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RESUMO 
 

INTRODUÇÃO: o diagnóstico e os cuidados de enfermagem para pacientes com 
disfagia são importantes para contribuição do tratamento e reabilitação destes. A 
educação continuada tem um papel primordial para embasar a atuação destes 
profissionais junto à equipe multidisciplinar, visando à redução da morbidade e 
mortalidade causada pela disfagia, com o gerenciamento dos distúrbios da 
deglutição sob a responsabilidade do fonoaudiólogo. OBJETIVO: propor ação 
educativa em disfagia para a equipe de enfermagem pediátrica de um hospital de 
ensino. METODOLOGIA: estudo de abordagem quantitativa de delineamento 
transversal. O estudo foi realizado em hospital de referência terciária, vinculado ao 
Sistema Único de Saúde (SUS). A amostra foi constituída por 62 profissionais entre 
enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem que atuam na assistência de 
pacientes pediátricos. Aplicou-se um questionário para verificação do conhecimento 
sobre disfagia, posteriormente foi realizada uma ação educativa e sua avaliação 
imediata. RESULTADOS: o conhecimento de enfermagem em disfagia evidenciou-
se como positivo, principalmente no quesito do conceito com 96,77% de acertos, 
sintomas com 83,87% de acertos, causas com 74,19% de acertos, consequências 
com 70,97% de acertos, identificação do profissional habilitado para reabilitação com 
85,48% de acertos e importância da reabilitação com 87,10% de acertos. Os 
participantes da pesquisa foram receptivos à ação educativa realizada 
individualmente, por meio de folder e cartazes. Na avaliação imediata eles 
informaram que após a intervenção tiveram ampliados os conhecimentos sobre 
disfagia, reconheceram a importância destes e que gostariam de receber mais 
informações sobre essa e outras patologias. CONCLUSÕES: o estudo demonstrou o 
conhecimento fragmentado da enfermagem sobre disfagia, mas, com interesse e 
disposição para aprender se for disponibilizado o conteúdo por meio da educação 
continuada. 
 
Palavras-chaves: Educação Continuada. Disfagia. Pediatria. Enfermagem. 
Fonoaudiologia.  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 
INTRODUCTION: the diagnosis and nursing care for patients with dysphagia are 

important for the treatment and rehabilitation contribution of these. Continuing 

education has a paramount role to base the actuation of these professionals in a 

multidisciplinary staff, amending at reducing morbidity and mortality caused by 

dysphagia, with the management of disorders, with the management of swallowing 

disorders under the responsibility of the speech-language. OBJECTIVE: propose 

educational activity for dysphagia in pediatric nursing staff in a teaching hospital. 

METHODOLOGY: study of cross delineation quantitative approach. The study was 

performed in a tertiary reference hospital, entailed to the Unified Health System 

(SUS). The sample consisted of 62 professionals including nurses, technicians and 

nursing assistants who work in the care of pediatric patients. We applied a 

questionnaire for verification of knowledge about dysphagia later an educational 

activity and its immediate evaluation was performed. RESULTS: knowledge of 

nursing dysphagia was evidenced as positive, especially regarding the concept with 

96.77% of hits, symptoms with 83.87% of hits, causes with 74.19% of hits, 

consequences with 70.97% of hits, identification of a qualified professional for 

rehabilitation with 85.48% accuracy and importance of rehabilitation with 87.10% of 

hits. Research participants were receptive to educational action taken individually 

through folder and then posters. In the immediate evaluation after they reported that 

the intervention had expanded the knowledge about dysphagia, recognized the 

importance of these and would like to receive more information about this and other 

pathologies. CONCLUSION: the study demonstrated the fragmented nursing 

knowledge about dysphagia, but with interest and disposition to learn if content 

available through continuing education. 

Keywords: Continuing Education. Dysphagia. Pediatrics. Nursing. Speech Therapy. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 A alimentação é um fator indispensável para a manutenção da vida, fonte de 

prazer e importante para o desenvolvimento dos seres vivos. Qualquer alteração 

neste processo pode ocasionar transtornos graves com consequências que afetam a 

qualidade de vida das pessoas (VILARTA , 2007; SEABRA , 2013).    

A disfagia definida como transtorno da deglutição é a dificuldade de deglutir 

atingindo qualquer parte do sistema digestivo, considerada como um sintoma 

importante de várias doenças. Ela se manifesta por ocorrência de tosse e aumento 

do tempo para se alimentar durante as refeições, aumento de secreções, 

emagrecimento, desnutrição, desidratação e pneumonias (FURQUIM; SILVA, 1999; 

MACEDO FILHO; GOMES; FURKIM, 2000; GARCIA; COELHO, 2009; CORSETTI; 

2011; RODRIGUEZ; MARTINEZ; PRADO, 2012). 

 A ocorrência da disfagia na infância tem sido cada vez mais, alvo de estudos, 

que envolvem várias áreas, tais como otorrinolaringologia, pneumopediatria, 

gastroenterologia, nutrição, fonoaudiologia, enfermagem, fisioterapia, que procuram 

conhecer mais sobre esta alteração, minimizando os efeitos da mesma sobre os 

pacientes (PAULA et al., 2002).  

  Autores apontam que na ocorrência de disfagia neonatal, as principais 

causas são alterações neurológicas, problemas congênitos, malformações na via 

aerodigestiva superior e prematuridade. A paralisia cerebral em crianças pode ser 

considerada a grande causadora da disfagia, tendo como consequência a 

desnutrição e a desidratação, levando a complicações pulmonares graves e até 

mesmo ao óbito. No Brasil ocorrem entre 30.000 a 40.000 casos de paralisia 

cerebral por ano, e, destes há a presença de disfagia em 90% dos casos 

(BOTELHO; SILVA, 2003; CALIS et al., 2008; LUCCHI et al., 2009; ERASMUS et al., 

2012; GEOORGOS/DEFNET, 2012)   

 A disfagia pode estar presente em todas as faixas etárias, aumentando a 

prevalência conforme o aumento da idade, a sua ocorrência em crianças pode 

retardar o crescimento e desenvolvimento desta, comprometendo o sistema 

imunológico, respiratório e neurológico (GUIDELINES, 2004; PIMENTEL, 2009).    

 Muniz (2012) concluiu que crianças disfágicas, após a realização de exame 

antropométrico e avaliação alimentar, apresentam uma prevalência maior de 

desnutrição, em relação ao esperado para crianças a partir de quatro anos, 
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comparando-se os índices de idade, estatura e peso relacionados às necessidades 

energéticas quanto a patologia de base e a disfagia. Além disso, o estudo demonstra 

a monotonia alimentar como consequência da qualidade dos alimentos oferecidos às 

crianças decorrentes da baixa renda familiar. 

 Ao se identificar a causa da disfagia, o fonoaudiólogo é o profissional indicado 

para eleger o melhor tratamento e acompanhar os exames, pois possui o preparo 

necessário para prescrever a consistência alimentar e prática de exercícios 

específicos. A intervenção inapropriada pode acarretar complicações e aumentar o 

tempo de internação (PADOVANI; ANDRADE, 2007; PIMETEL, 2009).      

 A enfermagem desempenha um papel importante para a identificação das 

alterações da deglutição, portanto, devem ser treinados para reconhecer estas, 

diminuindo as complicações e o risco de mortes, com todo embasamento teórico 

necessário para isso, integrando-se com o atendimento interdisciplinar. (SAWADA et 

al., 2000; WERNER, 2005; COSTA, 2010) . 

 Conforme recomendações de Albini et al. (2013), a enfermagem necessita de 

treinamento adequado em disfagia, por meio de educação continuada, o que 

ampliaria o embasamento teórico desta alteração, aprimorando o atendimento 

dispensado aos pacientes.  

A educação continuada é primordial para o desenvolvimento profissional dos 

recursos humanos de uma instituição, valendo-se do próprio local da atividade 

laboral, aproveitando das situações cotidianas e reais como ambiente de 

aprendizagem (OGUISSO, 2000; SILVA; PORTO; FIGUEIREDO, 2008). 

 Com a informatização e avanços tecnológicos, resultantes de pesquisas se 

faz necessário à reconstrução do saber e a transmissão pelo enfermeiro para a sua 

equipe de trabalho, evidenciando-se a necessidade de educação continuada, 

proporcionando a revisão e atualização dos conhecimentos, incentivando a 

aprendizagem e dando maior segurança em sua atuação (FERNANDES, 2010). 

Para França e Pagliuca (2008) a informação aos pacientes e seus familiares sobre a 

prevenção e tratamento da disfagia, evitando-se complicações, é o compromisso do 

enfermeiro com a orientação e qualidade do cuidado. 

 A realização de novas pesquisas, promoção à saúde, divulgação sobre 

informações dos distúrbios da deglutição visando à educação, possibilitará aos 

pacientes alternativas de reabilitação de forma eficaz, fazendo com que eles possam 

desfrutar de um desenvolvimento próximo ou dentro dos parâmetros normais 
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(MUNIZ, 2012). Desse modo, este estudo, pretende demonstrar a possibilidade de 

unir a educação continuada em enfermagem envolvida com o conhecimento sobre 

disfagia, e, seus desdobramentos no cuidado com pacientes pediátricos.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Propor ação educativa em disfagia para a equipe de enfermagem pediátrica 

de um hospital de ensino.   

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

2.2.1 Investigar o conhecimento prévio sobre disfagia da equipe de enfermagem 

pediátrica na UTI, Pronto Atendimento e Emergência, Unidade de Internação e 

Ambulatórios de um hospital de ensino. 

 

2.2.2 Verificar a existência de associação entre a categoria profissional, tempo de 

atuação profissional e o conhecimento das questões sobre disfagia. 

 

2.2.3 Desenvolver ação educativa sobre disfagia para os Enfermeiros, Técnicos e 

Auxiliares de Enfermagem pertencentes às Unidades e Ambulatórios da Pediatria. 

 

2.2.4  Avaliar a ação educativa desenvolvida junto à equipe de enfermagem 

pediátrica relacionada aos conhecimentos sobre disfagia. 

 

2.2.5 Verificar a existência de associação entre categoria profissional e tempo de 

atuação com a avaliação do material sobre disfagia. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 DISFAGIA  

 

 A deglutição, segundo Marchesan (2004) e Logemann (2007), é um processo 

complexo envolvendo a parte mecânica e neuromotora, que leva o bolo alimentar e a 

saliva pelo trato digestivo da boca até o estômago, é uma ação coordenada sem o 

risco de aspiração traqueal.  

 Cook e Kahrilla (1999) referem que a deglutição já se manifesta na vida 

intrauterina a partir da oitava semana de gestação, as estruturas anatômicas mais 

importantes que estão envolvidas neste processo são de suporte cartilaginoso e 

ósseo, musculatura lisa e estriada, fibras motoras, sensoriais e neurais que ligam a 

deglutição ao tronco cerebral. 

  Uma das divisões clássicas foi feita por Dodds, Lagemann e Stewardt (1990, 

p.953) decompôs a deglutição em quatro fases: preparatória, oral, faríngea e 

esofágica. A primeira fase, a preparatória, como o próprio nome diz, prepara o 

alimento para a deglutição, aonde ele é mastigado feito incisão, cortado, triturado e 

pulverizado e forma com a saliva, o bolo alimentar. Na segunda fase, a oral, o 

alimento por movimento da língua de forma ondulatória é levado, como bolo 

alimentar, para o fundo da boca que por ação reflexa inicia a deglutição. Na terceira 

fase, a faríngea, ocorre à proteção da laringe por meio do seu fechamento e 

relaxamento do músculo cricofaríngeo para o bolo alimentar se deslocar até o 

esôfago e ocorrer, então, a quarta fase dita esofágica em que o peristaltismo 

automaticamente empurra-o até o estômago. 

