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RESUMO 

Introdução: No âmbito hospitalar, a atuação fonoaudiológica é recente, ela 
deu início, especificamente, nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) em pacientes 
com transtornos de deglutição, acometidos por desordens neurológicas. Em UTIs, 
pacientes apresentam frequentemente fatores como o rebaixamento do nível de 
consciência, posição supina, instabilidade clínica e imunodepressão. Estes fatores 
levam a um maior risco para alterações da deglutição (disfagias), e 
consequentemente, podem levar a broncoaspiração, sendo assim, a disfagia é a 
alteração que mais demanda atendimento de fonoaudiólogos em UTIs. A 
fonoaudiologia atua na avaliação, prevenção e reabilitação de desordens 
fonoaudiológica. Objetivo: O objetivo do estudo foi analisar a percepção da equipe 
de assistência à saúde acerca da atuação fonoaudiológica com pacientes críticos 
em Unidades de Terapia Intensiva do Hospital das Clínicas da Universidade Federal 
de Goiás, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (HC-UFG/EBSERH). 
Metodologia: A amostra da pesquisa foi composta por 35 profissionais que atuam 
na assistência ao paciente que atuavam nas UTIs cirúrgica, médica e neonatal. Os 
dados foram tabulados em planilha através do programa Excel 2013 onde foram 
quantificadas as questões objetivas, as quais utilizou números absolutos e 
porcentagens, e classificadas as questões discursivas. Para análise dos dados foi 
utilizada a metologia de Análise de Conteúdo proposta por Laurence Bardin (1977). 
Resultados e discussão: Quando questionados sobre a presença do profissional 
Fonoaudiólogo na Unidade de Terapia Intensiva em que atuam 11% dos 
profissionais afirmaram não ter Fonoaudiólogo na unidade em que estava atuando, 
porém, em todas as unidades pesquisadas haviam fonoaudiólogos efetivos e 
residentes no momento da pesquisa. Quanto a conhecer o papel do Fonoaudiólogo 
hospitalar, 83% dos participantes afirmaram conhecer essa área de atuação. 
Conclusão: Com essa pesquisa foi possivel concluir que grande parte da equipe de 
assistência à saúde deste hospital possui conhecimento sobre a atuação 
fonoaudiológica hospitalar, porém, é necessário que ocorra uma conscientização da 
importância desse trabalho. A partir do estudo foi possivel concluir sobre a 
importância de criar meios de educação continuada para orientar os profissionais de 
assistência à saúde sobre a atuação fonoaudiológica em UTIs e os riscos causados 
pela disfagia.  

 

Palavras-chave: Terapia Intensiva; Fonoaudiologia Hospitalar; Equipe 

Multiprofissional; 
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ABSTRACT 

Introduction: In the hospital setting, the speech-language pathology is recent, 
it started specifically in the Intensive Care Units (ICUs) in patients with swallowing 
disorders, affected by neurological disorders. In ICUs, patients often present factors 
such as lowering of consciousness level, supine position, clinical instability and 
immunodepression. These factors lead to a greater risk for swallowing changes 
(dysphagia), and consequently, can lead to bronchoaspiration, thus, dysphagia is the 
most frequent alteration of speech therapist care in ICUs. Phonoaudiology works in 
the evaluation, prevention and rehabilitation of speech-language disorders. Purpose: 
The objective of the study was to analyze the perception of the health care team 
about the speech-language pathology with critical patients in Intensive Care Units of 
the Hospital das Clínicas of the Federal University of Goiás, Brazilian Hospital 
Services Company (HC-UFG / EBSERH). Methodology: The research sample 
consisted of 35 professionals who work in the care of patients who worked in the 
surgical, medical and neonatal ICU. The data were tabulated in a spreadsheet 
through the Excel 2013 program where the objective questions were quantified, 
which used absolute numbers and percentages, and classified the discursive 
questions. To analyze the data was used the Content Analysis metric proposed by 
Laurence Bardin (1977). Results and discussion: When questioned about the 
presence of the Professional Speech Therapist in the Intensive Care Unit where 11% 
of the professionals work, they stated that they did not have Speech Therapists in the 
unit where they were working, however, in all the units surveyed, there were effective 
speech therapists and residents at the time of the research. As to knowing the role of 
the Speech-Language Pathologist, 83% of the participants stated that they knew 
about this area of activity. Conclusion: With this research it was possible to 
conclude that a great part of the health care team of this hospital has knowledge 
about the speech-language pathology, but it is necessary that an awareness of the 
importance of this work is made. From the study, it was possible to conclude on the 
importance of creating means of continuing education to guide health care 
professionals about the speech-language pathology in ICUs and the risks caused by 
dysphagia. 
 

Keywords: Intensive Therapy; Speech - Language Pathology; 

Multiprofessional Team;
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1. INTRODUÇÃO 

As Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) são ambientes para serem 

realizadas assistências qualificadas e especializadas, de modo que haja um cuidado 

eficaz ao paciente crítico (VELOSO et al., 2018), nesse contexto, a fonoaudiologia 

atua na avaliação, prevenção e reabilitação de desordens fonoaudiológicas.  Em 

UTIs, pacientes apresentam frequentemente fatores como o rebaixamento do nível 

de consciência, posição supina, instabilidade clínica e imunodepressão 

(BARROQUEIRO et al., 2017). Estes fatores levam a um maior risco para alterações 

da deglutição (disfagias), e consequentemente, podem levar a broncoaspiração, 

sendo assim, a disfagia é a alteração que mais demanda atendimento de 

fonoaudiólogos em UTIs, devido às complicações causadas pela mesma (FURKIM 

et al., 2014).   

