2006), 70% dos pacientes em fonoterapia intensiva durante internação hospitalar 

retornaram com a alimentação por VO em comparação a 56% dos pacientes que 

não tiveram acompanhamento fonoaudiológico. 

A resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária, por meio da RDC nº 7, de 24 de fevereiro de 2010, aprova os requisitos 

mínimos para o funcionamento das UTI’s, determinando o fonoaudiólogo como 

membro integrante da equipe interdisciplinar. A resolução cita, no artigo 23, que 

as assistências farmacêutica, psicológica, fonoaudiológica, social, nutricional, 

odontológica, de terapia nutricional enteral e parenteral, e de terapia ocupacional 

devem estar integradas às atividades assistenciais prestadas ao paciente, sendo 

discutidas conjuntamente pela equipe multiprofissional.  

Atualmente, uma das principais atuações da Fonoaudiologia nos hospitais 

ocorre devido aos quadros de distúrbios de deglutição, que exigem intervenção já 

na UTI. Assim, a precisão diagnóstica e o gerenciamento precoce do quadro 

disfágico mostra-se necessário, sobretudo em função dos riscos de 

broncoaspiração, infecção respiratória, complicações pulmonares, desnutrição, 

desidratação e prolongamento do tempo de internação (RODRIGUES e FURKIM, 

2008; PETERSON et. al., 2010). 
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A presença de disfagia orofaríngea em âmbito hospitalar é uma realidade. 

Segundo os estudos de Leder, et al. (2011), o fonoaudiólogo tem assumido sua 

posição na equipe multiprofissional do hospital, possibilitando a detecção e 

gerenciamento adequado da deglutição nos pacientes internados, de modo a 

auxiliar na prevenção de pneumonias por broncoaspiração; na indicação de via 

alimentar adequada ao paciente; no processo de desmame de via alternativa de 

alimentação de forma segura e desmame da traqueostomia, reduzindo a taxa de 

infecções pulmonares, tempo de permanência hospitalar, redução de custos e de 

taxas de reinternações.  

Carnaby, Hankey e Pizzi (2006) referiram que, das complicações médicas 

relacionadas à deglutição durante a internação, 46% eram de pacientes em 

fonoterapia e 63% em pacientes sem acompanhamento fonoaudiológico. A 

maioria das complicações evitadas pelo acompanhamento fonoaudiológico 

encontravam-se relacionadas à aspirações alimentares e/ou de saliva, com 47% 

para pacientes sem cuidados fonoaudiológicos, e 26% para os pacientes com 

acompanhamento da fonoaudiologia. Conforme observado por Cabré et al. 

(2014), 80% das readmissões hospitalares de pacientes idosos decorreu da 

presença de pneumonia aspirativa por quadro de disfagia. Cabré et al. (2010) já 

dissera, em estudo com 134 idosos com quadro de pneumonia, que 55,2% 

apresentaram sinais de aspiração no teste de deglutição.   

Em pesquisa realizada com pacientes internados em Hospital com 

diagnóstico de AVC foi analisado o quadro disfágico antes e pós fonoterapia,  

observou-se que 33,3% apresentaram melhora da disfagia de moderada para 

leve, porém 8,3% apresentaram piora para um quadro grave. Este fato se 

justificou pela piora do estado neurológico do paciente. Este estudo ainda apontou 

redução do número de pacientes com dieta por via alternativa após a reabilitação 

fonoaudiológica durante internação, sendo observado mais de 40% dos pacientes 

com dieta exclusiva por VO (DROZDZ, 2014). 

Tais afirmações, baseadas em pesquisas, apontam para o fato de que o 

fonoaudiólogo deve ter uma posição complementar ao dos outros profissionais no 

ambiente hospitalar, acrescentando conhecimentos específicos da sua área e, ao 
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mesmo tempo, ajudando a construir os saberes e as estratégias interdisciplinares 

que favoreçam o sucesso terapêutico. 

 

 

2.3. Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional 

 

 

A TN promove a manutenção ou recuperação do estado nutricional do 

paciente, com redução do estresse fisiológico, além ter como objetivo a 

prevenção de resultados negativos durante o curso da doença, e a redução de 

efeitos adversos do catabolismo proteico. A administração nutricional incorreta 

pode agravar o quadro clínico do paciente (CASTRAO; FREITAS; ZABAN, 2009; 

MENEZES; MARUCCI, 2005), por isso, quando necessário, a ingestão alimentar 

é administrada no tubo digestivo, por meio da VO ou de via enteral com uso de 

sondas e ostomias, por sonda nasoenteral e gastrostomia respectivamente 

(LAMB; VIEIRA; SCHIMIDT, 2003). No entanto, quando existe impossibilidade de 

oferta da dieta no trato digestivo, é necessário utilizar a via venosa para 

administração da solução, definida como nutrição parenteral (SUNGURTEKIN et 

al., 2004). 

Conforme observado no estudo realizado por Martins, Rezende e Torres 

(2012), com objetivo de analisar as complicações e a sobrevida de pacientes 

idosos com doenças neurológicas (Doença de Alzheimer, demência de 

corpúsculo de Lewy, demência vascular, demência senil, Creutzfeldt-Jakob e 

Parkinson com comprometimento do estado cognitivo) em uso de nutrição enteral, 

observou 86,1% (n = 68) com indicação devido à presença de disfagia e apenas 

13,9% (n = 11) e à recusa alimentar. Notou-se ainda uma taxa alta com 131 

complicações relacionadas a nutrição enteral utilizadas pelos pacientes, com 

55,9% de pneumonia, seguida de perda da sonda com 45,6%. 

Uma parte dos pacientes que se encontram internados em hospitais 

apresentam riscos ou algum grau de desnutrição, que podem aumentar no 

decorrer da internação por fatores como: alterações gastrointestinais, 

rebaixamento do nível de consciência e disfagia (MIRANDA; OLIVEIRA, 2005; 
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MONTEJ; CULEBRAS-FERNANDEZ; GARCIA, 2006). De acordo com Nozaki e 

Peralta (2009), pacientes hospitalizados que apresentam dificuldades na ingestão 

alimentar, com prejuízo no estado nutricional, necessitam da Terapia Nutricional 

Enteral (TNE), a partir da qual, como já referido, apresentam melhoras na 

resposta imunológica, redução das complicações clínicas, diminuição do custo e 

tempo de internação.   

Sendo assim, o Ministério da Saúde lançou uma Portaria que determina a 

presença da EMTN em todos os hospitais, de forma a integrar os conhecimentos 

dos diversos profissionais a fim de identificar, intervir e tratar os distúrbios 

nutricionais (Santos e Ceribelli, 2006). 

A EMTN é normatizada pela Diretoria Colegiada da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária, por meio da RCD nº 63, de 6 de julho de 2000, que define o 

regulamento técnico e fixa os requisitos mínimos exigidos da Terapia Nutricional 

Enteral. Por sua vez, a Portaria nº 272 de 1998, do mesmo órgão, traz a 

regulamentação técnica da terapia de nutrição parenteral. Segundo a RDC nº 63, 

a TNE refere-se ao conjunto de procedimentos para manutenção ou recuperação 

do estado nutricional do paciente, por meio da ingestão controlada de nutrientes 

por VO ou via alternativa de alimentação. Além de definir, também, TN como 

conjunto de procedimentos terapêuticos para manutenção ou recuperação do 

estado nutricional do paciente, por meio de nutrição enteral ou parenteral. 

 Ainda conforme a RDC nº 63 e, por consequência, são atribuições da 

EMTN, entre outras: identificar pacientes que necessitem de TN, como direcionar 

a melhor via de alimentação optando-se por via oral, enteral ou parenteral; 

realizar triagem e vigilância nutricional, com uma metodologia que possibilite 

rastrear pacientes que necessitem de TN e encaminha-los aos cuidados da 

EMTN; avaliar o estado nutricional do paciente, indicando, acompanhando e 

quando necessário modificando a TN; e; assegurar as condições adequadas na 

indicação, prescrição, conservação, transporte e administração, controle clínico e 

laboratorial e avaliação final da TNE, objetivando maximizar os benefícios e evitar 

riscos.  

Nesse sentido, vale ressaltar que uma parcela dos pacientes com TN em 

uso de via alternativa de alimentação, encontra-se nesse quadro pela presença 
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de disfagia orofaríngea com riscos de broncoaspiração alimentar. Tal fato retoma 

o papel fonoaudiológico como profissional habilitado e capacitado para identificar 

e reabilitar pacientes com distúrbios de deglutição que interfiram no processo de 

aporte nutricional, acrescentando ao processo terapêutico uma reintrodução 

segura da alimentação por VO. O diagnóstico fonoaudiológico, nesses quadros, 

determina a gravidade da disfagia possibilitando, junto a EMTN, uma definição 

com maior precisão da melhor via alimentar em cada etapa da doença. 

Em função do grau da disfagia, os pacientes necessitam que modificações 

na consistência alimentar sejam introduzidas, para promover deglutição segura e 

minimizar riscos de broncoaspiração alimentar. No entanto, estudos questionam o 

aumento de desnutrição nesses quadros em virtude da baixa aceitação da dieta 

modificada (Wright, Cotter e Hickson 2008; Germain, Dufresne e Gray-Donald 

2006). Segundo outro estudo de Wright et al. (2005), realizado com idosos acima 

de 60 anos hospitalizados, verificou-se que os pacientes com dieta de 

consistência alimentar modificada obtiveram uma ingestão nutricional inferior aos 

idosos com dietas regulares: 54% dos idosos em consistência modificada 

necessitaram de suplementação nutricional em relação a 24% dos pacientes com 

dieta regular.  