 A disfagia tem sido definida por vários autores, sendo descrita como “uma 

alteração da deglutição que pode ocorrer em qualquer parte do trato digestivo, desde 

a boca até o estômago” (FURQUIM; SILVA, 1999, p.35; MACEDO FILHO et al., 

2000). Para Corsetti (2011) a disfagia não é uma doença, e sim diversas patologias 

que apresentam a mesma como um sintoma. 

  Furkim e Santini (2008) e Logemann (2007) referem-se à disfagia orofaríngea 

como distúrbio de deglutição que pode ocorrer em qualquer fase desta, 

etiologicamente adquirida ou congênita, ocasionando consequências graves, tais 

como desnutrição, desidratação, problemas pulmonares e outros sintomas 

secundários.  
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 Segundo Marcolino et al. (2009) a disfagia, como um distúrbio da deglutição, 

pode ser acompanhado de complicações como pneumonia aspirativa, desnutrição, 

penetração laríngea e antes, durante e após a deglutição apresentar resquícios de 

alimentos e saliva no vestíbulo laríngeo.   

Quando a disfagia ocorre na porção entre a boca e o esfíncter cricofaríngeo, é 

classificada como orofaríngea, e, quando ocorre abaixo do esfíncter cricofaríngeo é 

denominada de disfagia esofágica (DANTAS, 2003).  

  Os sintomas da disfagia, segundo Ehrlich (2008), são na esofágica a azia, 

vômitos e opressão com dor no tórax, enquanto que na orofaríngea se apresentam 

como deglutição custosa, mastigação desordenada, demora em se alimentar, refluxo 

nasal, engasgos, tosse e pigarros enquanto se alimentam acompanhados de 

dificuldades respiratórias.  

  O grau de comprometimento das disfagias determina a sua classificação 

como: 

 Disfagia leve: não há sinais de penetração laríngea na ausculta cervical e, o 

controle e transporte do alimento ocorrem lentamente. O paciente pode compensar a 

dificuldade no mínimo em uma consistência alimentar e ter alimentação via oral. 

(JESUS, 2008). A classificação de Furquim e Silva (1999) revela que neste caso não 

ocorre desnutrição e nem pneumonia de repetição.  

 Disfagia moderada: notam-se sinais de penetração laríngea e perigo de 

aspiração na ausculta cervical para duas consistências alimentares, o quadro é 

semelhante ao da disfagia leve. Neste caso, é necessário optar por alimentação via 

oral ou alternativa, ou ambas, a fim de afastar o risco de aspiração, considerando-se 

o estado de saúde do paciente (JESUS, 2008). Furquim e Silva (1999) relatam que 

na disfagia moderada ocorre déficit nutricional, alterações na vontade de se 

alimentar e pneumonias. 

   Disfagia severa: observa-se com certeza a aspiração dos alimentos, com 

problemas respiratórios, devido à falta da deglutição, sendo impossível a 

alimentação via oral (JESUS, 2008). A gravidade neste estágio é maior, como 

revelam Furquim e Silva (1999), com desnutrição, pneumonias de repetição e 

problemas sociais decorrentes da ausência do prazer de se alimentar.  

  Para o diagnóstico são consideradas as manifestações clínicas, que não são 

específicas de cada doença, mas, se apresentam como uma síndrome nos 

distúrbios de deglutição que se mostram como: recusa alimentar, cansaço, escape 
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oral, tosse quando ao se alimentar, regurgitação nasal, asfixia, cianose, voz alterada, 

problemas pulmonares e nutricionais graves que podem levar a óbito. (PADOVANI et 

al., 2007). 

  A Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia - SBF (Brasil, 2012) recomenda 

como exames mais importantes e indicados para o diagnóstico de disfagia a 

videofluoroscopia de deglutição e a videoendoscopia de deglutição.  

  Na videofluoroscopia o indivíduo é exposto à radiação possibilitando a 

visualização pelo profissional de saúde da deglutição de alimentos de diversas 

consistências, ou seja, líquidos, sólidos e pastosos radiopacos, com imagens 

radiológicas dinâmicas, observando-se o trajeto do bolo alimentar em tempo real, 

desde a boca até o estômago. Este exame é considerado padrão ouro da avaliação 

objetiva da deglutição citado como tal em vários artigos de pesquisa (SBF, 2012). 

  O outro exame, a videoendoscopia da deglutição utiliza-se de um 

nasofibroscópio que passado pelo nariz permite a visualização da laringe antes e 

depois da deglutição de alimentos ofertados em consistências diferentes. É uma 

técnica considerada barata, simples, pouco invasiva e prática podendo ser levada a 

beira do leito (SILVA, 2008). 

 O fonoaudiólogo participa ativamente na realização dos dois exames, tanto na 

sua execução como na escolha das consistências dos alimentos usados para tal, 

ainda determina as manobras corretas para avaliar o paciente e também analisa a 

dinâmica deste exame (SBF, 2012). 

  O Conselho Federal de Fonoaudiologia em sua Resolução nº 356 de 

06/12/2008 e n º 383 de 20/02/2010 "dispõe sobre a competência técnica e legal do 

fonoaudiólogo para atuar nas disfagias orofaríngeas", isto significa que este 

profissional tem amparo legal para atuar na avaliação dos casos de disfagia, 

decidindo qual é a melhor via de alimentação do paciente e quais os exercícios que 

serão mais eficazes para a reabilitação (CFFa, 2008; 2010).  

 O tratamento deve ser feito por uma equipe multi e interdisciplinar, na qual o 

fonoaudiólogo, segundo Padovani et al. (2007), fica responsável pelo gerenciamento 

da deglutição, escolhendo e alterando a consistência da alimentação visando a 

diminuição das complicações, e, também da comunicação deste paciente, com 

eficácia e segurança promovendo uma boa qualidade de vida. 

  Com o avanço das pesquisas e publicações científicas observou-se que o 

diagnóstico e tratamento da disfagia são complexos, e que vários profissionais da 
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saúde são importantes para assistir integralmente este paciente. Logemann (2007) 

elenca como participantes: médicos de várias especialidades, equipe de 

enfermagem, fonoaudiólogo, nutricionista, dentista, fisioterapeuta, farmacêutico 

dentre outros. 

  O tratamento para a disfagia como descreve Santoro (2008), pode se consistir 

em diversas possibilidades tais como uso de medicamentos, reabilitação 

fonoterápica, uso de botox, cirurgias, vias de alimentação alternativa. 

 Macedo Filho apud Costa e Castro (2004) aponta para as complicações 

secundárias que a disfagia pode ocasionar, o paciente pode ter seu quadro clínico 

comprometido por nível de consciência alterado devido a hipóxia e hipercarbia, 

desnutrição, desidratação e, se não forem diagnosticadas rapidamente podem 

resultar em óbito.   

  Na pesquisa descrita por Barros, Queija e Marinho (2007), em que houve a 

intervenção do fonoaudiólogo junto aos pacientes com alteração de deglutição, 

comprovou-se que, devido à atuação deste profissional a beira do leito, ocorreu um 

trabalho de preservação da vida e melhora da qualidade desta, com prevenção de 

complicações.  

  Em outro estudo realizado por Abdulmassih et al. (2009), foi analisada toda 

conduta fonoaudiológica desde o início ao final da internação concluiu-se que a 

intervenção deste profissional apresentou excelentes resultados, com muitos 

pacientes se alimentando por via oral, na alta hospitalar.     

 Alvarenga et al. (2008) afirmam que a decisão da indicação da gastrostomia, 

e também, se necessário, da traqueostomia será tomada pela equipe médica, 

provavelmente pelo otorrinolaringologista que visa à manutenção de via aérea e 

deglutição segura.  

  A duração do tratamento depende de cada caso, variando conforme a 

patologia, do indivíduo e suas condições clínicas, da idade, procedimentos cirúrgicos 

a que foi submetido (SBF, 2012).  

      Furkim e Santini (2008) relatam que a deglutição pode ser favorecida pelo uso da 

válvula de fala, indicada para pacientes com traqueostomia ou em respirador, 

avaliados pela equipe multiprofissional e liberados para isso. O uso da válvula traz 

vantagens para portadores de diversas patologias respiratórias, vasculares, 

traumáticas e degenerativas, pois, há aumento da oxigenação, diminuição da 
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secreção e risco de infecção e principalmente a possibilidade do paciente 

comunicar-se através da fala o que melhora da qualidade de vida deste. 

          A válvula de fala mais conhecida e utilizada é a de Passy-Muir (R), trata-se de 

uma peça plástica ou de acrílica oca que permite a passagem do ar unidirecional 

acoplada na parte externa de uma cânula de traqueostomia ou no circuito do 

respirador. O redirecionamento do ar inspirado pela cânula de traqueostomia para as 

vias aéreas superiores, passando pela laringe, faringe, boca e nariz o que facilita a 

emissão da voz. Existem diversos modelos de válvula de uso adulto ou pediátrico 

(REAB SUPPLY, 2014). 

 

3.1.1 Disfagia no Paciente Pediátrico 

 

         As tecnologias desenvolvidas na área da saúde têm contribuído muito com a 

sobrevivência de crianças que passam pelo período de pré e pós-natal de alto risco, 

com diagnósticos de patologias neurológicas e decorrentes de prematuridade 

(MONTEIRO, 2011). Erasmus et al. (2012) apontam que com a sobrevida destes 

pacientes pediátricos é necessário um preparo especializado da equipe 

multiprofissional para o tratamento destas, pois, a reabilitação deve se focar nos 

transtornos que estas patologias causam principalmente quanto à deglutição e seus 

desdobramentos. 

        A criança com disfagia tem um acompanhamento clínico diferente do adulto, por 

estar com as estruturas neurológicas em formação em relação ao processo de 

deglutição e alimentação, a intervenção precoce melhora a qualidade de vida desta 

e previne possíveis complicações (DELGADO, 2009).  

        Monteiro (2011) relata a alta taxa de paralisia cerebral nos prematuros com 

baixo peso, contra os recém-nascidos a termo, e que os primeiros tem a 

possibilidade de 50% de apresentar distúrbios neurológicos mentais e/ou motores.   

        O estudo desenvolvido por Queiroz et al. (2011) com crianças com diagnóstico 

de paralisia cerebral comprovou que a disfagia estava presente em todos os 

indivíduos pesquisados confirmado por exame clínico e exame complementar de 

videoendoscopia . 

        Na avaliação da deglutição, Furkim e Wolf (2011) afirmam que a investigação 

deve ser por meio de anamnese, avaliação funcional e avaliação instrumental. Na 

anamnese se investiga a doença de base e suas comorbidades, abordando a 
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história clínica da criança, assim como a análise dos resultados dos exames 

radiológicos, avaliação estrutural e da deglutição. Também é necessário observar o 

comportamento emocional deste paciente em relação à alimentação via oral. 