No âmbito hospitalar, a atuação fonoaudiológica é recente, ela deu início, 

especificamente, nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) em pacientes com 

transtornos de deglutição, acometidos por desordens neurológicas, após isso, o 

serviço foi ampliado para clínicas e outras unidades de atendimento, com atenção à 

pacientes com distúrbios de linguagem, traumas faciais, queimaduras e disfagias 

mecânicas (QUEIROZ et al., 2011). A partir da criação dos programas de residência 

multiprofissional em saúde, a atuação da fonoaudiologia em âmbito hospitalar se 

expandiu, sobretudo nas diversas clínicas inseridas nos hospitais, especialmente 

nas unidades de terapia intensiva e nos prontos atendimentos com caráter de 

urgência (MANCOPES et al., 2014). 

Devido à grande parte dos pacientes estar com rebaixamento do nível de 

consciência, é necessário o apoio dos profissionais de assistência à saúde que 

estão envolvidos no cuidado direto e diário do paciente, visto que quando um 

paciente cria vínculos com este, ele irá informar de suas queixas e durante o cuidado 

poderá observar sinais sugestivos de disfagia (BARROQUEIRO et al., 2017 e 

FAVERO et al., 2017). 

Levando em consideração que os distúrbios da deglutição apresentam taxas de 

morbimortalidade elevadas, custos expressivos para a reabilitação e que os 

resultados terapêuticos são melhores obtidos nos casos em que o diagnóstico foi 

realizado de modo claro e precoce (MANCOPES et al., 2014) o fonoaudiólogo se 
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mostra importante dentro do cenário de Terapia Intensiva realizando avaliação da 

deglutição para identificar em tempo hábil a alteração da deglutição dos pacientes ali 

internados, tendo em vista que é o profissional habilitado para essa prática. 

Identificar precocemente a disfagia orofaríngea é de extrema importância, visto que 

a adequação da melhor via de alimentação pode prevenir complicações associadas 

à broncoaspiração e desnutrição, como relatado por BARROQUEIRO et al. (2017), 

não é incomum encontrarmos profissionais prescrevendo dieta oral para pacientes 

com risco para disfagia por não se atentarem aos sinais desta complicação. 

O serviço de fonoaudiologia hospitalar é exercido por meio de atendimentos 

beira leito, onde a identificação de alterações fonoaudiológicas devem ocorrer o 

mais precocemente possível, com a pretensão de iniciar rapidamente intervenções 

de reabilitação (LEITE et al., 2003). Desta forma, a abordagem desse serviço, não 

tem o intuito de realizar um trabalho de longo prazo devido à alta rotatividade de 

pacientes internados, porém, pode identificar precocemente os distúrbios 

fonoaudiológicos e iniciar o tratamento para que esse tenha seguimento ambulatorial 

após a alta hospitalar.  

O trabalho desempenhado pela fonoaudiologia em casos de disfagia inicia-se 

com busca ativa, quando os sinais vitais do paciente estejam restabelecidos (LEITE 

et al., 2003), após liberação ou solicitação da equipe médica, caso o paciente 

apresente sinais sugestivos de disfagia, o profissional efetuará a avaliação 

fonoaudiológica da deglutição, após realizar seu diagnóstico, deverá concluir se há 

ou não disfagia, definir o grau desta e irá indicar qual a via de alimentação mais 

segura e/ou consistência, em caso de permanência de alimentação por via oral. O 

intuito dessa atuação é prevenir, orientar e reabilitar alterações relacionadas à 

deglutição, com isso, reduzir o tempo de internação hospitalar e a incidência de 

pneumonia causada por broncoaspiração (FAVERO et al., 2017 e ABDULMASSIB et 

al., 2009). 

A intervenção precoce em pacientes hospitalizados tem a intenção de tornar 

segura a oferta da dieta e medicações, prevenindo e diminuindo comprometimentos 

pulmonares, o tempo de uso de via alternativa de alimentação, do tempo de 

internação hospitalar, dos gastos, da morbidade, da mortalidade (BARROQUEIRO et 

al., 2017) e desnutrição (BASSI et al.,2014).Quando considerado o risco de 
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desnutrição em relação a disfagia em pacientes internados, esses mesmo autores, 

relatam que disfágicos apresentam riscos maiores para desnutrição, isso quando já 

não estão desnutridos.Com relação à pneumonia aspirativa em pacientes 

hospitalizados, ABDULMASSIB et al. (2009), referem que intervenções 

fonoaudiológicas contribuem para identificação precoce de distúrbios da deglutição e 

redução da incidência de pneumonia causada por broncoaspiração. 

Em UTI Neonatal, a atuação fonoaudiológica se foca nos aspectos de 

alimentação, desenvolvimento da audição e da linguagem e interação mãe-bebê. 