No entanto, Germain, Dufresne e Gray-Donald (2006) observaram que 

pacientes em dieta com consistência alimentar modificada apresentam maior 

ingestão quando há maior variabilidade de alimentos, percebeu também aumento 

de peso nos pacientes com dieta modificada expandida. Tais achados de 

pesquisa sugerem cuidado e atenção nas dietas com consistência modificada, 

bem como monitoramento constante para garantir aporte nutricional satisfatório e 

para evitar variação indesejável da massa corporal. 

Estudo realizado em 17 hospitais estaduais do estado de São Paulo com 

EMTN, mostrou que a composição dessa equipe estava assim distribuída: 100% 

tinham nutricionista; 82,4% enfermagem; 64,7% equipe médica e 35,3% outros 

profissionais, não havendo referência à Fonoaudiologia no serviço (BORBA et al., 

2013). 

Na presente pesquisa, busca-se descrever as práticas da Fonoaudiologia 

na EMTN de um Hospital Geral de grande porte da cidade de São Paulo, 
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apontando seus efeitos terapêuticos e de composição com as outras expertises 

profissionais que compõem tal equipe.  
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3. MÉTODO 

 

 

3.1. Tipo do Estudo: 

 

 

O presente estudo é uma pesquisa quantitativa, com desenho descritivo, 

que foi realizada em um hospital de grande porte na cidade de São Paulo. 

 

 

3.2. Objetivo 

 

 

Descrever e analisar a intervenção fonoaudiológica na reabilitação de quadros 

disfágicos em pacientes sob os cuidados da EMTN. 

 

 

3.3. Preceitos Éticos 

 

 

Este projeto de pesquisa foi aprovado pela Comitê de Ética em Pesquisa 

da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) sob o nº 971.421 

(ANEXO 1). Os dados foram coletados a partir do prontuário clínico eletrônico dos 

pacientes internados no hospital, sob autorização da Comissão de Ética do 

Hospital Santa Paula (ANEXO 2) e do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido da Instituição (ANEXO 3). 
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3.4. Local do Estudo 

 

 

A coleta de dados foi realizada nos setores de UTI e UI do Hospital Santa 

Paula, na cidade de São Paulo.  

· UTI A – Essa unidade é caracterizada por atender pacientes clínicos e 

cirúrgicos. 

· UTI B – Essa unidade atende pacientes com perfil crônicos. 

· UTI Coronariana – Essa unidade é destinada a pacientes cardiológicos. 

· UTI Neurológica- Essa unidade é destinada a pacientes com alterações 

neurológicas acompanhados pela equipe de neurologia e neurocirurgia. 

· UI (1º e 2º andar) – Essas unidades são destinadas principalmente aos 

pacientes advindos das UTI’s ou internação direta do pronto atendimento 

do hospital. 

· UI (3º e 4º andar, Ala B) – Essas unidades são destinadas principalmente 

aos pacientes cirúrgicos e advindos das UTI’s.  

· UI (6º andar) – Essa unidade é destinada principalmente aos pacientes 

cirúrgicos.  

· UI (4º andar, Ala C e 5º andar, Ala A e C) – Essas unidades são destinadas 

principalmente a pacientes oncológicos e advindos das UTI’s.  

A amostra do estudo foi composta do fluxo encaminhado à EMTN a partir 

dos setores acima explicitados, que totalizam 51 leitos de UTI e 100 leitos de UI. 
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3.5. Amostra 

 

 

A amostra do estudo foi composta por conveniência a partir do fluxo de 

entrada na EMTN no período de 60 dias (05 de maio a 05 de julho de 2015); fluxo 

com diagnóstico fonoaudiológico de Disfagia Orofaríngea Neurogênica, Disfagia 

Orofaríngea Neurogênica Progressiva ou Disfagia Orofaríngea Mecânica com 

grau grave e uso de via alternativa para alimentação (Sonda nasoenteral – SNE e 

Gastrostomia - GTT).  

Foram excluídos da amostra: pacientes com diagnóstico de Disfagia 

esofágica (sem ação fonoaudiológica nessa fase); pacientes sem indicação de 

acompanhamento fonoaudiológico por Intubação Orotraqueal (IOT) e disfunções 

gastrointestinais (ex.: ílio paralítico); pacientes sem prognóstico de alimentação 

por VO devido a doença de base (doenças neurológicas progressivas em estado 

avançado); e pacientes com quadro clínico de cuidados paliativos exclusivos, sem 

indicação de intervenções devido ao avanço da doença ou estado terminal. 

 

 

3.6. Procedimentos prévios à Coleta de Dados: 

 

 

No fluxograma 1 (abaixo) constam os fluxos do processo de avaliação da 

deglutição, bem como as articulações entre setores e profissionais do hospital 

com a EMTN, na estruturação e na oferta de assistência à saúde aos pacientes 

com demandas de alimentação e deglutição do hospital da pesquisa. No desenho 

do fluxograma 1 estão destacados os níveis e as articulações da atividade 

fonoaudiológica, por dentro e por fora da EMTN. Tal demarcação delimita o foco 

de análise da pesquisa dos pacientes acompanhados pela EMTN, ou seja, define 

o universo das ações de saúde que serão analisadas em nosso estudo, o que 

orientou as formas e o escopo da coleta de dados, conforme segue:  
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FLUXOGRAMA 1: FLUXO DOS PACIENTES COM INDICAÇÃO DE TERAPIA 

NUTRICIONAL ENCAMINHADOS À EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE 

TERAPIA NUTRICIONAL 

 

 

EQUIPE MÉDICA
Especialidades Médicas

Pacientes com indicação de
Terapia Nutricional:

Advindos das
UTI’S

Enfermarias

Avaliam e Identificam

Encaminhados para
- Terapia Enteral; ou
- Terapia Nutricional + Fonoaudiologia

EMTN
Especialistas:

Médico
Fonoaudiólogo
Nutricionista
Farmacêutica
Enfermagem

Avaliação Fonoaudiológica

Deglutição Normal Disfagia Leve;
Disfagia Leve à Moderada;
Disfagia Moderada;

Disfagia Grave.

Orientação
Fonoaudiológica
Alta da Fonoaudiologia

Dieta por V.O +
Reabilitação
Fonoaudiológica para
progressão da
consistência alimentar
de forma segura

Dieta por Via Alternativa, caso
não tenha passado pela terapia
enteral + Inicio da reabilitação
Fonoaudiológica para retirada
da via alternativa e liberação de
dieta por VO de forma segura
ou por prazer alimentar.

Terapia Enteral

Via Alternativa de
Alimentação (SNE, SNG,
GTT, NPP) +
Acompanhamento
Nutricional
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Desta forma, a entrada do paciente na EMTN ocorre a partir da avaliação 

médica, com a identificação dos pacientes com possíveis alterações no 

mecanismo de deglutição ou necessidade de aporte nutricional, os quais são 

encaminhados para avaliação fonoaudiológica ou direto para TNE. Sendo assim, 

o médico assume a posição de identificar quais dentre os pacientes apresentam 

algum distúrbio de alimentação ou necessidade de aporte nutricional, e os 

direciona para os demais profissionais de saúde do Hospital. 

Os pacientes encaminhados à Fonoaudiologia são avaliados e 

diagnosticados conforme o tipo e grau de disfagia. De acordo com o diagnóstico 

fonoaudiológico, os pacientes recebem condutas diferenciadas, que são divididas 

em três categorias:  

- a primeira está relacionada a pacientes que não apresentam alterações na 

deglutição, ou seja, deglutição dentro da normalidade, permitindo uma dieta por 

VO de forma segura e sem restrições quanto à consistência alimentar. Estes 

indivíduos recebem orientações e alta da Fonoaudiologia.  

- a segunda categoria refere-se a pacientes com alteração de deglutição, porém 

em condições de manter uma alimentação por VO de forma segura mediante 

manipulação da consistência alimentar. Esses pacientes, que apresentam disfagia 

leve ou moderada, iniciam acompanhamento fonoaudiológico para reabilitação 

oral e progressão da consistência alimentar. 

- na terceira categoria encontram-se os pacientes com disfagia moderada e grave, 

que não apresentam condições de dieta por VO segura e necessitam de via 

alternativa de alimentação. Esses pacientes são encaminhados para terapia 

nutricional e iniciam acompanhamento nutricional e fonoaudiológico para 

reabilitação oral e possível retirada da via alternativa de alimentação. 

Entre os pacientes que são encaminhados diretamente para TNE, após a 

avaliação médica, pode-se observar pacientes que se encontram em uma ou mais 

das seguintes situações: IOT; estado terminal da doença; disfagia esofágica. Para 

essas condições observa-se um mecanismo de deglutição bastante alterado e 

reabilitação fonoaudiológica limitada ou impossibilitada, o que sugere não 

indicação de fonoterapia na maioria dos casos.  

No entanto, como fonoaudióloga da EMTN, a partir da vivência clínica, não 

pude deixar de notar que, no grupo encaminhado diretamente à terapia enteral, 
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há pacientes passíveis de reabilitação fonoaudiológica. Portanto, em função 

também de minhas ponderações, todos os pacientes encaminhados diretamente 

à terapia enteral, com exceção dos pacientes em IOT, estado terminal e disfagia 

esofágica, passaram a ser encaminhados para avaliação fonoaudiológica pelo 

médico da EMTN, após negociação da Fonoaudiologia com a EMTN e a gestão 

do Hospital.   