Completando a avaliação da deglutição, deve ser aplicada a Functional Oral Intake 

Scale – FOIS (Silva et al., 2010) escala funcional de alimentação, que é realizada 

para classificar o nível de ingestão de alimentos, bem como, os dois exames, já 

citados anteriormente, a videoendoscopia da deglutição e o estudo da deglutição por 

videofluoroscopia. 

          Em alguns casos há um risco real de desenvolver disfagia, é o que relata 

Rodrigues (2011), referindo-se a estudos e pesquisas em pacientes pediátricos no 

pós-operatório de cirurgias cardíacas, pois, são entubados, submetidos à ventilação 

mecânica, exames e procedimentos que poderão desencadeá-la, expondo que há 

poucas publicações neste aspecto. 

 Hirata (2013) em seus estudos observou a ocorrência de disfagia em 82% de 

crianças com paralisia cerebral pesquisadas, em grau oral leve, para todas as 

consistências de alimentação, concluindo que a presença desta patologia mostrou-

se significativa na prevalência da disfagia orofaríngea havendo correlação 

significativa com crises convulsivas. 

 Em pesquisa realizada por Diniz et al. (2010), em um hospital público, 

demonstrou-se a alta prevalência de disfagia orofaríngea na população estudada, 

que compreendia neonatos até crianças com idade acima de 24 meses, comprovada 

pela realização da videofluoroscopia. A prática deste exame, considerada padrão 

ouro, que é pouco valorizada nos serviços do Sistema Único de Saúde, deve incluir 

um fonoaudiólogo na equipe que fará o diagnóstico da disfagia e definirá os 

procedimentos para alimentação do paciente durante a realização do mesmo. O 

estudo identificou a ocorrência da disfagia em populações pouco estudadas como as 

expostas ao crack, sem problemas respiratórios ou outro risco, mostrando-se a 

importância do diagnóstico precoce para evitar-se o aparecimento de outras doenças 

decorrentes desta alteração de deglutição.   

 O exame de videofluoroscopia, em artigo publicado por Lagos et al. (2011), 

destacam este método como o mais usado para diagnóstico da disfagia, considerado 

seguro, mas com a necessidade de ampliação da pesquisa para confirmação deste 

dado, sem esquecer da importância da participação da equipe multiprofissional neste 

processo.   
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  Fussi e Furkim (2008) inferem que os sintomas da disfagia, além de causas 

estruturais, podem estar ligados a outros fatores sejam eles ambientais por 

problemas familiares, a alimentação e ao próprio comportamento da criança, que, se 

somadas a outras doenças interferem na coordenação da alimentação por via oral.  

Existe toda uma relação da alimentação com o desenvolvimento emocional da 

criança, desde o seu nascimento o seu prazer em se alimentar vai instintivamente 

preservando a vida como satisfazendo a mãe, criando vínculos e direcionando as 

suas relações desde a infância (AQUINO; OSÓRIO, 2008).      

 

3.1.2 Cuidados de Enfermagem na Disfagia 

 

 Vale e Pagliuca (2011, p.106), em seus estudos, nas sessões grupais, 

construiu uma definição de cuidado de enfermagem como sendo: 

 

um fenômeno intencional, essencial à vida, que ocorre no encontro de seres 
humanos que interagem, por meio de atitudes que envolvem consciência, 
zelo, solidariedade e amor. Expressa um „saber-fazer‟ embasado na ciência, 
na arte, na ética e na estética, direcionando as necessidades do indivíduo, 
da família e da comunidade. 

 

 A Lei 7.498/1986 trata do Exercício Profissional da Enfermagem, e determina 

como prerrogativa do enfermeiro o cuidado à pacientes graves, que exigem 

assistência de enfermagem com procedimentos privativos de maior complexidade 

técnica com embasamento científico, podendo algumas tarefas ser delegadas para 

os demais membros da equipe de enfermagem, desde que na presença e 

supervisão direta deste. O enfermeiro é responsável pelo julgamento clínica e 

tomada de decisões imediatas, avaliando e planejando o cuidado de enfermagem de 

cada paciente, podendo o técnico de enfermagem participar deste, assim como a 

orientação dos pacientes (BRASIL, 1986).    

  Portanto, a equipe de enfermagem, por meio de sua atuação, presente 

diuturnamente ao lado do paciente, desempenha um papel fundamental no 

diagnóstico precoce, identificando através da sintomatologia a dificuldade de 

deglutição, ou seja, a disfagia e todos os riscos que ela envolve quanto as suas 

complicações. Existem alguns sinais e sintomas importantes para observar que 

indicam o risco que o paciente corre em aspirar alimentos, tais como: dificuldade na 
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mastigação falta de coordenação motora na respiração e deglutição, voz alterada, 

escape de saliva ou alimentos pela boca, dificuldade respiratória, tosse, alteração no 

nível de consciência (WERNER, 2005).  

 Podem ser observados, além dos citados acima, outros sinais que podem 

levar ao diagnóstico de disfagia, são eles a diminuição do peso, diminuição da 

quantidade de alimentos ingeridos, alteração na consistência e volume da 

alimentação, maior tempo para se alimentar, perda gradativa do prazer em se 

alimentar e recusa de convívio social principalmente no horário das refeições 

(ALVES, 2003).  

 Térre e Mearin (2006) em seus estudos propõe que como a enfermagem faz a 

avaliação inicial do paciente, por meio da lista de problemas relatados na anamnese, 

pode identificar a disfagia na fase inicial da internação, sendo possível iniciar 

medidas terapêuticas necessárias para o tratamento.   

 A administração de medicamentos é uma grande responsabilidade a cargo da 

equipe de enfermagem, os pacientes que referem dificuldade na deglutição de 

alimentos, apontam Griffith e Tengnah (2007), são 25% dos que não têm 

atendimento em serviços de saúde. Os autores alertam para a modificação da ação 

destes medicamentos administrados por via oral se os mesmos forem diluídos, 

mastigados, triturados podendo até ocorrer casos de intoxicação do paciente porque 

ocorre a alteração farmacológica da droga. Após a identificação da disfagia 

apresentada pelo paciente, podem-se tomar algumas medidas como mudança de via 

de administração, administrar o medicamento em apresentação líquida ou por sonda 

nasogástrica visando à segurança para o próprio paciente e para o profissional que o 

está tratando.   

 A alimentação de um paciente disfágico requer muitos cuidados e é de 

extrema importância para a manutenção da sua vida, neste quesito é estratégico a 

integração do nutricionista com a equipe de enfermagem que está sempre presente 

no momento das refeições. A prescrição da dieta deve estar de acordo com a 

sintomatologia que se apresenta e patologias associadas, individual, objetivando o 

suporte nutricional adequado e evitando-se principalmente o risco de aspiração 

traqueal, se necessário usar espessante alimentar para mudar a consistência do 

alimento. Pode ser utilizada a sonda nasogástrica como alternativa para alimentação 

do paciente (NOGUEIRA et al., 2012).         
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 Durante a alimentação foi comprovada que a posição semissentado com a 

cabeceira elevada, segundo Nunes et al. (2009), é a melhor nas refeições para 

pacientes disfágicos, pois há evidências que este decúbito entre 30 e 45 graus 

diminui o risco do paciente aspirar, também é importante manter esta posição para 

outros procedimentos e se evitar refluxo e vômito deixando-o assim por 30 minutos 

no mínimo.   

 O utensílio ideal para a oferta dos alimentos em suas diversas consistências e 

quantidades para o paciente com dificuldade de deglutição é a colher de sobremesa 

mais ou menos cheia, observar a temperatura do alimento para melhor aceitação do 

paciente (FURKIM; MATTANA, 2004). 

 

3.1.3 Gerenciamento da Disfagia 

 

 Para o gerenciamento da disfagia é importante à atuação de uma equipe 

multiprofissional e interdisciplinar, assim como a intervenção eficaz de cada membro, 

procurando avaliar as suas funções e os conhecimentos de cada um a respeito da 

dificuldade de deglutição (GUEDES et al., 2009; MORAES, 2010).  

 O gerenciamento da disfagia deve ser de responsabilidade, principalmente, do 

fonoaudiólogo, dentre os demais membros da equipe multiprofissional, este deve 

atuar para que o paciente volte a se alimentar o mais breve possível por via oral, 

contribuindo para a rápida recuperação e reabilitação, evitando complicações 

respiratórias e reduzindo o período de internação e custos hospitalares (HAMMOND; 

GOLDSTEIN, 2006). 

 O objetivo do trabalho do fonoaudiólogo, inserido na equipe multidisciplinar, é 

com o gerenciamento da deglutição e comunicação, fazendo a prevenção de 

aspiração traqueal e procurando evitar as complicações respiratórias (ASHA, 2001). 

Pettigrew e Toole (2007) afirmam que o fonoaudiólogo é profissional da saúde mais 

indicado para enfrentar os distúrbios da comunicação e deglutição, sendo capaz de 

diagnosticar, tratar e gerenciá-los. O risco de aspiração, diminuição do peso, 

desnutrição, infecções, longas internações podem ser evitados com um 

gerenciamento adequado dos distúrbios da deglutição.  

 Ao se criar um serviço de Fonoaudiologia é primordial adotar protocolos e 

processos em busca de eficiência e eficácia, nos resultados da atuação dos 

fonoaudiólogos, focando no atendimento com excelência ao paciente. Para isso a 
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criação e avaliação de indicadores de desempenho, como instrumentos para o 

gerenciamento da disfagia, permitem o aperfeiçoamento dos processos e melhores 

resultados, como consequência haverá um serviço de ponta para o atendimento 

assim como a diminuição do tempo de internação e de custos desta (MORAES, 

2010).      

 A American Speech and Language and Hearing Association - ASHA (2001) 

descrita por Moraes (pág.89, 2010) compreende, em suas atribuições, os processos 

e responsabilidades do fonoaudiólogo no gerenciamento da disfagia: 

 

- Realizar avaliação clínica da deglutição e da alimentação; 
- Participar da avaliação instrumental para descrever as estruturas e 
dinâmicas da função de deglutição; 
- Definir as alterações das estruturas anatômicas da deglutição e 
diagnóstico das desordens de deglutição; 
- Identificar outras alterações do trato aerodigestivo e encaminhar os 
pacientes aos cuidados médicos apropriados; 
- Elaborar recomendações a respeito do gerenciamento dos distúrbios da 
deglutição e alimentação; 
- Promover o adequado tratamento da disfagia, documentando o processo e 
determinando os critérios adequados; 
- Orientar e aconselhar os pacientes, familiares e/ou cuidadores, a respeito 
dos distúrbios de deglutição; 
- Orientar os demais profissionais a respeito das necessidades dos 
indivíduos com disfagia, assim como do papel da Fonoaudiologia na 
avaliação e gerenciamento dos distúrbios de deglutição e alimentação;  
- Integrar-se adequadamente como parte da equipe multiprofissional e/ou 
interdisciplinar;  
- Buscar constantemente o conhecimento científico a respeito desta área de 
atuação; 
- Determinar os procedimentos apropriados para análise e integração das 
informações clínicas e instrumentais dentro de um processo formal e 
registrado do diagnóstico; 
- Gerenciar as questões relacionada à disfagia, incluindo como determinar 
os candidatos para intervenção, assim como implementar as técnicas de 
terapia para habilitação/reabilitação e compensações; 
- Identificar e utilizar as medidas de resultados funcionais apropriadamente; 
- Compreender o quadro clínico relacionado às alterações de deglutição e 
alimentação.   
 

