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A importância do protocolo 
para efetivação do serviço em 
Disfagia no contexto hospitalar



Definir e elencar uma equipe de trabalho 
engajada e com foco em todas as 
áreas assistenciais, sendo necessária 
a participação do Fonoaudiólogo, 
Fisioterapeuta, Farmacêutico, Nutricionista, 
Médico, Psicólogo, Enfermeiro e Odontólogo.

Realizar revisão atualizada sobre o objetivo 
central do protocolo a ser construído,

ex.: Protocolo de Prevenção da 
Broncoaspiração, inserir:

 �Aspectos fisiopatológicos, critérios 
específicos sobre o seu acometimento 
em diferentes grupos de risco de acordo 
com o quadro clínico e doença de base;

 �Diagnóstico; 

 �Sinais e Sintomas (Febre, Dispneia, Tosse, 
engasgos, queda de SPO2 associada a 
algum quadro de broncoaspiração, cianose, 
entre outros); 

 �Medidas para prevenção e definição do 
suporte necessário a ser oferecido caso 
seja evidenciado tal evento ou risco;

Definir os critérios de elegibilidade a fim de 
proporcionar o direcionamento para melhor 
execução do cuidado, elencando as ações 
de forma assertiva e objetiva. 

• Diretor do Instituto de Gerenciamento em Fonoaudiologia e Deglutição - IGD/SP;

• Especialista em Disfagia pelo CFFA, Mestre em Ciências- Oncologia pela 
Fundação Antônio Prudente A.C. Camargo Câncer Center;

• Responsável Técnico-científico do setor de Fonoaudiologia do HCor, Hospital 
Santa Catarina, Rede D’Or São Luiz Unidade Jabaquara e Hospital da Criança; 

• Centro de Reabilitação do Hospital São Camilo Unidade Pompéia e Hospital 
Japonês Santa Cruz; 

• Tutor da Residência Multiprofissional em Atenção Cardiovascular pelo HCor;

• Presidente do Dpto. de Fonoaudiologia AMIB 2022/23 e Membro do SOPATI.

Fgo. Ms. José Ribamar 
do Nascimento Junior CRFa2: 9954-2

As instituições de saúde apresentam processos multifatoriais e divergentes de acordo com a 
área de atuação de cada profissional. Sendo assim, para que estes obedeçam um seguimento 
uniforme e estruturado, se faz necessário o desenvolvimento de protocolos com o objetivo de 
auxiliar os profissionais da saúde e gestores nas tomadas de decisão, além de apresentar 
implicação importante para estruturação e funcionamento dos setores de forma mais 
harmônica. Desse modo, facilita a comunicação, amplia as estratégias de tratamento a ser 
desenvolvido, proporciona melhores desfechos clínicos minimizando o desperdício na saúde, 
bem como reduz os possíveis erros evitáveis.

A elaboração de protocolos parte do princípio que a sua construção e utilização influencie em 
mudanças na prática atual, potencialize e reduza práticas ineficazes, e muitas vezes desnecessárias, 
aumentando o potencial do ganho em saúde a um custo aceitável e impactando na redução de 
custos (desperdício) sem perda de efetividade do serviço prestado. E treinar toda a equipe para 
sua execução e padronização de processos é essencial para garantir o bom resultado.

Para produção de um protocolo precisamos:
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 � Realização da  triagem 
d e  r i s c o ;  Ava l i a ç ã o 
Fonoaudiológica; Adaptações 
de consistência e inclusão de 
espessante para os líquidos, 
caso seja necessário; 
Sugestão de via alternativa,  
se necessário; Elaboração 
de programas terapêuticos 
e orientações ao paciente, 
familiares, cuidadores e 
equipe sobre os cuidados 
específicos, entre outras.

 � S o l i c i t a r  a v a l i a ç ã o 
fonoaudiológica; Prescrever 
suporte nutricional, se 
necessário; Atentar aos sinais 
de deterioração clínica, entre 
outras.

 � Tr i a g e m  n u t r i c i o n a l ; 
Classificação da assistência 
e frequência; Adaptações das 
dietas conforme condições, 
capacidade e segurança na 
alimentação; Orientação 
dietética ao familiar e 
acompanhante de acordo 
com as condições, entre 
outras.

 � Atenção ao decúbito durante 
a assistência; Atentar 
aos sinais de alerta para 
broncoaspiração; Se paciente 
em Intubação Orotraqueal, 
observar decúbito, pressão 
do “cuff”, entre outras. 

 �Relativos e/ou Absolutos:

 • Relativos se refere, por exemplo, a quem tem 
idade > 60/65 anos sem outros diagnósticos);  

 • Absolutos condiz com quem, por exemplo,  
tem rebaixamento do nível de consciência; 
Disfagia; Portadores de Doenças Neurológicas 
agudas e crônicas; Doenças pulmonares 
que influenciam para a incoordenação 
entre a deglutição/respiração, como DPOC 
exacerbado; Intubação prolongada > 48h; 
Uso de sedativos que causem alteração do 
nível de consciência; Uso de sonda gástrica/
enteral/GTM; Higiene oral inadequada com 
formação de placas orofaríngeas; Prótese 
dentária mal adaptada; Cirurgias de Cabeça 
e Pescoço por Neoplasias, entre outros).