 

   

3.7. Coleta de Dados: 

 

 

Os dados da pesquisa foram coletados a partir da avaliação e evolução do 

quadro disfágico registrado no prontuário eletrônico (Philips Tasy)1 dos pacientes 

após o diagnóstico e a terapia realizada pela fonoaudióloga/pesquisadora. Para 

acompanhar a evolução, foram observados os aspectos envolvidos na 

biodinâmica da deglutição, de acordo com os protocolos institucionais de 

avaliação e acompanhamento fonoaudiológico do Hospital da pesquisa.  

Conforme o protocolo fonoaudiológico institucional, os aspectos para 

análise da biodinâmica da deglutição são (Anexo 4): 

1- Nível de consciência – alerta, sonolento, alternado atenção e alerta, 

confuso, atenção reduzida, prostado, coma vigil, coma, consciente; 

2- Respiração – Ambiente, cateter de O2, Traqueostomia, Ventilação 

mecânica Não Invasiva (VMNI) e Ventilação mecânica Invasiva (VMI); 

3- Ausculta cervical – sem alterações ou ruidosa; 

4- Saturação - dentro da normalidade valores de 95% a 100%, salvo aqueles 

casos com tratamento diferenciado na oxigenoterapia, com níveis 

aceitáveis em trono de 89%, como nos casos de pacientes com Doença 

Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC); 

5- Padrão respiratório – adequado ou alterado; 

6- Qualidade vocal – sem alterações ou molhada; 

                                                 
1 Philips Tasy – sistema de gestão em saúde que promove a integração de processos, pessoas e informações. 
É uma plataforma única, integrada e flexível com garantia da confiabilidade das informações clínico-
assistencial com o uso da prescrição e do prontuário eletrônico. 
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7- Sinais clínicos de estase salivar – presente ou ausente; 

8- Dentição – presente, ausente ou uso de prótese dentária. 

9- Musculatura de lábios, língua e região de bucinador:  

Tônus – adequado, alteração leve, alteração moderada, alteração severa. 

Mobilidade – adequado, alteração leve, alteração moderada, alteração 

severa. 

10-Sensibilidade:  

cavidade oral – adequado, alteração leve, alteração moderada, alteração 

grave.  

véu palatino – adequado, alteração leve, alteração moderada, alteração 

grave. 

11- Mecanismo Laríngeo: 

Mobilidade – adequado, alteração leve, alteração moderada, alteração 

grave. 

Elevação – adequado, alteração leve, alteração moderada, alteração grave. 

12-Reflexos: 

Deglutição – adequado, alterado, prejuízo grave ou ausente. 

Vômito – adequado, alterado, prejuízo grave ou ausente. 

Tosse – adequado, alterado, prejuízo grave ou ausente. 

 

Os marcadores foram registrados diariamente por meio do prontuário 

eletrônico. Foram analisados os dados na avaliação fonoaudiológica e na alta 

hospitalar. Do mesmo modo, analisamos os dados referentes ao início da dieta 

por VO como via de alimentação única ou por prazer alimentar, e dos pacientes 

que permanecem com via alternativa de alimentação até a alta hospitalar. 

Foram elencados, dentre os marcadores acima citados, os que 

demonstram de forma objetiva e consistente a evolução do quadro disfágico 

mediante acompanhamento fonoaudiológico. 

Estes marcadores, selecionados para análise dos dados, estão baseados 

em parâmetros com relevância para análise da evolução dos quadros de 

distúrbios de deglutição, os quais permitem uma leitura especifica no campo 

fonoaudiológico. São eles:  
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1- Ausculta cervical – por ser um exame de complementação na avaliação 

fonoaudiológica, não invasivo, de fácil acessibilidade e baixo custo, que 

nos permite detectar os ruídos da deglutição e sinais clínicos de 

penetração laríngea e aspiração traqueal (BORR; FASTABEND; 

LUCKING, 2007; LESLIE et. al., 2007). 

2- Tônus2 da musculatura orofacial – no protocolo institucional assume-se 

a nomenclatura Tônus para análise da força muscular envolvida no 

processo de deglutição (DOUGLAS, 2006). 

3- Mobilidade da musculatura orofacial – devido a função de 

movimentação motora necessária para um mecanismo de deglutição 

eficiente (DOUGLAS, 2006). 

4-  Sensibilidade – por ser uma função pela qual o sistema nervoso toma 

conhecimentos das funções e das modificações no corpo. A 

sensibilidade da região bucal e da faringe produzem e despertam 

reações motoras, como ativação de reflexos, vômito e mastigação 

(DOUGLAS, 2006). 

5- Mecanismo laríngeo – com a função de proteção da via aérea superior, 

com o complexo fenômeno laríngeo (DOUGLAS, 2006). 

6-  Reflexos – por ser um conjunto se processos que levam a uma 

resposta orgânica que desencadeia uma modificação funcional de 

natureza orgânica (DOUGLAS, 2006). 

Os dados coletados foram descritos e analisados de forma quantitativa, de 

acordo com a casuística obtida no período de 60 dias, conforme mencionado 

anteriormente. Por se tratar de uma amostra heterogênea, na qual não foram 

controladas as variáveis de entrada (em função do objetivo do trabalho), 

considerou-se as seguintes dimensões para descrição da amostra e análise 

estatística dos dados: 

1- Faixa etária e gênero sexual; 

2- Diagnóstico médico dos pacientes em fonoterapia; 

3- Tipo de disfagia (disfagia neurogênica, disfagia neurogênica progressiva 

e disfagia mecânica); 

4- Marcadores fonoaudiológicos na avaliação e na alta hospitalar; 

                                                 
2 Tônus – é o estado de tensão leve e permanente existente nos músculos (GUYTON, 1985). 
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5- Presença e/ou reincidência de pneumonia no decorrer da internação; 

6- Prognóstico fonoaudiológico em relação à via alimentar na alta 

hospitalar; 

7- Análise dos diagnósticos médico e fonoaudiológico em relação à 

consistência alimentar na alta hospitalar; 

8- Análise dos marcadores fonoaudiológicos na alta hospitalar e evolução 

da TN.  

A partir de tais dimensões, foi discutida a reabilitação fonoaudiológica de 

quadros disfágicos no ambiente hospitalar e dentro da EMTN; reabilitação cujos 

objetivos são, principalmente, ajudar os pacientes a alcançarem: dieta por VO de 

forma segura; diminuição do tempo de uso de via alternativa de alimentação; 

diminuição de riscos de infecções; melhora na qualidade de vida e, 

consequentemente, diminuição do tempo de internação hospitalar e dos custos da 

internação.  

 

 

3.8. Tratamento Estatístico 

 

 

Foi realizada análise descritiva dos dados, por meio de frequências 

absolutas e relativas, medidas de tendência central (média e mediana) e 

dispersão (desvio-padrão, valores mínimo e máximo). 

Para avaliar a mudança de status pré e pós acompanhamento  

fonoaudiológico, aplicou-se o teste de McNemar e o teste dos Sinais. Para a 

comparação entre grupos, segundo variáveis qualitativas, foi utilizado o teste de 

associação pelo Qui-quadrado.  

 Assumiu-se um nível descritivo de 5% (p<0,05) para significância 

estatística. Os dados foram digitados em Excel e analisados no programa SPSS 

versão 22.0 para Windows. 
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4. RESULTADOS 

 

 

4.1. Análise descritiva da amostra 

 

 

O fluxo de pacientes no período analisado foi constituído por 86 pacientes, 

dentre os quais 51 sujeitos foram excluídos: 36 pacientes com evolução a óbito 

durante o período de internação devido à gravidade do quadro clínico e/ou 

neurológico; e 15 por não realizaram acompanhamento fonoaudiológico, em razão 

de disfunções gastrointestinais e/ou estágio avançado da doença de base. 

Desta forma, foram analisados 32 pacientes, sendo (56,3%) do sexo 

masculino (Tabela 1). A média de idade foi de 72,9 anos (dp=12,7), mediana de 

75, variando entre 45 e 95 anos  

 

Tabela 1 – Número e percentual de pacientes, segundo características 

demográficas. 

Variável Categoria n (%) 
    
Sexo Masculino 18 (56,3) 
 Feminino 14 (43,8) 
    
Idade (anos) < 75 16 (50,0) 
 ≥ 75 16 (50,0) 
    
Total  32 (100,0) 

 

 

Na Tabela 2, o diagnóstico médio mais frequente foi a doença neurológica 

progressiva com 46,9%. Ressalta-se que os diagnósticos dos sujeitos nesta 

categoria foram: Doença de Alzheimer (7), Doença de Parkinson (6), Esclerose 

Lateral Amiotrófica (1), Miastenia Gravis (1). Para os demais diagnósticos, 

observa-se: neurológico (18,8%), com AVC (5) e microcefalia (1); pneumológico 

(12,5%), com infecções pulmonares (4) e doença pulmonar obstrutiva crônica (1); 

oncológico (12,5%), com neoplasia em região de pulmão, cerebral e de cavidade 
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oral; e cardiológico (6,3%), com uma parada cardiorrespiratória e uma trombose 

de veia aorta, conforme observado na Figura 1. 