 

 Complementando esta relação de atribuições, o fonoaudiólogo deverá ter 

ciência dos requisitos exigidos para acreditação, como se controla e avalia a 

qualidade dos processos de trabalho, os riscos e causas da aspiração traqueal 

assim como suas consequências, segurança do paciente e orientações 

estabelecidas pela instituição (ASHA, 2001). 

 Para avaliar a deglutição, o que se encontra descrito atualmente na literatura, 

é o uso do exame clínico com a avaliação do fonoaudiólogo e a investigação 
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instrumental através da videofluoroscopia e videoendoscopia da deglutição 

(BATEMAN; LESLIE; DRINNAN, 2007). 

 O fonoaudiólogo, para a avaliação clínica da deglutição, pode lançar mão de 

protocolos validados detectando precocemente a disfagia (BOURS et al., 2009). 

 Padovani et al. (2007, p. 204) propuseram o Protocolo Fonoaudiológico de 

Avaliação de Risco para Disfagia (PARD) com o objetivo de construir um protocolo 

para que o fonoaudiólogo avaliasse e identificasse a disfagia, e pudesse orientar o 

nível de gravidade e tratamento adequado para a mesma. Este foi baseado na 

literatura e constituído por itens considerados relevantes, que deve ser aplicado em 

uma população significativa para validação deste protocolo. Na discussão da 

pesquisa, as autoras destacam que: 

 

o fonoaudiólogo deve estar atento e preocupado em agir de forma 
responsável e comprovada, basear-se em protocolos específicos permeia 
esses aspectos e permite atuar de forma planejada, documentando seus 
procedimentos, sedimentando e avaliando suas práticas e padrões de 
trabalho. 

 

 Silva et al. (2010) apresentaram o Protocolo Para Controle de Eficácia 

Terapêutica em Disfagia Orofaríngea Neurogênica (PROCEDON), baseado na 

literatura, com o objetivo de avaliar a eficácia da reabilitação na disfagia orofaríngea. 

Este protocolo, também se mostrou capaz de avaliar o que foi proposto, ressaltando 

a necessidade de mais pesquisas, que a mensuração dos resultados obtidos com o 

tratamento fonoaudiológico é muito importante e uma área a ser explorada.  

 Padovani em 2010, depois da implantação de um protocolo piloto, propôs o 

“Protocolo Fonoaudiológico de Introdução e Transição de Alimentação por Via Oral” 

(PITA), com o propósito de auxiliar o fonoaudiólogo no gerenciamento clínico da 

disfagia no hospital. Para isso, embasados teoricamente em estudos científicos 

relevantes e na prática clínica, foram incluídos vinte e um itens para serem 

analisados na deglutição. 

 Moraes e Andrade (2011) em sua pesquisa apontam que o uso de indicadores 

é importante para o gerenciamento da reabilitação do distúrbio da deglutição. Os 

processos assistenciais, calcados na prática baseada em evidências, serão 

aperfeiçoados com os indicadores, causando impacto direto na recuperação do 

paciente, assim como o desenvolvimento de ações em educação continuada com 

profissionais e cuidadores.    
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 3.2 EDUCAÇÃO CONTINUADA 

 

 Educação é definida como "Ato ou efeito de educar”, processo de 

desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral do ser humano 

(FERREIRA, 2009, p. 334). Morin (2002) entende educação como um processo 

baseado na união de saberes resultante do provimento de conhecimento e 

experiências científicas, culturais e morais dos indivíduos.  

 Paschoal, Montovani e Méyer (2007) afirmam que a existência da educação 

pemanente, continuada e em serviço presentes na instituição hospitalar, com caráter 

de hospital-escola, motivam o desenvolvimento profissional com ações que 

diminuam as dificuldades reais e do distanciamento da escola, que a enfermagem 

deve ter propósitos e objetivos comuns, melhorando a qualidade de assistência 

oferecida, integrando a academia e o serviço. Ao descrever os conceitos de 

educação comparando com exercício da enfermagem os autores concluem que as 

ações educativas estão presentes nas ações de enfermagem, consequentemente é 

necessário oferecer e favorecer o ensino visando a capacitação da equipe de 

enfermagem que pelo aprendizado modificará o processo de trabalho. 

   Segundo Oguisso (2000, p. 22), a Organização Mundial de Saúde - OMS 

"entende que a Educação Continuada faz parte do desenvolvimento dos recursos 

humanos, num esforço sistemático de melhorar o funcionamento dos serviços por 

meio do desempenho do seu pessoal". O autor op cit. reitera o que Organização Pan 

Americana da Saúde - OPAS (OPAS, 1978), define a educação continuada como um 

“processo dinâmico de ensino-aprendizagem, ativo e permanente, destinado a 

atualizar e melhorar a capacidade de pessoas, ou grupos, face à evolução científico-

tecnológica, às necessidades sociais e aos objetivos e metas institucionais”. 

  O Ministério da Saúde aponta que a educação continuada dos hospitais se 

utiliza de alguns programas que não causam o efeito desejado na formação dos 

indivíduos, com ações programadas impedindo os sujeitos de apresentar mudanças 

na teoria e prática do seu processo de trabalho em equipe (BRASIL, 2004). 

  O artigo 18 do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, no capítulo 

dos direitos e responsabilidades dos profissionais refere-se à questão da educação, 

atualização e responsabilidade dizendo que o profissional deve “manter-se 

atualizado, ampliando seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais, em 
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benefício da clientela, da coletividade e do desenvolvimento da profissão” (COFEN, 

1993, p. 33).  

  Também na lei do exercício profissional da enfermagem, já citada 

anteriormente, a preocupação com a educação, está contemplada no artigo nº 8, 

especificando que ao enfermeiro cabe como membro da equipe de saúde a 

“participação nos programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde, 

particularmente nos programas de educação continuada”. Portanto, respaldado pela 

lei e ética o enfermeiro precisa participar e também promover a Educação 

Continuada para os demais membros da equipe de enfermagem (BRASIL, 1986, p. 

7). 

  As Instituições de Saúde procuram a atualização de seus profissionais 

usando diversas estratégias de treinamentos planejadas ou aplicadas de forma 

emergencial, amenizando o distanciamento entre a necessidade e a realidade 

destas organizações. O hospital ao buscar a qualidade para o atendimento, conta 

com o enfermeiro, que é peça chave neste processo por estar em contato direto com 

toda equipe de enfermagem, identificando as necessidades de treinamento. A 

enfermagem desempenha papel fundamental no preparo de procedimentos médicos 

e da própria enfermagem, com a proposta de promover dentro dos hospitais ações 

assistenciais que orientem e eduquem o paciente para o autocuidado e a reinserção 

social (SILVA; SEIFFERT, 2009).   

 As denominações encontradas referindo-se a educação da equipe de 

enfermagem são três: educação permanente, educação continuada e educação em 

serviço. Destarte, os conceitos apresentam dois aspectos, um em que não há acordo 

sobre a educação no trabalho da enfermagem e no outro em que se destacam duas 

vertentes que se complementam, apesar de conceitos diferentes que são a 

educação continuada e a permanente. A educação continuada é a mais utilizada na 

área de saúde, principalmente na enfermagem, como modelo escolar e acadêmico 

de extensão ou continuação baseado no conhecimento técnico e científico 

direcionado a cada profissional em treinamentos e cursos (PEDUZZI et al., 2009; 

PASCHOAL; MONTOVANI; MÉYER, 2007). 

 Como os conceitos de educação permanente não estão devidamente 

delineados há a preocupação de se pesquisar mais sobre o assunto, principalmente 

porque a literatura trata este termo como sinônimo de educação continuada, o 

Ministério da Saúde, em suas propostas aumenta a abrangência deste significado, 
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incluindo todos os sujeitos e apresentando metodologias diferenciadas pela vivência 

e problematização que resultam em propostas e soluções viáveis (MASSAROLI; 

SAUPE, 2008).     

  A educação continuada é utilizada quando se apresenta uma necessidade no 

trabalho utilizando-se de informações formais, de forma planejada, específica e 

posteriormente avaliada enquanto a educação em serviço é feita no dia a dia, de 

forma empírica e imediata sem planejamento (PASCHOAL; MONTOVANI; MÉYER, 

2007). Ribeiro e Motta (2007) afirmam que na educação permanente os cursos 

propõe a atualização dos conhecimentos científicos, e não levam em conta a 

experiência do dia a dia e o trabalho em si, apenas focando no modelo ideal.  

Para Paschoal, Montovani e Méyer (2007, p. 483) a educação permanente se 

desenvolve durante toda vida do indivíduo, transformado por relações profissionais, 

sociais e pessoais de acordo com o que ocorre no mundo. As autoras referem que, a 

educação continuada inclui todas as ações educativas aplicadas após a formação 

formal para atualização e aprimoramento dos conhecimentos e faz parte da 

educação permanente. Afirmam também, que a educação continuada "é de 

responsabilidade dos serviços e das pessoas, cuja motivação propicia o uso das 

experiências vividas no trabalho, na família e na sociedade, para se educar 

continuamente", com o objetivo de melhorar a qualidade de assistência, a educação 

continuada na enfermagem deve propor o crescimento profissional da equipe.  

  Montanha e Peduzzi (2010) relatam que gerentes de enfermagem, ao serem 

consultados, tem a opinião que a educação continuada, baseada em problemas 

identificados no serviço, tem grande importância, apesar de apresentarem-se por 

vezes frágeis no processo de trabalho. Destacam que, o Sistema Único de Saúde - 

SUS, em busca de melhora na qualidade dos serviços ofertados aos usuários, 

enfatiza a educação dos trabalhadores como ingrediente fundamental para as 

mudanças propostas. 

Os autores op cit. apontam que as ações educativas estão voltadas para os 

problemas mais recorrentes e erros já identificados das técnicas de enfermagem, 

reafirmando o modelo hegemônico de atenção à saúde e biomédico que 

predominam na educação continuada, visam a melhoria da qualidade de 

atendimento evitando-se falhas. Os resultados valorizam a aplicação da ciência 

como fonte do conhecimento assim como reflexões sobre o trabalho eliminando 

vícios, uniformizando técnicas e definindo atribuições de cada membro da equipe.  
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 A realização de educação continuada nos hospitais vem se mostrando cada 

vez mais necessária, pois, proporciona renovação de conhecimentos e habilidades, 

tornando os profissionais mais seguros em sua atuação e estimulando um bom 

relacionamento da equipe que buscará o aperfeiçoamento. A inovação e os 

resultados de pesquisas tornam ultrapassados equipamentos e conceitos, sendo 

essencial a reconstrução do conhecimento e o compartilhamento deste com a 

equipe de trabalho (FERNANDES, 2010).  

  Estudo realizado por Silva e Seiffert (2009) demonstrou que a compreensão 

de que a aprendizagem ocorre na vivência do dia a dia, com problemas e pessoas 

reais, se fez presente na opinião de 60% dos informantes, para os quais o local para 

desenvolver ações educativas é o próprio local de trabalho; 36% acreditam que 

essas ações devam ser desenvolvidas nas salas de aula do setor de Educação de 

Continuada e 4%, em outros locais. Quanto à metodologia, as autoras inferem que é 

necessário partir da realidade do profissional de Enfermagem, levantar suas 

necessidades e expectativas, problematizar, discutir, oferecer suporte teórico para 

que o próprio sujeito perceba suas potencialidades e limitações, a adequação ou não 

de sua prática e, consciente de seu compromisso com o doente, proponha-se a 

transformá-la. 