Com relação à alimentação, a fonoaudiologia busca promover uma alimentação 

segura e eficiente, minimizando riscos de aspiração e estresse excessivos (MONTI 

et al.,2013). Estes mesmos autores relatam que o atendimento fonoaudiológico 

precoce ao recém-nascido (RN) internado em UTI pode colaborar para que haja uma 

evolução do processo de alimentação, antecipando assim a alta hospitalar. Com 

RNs o fonoaudiólogo atua com assistência à alimentação, que promove o correto 

desenvolvimento das estruturas do sistema estomatognático, e prevenção e 

detecção de perdas auditivas, questões fundamentais para o desenvolvimento global 

das crianças (DANTAS; BRANDÃO; BOGER, 2017). O fonoaudiólogo utiliza técnicas 

especificas da profissão, que promovem a reabilitação da deglutição e por 

consequência remoção o mais breve das vias alternativas de alimentação 

(ABDULMASSIB et al., 2009) 

Segundo o estudo de MONTI et al. (2013) médicos residentes e equipe de 

enfermagem aparecem como os profissionais que mais solicitam a avaliação 

fonoaudiológica, o estudo ressalta que ações para ampliar as informações sobre os 

objetivos da atuação fonoaudiológica em unidades neonatais devem ser realizadas, 

não apenas com esses profissionais, mas com toda a equipe de assistência à saúde 

envolvida. SILVA e ALMEIDA (2015) demonstram que as atitudes e as práticas dos 

profissionais de assistência à saúde podem influenciar de forma positiva ou negativa 

no início e na duração da amamentação com isso, também se faz papel do 

fonoaudiólogo dentro da Unidade de Terapia Intensiva neonatal orientar a equipe 

acerca dos benefícios do aleitamento materno, para que esses influenciem de forma 

positiva os familiares sobre a amamentação. 
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Por ser uma área recente e pouco divulgada muitos profissionais que atuam 

em hospitais desconhecem o funcionamento do serviço e não compreendem como, 

quando e porque encaminhar os pacientes ou então realizam erroneamente esse 

encaminhamento. Este estudo teve como objetivo relatar qual o entendimento da 

equipe de assistência à saúde das Unidades de Terapia Intensiva cirúrgica, médica 

e neonatal  do Hospital das Clínicas de Goiânia tem em relação à atuação do 

fonoaudiólogo hospitalar no atendimento aos pacientes internados nas nestas 

unidades. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar a percepção da equipe de assistência à saúde acerca da atuação 

fonoaudiológica com pacientes críticos em Unidades de Terapia Intensiva do 

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, Empresa Brasileira de 

Serviços Hospitalares (HC-UFG/EBSERH). 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.2.1 Descrever o entendimento das equipes de assistência à saúde das 

unidades de terapia intensiva do HC-UFG/EBSERH sobre a atuação fonoaudiológica 

ao paciente crítico nestas unidades. 

2.2.2 Descrever o conhecimento das equipes de assistência à saúde quanto 

aos riscos de broncoaspiração dos pacientes críticos internados em unidades de 

terapia intensiva do HC-UFG/EBSERH. 

2.2.3 Analisar a compreensão da equipe quanto à importância da atuação do 

fonoaudiólogo com pacientes críticos em unidades de terapia intensiva do HC-

UFG/EBSERH.
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3. MÉTODO 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, o método utilizado é o quantitativo, 

porém, utilizando técnicas de coleta de dados, também qualitativas. Os dados foram 

coletados com profissionais de assistência à saúde (residentes e efetivos), atuantes 

nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital das Clínicas da Universidade 

Federal de Goiás, localizado na cidade de Goiânia no momento da pesquisa. 

Primeiramente o projeto foi submetido à análise do Comitê de Ética em 

Pesquisa Médica e Humana do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de 

Goiás, tal como recomenda a Resolução 466/2012 e foi aprovado sub o número de 

parecer 2.906.020. Somente após a aprovação do referido projeto, teve início o 

estudo. Foi solicitado ao participante que preenchesse e assinasse o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) após leitura e esclarecimento das 

dúvidas com a pesquisadora que se colocou a disposição para sanar quaisquer 

duvidas que sugissem ao longo da pesquisa.  

A amostra da pesquisa foi composta por 35 profissionais que atuam na 

assistência ao paciente, sendo eles, técnicos de enfermagem, enfermeiros, 

fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, médicos intensivistas e residentes 

médicos e multiprofissionais que atuavam nas UTIs cirúrgica, médica e neonatal.  

Os dados foram tabulados em planilha através do programa Excel 2013 onde 

foram quantificadas as questões objetivas, as quais utilizou números absolutos e 

porcentagens, e classificadas as questões discursivas. Para análise dos dados foi 

utilizada a metologia de Análise de Conteúdo proposta por Laurence Bardin (1977). 

O questionário elaborado integralmente pela pesquisadora, estruturado com 

10 questões, sendo 8 perguntas fechadas e 3 abertas, sendo que uma das questões 

abertas era complementação de uma das questões fechadas.  

A coleta de dados ocorreu no período de outubro a novembro de 2018, todos 

os participantes atuavam nas UTIs cirúrgica, médica e/ou neonatal na assistência à 

saúde e foram convidados a preencher o questionário. A aplicação do questionário 

aconteceu em ambiente sem interferências externas e/ou auxílios que poderiam 

influenciar nos resultados. 