 

Figura 1. Distribuição dos diagnósticos médico 

 

 

Quanto ao diagnóstico e prognóstico fonoaudiológico, destaca-se disfagia 

orofaríngea neurogênica progressiva (50,0%) e liberação de dieta por via oral 

(LVO) com 68,8%. 

 

Tabela 2 – Número e percentual de pacientes, segundo características clínicas. 

Variável Categoria n (%) 
    
Diagnóstico médico Doença cardiológica 2 (6,3) 
 Doença neurológica 6 (18,8) 
 Doença neurológica progressiva 15 (46,9) 
 Doença oncológica 4 (12,5) 
 Doença pumonar 5 (15,6) 
    
Diagnóstico  Disfagia orofaríngea mecânica 9 (28,1) 
Fonoaudiológico Disfagia orofaríngea neurogênica 7 (21,9) 
 Disfagia orofaríngea neurogênica 

progressiva 
16 (50,0) 

    
Prognóstico Minimizar broncoaspiração (MIB) 10 (31,2) 
Fonoaudiológico Liberação dieta por via oral (LVO) 22 (68,8) 
    
Total  32 (100,0) 
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4.2. Análise dos marcadores fonoaudiológicos na Avaliação e na Alta 
Hospitalar 

  

 

 No Quadro 1 observa-se que dos 26 pacientes que apresentaram ausculta 

cervical ruidosa na entrada, 15 (46,9%) apresentaram a ausculta adequada na 

alta hospitalar (p<0,001). Do total de 32 pacientes, 34,4% não apresentaram 

mudança de status. 

 

Quadro 1 – Ausculta cervical antes e depois da reabilitação fonoaudiológica. 

 Alta do paciente   
Ausculta Cervical   Total p* 
 Adequada Ruidosa   
     
Entrada do paciente n (%) n (%) n (%)  
     

Adequada 6 (18,8) 0 (0,0) 6 (18,8) <0,001 

     
Ruidosa 15 (46,9) 11 (34,4) 26 (81,3)  

     
Total  21 (65,6) 11 (34,4) 32 (100,0)  
* teste de McNemar 
 

Nos próximos resultados será caracterizada pela cor azul os parâmetros 

que apresentarem melhora no status, e cor amarela os parâmetros que não 

apresentarem mudanças de acordo com a variável analisada. 

No Quadro 2 verifica-se que os pacientes na alta hospitalar apresentaram 

tônus muscular labial em melhores condições que na entrada. Destaca-se que, na 

entrada, havia 27 pacientes com alterações moderadas ou graves (75,0%, sendo 

9,4% severas) e, na alta, 40,6% apresentaram o status adequado ou com 

alterações leves, e 53,1% com alterações moderadas (p=0,021). O mesmo se 

observa para tônus da musculatura lingual e região de bucinador (Quadros 4 e 6; 

p= 0,021).  

As mobilidades labial, lingual e bucal não apresentaram mudanças de 

status estatisticamente significativas (Quadros 3, 5 e 7). 
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Quadro 2 – Tônus labial antes e depois da reabilitação fonoaudiológica. 

 Alta do paciente   
Tônus muscular 
labial 

Adequada Alterada 
leve 

Alterada 
moderada 

Alterada 
grave 

Total  p* 

       
Entrada do 
paciente 

n n n n n  

       
Adequada 0 0 0 0 0 0,021 

Alterada leve 1 4 0 0 5  
Alterada moderada 0 6 17 1 24  
Alterada grave 0 2 0 1 3  
       
Total  1 12 17 2 32  
*teste dos Sinais 
 
Quadro 3 – Mobilidade labial antes e depois da reabilitação fonoaudiológica. 

 Alta do paciente   
Mobilidade labial Adequada Alterada 

leve 
Alterada 

moderada 
Alterada 

grave 
Total  p* 

       
Entrada do 
paciente 

n n n n n  

       
Adequada 0 0 0 0 0 0,453 
Alterada leve 0 4 1 0 5  
Alterada moderada 0 5 15 1 21  
Alterada grave 0 0 0 6 6  
       
Total  0 9 16 7 32  
*teste dos Sinais 
 
Quadro 4 – Tônus de língua antes e depois da reabilitação fonoaudiológica. 

 Alta do paciente   
Tônus muscular 
lingual 

Adequada Alterada 
leve 

Alterada 
moderada 

Alterada 
grave 

Total  p* 

       
Entrada do paciente n n n n n  
       
Adequada 0 0 0 0 0 0,021 

Alterada leve 1 6 0 0 7  
Alterada moderada 0 7 15 1 23  
Alterada grave 0 1 0 1 2  
       
Total  1 14 15 2 32  
*teste dos Sinais 
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Quadro 5 – Mobilidade de língua antes e depois da reabilitação fonoaudiológica. 

 Alta do paciente   
Mobilidade lingual Adequada Alterada 

leve 
Alterada 

moderada 
Alterada 

grave 
Total  p* 

       
Entrada do 
paciente 

n n n n n  

       
Adequada 0 0 0 0 0 0,508 
Alterada leve 0 3 1 0 4  
Alterada moderada 0 6 16 2 24  
Alterada grave 0 0 0 4 4  
       
Total  0 9 17 6 32  
*teste dos Sinais 
 
 

Quadro 6 – Tônus em região de bucinador antes e depois da reabilitação 

fonoaudiológica. 

 Alta do paciente   
Tônus região de 
bucinador 

Adequada Alterada 
leve 

Alterada 
moderada 

Alterada 
grave 

Total  p* 

       
Entrada do 
paciente 

n n n n N  

       
Adequada 0 0 0 0 0 0,021 

Alterada leve 1 6 0 0 7  
Alterada moderada 0 7 15 1 23  
Alterada grave 0 1 0 1 2  
       
Total  1 14 15 2 32  
*teste dos Sinais 
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Quadro 7 – Mobilidade em região de bucinador antes e depois da reabilitação 

fonoaudiológica. 

 Alta do paciente   
Mobilidade região 
de bucinador 

Adequada Alterada 
leve 

Alterada 
moderada 

Alterada 
grave 

Total  p* 

       
Entrada do 
paciente 

n n n n n  

       
Adequada 0 0 0 0 0 0,508 
Alterada leve 0 3 1 0 4  
Alterada moderada 0 6 16 2 24  
Alterada grave 0 0 0 4 4  
       
Total  0 9 17 6 32  
*teste dos Sinais 
 

 Em relação a sensibilidade em região de cavidade oral, verifica-se que 

68,7% dos pacientes entraram com alterações moderadas e, na alta, esta 

proporção foi de 43,7%. Destaca-se ainda que, outros 43,7% apresentaram 

melhora de status (Quadro 8). 

 

Quadro 8 – Sensibilidade em cavidade oral antes e depois da reabilitação 

fonoaudiológica. 

 Alta do paciente   
Cavidade oral Adequada Alterada 

leve 
Alterada 

moderada 
Alterada 

grave 
Total  p* 

       
Entrada do 
paciente 

n n n n n  

       
Adequada 0 0 0 0 0 0,012 

Alterada leve 1 5 0 0 6  
Alterada moderada 0 8 13 1 22  
Alterada grave 0 0 1 3 4  
       
Total  1 13 14 4 32  
*teste dos Sinais 
 

 Quanto a sensibilidade em região de véu palatino (Quadro 9), dos 59,4% 

pacientes que apresentaram alterações graves na avaliação fonoaudiológica, na 

alta 37,5% (p=0,003) foram classificados com tal status. 
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Quadro 9 – Sensibilidade em região de véu palatino antes e depois da reabilitação 

fonoaudiológica. 

 Alta do paciente   
Véu Palatino Adequada Alterada 

leve 
Alterada 

moderada 
Alterada 

grave 
Total  p* 

       
Entrada do 
paciente 

n n n N n  

       
Adequada 1 0 0 0 1 0,003 

Alterada leve 0 4 0 0 4  
Alterada moderada 0 1 6 1 8  
Alterada grave 0 2 6 11 19  
       
Total  1 7 12 12 32  
*teste dos Sinais 
 

 Destaca-se no Quadro 10 que, dos 23 pacientes classificados com 

alterações moderadas, 9 (39,1%) passaram para alterações leves, 13 (56,5%) 

permaneceram com o mesmo status e, somente um (4,3%) teve piora do quadro 

(p=0,039). No Quadro 11, nenhum paciente apresentou piora de status. 

Evidencia-se ainda que, dos pacientes que apresentaram alterações moderadas, 

55,0% mostraram melhora de status na alta (p=0,002). 

 

Quadro 10 – Mecanismo de mobilidade laríngea antes e depois da reabilitação 

fonoaudiológica. 

 Alta do paciente   
Mobilidade 
laríngea 

Adequada Alterada 
leve 

Alterada 
moderada 

Alterada 
grave 

Total  p* 

       
Entrada do 
paciente 

n n n N n  

       
Adequada 0 0 0 0 0 0,039 

Alterada leve 0 3 1 0 4  
Alterada moderada 0 9 13 1 23  
Alterada grave 0 0 1 4 5  
       
Total  0 12 15 5 32  
*teste dos Sinais 
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Quadro 11 – Mecanismo de elevação laríngea antes e depois da reabilitação 

fonoaudiológica. 