 Fernandes (2010) entende que o enfermeiro é responsável pelo 

direcionamento de sua equipe, formada por outros enfermeiros, técnicos e auxiliares 

de enfermagem, dominando os aspectos técnicos e científicos, executando o seu 

trabalho e ao mesmo tempo ensinando, orientado e eticamente exigindo resultados.  

 A pesquisa de Conceição, Leite e Silva (2008) constatou que há um 

desconhecimento da finalidade da educação continuada na instituição pela equipe 

de enfermagem, inclusive do enfermeiro, concluindo-se que isso ocorre, devido a 

raras ocasiões na qual este assunto é abordado no ensino superior e total 

desconhecimento no ensino médio. As pesquisadoras acreditam que o treinamento 

deve instigar o profissional a pensar sobre a importância das suas ações diárias, de 

quanto elas são enriquecedoras no desenvolvimento profissional, promovendo-as 

para melhora da assistência aos pacientes. Ainda, inferem que o enfermeiro deve 

ser o responsável pela educação continuada, com apoio institucional, direção de 

enfermagem e de outros enfermeiros, e, se possível, ter formação de educador, 

procurando o autodesenvolvimento com capacidade de exercer a influência sobre os 

indivíduos para obter conhecimento e compartilhamento da atividade com toda 
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equipe de enfermagem.  

  A enfermagem, dentre os profissões da saúde, deve ser preparada para o 

atual momento mundial, de rápidas transformações, onde é preciso combinar o 

trabalho, a sociedade e desenvolvimento pessoal. A globalização e os avanços 

tecnológicos exigem a ampliação da visão da enfermagem, pois, requerem parcerias 

e relacionamentos que possibilitam a modificação do meio e a transformação e 

desenvolvimento profissional (PASCHOAL, 2004). 

  No estudo de Montanha e Peduzzi (2010), com o objetivo de analisar o 

levantamento de necessidades e os resultados esperados, segundo a concepção 

dos trabalhadores, demonstrou-se que na maioria das ações educativas da equipe 

de enfermagem, são orientadas pelas premissas da educação continuada, sendo 

que estes mesmos indivíduos identificam a necessidade e possibilidade de formatos 

diferentes para atividades de educação com conteúdo e sentidos complementares.  

 Os projetos sobre educação continuada em enfermagem precisam contemplar 

na sua organização, segundo Paschoal (2004, p. 90), e dar prioridade às atividades 

ligadas ao tema e aos programas educacionais como treinamento, atualização, 

pesquisa, admissão, gerenciamento, etc. todos voltados e baseados na assistência 

de pessoas. Com esta exposição à autora afirma que: 

 

 

propostas de educação continuada, em que sejam contemplados: o 
conhecimento da realidade histórica, social, política e cultural da instituição 
e da comunidade onde será desenvolvido o projeto; o processo evolutivo da 
enfermagem, seu cotidiano e seu ideal; e o conhecimento sobre o cuidado 
humano, no sentido de autocuidado e de cuidar dos outros. 

 

  Os serviços de educação continuada de acordo com Conceição, Leite e Silva 

(2008), possuem um terreno muito vasto a ser vencido, o que é desafiador 

principalmente para os enfermeiros, que devem buscar novos saberes, soluções 

criativas, com tomadas de decisões pertinentes, que tragam as transformações 

importantes para este setor.   

 

 

 

 

 



31 

4  METODOLOGIA 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

  Trata-se de estudo quantitativo com delineamento transversal. 

4.2 LOCAL DO ESTUDO 

 

 A pesquisa foi realizada em um hospital de ensino, localizado na cidade de 

Curitiba, Paraná, hospital de ensino de nível terciário, vinculado ao Sistema Único de 

Saúde - SUS, com 663 leitos credenciados. 

  Os locais de estudo, escolhidos por atenderem pacientes pediátricos, foram a 

Unidade de Internação Pediátrica com 09 leitos, o Pronto Atendimento Pediátrico e 

Emergência Pediátrica com 09 leitos, a UTI Pediátrica com 04 leitos e os 

Ambulatórios Pediátricos com a média de 1.600 atendimentos mensais. 

 

4.3 CASUÍSTICA 

 

 A amostra foi constituída por Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de 

Enfermagem, de uma população total de 77 funcionários que atuam na Pediatria, em 

seus diversos setores prestando assistência direta aos pacientes. O número da 

amostra foi de 62 funcionários (Tabela 1) que aceitaram participar da pesquisa, com 

média de idade de 50,4 anos e desvio padrão de 7,16 anos. O período amostral foi 

do mês de setembro a outubro de 2013.  

  

4.3.1 Critérios de Inclusão no Estudo 

 

  Consistiram critérios de inclusão: possuir formação de enfermeiro, técnico ou 

auxiliar de enfermagem, ter no mínimo 12 meses de atuação na área de 

enfermagem, ter idade igual ou superior a 18 anos, prestar assistência de 

enfermagem nas unidades e ambulatórios da Pediatria. 

 

4.3.2 Critérios de Exclusão do Estudo 

 

 Consistiu critério de exclusão: expressar o desejo de interromper a pesquisa. 
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TABELA 1 – DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA SEGUNDO GÊNERO, CATEGORIA,                     
LOCAL DE TRABALHO E TEMPO DE SERVIÇO 

VARIÁVEIS FREQUÊNCIA % 

Gênero   
Feminino 62 100 
Masculino - - 
TOTAL   
   
Categoria   
Enfermeiro 13 20,97 
Técnico de enfermagem 23 37,10 
Auxiliar de enfermagem 26 41,94 
TOTAL 62 100,00 
   
Local de trabalho   
Unidade de internação pediátrica 20 32,26 
Pronto atendimento e emergência 
pediátrica 

23 37,10 

UTI pediátrica 3 4,84 
Ambulatório pediátrico 16 25,80 
TOTAL 62 100,00 
   
Tempo de serviço   
6 a 10 anos 4 6,45 
Mais de 10 anos 58 93,55 
TOTAL 62 100,00 

FONTE: A Autora, 2014. 
 

4.4 COLETA DE DADOS 

 

 A coleta de dados para verificação do conhecimento prévio da equipe de 

enfermagem em disfagia foi realizada por meio de um questionário adaptado pela 

pesquisadora (Apêndice 1). O questionário seguiu o modelo da estruturação do 

"Improving Oral Medicine Administration in Patientes with Swallowing Problems and 

Feeding Tubes=Sample Questions from the Baseline and Posttraining Questionaire” 

(The Annals of Pharmacotherapy, 2006), com modificações e adaptações nas 

questões, bem como, a utilização de perguntas empregadas na pesquisa sobre 

"Conhecimento dos Profissionais de Enfermagem sobre os Cuidados a Pacientes 

Disfágicos Internados em Unidade de Terapia Intensiva" (ALBINI, 2011, p. 119).  

 O instrumento é autoexplicativo com dois domínios: um com três perguntas 

para identificação profissional e pessoal e outro com 17 perguntas sobre 

conhecimentos específicos sobre o que é a doença, principais sintomas, causas, se 

recebeu orientações sobre a doença, fases da deglutição, diagnóstico, administração 

de medicamentos via oral, alimentação para pacientes disfágicos, consequências da 
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doença, tratamento e reabilitação, cuidados de enfermagem, válvula de fala e 

treinamento para cuidados com pacientes disfágicos.                                                                                                                                        

  A pesquisa foi realizada nos meses de setembro e outubro de 2013. O 

preenchimento das questões do questionário foi precedido das informações e 

esclarecimentos a respeito do objetivo e procedimentos do estudo. 

 

4.5 EDUCAÇÃO CONTINUADA 

 

  Após o recolhimento e análise dos questionários respondidos foi realizada 

ação educativa, com a distribuição de um folder individual personalizado 

autoexplicativo (Apêndice 2) e a colocação de cartazes (Apêndice 3), no mural do 

Posto de Enfermagem, local de trânsito contínuo das equipes durante o turno de 

trabalho, de fácil visualização para fixação do tema, com as informações sobre 

disfagia diretamente relacionadas com as respostas do questionário.  

 

4.6 AVALIAÇÃO 

 

  Decorridas duas semanas da efetivação da ação pedagógica, foi distribuído 

um novo questionário (Apêndice 4) composto de três perguntas, para avaliar se esta 

iniciativa contribuiu ou não para o aperfeiçoamento dos profissionais do setor, 

(instrumento construído especificamente para este fim). Nesta avaliação foi 

perguntado ao participante se achou importante receber informações sobre disfagia, 

se estas contribuíram para aumentar seu conhecimento sobre o assunto e ainda se 

este conhecimento fará diferença, na assistência de enfermagem para pacientes 

com disfagia. Esta avaliação foi respondida rapidamente por 58 participantes, uma 

funcionária do ambulatório não respondeu por ter se aposentado e as três 

funcionárias da UTI Pediátrica não responderam por razões desconhecidas. 

 

4.7 MÉTODOS ESTATÍSTICOS 

 

 Os dados foram submetidos à análise estatística e apresentados em tabelas e 

gráficos, para facilitar a visualização dos resultados. As variáveis quantitativas foram 

expressas por frequências absolutas e frequências relativas, e o teste Qui-quadrado 
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como teste estatístico considerando-se o nível de significância de 0,05. Os dados 

foram analisados com o programa computacional statistica 7.0. 

 

4.8 PROCEDIMENTOS ÉTICOS 

 

  A pesquisa teve início após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná em 21/08/2013, 

sob o número 18214813.2.0000.0096. Foi necessário submeter ao Comitê uma 

notificação para aumento do número de participantes do estudo, incluindo os 

ambulatórios de pediatria, para atingir a análise proposta que foi aprovada em 

17/11/2013. 

 Nesta pesquisa foram respeitados os preceitos éticos de participação 

voluntária, esclarecida e consentida segundo a Resolução CNS nº 466/2012, sobre 

diretrizes e normas regulamentadoras para pesquisa em seres humanos (BRASIL, 

2012), mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

(Apêndice 2) de cada participantes, aprovado pelo CEP.  

 Os participantes também receberam orientações sobre o sigilo das 

informações e anonimato para garantir a preservação da identidade (a identificação 

por meio das iniciais do nome no questionário foi optativa). 
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5  RESULTADOS 

 

 A amostra estudada foi constituída por 12 Enfermeiros, 23 Técnicos e 27 

Auxiliares de Enfermagem, que atuam na pediatria em seus diversos setores 

prestando assistência direta aos pacientes. A de idade dos participantes foi entre 30 

e 69 anos, sendo a média de 50,4 anos com desvio padrão de 7,10. A totalidade dos 

participantes é do sexo feminino e a maioria atua na instituição pesquisada de seis a 

dez anos (Tabela 1). 

 

 A tabela 2 refere-se ao conhecimento dos participantes e se estes foram 

orientados de alguma forma sobre disfagia.   