Os critérios adotados como inclusão no estudo foram profissionais que 

tivessem formação acadêmica na área e atuassem na unidade de terapia intensiva 

no momento da coleta de dados. Como critério de exclusão foi estabelecido não 
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possuir formação acadêmica e/ou não atuar em pelo menos uma unidade de terapia 

intensiva do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás no momento da 

coleta de dados. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram aplicados um total de 35 questionários, dentro da amostra prevaleceu 

as profissionais do sexo feminino, sendo 80% (28 participantes) da amostra. A média 

da idade foi de 34,4 anos, quanto a profissão a maior participação foi do profissional 

enfermeiro e 1 profissional não especificou a profissão, conforme tabela abaixo. 

 

Tabela 1 – Quantitativo de Profissionais participantes da pesquisa. 

Profissão Quantidade de 

profissionais 

Porcentagem 

aproximada 

Enfermagem 10 29% 

Fisioterapeuta 5 14% 

Médico 1 3% 

Nutricionista 4 11% 

Psicólogo 5 14% 

Técnico em Enfermagem 8 23% 

Terapeuta Ocupacional 1 3% 

Não especificado  1 3% 

Total 35 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Quanto ao tempo de atuação, observou-se a média de 17 anos de atuação, 

45,7% dos participantes possuíam vinculo com a instuição pela Residencia 

Multiprofissional em Saúde, 51,4% eram servidores e 2,9% residente pelo programa 

de Residencia Médica, desses 47,1% atuavam na Unidade de Terapia Intensiva 

Cirúrgica no momento da pesquisa.  

Gráfico 1 – Tipo de Vínculo com a Instituição 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Gráfico 2 – Quantitativo de profissionais de acordo com a unidade de terapia 

intensiva 

 

*Porcentagens aproximadas 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Quando questionados sobre a presença do profissional Fonoaudiólogo na 

Unidade de Terapia Intensiva em que atuam 11% dos profissionais afirmaram não 

ter Fonoaudiólogo na unidade em que estava atuando, porém, em todas as unidades 

pesquisadas haviam fonoaudiólogos efetivos e residentes no momento da pesquisa. 

A respeito de conhecerem o papel do Fonoaudiólogo hospitalar, 83% dos 

participantes afirmaram conhecer essa área de atuação. No ambiente hospitalar, o 

fonoaudiólogo atua de forma multidisciplinar e interdisciplinar, buscando a prevenção 

e redução das complicações causadas pelas disfagias e, com adultos, nos aspectos 

cognitivos e comunicativos, em UTIs principalmente nos aspectos relacionados as 

alterações da deglutição (SILVA et al., 2016, LEMES et al., 2015 e FERNANDES et 

al., 2017). Nas UTIs Neonatais, a atuação fonoaudiológica se foca nos aspectos de 

alimentação, desenvolvimento da audição e da linguagem e interação mãe-bebê. 

Com relação à alimentação, a fonoaudiologia busca promover uma alimentação 

segura e eficiente, minimizando riscos de aspiração e estresse excessivos (MONT et 

al.,2013). 

Com relação a ter solicitado parecer para o serviço de fonoaudiologia, 51% 

dos participantes afirmaram nunca ter pedido atendimento fonoaudiológico. O 

trabalho em equipe é indispensável na atuação dos profissionais (NETO et al., 

2016), diante disso, é imprescindível que a equipe esteja atenta as desordens da 

deglutição, visto que essa pode ocasionar complicações pulmonares e 

47%* 

35%* 

17%* 
Cirúrgica 

Médica 

Neonatal 
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consequentemente, no maior tempo e custo de internação (CIOATTO E ZANELA, 

2015) 

O trabalho fonoaudiológico nas UTIs adulto e neonatal é voltado para a 

atuação em disfagia, porém a atuação se diferencia, visto que na UTI neonatal 

utilizam-se técnicas especificas para amamentação e reflexos orais relacionados 

(LEMES et al., 2015) e na UTI adulto além das alterações relacionadas a deglutição 

trabalha-se com alterações neurológicas de linguagem (SILVA et al., 2016), diante 

disso dividiu-se as respostas por Unidade para melhor analise (conforme apêndice III 

e IV). 

Sobre quais as queixas que levam os profissionais a encaminharem pacientes 

para atendimento fonoaudiológico (apêndice III), nas respostas colhidas nas UTIs 

adulto 24 (68%) participantes relataram encaminhar quando o paciente apresenta 

queixas relacionadas à deglutição, também foram citadas queixas quanto à 

fala/linguagem e alterações vocais. No ambiente hospitalar, o fonoaudiólogo atua 

nas disfagias, nos aspectos cognitivos e comunicativos (SILVA et al., 2016). Já os 

profissionais da unidade neonatal citaram dificuldades na sucção, amamentação e 

deglutição. Com RNs o fonoaudiólogo atua com assistência à alimentação, que 

promove o correto desenvolvimento das estruturas do sistema estomatognático e 

prevenção e detecção de perdas auditivas, questões fundamentais para o 

desenvolvimento global das crianças (DANTAS; BRANDÃO; BOGER, 2017). Vale 

ressaltar que, é necessário e fundamental que a equipe reconheça as condições 

clínicas do paciente para que ele seja submetido a uma avaliação clínica da 

deglutição (FURMANN E COSTA, 2015). 