 Alta do paciente   
Elevação 
Laríngea 

Adequada Alterada 
leve 

Alterada 
moderada 

Alterada 
grave 

Total  p* 

       
Entrada do 
paciente 

n n n n   

       
Adequada 0 0 0 0 0 0,002 

Alterada leve 0 2 1 0 3  
Alterada moderada 0 11 9 0 20  
Alterada grave 0 0 2 7 9  
       
Total  0 13 12 7 32  
*teste dos Sinais 
 

 

 Em relação às características de reflexo, observa-se nos Quadros 12 a 14 

melhora nos reflexos de vômito, proteção e deglutição, respectivamente, p=0,039, 

p=0,004 e p=0,049. 

 

Quadro 12 – Reflexo de vômito antes e depois da reabilitação fonoaudiológica. 

 Alta do paciente    
Reflexo de 
vômito 

Adequada Alterad
a leve 

Alterada 
moderada 

Alterada 
grave 

Ausente  Total  p* 

        
Entrada do 
paciente 

N n n n N n  

        
Adequada 1 0 0 0 0 1 0,039 

Alterada 
leve 

1 2 0 0 0 3  

Alterada 
moderada 

0 1 0 0 1 2  

Alterada 
grave 

1 0 1 1 1 4  

Ausente  0 2 2 2 16 22  
        
Total  3 5 3 3 18 35  

*teste dos Sinais 
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Assim, conforme descrito no Quadro 12, pode-se notar melhora no reflexo 

de vômito após intervenção da fonoaudiologia, a partir da redução na população 

com ausência do reflexo na alta, de 22 pacientes para 18. Com relação aos 

reflexos de proteção e de deglutição não houve pacientes com ausência do 

reflexo em nenhum dos momentos da análise. Porém, de acordo com o descrito 

nos Quadros 13 e 14 observou-se melhora de 8 pacientes que continham 

alterações severas do reflexo de proteção para 5 com alterações moderadas e 3 

alterações leves; e aumento no número de pacientes com reflexo de deglutição 

com alteração leve de 7 para 13 na alta hospitalar. 

 

Quadro 13 – Reflexo de proteção antes e depois da reabilitação fonoaudiológica. 

 Alta do paciente   
Reflexo de 
proteção 

Adequada Alterada 
leve 

Alterada 
moderada 

Alterada 
grave 

Total  p* 

       
Entrada do 
paciente 

n n n n n  

       
Adequada 0 0 0 0 0 0,004 

Alterada leve 1 3 1 0 5  
Alterada moderada 1 4 4 1 10  
Alterada grave 0 3 5 9 17  
       
Total  2 10 10 10 32  
*teste dos Sinais 
 

Quadro 14 – Reflexo de proteção antes e depois da reabilitação fonoaudiológica. 

 Alta do paciente   
Reflexo de 
deglutição 

Adequada Alterada 
leve 

Alterada 
moderada 

Alterada 
grave 

Total  p* 

       
Entrada do 
paciente 

n n n n n  

       
Adequada 0 0 0 0 0 0,049 

Alterada leve 1 4 2 0 7  
Alterada moderada 0 5 8 2 15  
Alterada grave 0 4 3 3 10  
       
Total  1 13 13 5 32  
*teste dos Sinais 
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4.3.  Análise do Quadro Pulmonar 

 

 Na Tabela 3 observa-se o percentual de pacientes com diagnóstico médico 

inicial de pneumonia (54,1%) e, após fonoterapia, 3,1%. Pelo teste de McNemar 

verificou-se que mudança estatisticamente significativa (p<0,001), somente um 

paciente permaneceu com o mesmo status, com pneumonia. 

Vale pontuar que o paciente, que permaneceu com pneumonia após 

acompanhamento fonoaudiológico, apresentava as seguintes características 

clinicas: Diagnóstico médico de doença progressiva (Doença de Alzheimer), 

prognóstico fonoaudiológico de MIB e o mesmo foi encaminhado para realização 

de GTT durante internação hospitalar.  

 

Tabela 3 – Número e percentual de pacientes, segundo quadro pulmonar. 

Variável Categoria n (%) 
    
Diagnóstico médico de pneumonia Não  15 (46,9) 
 Sim  17 (54,1) 
    
Presença de pneumonia pós 
fonoterapia 

Não  31 (96,9) 

 Sim  1  (3,1) 
    
Total  32 (100,0) 
 

 

4.4.  Prognóstico Fonoaudiólogo 

 

 

Os resultados da pesquisa apontam que 21 (65,6%) dos 32 (100%) 

pacientes em uso de via alternativa de alimentação retornaram com dieta por VO 

de forma segura (VO exclusiva ou por prazer alimentar) após intervenção 

fonoaudiológica.  

Verifica-se, na Tabela 4, que houve associação estatisticamente 

significativa entre o prognóstico da fonoaudiologia e a via alimentar na alta 

hospitalar. Dos pacientes com prognóstico de MIB, 60,0% saíram com 

gastrostomia versus 4,5% dos pacientes com prognóstico de LVO (p=0,002). 
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Nota-se ainda que 4 pacientes com prognóstico de LVO permaneceram com 

dietas por sondas, porém com acompanhamento fonoaudiológico apresentaram 

condições para manter uma dieta por VO associada (Mista).  

 

Tabela 4 – Número e percentual de pacientes segundo prognóstico 

fonoaudiológico e via alimentar na alta. 

Variável Categoria Prognóstico 
fonoaudiólogo 

 

  LVO MIB p* 
  n (%) n (%)  

     
Via  Gastrostomia 1 (4,5) 6 (60,0) 0,002 

alimentar Sonda nasoenteral 2 (9,1) 2 (20,0)  

na alta Mista (SNE+VO e GTT+VO)  4 (18,2) 0 (0,0)  

 Via oral 15 (68,2) 2 (20,0)  

     
Total   22 (100,0) 10 (100,0)  
* Qui-quadrado 
 

Quanto à consistência alimentar, os sólidos e macios/sólido apresentaram 

maior proporção para os pacientes com prognóstico fonoaudiológico de LVO 

quando comparados aos pacientes com MIB (p=0,001). 

 

Tabela 5 – Número e percentual de pacientes segundo prognóstico 

fonoaudiológico e tipo de dieta na alta. 

Variável Categoria Prognóstico 
fonoaudiólogo 

 

  LVO MIB p* 
  n (%) n (%)  

     
Tipo de Dieta por Sonda 3 (13,6) 8 (80,0) 0,001 

Dieta Cremosa pastosa 9 (40,9) 2 (20,0)  

 Sólidos macios/ sólido 10 (45,5) 0 (0,0)  
     
Total   22 (100,0) 10 (100,0)  

* Qui-quadrado 
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4.5.  Análise quanto aos diagnósticos e a consistência alimentar na alta 
hospitalar  

 

 

 Observa-se que houve associação estatisticamente significativa entre os 

diagnósticos médico (p=0,005) e fonoaudiológico (p=0,007) com o tipo de dieta na 

alta. Para ambas as variáveis, aqueles pacientes com diagnóstico de doença 

neurológica progressiva e disfagia orofaríngea neurogênica progressiva, o 

percentual de dieta cremosa/pastosa ou dieta por sonda (SNE e GTT) foi superior 

quando comparada a dietas com alimentos sólidos, sólidos/ macios. 

 

Tabela 6 – Número e percentual de pacientes segundo diagnósticos e tipo de 

dieta na alta. 

Variável Categoria Tipo de dieta na alta  
  Dieta por 

sonda  
Cremosa 
pastosa 

Sólidos 
macios/ 
sólidos 

p* 

  n (%) n (%) n (%)  

      

Diagnóstico  
Médico 

Doença cardiológica 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (20,0) 0,005 

 Doença neurológica 2 (18,2) 3 (27,3) 1 (10,0)  

 Doença neuro. progres. 8 (72,7) 7 (63,6) 0 (0,0)  

 Doença oncológica 1 (9,1) 0 (0,0) 3 (30,0)  

 Doença pneumológica 0 (0,0) 1 (9,1) 4 (40,0)  

      

Diagnóstico  Disfagia orof. mecânica 1 (9,1) 1 (9,1) 7 (70,0) 0,007 

Fonoaudioló
gico 

Disf. orof. neurogênica 2 (18,2) 3 (27,3) 2 (20,0)  

 Disf. orof. neur. 
progres. 

8 (72,7) 7 (63,6) 1 (10,0)  

      
Total   11 

(100,0) 
11 

(100,0) 
10 

(100,0) 

 

* Qui-quadrado 
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4.6.  Marcadores fonoaudiológicos e via de alimentação na alta hospitalar 

 

 Na Tabela 7, dos pacientes com ausculta cervical ruidosa destaca-se 

proporção superior para a via alimentar GTT e SNE, respectivamente, 71,4% e 

75,0%, em comparação a VO com 17,6¨% (p=0,010). A mobilidade labial grave 

esteve mais presente entre os pacientes nas vias alimentares GTT (42,9%) e SNE 

(75,0%) em relação à VO (5,9%), p=0,002. O mesmo se observa para as 

mobilidades lingual e bucal (p=0,041). 

Na análise descritiva dos dados na avaliação final do mecanismo de 

deglutição, nota-se que indivíduos com redução leve na mobilidade da 

musculatura orofacial apresentam uma dieta por VO exclusiva no momento da 

alta hospitalar. 



Tabela 7 – Número e percentual de pacientes, segundo marcadores 

fonoaudiológicos e via alimentar na alta hospitalar. 