 

TABELA 2 – DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA SEGUNDO AS QUESTÕES 1 E 2 

QUESTÕES 
RESPOSTA 

Sim Não 

1. Você sabe o que é disfagia 57 (91,94%) 5 (8,06%) 

2. Teve orientação formal sobre disfagia no 
curso ou trabalho? 29 (46,77%) 33 (53,23%) 

FONTE: A autora, 2014 

 

 O resultado demonstrou que 91,94% (n=57) dos participantes sabem definir 

disfagia, e, que 53,23% (n=33) dos participantes nunca tiveram uma orientação 

formal no curso de formação profissional ou como educação continuada no trabalho.    

 

 A tabela 3 apresenta os resultados das variáveis do questionário aplicado 

para avaliar os conhecimentos sobre disfagia. 

 

 

 

 

 

 

 



36 

TABELA 3 – DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA SEGUNDO AS QUESTÕES 3 A 17 

QUESTÕES RESPOSTAS 

3. Conceito disfagia 
distúrbio da fala 

 
1 (1,61%) 

distúrbio da 
deglutição 

 
60 (96,77%) 

distúrbio 
nutricional 

 
- (0,00%) 

não sei 
 
 

1 (1,61%) 

4. Sintomas disfagia 

anorexia,dispnéia, 
rouquidão,febre 

 
2 (3,23%) 

rouquidão,engasgo, 
tosse,dispnéia 

 
52 (83,87%) 

bulemia,apnéia, 
tosse,cefaléia 

 
1 (1,61%) 

não sei 
 
 

7 (11,29%) 

5. Causas disfagia 

psicológica e 
genética 

 
4 (6,45%) 

neurológica e 
mecânica 

 
46 (74,19%) 

genética e 
mecânica 

 
3 (4,84%) 

não sei 
 
 

9 (14,52%) 

6. Fases deglutição 

oral,faríngea, 
esofágica, 
estomacal 

 
31 (50,00%) 

antecipatória,oral, 
faríngea,esofágica 

 
 

17 (27,42%) 

todas citadas 
 
 
 

10 (16,13%) 

não sei 
 
 
 

4 (6,45%) 

7. Procedimentos 
diagnósticos 

avaliação por 
tomografia 

 
1 (1,61%) 

avaliação por 
videofluoroscopia 

 
24 (38,71%) 

avaliação por 
endoscopia 

 
28 (45,16%) 

não sei 
 
 

9 (14,52%) 

8. Administração 
medicamentos via oral 

administrar 
normalmente 

 
10 (16,13%) 

administrar cortados 
 
 

24 (38,71%) 

não administrar 
 
 

12 (19,35%) 

não sei 
 
 

16 (25,81%) 

9. Posição para 
alimentação via oral 

30º 
 

2 (3,23%) 

45º 
 

30 (48,39%) 

60º 
 

20 (32,26%) 

não sei 
 

10 (16,13%) 

10. Melhor utensílio 
para alimentação 

Garfo 
 
 

1 (1,61%) 

colher de café 
 
 

19 (30,65%) 

colher de 
sobremesa 

 
26 (41,94%) 

não sei 
 
 

16 (25,81%) 

11. Consequências 
disfagia 

desidratação e 
desnutrição 

 
 

44 (70,97%) 

esofagite e 
pneumotórax 

 
 

9 (14,52%) 

bronquite e 
gastrite 

 
 

4 (6,45%) 

não sei 
 
 
 

5 (8,06%) 

12. Contato com 
paciente com disfagia * 

Raramente 
 

31 (50,00%) 

muito frequente 
 

5 (8,06%) 

pouco frequente 
 

22 (35,48%) 

não sei dizer 
 

4 (6,45%) 

13. Profissional 
habilitado para 
diagnóstico e 
reabilitação 

Enfermeiro 
 
 

1 (1,61%) 

fisioterapeuta 
 
 

1 (1,61%) 

Fonoaudiólogo 
 
 

53 (85,48%) 

Nutricionista 
 
 

7 (11,29%) 

 
14. Já ouviu falar de 
Válvula de fala * 

sim e já vi outro 
profissional usar 

 
 

4 (6,45%) 

sim, mas nunca vi 
 
 
 

19 (30,65%) 

sim e já usei 
 
 
 

0 (0,00%) 

nunca ouvi 
nada sobre 

isso 
 

39 (62,90%) 

15. Preparo para 
assistir disfágicos * 

estou bem 
preparado 

 
 

10 (16,13%) 

estou pouco 
preparado 

 
 

36 (58,06%) 

estou nada 
preparado 

 
 

14 (22,58%) 

não sei 
 
 
 

2 (3,23%) 

    
continua... 
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   ...conclusão 

QUESTÕES RESPOSTAS 

16. Importância da 
reabilitação 

faz diferença para 
o hospital 

 
 
 

1 (1,61%) 

faz diferença para o 
paciente e hospital 

 
 
 

54 (87,10%) 

faz diferença para 
o paciente e 

indiferente para o 
hospital 

 
5 (8,06%) 

não sei 
 
 
 
 

2 (3,23%) 

17. Importância do 
treinamento * 

é importante 
 

53 (85,48%) 

não é importante 
 

1 (1,61%) 

Indiferente 
 

6 (9,68%) 

não sei 
 

2 (3,23%) 

LEGENDA: as respostas esperadas para as questões estão em negrito. 
 * estas questões admitem respostas diferentes. 
FONTE: A autora, 2014 

 

 A maioria dos participantes, isto é, 96.77% (n=60) acertou o conceito de 

disfagia, 83,87% (n=52) os seus sintomas, e 74,19% (n=46) e as causas da mesma 

como indica a tabela 3. 

 A tabela 3 aponta que apenas 27,42% (n=17) participantes conhecem as 

fases da deglutição, que 38,71% (n=34) sabem que a videofluoroscopia é um 

procedimento diagnóstico para a disfagia e 38,71% (n=34) não têm dúvida para 

administrar medicamentos por via oral. 

 Na questão da posição para alimentação via oral 32,26% (n=20) participantes 

assinalaram o ângulo mais indicado para o paciente se alimentar, e, 41,94% (n=26) 

participantes acertaram qual o melhor utensílio para alimentação.    

 A pergunta 11 indica que 70,97% (n=44) participantes sabem identificar quais 

são as principais consequências para um paciente com disfagia. 

 Na questão 12 sobre a frequência com que os participantes têm contato com 

pacientes com disfagia 50,00% (n=31) relataram que raramente e 35,48% (n= 22) 

com pouca frequência.     

 No item sobre qual o profissional é habilitado para diagnóstico e reabilitação 

do paciente disfágico 85,48% (n=53) participantes assinalaram corretamente o 

fonoaudiólogo.  

 Na pergunta sobre a válvula de fala 62,90% (n=39) participantes nunca 

ouviram falar e 30,65% (n=19) ouviram falar, mas nunca viram a mesma.  

 Perguntados se estão preparados para cuidar de pacientes com disfagia, 

58,06% (n=36) participantes se sentem pouco preparados e 22,58% (n=14) se 

sentem nada preparados. 
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 Na questão sobre reabilitação a maioria dos participantes, 87,10% (n=54) 

entende que tratar e reabilitar o paciente disfágico faz diferença para o mesmo e 

para o hospital. Também a maioria dos participantes, 85,48% (n=53) assinalou que é 

importante um treinamento e receber informações com frequência sobre disfagia.  

 

 A tabela 4 refere-se a associação das categorias profissionais - enfermeiro,  

técnico e auxiliar de enfermagem com o conhecimento sobre disfagia por meio do 

acerto das questões.   

 

TABELA 4 – ASSOCIAÇÃO ENTRE A CATEGORIA PROFISSIONAL E O  
CONHECIMENTO DAS QUESTÕES 

QUESTÃO CATEGORIA 
RESPOSTA 

p 
Certa Errada 

3.Conceito disfagia 
Enfermeira 13 - 

0,4590 
Técnico+Auxiliar 47 2 

     

4.Sintomas disfagia 
Enfermeira 12 1 

0,3522 
Técnico+Auxiliar 40 9 

     

5.Causas disfagia 
Enfermeira 12 1 

0,0932 
Técnico+Auxiliar 34 15 

     

6.Fases da deglutição 
Enfermeira 6 7 

0,0885 
Técnico+Auxiliar 11 38 

     

7.Procedimentos diagnósticos 
Enfermeira 4 9 

0,5085 
Técnico+Auxiliar 20 29 

     

8. Administração de medicamentos via oral 
Enfermeira 7 6 

0,2076 
Técnico+Auxiliar 17 32 

     

9. Melhor posição para alimentação via oral 
Enfermeira 5 8 

0,5904 
Técnico+Auxiliar 15 34 

     

10. Melhor utensílio para alimentação 
Enfermeira 8 5 

0,1071 
Técnico+Auxiliar 18 31 

     

11. Consequências da disfagia 
Enfermeira 12 1 

0,0566 
Técnico+Auxiliar 32 17 

     
12. Profissional habilitado para diagnóstico e 
reabilitação 

Enfermeira 11 2 
0,9204 

Técnico+Auxiliar 42 7 
     

16. Importância da reabilitação 
Enfermeira 12 1 

0,5284 
Técnico+Auxiliar 42 7 

NOTA: Para aplicação do teste Qui-quadrado, considerou-se apenas duas categorias profissionais: 
enfermeiros e técnico+auxiliar. 
FONTE: A autora, 2014 
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 Verifica-se na tabela 4 que não ocorreu associação significativa entre a 

categoria e as respostas do questionário. 

 

 A tabela 5 associa o tempo de atuação profissional no hospital com o 

conhecimento sobre disfagia por meio do acerto das questões. 

 

TABELA 5 – ASSOCIAÇÃO ENTRE O TEMPO DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL E 
O CONHECIMENTO DAS QUESTÕES 

QUESTÃO 
TEMPO DE 
ATUAÇÃO 

RESPOSTA p 

Certa Errada 

3.Conceito disfagia 
6 a 10 anos 4 - 

0,7058 
Mais de 10 anos 56 2 

     

4.Sintomas disfagia 
6 a 10 anos 2 2 

0,0569 
Mais de 10 anos 50 8 

     

5.Causas disfagia 
6 a 10 anos 4 - 

0,2227 
Mais de 10 anos 42 16 

     

6.Fases da deglutição 
6 a 10 anos - 4 

0,2038 
Mais de 10 anos 17 41 

     

7.Procedimentos diagnósticos 
6 a 10 anos 2 2 

0,6317 
Mais de 10 anos 22 36 

     

8. Administração de medicamentos via oral 
6 a 10 anos - 4 

0,1003 
Mais de 10 anos 24 34 

     

9. Melhor posição para alimentação via oral 
6 a 10 anos - 4 

0,1536 
Mais de 10 anos 20 38 

     

10. Melhor utensílio para alimentação 
6 a 10 anos - 4 

0,0789 
Mais de 10 anos 26 32 

     

11.Consequências da disfagia 
6 a 10 anos 3 1 

0,8543 
Mais de 10 anos 41 17 

     
13. Profissional habilitado para diagnóstico e 
reabilitação 

6 a 10 anos 3 1 
0,5383 

Mais de 10 anos 50 8 
     

16. Importância da reabilitação 
6 a 10 anos 4 - 

0,4261 
Mais de 10 anos 50 8 

FONTE: A autora, 2014 

 

  Observa-se-se na tabela 5 que não houve associação significativa entre o 

tempo de atuação e as respostas do questionário. 