Definir as áreas para aplicabilidade levando 
em consideração as áreas críticas e de trânsito 
intra hospitalar, estabelecendo assim fluxos e 
processos que garantam a segurança, como 
por exemplo: pronto socorro; unidades de 
internação; unidades de terapia intensiva; 

centro cirúrgico; hemodinâmica; unidade de 
diagnóstico, entre outras áreas, conforme a 
estrutura hospitalar;

Traçar barreiras para a prevenção de toda a 
equipe frente ao paciente para que se possa 
atribuir o conceito de segurança baseada 
em evidência, além de garantir a qualidade 
do atendimento prestado de acordo com o 
perfil de cada paciente; 

Descrever as condutas multidisciplinares na 
execução do protocolo, ou seja, descrever todas 
as ações individuais e conjuntas das rotinas; 
o objetivo do acompanhamento inserindo 
os instrumentos que são utilizados para 
efetivação do diagnóstico e cuidado, métodos 
de identificação e principais orientações 
e intervenções realizadas diante dessa 
possível afecção no quadro clínico. Condutas 
específicas por áreas são essenciais para o 
andamento do processo, porém a integração 
de ações envolvendo a equipe de uma forma 
contínua apresenta grande importância para 
a adesão das ações e para o desfecho.

Para o Protocolo de Prevenção para Broncoaspiração, importante destacar critérios 
que podem ser classificados como:

Dentro do contexto de Fonoaudiologia e Disfagia, seguem algumas condutas possíveis de acordo com a área profissional e suas particularidades para a elaboração de protocolos:

Fonoaudiologia

Médica

Nutrição

Fisioterapia
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 � Atenção com a higienização 
bucal e situação da qualidade 
da cavidade bucal, entre 
outras.

 �Triagem de risco; Cuidados 
com o decúbito; Sinalizações; 
Cu idados  com a  v ia 
alternativa; Cuidados durante 
a administração da dieta via 
oral ou por via alternativa; 
Cuidados durante e para a 
higienização bucal, entre 
outras.

 � Suporte ao paciente e família 
devido à nova condição e 
as estratégias de programa 
terapêutico estabelecidas 
pela equipe multiprofissional, 
auxiliando nas possíveis 
dificuldades em aceitação 
e frustrações durante a 
internação, entre outras.

 � Realizar intervenções com 
os prescritores médicos 
sobre a inclusão de pro-
cinético em prescrição, 
se necessário; Observar 
a forma de administração 
d e  m e d i c a m e n t o s , 
principalmente referente a 
maceração, pois poderá ser 
necessária a substituição 
uma vez que não seja possível 
a maceração ou que seja de 
grande risco a administração 
por via oral/enteral para o 
paciente, entre outras.

Dentro do contexto de Fonoaudiologia e Disfagia, seguem algumas condutas possíveis de acordo com a área profissional e suas particularidades para a elaboração de protocolos:

O Método de Triagem para identificação desse 
risco e as sinalizações (visuais) apresentam 
grande impacto para minimização de possíveis 
eventos adversos, ou seja, as triagens curtas 
e diretas, além das sinalizações por meio de 
placas e painéis, são estratégias importantes 
que poderão ser utilizadas. Tais triagens e 
sinalizações podem ser realizadas por toda 
a equipe multiprofissional envolvida dentro 
desse processo e devem constar em prontuário 
a sua evolução, sistematizando a reavaliação 
de forma diária ou de acordo com a estrutura 
do serviço de saúde.

A construção de um Fluxograma permite 
elencar e definir uma organização 
referente ao protocolo, possibilitando um 
envolvimento das ações interdisciplinares 
e otimizando a assistência ao cuidado. 

Monitorar a utilização de indicadores 
relacionados à efetividade dos processos 
definidos dentro do protocolo são 
imprescindíveis para demonstrar a 
importância da sua construção, por 
exemplo:

 �Percentual de Identificação de Risco de 
Broncoaspiração estabelecido durante a 
internação; 

 �Percentual de pacientes avaliados pela equipe 
multidisciplinar no fluxo da assistência do 
protocolo de prevenção para Broncoaspiração 
na admissão [estimar o tempo ideal para 
execução das intervenções]; 

 �Conformidade nos processos da assistência 
Fonoaudiológica; 

 � Índice de pacientes identificados e triados 
pela equipe de Fonoaudiologia; Índice de 
pacientes triados e indicados para avaliação 
específica pela equipe de Fonoaudiologia; 

 � Incidência de síndromes pulmonares 
aspirativas/eventos identificados; 

 �Número de pacientes em Programa 
Terapêutico Fonoaudiológico que 
apresentaram ganho funcional; 

 �Taxa de decanulação a partir do uso de 
dispositivos e incluídos em Programa 
Terapêutico Fonoaudiológico; 

 � Índice de retorno de via oral segura e 
exclusiva em pacientes com uso de via 
alternativa de alimentação.

Odontologia

Enfermagem
Psicologia

Farmácia 4



O sucesso na utilização do protocolo é proporcionalmente relacionado ao engajamento dos 
aliados para o funcionamento dos processos estabelecidos. A utilização dos membros das 
equipes para que se possa criar um gerenciamento efetivo, ou seja, monitorar, conscientizar, 
coletar dados e analisar, serve para manter e garantir uma gestão hospitalar integrada, e 
assim, poder perceber possíveis gargalos que possam interferir na eficiência e na qualidade 
da prestação do serviço.
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Ampliação da 
assistência

Fortalecimento 
do processo

Garantir 
qualidade e 
segurança

Evitar 
eventos 
adversos

Redução de 
procedimentos 
desnecessários

Otimização do 
tratamento

Diminuição 
do tempo de 
internação

Redução de 
custos e 

desperdícios

Melhores
desfechos

clínicos
Padronização

Um bom 
protocolo 
e uma boa 

equipe 
permitem:
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