Marcadores na 
Alta Hospitalar 

Categoria Via alimentar na alta hospitalar  

  GTT SNE MISTA VO p 
  n (%) n (%) n (%) n (%)  

       
Ausculta 
cervical 

Adequada 2 (28,6) 1 (25,0) 4 
(100,0) 

14 (82,4) 0,010 

 Ruidosa 5 (71,4) 3 (75,0) 0 (0,0) 3 (17,6)  

       

Tônus muscular  Adequado 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (5,9) 0,112 

Labial Alteração leve 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (50,0) 10 (58,8)  

 Alter. moderada 6 (85,7) 3 (75,0) 2 (50,0) 6 (35,3)  

 Alter. grave 1 (14,3) 1 (25,0) 0 (0,0) 0 (0,0)  

       

Mobilidade 
labial  

Alteração leve 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (50,0) 7 (41,2) 0,022 

 Alter. moderada 4 (57,1) 1 (25,0) 2 (50,0) 9 (52,9)  

 Alter. grave 3 (42,9) 3 (75,0) 0 (0,0) 1 (5,9)  

       

Tônus muscular Adequado 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (5,9) 0,135 

Lingual Alteração leve 0 (0,0) 1 (25,0) 2 (50,0) 11 (64,7)  

 Alter. moderada 6 (85,7) 2 (50,0) 2 (50,0) 5 (29,4)  

 Alter. grave 1 (14,3) 1 (25,0) 0 (0,0) 0 (0,0)  

       

Mobilidade  Alteração leve 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (50,0) 7 (41,2) 0,041 

Lingual Alter. moderada 3 (42,9) 3 (75,0) 2 (50,0) 9 (52,9)  

 Alter. grave 4 (57,1) 1 (25,0) 0 (0,0) 1 (5,9)  

       

Tônus muscular Adequado 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (5,9) 0,135 

Bucal Alteração leve 0 (0,0) 1 (25,0) 2 (50,0) 11 (64,7)  

 Alter. moderada 6 (85,7) 2 (50,0) 2 (50,0) 5 (29,4)  

 Alter. grave 1 (14,3) 1 (25,0) 0 (0,0) 0 (0,0)  

       

Mobilidade 
bucal  

Alteração leve 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (50,0) 7 (41,2) 0,041 

 Alter. moderada 3 (42,9) 3 (75,0) 2 (50,0) 9 (52,9)  
 Alter. grave 4 (57,1) 1 (25,0) 0 (0,0) 1 (5,9)  
       
Total  7 

(100,0) 
4 

(100,0) 
4 

(100,0) 
17 

(100,0) 
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Na Tabela 8, verifica-se que as alterações moderadas e severas para a 

sensibilidade da cavidade oral são mais frequentes nas vias alimentares GTT, 

SNE e MISTA. As demais variáveis: mobilidade mecânica laríngea (p=0,001), 

elevação mecânica da laringe (p=0,001), reflexo de proteção (p=0,003) e reflexo 

de deglutição (p=0,004) também apresentaram o mesmo comportamento. 

 

Tabela 8 – Número e percentual de pacientes segundo marcadores 

fonoaudiológicos e via alimentar na alta hospitalar. 

Marcadores 
na Alta 
Hospitalar 

Categoria Via alimentar na alta hospitalar  

  GTT SNE MISTA VO p 
  n (%) n (%) n (%) n (%)  

       

Cavidade oral  Adequado 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (5,9) 0,011 

sensibilidade  Alteração leve 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (25,0) 12 (70,6)  

 Alter. moderada 4 (57,1) 3 (75,0) 3 (75,0) 4 (23,5)  

 Alter. grave 3 (42,9) 1 (25,0) 0 (0,0) 0 (0,0)  

       

Véu palatino  Adequado 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (5,9) 0,408 

sensibilidade Alteração leve 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (25,0) 6 (35,3)  

 Alter. moderada 3 (42,9) 1 (25,0) 1 (25,0) 7 (41,2)  

 Alter. grave 4 (57,1) 3 (75,0) 2 (50,0) 3 (17,6)  

       

Mobilidade  Alteração leve 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (25,0) 11 (64,7) 0,001 

laríngea  Alter. moderada 3 (42,9) 4 
(100,0) 

3 (75,0) 5 (29,4)  

 Alter. grave 4 (57,1) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (5,9)  

       

Elevação  Alteração leve 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (25,0) 12 (70,6) 0,001 

laríngea  Alter. moderada 2 (28,6) 3 (75,0) 3 (75,0) 4 (23,5)  

 Alter. grave 5 (71,4) 1 (25,0) 0 (0,0) 1 (5,9)  

       

Reflexo de   
vômito 

Adequado 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 3 (17,6) 0,503 

 Alteração leve 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (25,0) 4 (23,5)  

 Alter. moderada 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (25,0) 2 (11,8)  

 Alter. grave 1 (14,3) 1 (25,0) 0 (0,0) 1 (5,9)  
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 Ausente 6 (85,7) 3 (75,0) 2 (50,0) 7 (41,2)  

       

Reflexo de  Adequado 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (11,8) 0,003 

proteção  Alteração leve 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (25,0) 9 (52,9)  

 Alter. moderada 1 (14,3) 1 (25,0) 3 (75,0) 5 (29,4)  

 Alter. grave 6 (85,7) 3 (75,0) 0 (0,0) 1 (5,9)  

       

Reflexo de  Adequado 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (5,9) 0,004 

deglutição Alteração leve 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (25,0) 12 (70,6)  
 Alter. moderada 3 (42,9) 3 (75,0) 3 (75,0) 4 (23,5)  
 Alter. grave 4 (57,1) 1 (25,0) 0 (0,0) 0 (0,0)  
       
Total  7 

(100,0) 
4 

(100,0) 
4 

(100,0) 
17 

(100,0) 
 

 

 

4.7. Consistência alimentar de acordo com os marcadores 
fonoaudiológicos na alta hospitalar 

 

 

 Na Tabela 9 verifica-se que todas as variáveis apresentaram associação 

estatisticamente significativa ao tipo de dieta. Observa-se, para variável ausculta 

cervical, que a probabilidade de ingerir alimentos sólidos foi maior nos pacientes 

com a ausculta adequada quando comparados a pacientes com ruidosa (38,1% 

versus 18,2%; p=0,004). Destaca-se, na variável mobilidade labial, que há uma 

probabilidade maior de ingerir alimentos sólidos por pacientes com alterações 

leves (66,7%) quando comparados a pacientes com alterações moderadas 

(25,0%) e graves (0,0) (p=0,003). 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

51 
 
 

 

Tabela 9 – Número e percentual de pacientes segundo tipo de dieta na alta. 

Marcadores na 
Alta Hospitalar 

Categoria Tipo de dieta na alta  

  Dieta por 
sonda 

cremosa 
ou pastosa 

sólidos 
macios/ 
sólidos 

p 

  n (%) n (%) n (%)  

      
Ausculta cervical Adequada 3 (14,3) 10 (47,6) 8 (38,1) 0,004 

 Ruidosa 8 (72,7) 1 (9,1) 2 (18,2)  

      

Tônus muscular  Adequado 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (100,0) 0,002 

Labial Alteração leve 0 (0,0) 4 (33,3) 8 (66,7)  

 Alter. moderada 9 (52,9) 7 (41,2) 1 (5,9)  

 Alter. grave 2 (100,0) 0 (0,0) 0 (0,0)  

      

Mobilidade labial  Alteração leve 0 (0,0) 3 (33,3) 6 (66,7) 0,003 

 Alter. moderada 5 (31,3) 7 (43,8) 4 (25,0)  

 Alter. grave 6 (85,7) 1 (14,3) 0 (0,0)  

      

Tônus muscular Adequado 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (100,0) 0,002 

lingual  Alteração leve 1 (7,1) 4 (28,6) 9 (64,3)  

 Alter. moderada 8 (53,3) 7 (46,7) 0 (0,0)  

 Alter. grave 2 (100,0) 0 (0,0) 0 (0,0)  

      

Mobilidade  Alteração leve 0 (0,0) 3 (33,3) 6 (66,7) 0,008 

Lingual Alter. moderada 6 (35,3) 7 (41,2) 4 (23,5)  

 Alter. grave 5 (83,3) 1 (16,7) 0 (0,0)  

      

Tônus muscular Adequado 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (100,0) 0,002 

Reg. Bucinador  Alteração leve 1 (7,1) 4 (28,6) 9 (64,3)  

 Alter. moderada 8 (53,3) 7 (46,7) 0 (0,0)  

 Alter. grave 2 (100,0) 0 (0,0) 0 (0,0)  

      

Mobilidade Reg. 
Bucinador 

Alteração leve 0 (0,0) 3 (33,3) 6 (66,7) 0,008 

 Alter. moderada 6 (35,3) 7 (41,2) 4 (23,5)  

 Alter. grave 5 (83,3) 1 (16,7) 0 (0,0)  
      

Total  11 (34,4) 11 (34,4) 10 (31,2)  
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Na Tabela 10 verifica-se que todas as variáveis apresentaram associação 

estatisticamente significativa. Pode-se observar que as maiores frequências de 

ingestão de alimentos sólidos foram para as categorias adequadas ou alterações 

leves quando comparadas as categorias moderada e grave (p<0,05). 

Averiguou-se que os dados se mostraram estatisticamente significantes 

quando demostraram que pacientes com sensibilidade de cavidade oral e de véu 

palatino adequadas ou com redução leve conseguem realizar uma progressão 

alimentar durante a internação. Algo semelhante foi observado para a 

característica mobilidade e elevação laríngea, com 8 pacientes com mobilidade 

laríngea com redução leve e 9 pacientes com elevação laríngea leve; estes 

apresentaram alta com dieta sólida. 