 

 A tabela 6 indica o resultado da avaliação da ação educativa pelos 

participantes do estudo.  
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TABELA 6 – DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA DO QUESTIONÁRIO SOBRE A 
AVALIAÇÃO DO MATERIAL DE DISFAGIA  

QUESTÕES 
RESPOSTAS 

Sim Não Sem resposta 
1. As informações recebidas aumentaram os 
conhecimentos de disfagia 

57 (91,94%) - (0,00%) 5 (8,06%) 

    
2. Achou importante receber informações sobre 
disfagia 

56 (90,32%) 1 (1,61%) 5 (8,06%) 

    
3. Gostaria de receber mais informações sobre essa 
e outras patologias  

56 (90,32%) 1 (1,61%) 5 (8,06%) 

FONTE: A autora, 2014 

 

 A maioria dos participantes, ou seja, 57 (91,94%) concordaram que as 

informações recebidas pela educação continuada aumentaram os seus 

conhecimentos sobre disfagia, 56 participantes (90,32%) achou importante receber 

informações sobre disfagia e 56 participantes (90,32%) gostariam de receber mais 

informações sobre essa e outras patologias conforme demonstra a tabela 6. 

 

 A tabela 7 associa as categorias profissionais, ou seja, enfermeiro e auxiliar e 

técnico de enfermagem com a avaliação imediata sobre o material da educação 

continuada.   

 

TABELA 7 – ASSOCIAÇÃO ENTRE A CATEGORIA PROFISSIONAL E A 
AVALIAÇÃO DO MATERIAL SOBRE DISFAGIA 

AVALIAÇÃO 
CATEGORIA RESPOSTA p 

Sim Não 
1. As informações recebidas aumentaram o 
conhecimento sobre disfagia 

Enfermeira 12 - 
NSA 

Técnico+Auxiliar 45 - 
     
2. Achou importante receber informações sobre 
disfagia 

Enfermeira 12 - 
0,6024 

Técnico+Auxiliar 44 1 
     
3. Gostaria de receber informações sobre essa e 
outras patologias 

Enfermeira 12 - 
0,6024 

Técnico+Auxiliar 44 1 

 NOTA: (1) NSA = o teste não se aplica (pois não ocorreram respostas não).  
            (2) O total de respostas não totaliza 62, pois alguns não responderam. 
 FONTE: A autora, 2014 

 

 Observa-se-se na tabela 7 que não houve associação significativa entre a 

categoria profissional e as respostas do questionário de avaliação. 

  

A tabela 8 associa o tempo de atuação da equipe de enfermagem no hospital, 

com a avaliação imediata do material da educação continuada.  
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TABELA 8 – ASSOCIAÇÃO ENTRE O TEMPO DE ATUAÇÃO E A AVALIAÇÃO DO 
MATERIAL SOBRE DISFAGIA 

AVALIAÇÃO 
TEMPO DE 
ATUAÇÃO 

RESPOSTA 
p 

Sim Não 
1. As informações recebidas aumentaram o 
conhecimento sobre disfagia 

6 a 10 anos 4 - 
NSA 

Mais de 10 anos 53 - 
     
2. Achou importante receber informações sobre 
disfagia 

6 a 10 anos 4 - 
0,5364 

Mais de 10 anos 52 1 
     

3. Gostaria de receber informações sobre essa e 
outras patologias 

6 a 10 anos 4 - 
0,5364 

Mais de 10 anos 52 1 

NOTA: (1) NSA = o teste não se aplica (pois não ocorreram respostas não).  
            (2) O total de respostas não totaliza 62, pois alguns não responderam. 
FONTE: A autora, 2014 

 

Observa-se-se na tabela 8 que não ocorreu associação significativa entre a 

categoria profissional e as respostas do questionário de avaliação. 
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6 DISCUSSÃO  

 

 O presente estudo abordou a disfagia e a educação continuada de 

enfermagem, constitui um desafio para a pesquisadora, principalmente pela 

escassez de trabalhos publicados sobre o assunto. Neste capítulo são discutidos os 

resultados encontrados nesta investigação. 

 A totalidade da amostra dos participantes deste estudo é do sexo feminino, o 

que é compreensível, pois a maior parte da força de trabalho da enfermagem 

pertence a este gênero, e, principalmente por se tratar de serviços de pediatria, há 

preferência na atuação junto a esta faixa etária. Elias e Navarro (2006) em sua 

pesquisa das relações entre o trabalho, a saúde e as condições de trabalho em 

Uberlândia, com 10 profissionais da enfermagem, destacam como característica do 

trabalho no hospital, o elevado contingente feminino que o realiza, cuja análise da 

especifidade das ações de enfermagem facilita o entendimento das condições do 

mesmo.     

  A equipe de enfermagem da Unidade de Pronto Atendimento e Emergência 

Pediátrica da instituição pesquisada é um pouco maior devido à natureza do 

atendimento, seguida pela equipe da Unidade de Internação e pelos Ambulatórios. 

Estes setores se encontram com o quadro de funcionários extremamente defasado, 

assim como o restante da instituição por falta de concursos públicos para a 

substituição de aposentadorias, exonerações, falecimentos, dentre outros, fato que 

sobrecarrega todas as equipes. Infere-se que a participação pouco significativa da 

equipe de enfermagem da UTI Pediátrica a esta pesquisa, possa estar atrelada a 

escassez de funcionários neste setor. A pouca adesão deste serviço, motivou a 

ampliação da pesquisa para os ambulatórios de pediatria.  

Nesta pesquisa o tempo de serviço de 93,55 % dos participantes é de mais de 

dez anos de trabalho na instituição, o que pode ser justificado pela falta de concurso 

e renovação do quadro de funcionários.  

 Este estudo evidenciou que 91,94% dos indivíduos sabe o que é disfagia, 

contudo ao responderem o questionamento a respeito de orientação formal sobre 

disfagia mais da metade dos participantes (53,23%) afirma nunca terem recebido, 

seja nos cursos frequentados, na formação acadêmica, em orientação no trabalho 

ou em educação continuada. A hipótese para este saber é que em algum momento 
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de sua vida profissional o sujeito cuidou ou entrou em contato com um paciente 

disfágico recebendo alguma informação a este respeito. 

 Quanto ao conceito de disfagia 96,77% dos participantes desta pesquisa 

demonstrou ter o conhecimento adequado a respeito do mesmo. Segundo Albini et 

al. (2013), em um estudo sobre o conhecimento da equipe de enfermagem sobre 

disfagia, os autores afirmam que os profissionais de enfermagem que atendem em 

UTI, deverão ter formação especializada, capacitando-se para atender os pacientes 

que exigem cuidados mais complexos. 

 Szychta (2010) em seu estudo, desenvolvido com 33 profissionais da área de 

saúde, objetivando a investigação da conduta destes diante de um quadro de 

disfagia, observou que 73% sabiam conceituar disfagia, assim como Albini et al. 

(2013) constataram em sua pesquisa que 67,02% de 94 participantes do grupo A e 

59,14% de 93 participantes do grupo B, tinham conhecimento desta alteração. 

 Em relação aos sintomas apresentados pela disfagia neste estudo, 83,87% de 

participantes foi capaz de identificá-los dentre os que foram elencados, o que é 

muito importante, porque a equipe de enfermagem permanece diuturnamente ao 

lado do paciente. Com isso, pode precocemente identificar este distúrbio tomando as 

providências e notificando a equipe multiprofissional, principalmente o 

fonoaudiólogo, para iniciar o tratamento e a reabilitação o mais breve possível. Albini 

et al. (2013) apresentam resultados diferentes em sua pesquisa envolvendo 187 

participantes da equipe de enfermagem, sobre conhecimento de enfermagem em 

disfagia. Os sujeitos tiveram dificuldades em identificar os sinais e sintomas de 

disfagia em uma questão de múltipla escolha. Os autores concluíram que isto se 

deve ao fato do desconhecimento desta alteração, sugerindo ser preciso um 

treinamento em cursos de educação continuada. Na literatura, a afirmação de 

Werner (2005), destaca o papel da equipe de enfermagem e, a contribuição desta, 

com suas observações, que podem auxiliar no diagnóstico precoce da disfagia e 

consequentemente no tratamento e prevenção.   

 Nesta pesquisa verificou-se que 74,19% dos indivíduos identifica quais são as 

causas principais da disfagia, o que corrobora com a ideia de que em algumas 

ocasiões os mesmos entraram em contato com pacientes com este distúrbio da 

deglutição, proveniente de doença de base. Guedes et al. (2009)  realizaram estudo 

envolvendo 130 participantes, na cidade de Belo Horizonte, para investigar o 

conhecimento de enfermagem a respeito das alterações da deglutição, os autores 
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observaram que 96% dos indivíduos foram capazes de perceber sinais e sintomas 

da disfagia em pacientes internados.  

 Apenas 27,42% dos participantes da pesquisa foram capazes de assinalar 

corretamente quais são as fases da deglutição, e, 50% da amostra respondeu que 

faz parte destas fases a estomacal o que é incorreto. Pode-se levar em 

consideração que o estudo da disfagia e suas correlações de agravos clínicos não 

fazem parte da formação acadêmica da enfermagem tanto do nível superior como no 

médio, este assunto não faz parte do cotidiano da assistência, porém é de suma 

importância conhecê-las para a identificação de alterações da deglutição. Estes 

resultados corroboram com os encontrados por Albini et al. (2013)  em que a maioria 

dos profissionais também desconheciam as fases da deglutição, resultado este 

atribuído à deficiência dos cursos de formação profissional.  

 Este estudo demostrou que dentre os exames específicos para diagnosticar 

disfagia houve uma divisão principalmente entre a endoscopia (45,16%) como 

resposta incorreta e a videofluoroscopia(38,71%) a resposta correta. Apesar de a 

videofluoroscopia ser considerada o exame padrão ouro, ainda não é disponibilizado 

em muitos serviços, portanto ainda desconhecida da equipe de enfermagem, 

conhecimento acessível apenas aos fonoaudiólogos. Padovani et al. (2007) e 

Marques, André e Rosso (2008) apontam que a avaliação da disfagia deve ser feita 

por exames clínicos e exames específicos, a videofluoroscopia e a videoendoscopia, 

nos quais são verificados as condições das estruturas anatômicas e a deglutição 

comparando as consistências alimentares. Deve ser considerada a dificuldade da 

realização destes exames devido ao acesso restrito e nem sempre indicado nas 

instituições hospitalares.    

 Na questão referente à medicação via oral desta pesquisa, houve muita 

dúvida quanto a administrar normalmente ou cortar a medicação, o que pode alterar 

o seu princípio ativo, e se a medicação deve ser mesmo administrada, ou mesmo 

admitir que não saiba como agir, o que denota a necessidade de treinamento da 

equipe. Ao constatar-se que o paciente é disfágico há todo um cuidado para 

administração de alimentação ou medicação via oral para evitar as complicações. 

Estes achados na pesquisa se assemelham com os de Albini et al. (2013), 

demonstrando o conhecimento limitado da equipe de enfermagem sobre as 

melhores práticas da administração de medicamentos e propriedades 

farmacológicas, ao serem prescritos para pacientes com dificuldades de deglutição. 
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 Neste estudo a posição do paciente para receber alimentação via oral da 

mesma forma suscitou divergências, principalmente no ângulo de inclinação da 

cabeceira da cama de pacientes acamados. O recomendado é o paciente 

semissentado com a cabeceira elevada no ângulo de 60º(32,26%), mas muitas 

respostas foram para o ângulo de 45º(38,71%), o que corrobora com alguns autores, 

e novamente alguns participantes assinalaram que não sabiam a resposta (16,13%). 