No questionamento de quais atendimentos os profissionais acreditam que a 

fonoaudiologia realiza dentro da unidade (apêndice IV), os profissionais das 

unidades adulto citaram em sua maioria avaliação da deglutição, foram citados 

também exercícios/terapia para fortalecimento da musculatura orofacial, auxilio no 

processo de decanulação de traqueostomizados, reabilitação da fala e realização do 

Blue Dye Test (BDT), dois profissionais dessas unidades afirmaram não saber quais 

atendimentos são realizados pelo fonoaudiólogo na unidade. As alterações que mais 

envolvem a participação do fonoaudiólogo na UTI são os disturbios da deglutição 

nas fases oral e faríngea (FURKIM et al., 2014; SILVA et al., 2016) e ainda, a 

atuação fonoaudiológica possibilita o diagnóstico precoce e diferencial, prevenindo e 

minimizando complicações clínicas (SILVA et al., 2016). Os profissionais da unidade 
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neonatal citaram avaliação e reabilitação da deglutição, orientação/educação em 

amamentação, avaliação da amamentação, as respostas estão de acordo com a 

atuação realizada na unidade bem como com a literatura (LEMES et al., 2015).  

Quando questionados sobre a importância da atuação fonoaudiológica 

hospitalar 97% dos participantes afirmaram ser importante. A atuação 

fonoaudiológica previne os riscos trazidos pela disfagia através da segurança da via 

de alimentação minimizando as complicações clínicas causadas pela 

broncoaspiração (FURKIM et al., 2014 e FAVERO et al., 2017). Vale ressaltar a 

importância do fonoaudiólogo em UTIs neonatais, sendo esse o profissional que 

possui conhecimento quanto a anatomofisiologia das funções estomatognáticas 

envolvidas nos processos de alimentação (BARBOSA et al., 2016). 

Acerca de o fonoaudiólogo ser necessário em UTIs 94% afirmou achar 

necessário. O estudo de PADOVANI et al. (2013) indica uma prevalencia de 63% de 

disfagia orofaríngea na UTI onde foi realizada a pesquisa. Mostrando ser necessária 

a presença do fonoaudiólogo que realizará detecção precoce dessa desordem. 

SILVA e ALMEIDA (2015) demonstram que as atitudes e as práticas dos 

profissionais de assistência à saúde podem influenciar de forma positiva ou negativa 

no início e na duração da amamentação com isso, também se faz papel do 

fonoaudiólogo dentro da Unidade de Terapia Intensiva neonatal orientar a equipe 

acerca dos benefícios do aleitamento materno, para que esses influenciem de forma 

positiva os familiares sobre a amamentação. 

Quanto a ser suficiente a quantidade de fonoaudiólogos nas unidades 

pesquisadas, 52% afirmaram ser insuficiente, nesta questão apenas 33 participantes 

responderam. O Conselho Federal de Foaudiologia (CFFa) através Resolução nº 

488, de 18 de fevereiro de 2016 recomenda que fonoaudiólogos que atendam a 

neonatos e realize acolhimento, avaliação e orientação atenda 8 pacientes por 

período, no atendimento adulto o CFFa recomenda que que o atendimento a adulto 

(pacientes maiores que 12 a 59a 11m 29dias) seja de 8 pacientes por período e 

idosos (A partir de 60 anos) seja 6 pacientes por período. Atualmente as UTIs do 

hospital pesquisado contam com uma fonoaudióloga no período matutino na unidade 

neonatal, onde existem oito leitos e uma fonoaudióloga para ambas as unidades 

adultas, que totalizam 14 leitos, também apenas no período matutino, dessa forma, 

segundo as recomendações do CFFa a quantidade atual é insuficiente. 
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Questionados se já haviam ofertado algo por via oral mesmo com 

contraindicação fonoaudiológica 14% afirmou já ter realizado oferta. Alguns 

profissionais por desconhecerem os riscos trazidos pelas alterações da deglutição 

ofertam dietas por via oral aos pacientes (BARROQUEIRO et al., 2017). Sobre os 

riscos causados pela disfagia 17% afirmaram desconhecer, no entanto, o risco mais 

relatado foi a broncoaspiração aparecendo em 28 das 29 respostas colhidas 

(conforme em apêndice IV). O fonoaudiólogo está apto para intervir precocemente 

junto a pacientes difágicos, diminuindo os riscos causados por possíveis 

complicações da disfagia como a broncoaspiração e a desnutrição, visto que 

pacientes disfágicos apresentam maior risco para ambos (BARROQUEIRO et al, 

2017 e BASSI et al. 2014).  

A equipe pode atuar juntamente com a equipe de fonoaudiologia com 

medidas preventivas para que ocorra a diminuição de casos de broncoaspiração 

(ALMEIDA et al., 2016). Na pesquisa de Felicetti-Lordani (2014) é exposto que com 

um melhor conhecimento sobre a atuação junto ao paciente disfágico por parte da 

equipe multiprofissional poderia reduzir as complicações causadas ao paciente 

nessa condição. 

Diante da falta de literatura publicada que abrange o tema, não foi possível 

contrapor os dados encontrados neste estudo com outros, sendo assim, a não 

houve na discussão dados que corroborassem ou discordassem com os achados 

aqui demosntrados. 
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6. CONCLUSÃO 

Com essa pesquisa foi possivel concluir que grande parte da equipe de 

assistência à saúde deste hospital possui conhecimento sobre a atuação 

fonoaudiológica hospitalar, porém, é necessário que ocorra uma conscientização da 

importância desse trabalho. A equipe demonstrou ter conhecimento sobre disfagia e 

os riscos da broncoaspiração, entretanto, alguns participantes afirmaram ter ofertado 

algo por via oral mesmo com contraindicação fonoaudiológica, dado preocupante 

alertando pra necessidade da elaboração de estratégias para alertar a equipe sobre 

esses riscos. Foi possivel ainda, demosntrar a importância de criar meios de 

educação continuada para orientar os profissionais de assistência à saúde sobre a 

atuação fonoaudiológica em UTIs e os riscos causados pela disfagia.  