 

Tabela 10 – Número e percentual de pacientes segundo tipo de dieta na alta. 

Marcadores na  
Alta Hospitalar 

categoria Tipo de dieta na alta  

   Dieta por 
sonda 

Cremosa/ 
pastosa 

Sólidos 
macios/ 
sólidos 

p 

  n (%) n (%) n (%)  

      
Cavidade oral  Adequado 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (100,0) 0,001 

sensibilidade  Alteração leve 0 (0,0) 5 (38,5) 8 (61,5)  

 Alter. moderada 7 (50,0) 6 (42,9) 1 (7,1)  

 Alter. grave 4 (100,0) 0 (0,0) 0 (0,0)  

      

Véu palatino  Adequado 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (100,0) 0,044 

sensibilidade  Alteração leve 0 (0,0) 3 (42,9) 4 (57,1)  

 Alter. moderada 4 (33,3) 3 (25,0) 5 (41,7)  

 Alter. grave 7 (58,3) 5 (41,7) 0 (0,0)  

      

Mobilidade Alteração leve 0 (0,0) 4 (33,3) 8 (66,7) 0,003 

Laríngea Alter. moderada 7 (46,7) 6 (40,0) 2 (13,3)  

 Alter. grave 4 (80,0) 1 (20,0) 0 (0,0)  

      

Elevação  Alteração leve 0 (0,0) 4 (30,8) 9 (69,2) <0,001 

laríngea  Alter. moderada 5 (41,7) 6 (60,0) 1 (8,3)  

 Alter. grave 6 (85,7) 1 (14,3) 0 (0,0)  
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Reflexo vômito Adequado 0 (0,0) 0 (0,0) 3 (100,0) 0,045 

 Alteração leve 0 (0,0) 3 (60,0) 2 (40,0)  

 Alter. moderada 0 (0,0) 2 (66,7) 1 (33,3)  

 Alter. grave 2 (66,7) 0 (0,0) 1 (33,3)  

 Ausente 9 (50,0) 6 (33,3) 3 (16,7)  

      

Reflexo proteção Adequado 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (100,0) <0,001 

 Alteração leve 0 (0,0) 4 (40,0) 6 (60,0)  

 Alter. moderada 2 (20,0) 6 (60,0) 2 (20,0)  

 Alter. grave 9 (90,0) 1 (10,0) 0 (0,0)  

      

Reflexo deglutição  Adequado 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (100,0) 0,001 

 Alteração leve 0 (0,0) 5 (38,5) 8 (61,5)  

 Alter. moderada 6 (46,2) 6 (46,2) 1 (7,7)  

 Alter. grave 5 (100,0) 0 (0,0) 0 (0,0)  

      

Total   11 (34,4) 11(34,4) 10 (31,2)  

 
 

Ainda na Tabela 10, mostrou-se estatisticamente significante a melhora nos 

reflexos de proteção e de deglutição com a reabilitação fonoaudiológica. Na 

avaliação final, observou-se que a presença ou alteração nesses reflexos são 

fundamentais para liberação de alimentação por VO. Nesse sentido, observou-se 

que 100% dos pacientes com alteração grave do reflexo de deglutição e 90% com 

alteração severa do reflexo de proteção permaneceram em uso de sonda para 

alimentação devido ao risco de broncoaspiração alimentar. 
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5. DISCUSSÃO 

 

Como se viu, há predominância de idosos entre os pacientes em TN no 

Hospital da pesquisa, com quadros de base, principalmente, de doença 

neurológica progressiva, seguidos de outros diagnósticos neurológicos. Tais 

características trazem questões específicas ao trabalho da EMTN, uma vez que o 

processo de envelhecimento pode ocorrer com diversas comorbidades, que 

precisam ser consideradas e equacionadas a partir da confluência das expertises 

dos profissionais que atuam no componente hospitalar da atenção à saúde.  

No caso da fonoaudiologia, ganha evidência a presença mais prevalente da 

disfagia nos paciente encaminhados à EMTN. Vários estudos, referidos em nossa 

revisão da literatura, apontam achados convergentes em termos de agravos 

neurológicos e presença de disfagia em pacientes idosos (MARTIN; REZENDE; 

TORRES, 2012; CABRÉ et al, 2010; ROY et al, 2007; KUDORA, 2015; entre 

outros). 

 Por sua vez, a literatura aponta à necessidade de estratégias de rastreio, 

diagnóstico e tratamento adequados para diminuir as possíveis complicações 

decorrentes das disfagias, sugerindo, inclusive, a adoção de marcadores para 

avaliar e calibrar o processo de reabilitação fonoaudiológica desses quadros, 

buscando garantir uma intervenção com maior acurácia (BAIJENS; SPEYER, 

2009; ANDRADE; LIMONGI, 2012).  

De certa maneira, foi essa a direção assumida pelo presente estudo, que 

se valeu de marcadores clínicos aferidos no momento da avaliação e, 

posteriormente, na alta fonoaudiológica, comparando ganhos funcionais e 

resultados em termos de deglutição e de aspectos da saúde geral dos pacientes 

atendidos, o que permitiu a verificação de significância estatística na variação de 

marcadores analisados; variação para melhor (em termos de reabilitação da 

disfagia) após terapia fonoaudiológica.  

Embora mencionado no capítulo dedicado ao método, é relevante 

acrescentar que os marcadores utilizados foram extraídos dos protocolos de 

avaliação e de acompanhamento fonoaudiológico do Hospital da pesquisa (cujo 

registro eletrônico é feito sistematicamente no sistema de informação do Hospital 
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– Philips Tasy), uma vez que tais instrumentos (elaborados pelo Departamento de 

Fonoaudiologia) foram construídos em diálogo e em colaboração com as outras 

especialidades profissionais, que os discutiram e validaram, assim como as 

Agências de Acreditação que certificam o Hospital. Significa dizer que estes 

instrumentos são frutos do trabalho multiprofissional, a partir do qual as 

especialidades transversalizam e potencializam suas ações.  

Entre os marcadores analisados na pesquisa, verificou-se redução 

significativa dos quadros de pneumonias dos pacientes em acompanhamento 

pela EMTN durante o acompanhamento fonoaudiológico. A redução no índice de 

pneumonia encontrada no estudo está em acordo com as pesquisas realizadas 

por Cabré et al. (2014) e Cabré et al. (2010), que sugerem a disfagia como um 

marcador clínico relevante e um fator de risco para as pneumonias.  

Além disso, outros marcadores apresentaram melhora de status do 

momento da avaliação para alta hospitalar, por exemplo: mudança de via 

alimentar (passando a VO segura ou por prazer na alta hospitalar); mudança na 

consistência alimentar (ingesta de consistências mais variadas de forma segura e 

autônoma na alta hospitalar) são também alterações, com significância estatística, 

cuja contribuição da reabilitação fonoaudiológica é patente e vai ao encontro dos 

trabalhos de Carnaby, Hankey e Pizzi (2006), Wright, Cotter e Hickson (2008) e 

Germain, Dufresne e Gray-Donald (2006), que afirmam a involução do grau da 

disfagia em pacientes sob reabilitação fonoaudiológica. 

Em síntese, destaca-se o fato de que 65,6% do total da amostra 

pesquisada (em uso de via alternativa de alimentação) e 86,4% dos pacientes 

com prognóstico de LVO chegaram à alta fonoaudiológica com dieta por VO de 

forma segura. Assim, em acordo com Drozdz et al. (2014) e Padovani e Andrade 

(2007), durante o período da internação há reabilitação parcial ou total do 

mecanismo de deglutição dos pacientes sob cuidados fonoaudiológicos, no caso 

aqui estudado com recuperação do aporte nutricional dos pacientes em TN para 

VO, o que reitera a já conhecida efetividade da reabilitação fonoaudiológica da 

disfagia, mas acrescenta a ela a dimensão da composição de saberes e de 

práticas do trabalho multiprofissional e, em certos momentos, interdisciplinar da 

EMTN. Senão vejamos.    
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É verdade que, ao descrever e analisar a reabilitação fonoaudiológica das 

disfagias em EMTN de um Hospital Geral de grande porte da cidade de São 

Paulo, buscou-se, por um lado, reiterar a efetividade desse trabalho específico, 

demonstrando a necessidade e a pertinência da presença da fonoaudiologia 

nesse dispositivo de cuidado que, conforme já referido no capítulo de revisão, é 

regulamentado e definido como obrigatório pela ANVISA para todos os hospitais, 

embora a presença do fonoaudiólogo ainda seja, normativamente, considerada 

facultativa.  

Por outro lado, o que se quer, a partir daqui, é dar mais um passo nesse 

debate: demarcar contribuições da atuação fonoaudiológica ao trabalho em 

equipe e, reciprocamente, da EMTN e das outras especialidades que a compõem 

à fonoaudiologia. Em outras palavras, o trabalho específico do fonoaudiólogo na 

reabilitação da disfagia, como se viu na revisão da literatura, está razoavelmente 

bem assentado e é relativamente (re)conhecido pelas outras especialidades 

profissionais que atuam nos hospitais, o que interessa discutir, então, é o 

seguinte: no caso da EMTN, como o trabalho fonoaudiológico potencializa e é 

potencializado nas interações multiprofissionais e interdisciplinares que aí tem 

lugar?            