Diante da falta de estudos sobre o tema é válido enfatizar a necessidade de 

se explorar essa área de pesquisa. Durante a coleta de dados, após a aplicação dos 

questionários, grande parte dos profissionais aproveitaram o momento para sanar 

suas dúvidas quanto a atuação fonoaudiológica no ambiente hospitalar. Pesquisas 

que envolvam as equipes multiprofissionais são necessárias para instigar 

participantes e outros pesquisadores a buscarem mais do assunto. 
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ANEXOS 

ANEXO I 

Carta de aprovação do Conselho de Ética em Pesquisa 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE I 

 

ATUAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA: VISÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE 

SERVIDORES DAS UTIS DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

 

QUESTIONÁRIO 

 

Nº_______ 

 

Gênero (  ) Feminino (  ) Masculino 

Idade:_____ 

Formação profissional:_____________________________________________ 

Tempo de formação:______Tempo de atuação:______ 

Especialização (  ) Mestrado (  ) Doutorado (  ) 

Unidade de Terapia Intensiva que está atuando:__________________________ 

Servidor (  ) 

Residente:(  )médico 

(  ) multiprofissional Eixo:____________________________________________ 

 

 

1) Na unidade de terapia intensiva que você atua há Fonoaudiólogo?  

Sim (  ) 

Não (  ) 

 

2) Você sabe qual o papel do fonoaudiólogo hospitalar? 

Sim (  ) 

Não (  ) 

 

3) Você já solicitou algum parecer para o serviço de fonoaudiologia? 

Sim (  ) 

Não (  ) 
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4) Diante de quais queixas você encaminha um paciente para o serviço de 

fonoaudiologia?_______________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5) Quais atendimentos você acredita que o fonoaudiólogo hospitalar realiza? 

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

6) Você acredita que a atuação fonoaudiológica hospitalar é importante? 

Sim (  ) 

Não (  ) 

 

7) Você acredita que é necessário o fonoaudiólogo na Unidade de terapia 

intensiva? 

Sim (  ) 

Não (  ) 

 

8) Você acha suficiente a quantidade de fonoaudiólogos na unidade? 

Sim (  ) 

Não (  ) 

 

9) Você já ofertou algo por via oral (água ou alimentos) mesmo com orientação 

contraria do fonoaudiólogo?  

Sim (  ) 

Não (  ) 

 

10)  Você sabe quais os riscos causados por alterações na deglutição? 

Sim (  ) Quais?______________________________________________ 

Não (  ) 
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APÊNDICES 

 

APENDICE II 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário (a), do Projeto 

de Pesquisa sob o título ATUAÇÃO FONOAUDIÓLOGICA: VISÃO DOS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE SERVIDORES DAS UTIS DE UM HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO. Meu nome é Thássya Silva Ribeiro, sou a pesquisadora 

responsável, fonoaudióloga, pós-graduanda no Programa de Residência 

Multiprofissional em Saúde no eixo de concentração Terapia Intensiva. Após receber 

os esclarecimentos e as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do 

estudo, este documento deverá ser assinado em duas vias, sendo a primeira de 

guarda e confidencialidade da pesquisadora responsável e a segunda ficará sob sua 

responsabilidade para quaisquer fins. Em caso de recusa, você não será penalizado 

(a) de forma alguma. A sua participação será voluntária e não haverá nenhuma 

forma de pagamento por ela. Em caso de dúvida sobre a pesquisa, você poderá 

entrar em contato com a pesquisadora responsável Thássya Silva Ribeiro, ou com a 

orientadora da pesquisa Professora Ms. Lúcia Inês de Araújo, nos telefones: (62) 

9.8447-1874(Thássya)/(62) 98242-3444 (Professora Ms. Lúcia), ou através dos e-

mails thassya_ribeiro@hotmail.com/liaufg@gmail.com.  Estes contatos estarão 

disponíveis durante 24 horas por dia, podendo inclusive ser contactados através de 

ligação à cobrar. Em caso de dúvida sobre a ética aplicada à pesquisa, você poderá 

entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do HC-UFG (CEP) da 

Universidade Federal de Goiás, localizado na 1ª Avenida s/nº- Unidade de Pesquisa 

Clínica St. Leste Universitário, Goiânia – Goiás, telefone: (62) 3269-8338 / Fax (62) 

3269-8426 funcionamento: 8h às 12h e 13h às 17h de segunda a sexta-feira, e-mail: 

cephcufg@yahoo.com.br. 