Em primeiro lugar, os resultados do trabalho fonoaudiológico não 

aconteceram de forma isolada na EMTN. Em terapia nutricional a tomada de 

decisões terapêuticas ocorre em conjunto, os casos são discutidos, até porque a 

intervenção de um profissional interfere diretamente no trabalho dos demais. Por 

isso, trata-se de trabalho complexo, que não se restringe a escolha de alimentos e 

das melhores formas de oferta-los aos pacientes.  

O processo de alimentação, em geral, e dos pacientes hospitalizados e 

com transtornos alimentares em particular, implica várias condições: orgânicas 

(anatômicas, fisiológicas, neurológicas, motoras), cognitivas, psíquicas e sociais 

(hábitos, conhecimentos, preferências, desejos, prazer e ambientes 

socioculturais). A terapia nutricional de pacientes disfágicos exige escuta e que se 

observe e considere as várias dimensões necessárias para manter ou 

(re)conquistar uma alimentação que, dentro do possível, possibilite nutrição, 

hidratação e satisfação com o processo da alimentação. Por isso mesmo, trata-se 

de um campo que depende da interação de saberes e de práticas profissionais 
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diversas: certas especialidades médicas, psicologia, nutrição, farmácia, 

fisioterapia, enfermagem e fonoaudiologia.  

Sendo assim, alguns exemplos das práticas na EMTN podem ilustrar tais 

interações e complementaridades profissionais. As discussões realizadas com a 

equipe médica sobre o diagnóstico médico, o prognóstico da doença e a 

sintomatologia do quadro clínico dos pacientes indicam possíveis interferências 

no processo de deglutição e ajudam na definição da melhor via de alimentação 

(SNE, GTT, VO) na entrada dos casos na EMTN.  

Aliás, por meio desse processo de diálogo com a equipe médica (diálogo 

que também incluiu outros profissionais da EMTN) – conforme já mencionado no 

método – foi possível tornar rotina a proposta da fonoaudiologia de que todos os 

pacientes encaminhados à TN passassem por avaliação fonoaudiológica e não 

apenas aqueles com indicação médica para tanto. Tanto a equipe médica quanto 

outros membros da EMTN foram sensíveis aos argumentos e evidências 

indicativas de que alguns pacientes não encaminhados à avaliação 

fonoaudiológica poderiam se beneficiar desse olhar.    

Por sua vez, a enfermagem acompanha de perto as rotinas do paciente na 

internação, conhece os comportamentos e as reações cotidianas dos pacientes 

(também dos familiares); às vezes sabe mais detalhadamente do que o 

fonoaudiólogo sobre as posturas (corporais e de temperamento) e idiossincrasias 

durante as refeições. A enfermagem pode também observar a presença de 

intercorrências (tosse, engasgos, tempo aumentado para realizar refeição, 

sonolência, etc.) durante a alimentação, e eventuais dificuldades ou 

singularidades na ingestão de certos alimentos e medicamentos (comprimidos, 

por exemplo). 

Discutir tais aspectos com a enfermagem é fundamental para organizar e 

refinar as condutas fonoaudiológicas. Reciprocamente, as informações e 

procedimentos discutidos com a enfermagem pela fonoaudiologia aguçam o olhar 

e a escuta clínica dos enfermeiros para as dimensões a serem observadas nos 

transtornos alimentares, sobretudo nas disfagias. Os dados obtidos pela 

fonoaudiologia proporcionam à enfermagem um olhar para presença de 

dificuldades dos pacientes para ingerir certas consistências, prevenindo erros na 
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administração de refeições e consistências de medicações, o que reduz o risco de 

broncoaspiração.   

A nutrição, para definir o aporte, a seleção, a variedade dos nutrientes, 

além de coordenar seu preparo e oferta adequados, conversa com a 

fonoaudiologia sobre os momentos e as condições para introduzir consistências e 

quantidades de alimentos, o que colabora na escolha dos alimentos mais 

adequados a cada momento da internação. Do mesmo modo, conhecer as 

necessidades nutricionais dos pacientes ajuda o fonoaudiólogo na definição das 

consistências dos alimentos e nas estratégias para oferta-los da forma mais 

prazerosa aos pacientes. As modificações ou suspenções de dietas prescritas 

pelas nutricionistas ocorrem a partir dos dados fonoaudiológicos, que servem de 

subsídio para decisão sobre quais alimentos serão ofertados dentro da 

consistência alimentar orientada, mantendo o aporte nutricional necessário para 

cada paciente.  

No diálogo entre a fonoaudiologia e a fisioterapia considera-se, 

principalmente, o quadro respiratório, as necessidades de aporte ventilatório, afim 

de programar a melhor via ou consistência alimentar. Pacientes com padrão 

respiratório alterado e, por exemplo, necessidade de máscara de Venturi como 

aporte ventilatório contínuo apresentam maior facilidade de descompensar padrão 

respiratório durante as refeições, com aumento do risco de broncoaspiração. 

Importante pontuar também a farmácia, que acrescenta informações 

relevantes sobre as medicações, oferecendo indicações sobre possíveis 

interferências de determinados medicamentos no mecanismo de deglutição, ou no 

nível de consciência dos pacientes, com potencial para reduzir reflexos envolvidos 

na deglutição. Em função da via alimentar, são necessários ajustes de 

medicação, com eventuais mudanças na formulação, por exemplo: diluir 

medicações para pacientes que não podem ingerir comprimidos. Tais ajustes são 

feitos, com a participação da fonoaudiologia, junto às equipes de farmácia, 

médica e de enfermagem. 

A psicologia traz um olhar interessante à compreensão, por exemplo, dos 

casos de recusa alimentar, que podem provocar dificuldade na aceitação da dieta 

prescrita (de acordo com o grau de disfagia) e redução do aporte nutricional e 

hídrico do paciente. Além disso, ajuda a equipe a compreender os estados 
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subjetivos dos pacientes e familiares em face da doença e da internação. 

Reciprocamente, as dimensões prioritariamente abordadas pelas outras 

especialidades dão subsídios clínicos (orgânicos e comportamentais, digamos 

assim) à leitura psicológica, a partir da qual a equipe, em conjunto, busca 

construir estratégias para facilitar a adesão dos pacientes aos tratamentos, bem 

como para gerar um ambiente relacional o mais produtivo possível.   

Trata-se, portanto, de uma aprendizagem e calibragem mútua da atuação 

das especialidades que integram a EMTN. Entre outros aspectos, isso contribui, 

na esfera da fonoaudiologia, com a decisão médica de introduzir ou retirar 

medidas em função do risco de broncoaspiração; com a retirada de contenções 

de membros superiores devido a agitação do paciente por incômodo de via 

alternativa de alimentação; com a evolução e retirada de cânulas de 

traqueostomia e sondas enterais; com a progressão de dietas sem risco de 

complicações pulmonares, assim como ajuda na redução do uso de 

medicamentos por quadros de broncoaspiração.  

Nesse sentido e por fim, não foi ao acaso o uso do protocolo 

fonoaudiológico do hospital nesta pesquisa, uma vez que sua elaboração pela 

fonoaudiologia está atravessada pela dinâmica clínica do hospital, tal como os 

exemplos que acabaram de ser apresentados deixam ver. Ao fazer tais 

interações, o trabalho fonoaudiológico não perde especificidade, ao contrário, a 

potencializa, enriquecendo suas práticas e contribuindo com as demais 

especialidades.  
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6. CONCLUSÃO 

  

 

No início da dissertação foi pontuado que entidades da fonoaudiologia 

reivindicam a inserção de nossa especialidade na composição obrigatória das 

EMTNs dos hospitais. Nessa direção, Borba (2013) afirma que, nem sempre, a 

composição da EMTN conta com todos os profissionais necessários ao trabalho 

da equipe, uma vez que alguns deles são facultativos, ficando à decisão do gestor 

hospitalar contrata-los ou não. Embora este estudo concorde com a reivindicação 

das entidades profissionais e com as ponderações de Borba, o que se buscou 

aqui foi também destacar que o trabalho em equipe é potente para afirmar e 

legitimar a necessidade de certas expertises no grupo, que passam a incorpora-

las e a pedir por elas. 

Esta pesquisa reiterou as especificidades e a efetividade da reabilitação 

fonoaudiológica das disfagias, o que por si só já justificaria sua presença nas 

EMTNs. No entanto, ao lado da demanda corporativa (como é o caso da 

reivindicação pela inserção obrigatória da fonoaudiologia na EMTN), a intenção foi 

também indicar que a percepção da fonoaudiologia e das outras profissões de 

saúde a partir dos vínculos interprofissionais e interdisciplinares, bem como o 

engajamento e o compromisso com políticas públicas que buscam promover 

melhores condições de saúde, mais do que argumentar em favor desta ou 

daquela demanda profissional (por mais legítima que seja), expressa 

consistentemente a necessidade de articulação entre diversos saberes e práticas 

profissionais, para atingir a integralidade nos cuidados à saúde. A presença 

interdependente e complementar da fonoaudiologia na EMTN é uma situação que 

expõe, eloquentemente, essa posição. 

Esta investigação deu um passo na direção mencionada, uma primeira 

aproximação que, por seu turno, sugere outros estudos e maior aprofundamento 

sobre a caráter interprofissional e interdisciplinar do trabalho hospitalar da 

fonoaudiologia, na reabilitação das disfagias, mas também em outras frentes de 

atuação da fonoaudiologia no componente hospitalar da atenção à saúde.    
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ANEXO 2 
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ANEXO 4 
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