O presente estudo será realizado segundo a Resolução 466/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde que normatiza a ética em pesquisa no Brasil, sendo que, para 

participar os voluntários terão que assinar este termo. Após a assinatura o 

participante será convidado a responder um questionário elaborado pelo 

pesquisador, com 10 perguntas fechadas e abertas sobre a atuação do 
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fonoaudiólogo no âmbito hospitalar. O questionário será entregue e recolhido pela 

pesquisadora não havendo necessidade de deslocamento do participante. A 

pesquisa tem a intenção de analisar a percepção da equipe de assistência à saúde 

acerca do trabalho fonoaudiológico no ambiente hospitalar com pacientes críticos e 

demonstrar a importância da atuação do Fonoaudiólogo em unidades de terapia 

intensiva. A possibilidade de riscos dessa pesquisa são mínimos, os riscos possíveis 

durante essa pesquisa podem ser desconforto e/ou constrangimento, porém, a 

pesquisadora tentará minimizar este risco, mas caso o participante se sinta 

desconfortável ou constrangido poderá interromper a qualquer momento a sua 

participação, sem que aconteça qualquer tipo de punição ou repreenda. Os 

benefícios da pesquisa é que, será possível demonstrar para a equipe de 

assistência à saúde a importância de conhecer os riscos das alterações de 

deglutição em pacientes internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), com 

isso aumentar o cuidado e consequentemente, trazer ao paciente maior 

possibilidade de melhora e menor tempo de internação em leitos de UTI, diminuindo 

também os custos com o paciente. O estudo buscará apenas analisar percepção da 

equipe de assistência à saúde acerca do trabalho fonoaudiológico no ambiente 

hospitalar, mas caso solicitado haverá a possibilidade da pesquisadora responsável 

orientá-los sobre o tema. O participante tem a liberdade de desistir de participar da 

pesquisa a qualquer momento e sem prejuízos ao seu tratamento, se assim o 

desejar, bastando para isso comunicar sua decisão ao pesquisador, sem que haja 

nenhum tipo de penalidade ao mesmo. Os dados coletados terão finalidade 

acadêmica e de publicação, mantendo-se o anonimato dos participantes e 

confidencialidade dos mesmos, as informações da pesquisa serão sigilosas e em 

nenhum momento serão expostos os dados dos participantes dessa pesquisa. Os 

dados serão manuseados apenas pela pesquisadora, orientadora e co-orientadora 

da pesquisa, sendo os dados salvos em computador protegido por senha. Não será 

necessário deslocamento do participante, devido a isso, o mesmo não terá gastos 

durante a participação na pesquisa, entretanto, caso o participante tenha gastos 

para participar da pesquisa, será garantido o ressarcimento. Caso o participante se 

sinta lesado de alguma forma ele terá o direito de pleitear indenização, que será 

garantida em caso de danos, comprovadamente, decorrentes da sua participação na 

pesquisa. A participação é totalmente voluntária e não será gerado nenhum 

benefício financeiro. 
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A pesquisa terá vigor a partir da autorização do CEP (Comitê de Ética em 

Pesquisa). Os dados serão arquivados por cinco anos, resguardando-os de outros 

interesses que não sejam de ordem acadêmica e, após este período, serão 

incinerados conforme orientação e Resolução CNS.N. 466/2012.  

Declaro para os devidos fins que cumprirei com legitimidade os itens IV. 3 e IV. 

4 da Resolução do Conselho Nacional de Saúde 466/12. 

Eu ____________________________________, RG ______________, abaixo 

assinado, discuti com Thássya Silva Ribeiro sobre a minha decisão em participar 

nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os 

procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que 

minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a 

tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar 

deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou 

durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que 

eu possa ter adquirido.  

Goiânia, ___, de _____________, de 2017. 

 

 

____________________________              

____________________________ 

                   Participante                                               Pesquisador 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE III  

Tabelas com respostas discursivas 

 

Questão 4 - Diante de quais queixas você encaminha um paciente para o 

serviço de fonoaudiologia? 

UTIs médica e cirúrgica UTI neonatal 

Dificuldade para alimentar 

Uso de TQT 

Desmame de dieta por sonda 

Realizaçao do teste da linguinha; 

dificuldade de sucção 

Nos casos em que introduz a dieta por 

via oral 

Disfagia; Alterações de deglutição; 

Avaliação da permeabilidade e proteção 

de vias aeréas pós extubação; 

Alterações de fala; Amamentação; 

Avaliação da consistência da dieta 

ofertada para adequação e evolução 

clínica. 

Dificuldade para deglutir e/ou risco 

broncoaspiração 

Dificuldade para mamar. 

Não encaminho Dificuldade deglutição 

Disfagia 

Dislalia 

Paciente Extubado 

Introdução de dieta por via oral 

Dificuldades nos processos de 

amamentação 

Disfagia  

Tosse e/ou engasgos após a oferta de 

dieta 

24hs após extubação 

Inapetência 

 

Avaliação da capacidade de deglutição, 

ingestão e broncoaspiração por dieta 
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VO 

Expressão de voz (fala) após período 

de UTI/TOT 

Dificuldade de deglutição, sialorréia.  

Pacientes traqueostomizdos  

Disfagia; Alterações de deglutição; 

Avaliação da permeabilidade e proteção 

de vias aeréas pós extubação; 

Alterações de fala; Amamentação; 

Avaliação da consistência da dieta 

ofertada para adequação e evolução 

clínica. 

 

Disfagia  

Dificuldade em deglutir 

Dificuldade em falar 

 

Disfagia 

Alteração do nível de consciência  

Paliativos 

 

Triagem para o risco disfágico  

Dificuldade de deglutição 

VO pós extubação 

 

Disfagia  

Disfagia  

Falta de compreensão do pct sobre 

disfagia, etc 

 

Engasgo de paciente 

Extubação 

 

Dificuldade de deglutição  

Nenhuma  

Mal deglutição do paciente  

Não sei  

Dificuldade do paciente em deglutir a 

dieta via oral 
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Dificuldade de deglutição  

Dificuldade deglutição  

Quando observo que algum profissional 

está ofertando alimento/água para 

pacientes em ventilação mecânica 

Quando observo dificuldades 

relacionadas a fala e deglutição 

 

Dificuldade de alimentação  

Dificuldade na fala 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE IV 

Questão 5 - Quais atendimentos você acredita que o fonoaudiólogo hospitalar 

realiza? 

 

UTIs médica e cirúrgica UTI neonatal 

Testes 

Avaliações 

Indicações de tipos de dieta 

Teste da linguinha; terapia de 

fortalecimento dos músculos 

fonofaciais; avaliaçao da amamentaçao 

e a pega; 

Avaliar a possibilidade de introdução da 

dieta por via oral 

Avaliação e reabilitação vestibular e 

auditiva; Educação em amamentação ; 

Reabilitação em alterações da fala e 

deglutição;  

Pacientes com problemas de fala e 

deglutição 

Sucção 

Deglutição 

Avaliação da deglutição 

Paciente com dificuldade na fala e 

comunicação 

Avaliação da deglutição; alteração em 

consistência de dietas; articulação da 

linguagem. 

Controle de sintomas de disfagia e da 

dislalia 

Avaliação da capacidade de deglutição 

Orientação sobre amamentação 

Avaliação do aparelho fonador 

Exercícios para fortalecimento dos 

músculos da face 

Avaliar grau de disfagia 

Evolução da consistência da dieta 

Indicação e contra indicação de de dia 

via oral e/ou enteral 

 

Avaliação da capacidade de deglutição 

e oferta de dieta VO 
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Lesões das cordas covais 

Teste da fala/sons incompreensíveis 

Reabilita pacientes com disfagia, atua 

no processo de decanulação. 

 

Avaliação e tratamento da 

deglutição/fala 

 

Avaliação, monitorização, risco de 

disfagia ou broncoaspiração, condição 

para liberação de dieta Vo, dificuldade 

na fala e comunicação avaliação do 

risco nutricional 

 

Checar reflexos 

Testes para deglutição 

 

Terapia Indireta com sensibilização e 

treino de deglutição. 

Terapia direta com alimentos para 

identificar capacidade deglutição e 

consistência adequada da dieta. 

Testes para identificar escape e 

penetração laríngea. 

 

Alteração de consistência de alimentos 

Liberação de VO pós extubação 

Liberação de VO conforme nível de 

consciência  

 

Avaliação da segurança alimentar  

Reabilitação orofaríngea 

 

Disfagia 

Testes de estímulo de via oral 

Avaliação de broncoaspiração e 

respiração 

 

Reabilitação  

Avaliação Fonoaudiológica 

Atendimento Fonoaudiológico para 
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intervenção preventiva e paliativa 

BDT 

Avaliação da cavidade oral 

Acompanhamento da oferta de dieta 

 

Teste de auscuta  

Pre analise se tem presença de otite e 

encaminha-lhe ao tratamento 

 

Não tenho noção  

Auxiliar paciente após vários dias de 

entubação, na alimentação e dicção 

deste. 

 

Ajuda na reabilitação da fala pós 

extubação 

 

Avaliar a condição do paciente em 

alimentar 

 

Não sei  

Auxilio e avaliação alimentar  

Avaliação, acompanhamento e 

reabilitação de pacientes com fraqueza 

muscular orofacial 

Dificuldades na deglutição 

Presença de disfagia 

 

Auxilia se o paciente pode se alimentar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 39 

 

APÊNDICES 

 

APÊNDICE V 

Questão 10 - Você sabe quais os riscos causados por alterações na 

deglutição? 

Broncoaspiração 

Êmese 

Obstrução de VAS 

Broncoaspiração 

Engasgos 

Broncoaspiração 

Broncoaspiração 

Broncoaspiração 

Broncoaspitação 

Pneumonia 

Parada respiratória por obstrução de via aérea 

Desnutrição 

Broncoaspiraçao, parada respiratória, pneumonia, prolongamento de internaçao 

hospitalar, uso de antibiótico, aumento dos custos hospitalares 

Broncoaspiração 

Vomito 

Broncoaspiração. 

PNM. 

Broncoaspiração 

Pneumonia por broncoaspiracao; 

Broncoaspiração e desnutrição 

Broncoaspiração 

Broncoaspiração 

Prejuízo na digestão 

Queda da qualidade de vida 

Principalmente broncoaspiração 

Broncoaspiração 
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Pneumonia  

Broncoaspiração 

Broncoaspiração 

Broncoaspiração, pneumonia (se ofertado alimento ou líquido) 

Paciente broncoaspirar 

Broncoaspiração 

Tosse durante alimentação 

Broncoaspiração, desconforto respiratório. 

Paciente acamado sem cabeceira elevada pode ocorrer otite, faringite... 

Broncoaspiração 

Engasgo 

Broncoaspirações 

Aspiração pulmonar + pneumonia 

Broncoaspiração 

Broncoaspiração 

Piora Clínica 

Broncoaspiração 

 

 