Vieira (2011) em suas orientações sobre disfagia para profissionais da saúde e para 

familiares de pacientes disfágicos aconselha mantê-los sentados durante a 

deglutição, com a cabeça elevada 70 a 90 graus, quando no leito para prevenir 

engasgos e aspiração traqueal. 

Da mesma forma o I Consenso Brasileiro de Nutrição e Disfagia em Idosos 

Hospitalizados, também recomenda o paciente sentado no momento e 30 minutos 

após a refeição, com utilização de talheres pequenos oferecendo pequenas 

quantidades de alimentos (SBGG, 2011). Guedes et al. (2009) encontraram como 

resposta dos participantes de sua pesquisa que o posicionamento correto dos 

pacientes com disfagia durante a alimentação é sentado, no entanto um número 

significativo da amostra demonstrou dúvidas, possivelmente ocasionada pelas 

condições clínicas dos mesmos. 

Concernente à questão relacionada ao melhor utensílio para ser usado na 

alimentação, houve a predominância da resposta correta que é acolher de 

sobremesa (41,94%), mas um terço das respostas foi para a colher de café (30,65%) 

e um número significativo (25,81%) não souberam responder esta pergunta, pode-se 

atribuir isso, à falta de orientação nutricional para a equipe de enfermagem.  

  Nesta pesquisa verificou-se que os resultados em relação ao contato com 

pacientes disfágicos, apontam ser pouco frequente ou raramente, fato que causa 

estranheza, devido à natureza dos pacientes internados na instituição, mais graves 

por se tratar de atendimento terciário. Seria necessário o aprofundamento desta 

pesquisa, para levantamento de dados nestes locais confirmando o pouco contato 

com pacientes disfágicos, ou a deficiência de percepção da equipe para este 

problema. 

 Este estudo demonstrou que na questão referente a quem a legislação 

permite o tratamento e a reabilitação do paciente disfágico, a grande maioria 

(85,48%) concordou que é o fonoaudiólogo, que tem a legislação a seu favor para 

atuar nestes casos, corroborando com o gerenciamento da disfagia já descrito no 
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referencial. Padovani et al.(2007) destacam que a avaliação por fonoaudiólogo 

quando bem realizada garante a qualidade do trabalho, permitindo análise e 

definição de condutas. Nos seus estudos Albini et al. (2013) encontraram diferentes 

resultados, tais como o desconhecimento do papel do fonoaudiólogo por pouca 

convivência ou falta deste profissional na instituição, assim como Guedes et al 

(2009) que refere número reduzido de atendimentos em conjunto da equipe de 

enfermagem dificultando o acesso à prática desta assistência.  

 Para a pergunta neste estudo em relação ao uso da válvula de fala para 

pacientes traqueostomizados o resultado foi o esperado, 30,65% ouviram falar, mas 

nunca viram, e, mais da metade dos participantes, 62,90% não sabem o que é. 

Estes dados podem ser justificados, por tratar-se de um recurso novo desconhecido 

na Instituição, como também por haver poucos fonoaudiólogos atuando na mesma. 

Contudo, tratando-se de crianças que estão em desenvolvimento da linguagem ou 

em idade escolar é importante frisar que faz uma grande diferença para a 

comunicação e inclusão social das mesmas. Silveira et al. (2009) afirmam que a 

válvula de fonação metálica permite a fonação em pacientes traqueostomizados, 

melhorando a respiração, a condição psicológica e a qualidade de vida destes, 

podendo ser usada precocemente em crianças.   

 Esta pesquisa revelou como resposta dos participantes pouco ou nenhum 

preparo para assistir o paciente disfágico, que a reabilitação é muito importante e 

que gostariam de receber informações e treinamentos mais frequentemente a 

respeito deste assunto. Cabe aqui ressaltar a importância da educação continuada 

promovida pela Instituição ou pelo enfermeiro líder da equipe. Para Guedes et al. 

(2009) os grupos da pesquisa relataram que gostariam de receber mais informações 

sobre alteração da deglutição, sendo o meio escolhido para ocorrer esta capacitação 

os treinamentos, reuniões de equipe e informações dados pela instituição.   

 Concernente à associação das questões respondidas neste estudo, levando-

se em conta a categoria profissional observa-se um maior conhecimento por parte 

do enfermeiro (TABELA 4), provavelmente pelo maior aprofundamento dos estudos 

nesta categoria. Percebe-se que a maior dúvida continua quanto à posição do 

paciente para receber alimentação via oral, se deve ser administrado medicamentos 

via oral, utensílio para alimentação, procedimentos diagnósticos e fases da 

deglutição. Os mesmos itens são também o que geram maior dúvida quando se 

considera o tempo de atuação e o conhecimento das questões. 
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 Devido à escassez de recursos humanos nas unidades que participaram da 

pesquisa na instituição, impossibilitando que os indivíduos se ausentassem da 

assistência ao paciente para um período de aulas, prevendo-se a pouca adesão, 

optou-se pela informação individualizada por meio do folder e cartaz na unidade 

como estratégia de educação continuada. Aplicou-se uma avaliação imediata que 

revelou para grande maioria dos participantes (90,32%) a importância do 

aprendizado e da sua utilização na assistência de enfermagem, aumentando seus 

conhecimentos sobre disfagia e o pedido de mais informações sobre esta e outras 

patologias, destacando a importância da educação continuada na instituição 

(TABELA 6).  

 Backes et al. (2008) revelam o papel importante e as dificuldades de se 

concretizar  práticas educacionais transformadoras, fundamentais no contexto da 

educação em saúde, que considerem a necessidade individual e local, que envolva 

a instituição.   

 As práticas educativas desenvolvidas influenciam a qualidade da assistência 

de enfermagem prestada ao paciente, pois, é baseada na realidade diária destes 

profissionais, reforçando a implantação da sistematização da assistência de 

enfermagem (SAE), ferramenta essencial para os cuidados dos pacientes 

(RICALDONE; SENA, 2006). 

 Peduzzi et al. (2009) em pesquisa cujo objetivo foi analisar a prática de 

atividades educativas de trabalhadores da saúde em Unidade Básica de 

Saúde(UBS), segundo as concepções da educação permanente(EP) e educação 

continuada(EC), processo de trabalho em saúde e enfermagem, trabalho em equipe 

e integralidade, com 641 profissionais, em dez UBS de São Paulo, constataram 396 

atividades educativas o que demonstra a complexidade do assunto. Foi evidenciada 

a dificuldade de se aproveitar o próprio local do trabalho para a educação continuada 

ampliando as ações educativas, provocando a reflexão crítica da prática e a 

atualização necessária. 

As autoras op cit. afirmam ainda, que foi possível observar a educação 

continuada e a educação permanente de trabalhadores da saúde da região e sua 

devida importância. Destacam a necessidade do aumento do debate sobre as ações 

educativas como política pública com o fortalecimento do SUS e mudanças das 

práticas de saúde. Citam também, o relatório mundial da saúde de 2006 (OMS, 

2007, caderno B), que aponta “o fato de cursos isolados, ministrados fora do 
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trabalho, têm histórico pobre como modificadores das práticas correntes dos 

trabalhadores”.               

No seu estudo, com 75 sujeitos, sobre educação continuada: levantamento de 

necessidades da equipe de enfermagem, Silva, Conceição e Leite (2008, p.47) 

destacam a importância desta para a formação e aprimoramento dos trabalhadores 

da saúde no contexto institucional. Concluíram que a maioria dos profissionais tem 

desconhecimento da finalidade da educação continuada na instituição, resultado de 

pouca discussão sobre o assunto na graduação e nível médio, e, que os mesmos 

além de se capacitar poderiam avaliar a riqueza do seu trabalho diário. Definem, 

também, que: 

 

Educação Continuada deve ser uma ferramenta para promover o 
desenvolvimento das pessoas e assegurar a qualidade do atendimento aos 
clientes, devendo, também, ser voltada para a realidade institucional e 
necessidades do pessoal, visto que foi citado pelos enfermeiros que a 
proximidade e o  contato diário com os técnicos de enfermagem, o 
interesse pessoal e o interesse da equipe são facilitadores das ações 
educativas, pois nesse contexto o enfermeiro pode atuar diretamente sobre 
as necessidades do trabalhador no momento em que este executa suas 
atividades, percebendo o real interesse da equipe diante das situações 
cotidianas.  

 

 Paschoal, Montovani e Méier (2007) afirmam que a capacitação por meio da 

educação continuada deve estar em consonância com a necessidade do trabalho 

contemplando a equipe multiprofissional, pois os temas educacionais são ligados a 

todos os profissionais de saúde e a instituição de saúde. É necessário que se 

oportunize o ensino de acordo com a necessidade, valorizando o aprendizado e 

progresso profissional no ambiente de trabalho, devem estar envolvidas as 

gerências, a parte assistencial e a docência atingindo a comunidade por uma 

atuação mais criteriosa.          

 Guedes et al. (2009) apresentam na conclusão do seu estudo que é 

necessário uma equipe multiprofissional para atuar na disfagia, cada profissional 

deve conhecer bem o seu papel para favorecer o tratamento do paciente, portanto é 

imperativo a realização de mais pesquisas a este respeito para avaliar o 

conhecimento sobre o assunto. 

  Padovani et al. (2011) explicam que os serviços de saúde estão 

financeiramente comprometidos em países em desenvolvimento, principalmente nas 
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UTIS, nas quais o paciente permanece por mais tempo em assistência 

especializada. Medeiros (2012) reforça que a presença do fonoaudiólogo e sua 

intervenção poderão significar a redução do tempo de internação assim como evitar 

as reinternações por complicações. Outros autores afirmam em seus estudos os 

benefícios para os pacientes em relação ao retorno da alimentação oral e tempo 

menor de internação quando há a reabilitação por fonoaudiólogos frente aos 

distúrbios de deglutição (KLOR; MILANTI, 1999; MARTINO; PRON; DIAMANT, 2000; 

SILVÉRIO; HERNANDEZ; GONÇALVES, 2010). 

 Desde a década de 90, com a procura por excelência pelos hospitais para a 

obtenção da Acreditação Hospitalar, procurou-se por meio do Gerenciamento de 

Riscos, a segurança e prevenção de danos ao paciente para obtenção da 

certificação de qualidade. 

 Os padrões estão descritos nos manuais de acreditação assim como normas 

e critérios de avaliação definidos, este processo implantado na instituição de saúde 

tem por objetivo detectar situações que possam ter consequências negativas aos 

pacientes, medidas para minimizá-los e promover a sua segurança (FELDMAN, 

2011). 

A disfagia pode ser incluída como um indicador de risco na fonoaudiologia e 

ambiente hospitalar ligadas as ações de falar e comer deve ser encarado como uma 

pista permitindo a intervenção para um desenvolvimento apropriado da criança. 

(PALLADINO, 2007). 

 Na instituição há um programa de gerenciamento de riscos e segurança do 

paciente, sugere-se que a disfagia seja elencada como risco para aspiração pela 

equipe multidisciplinar e determinem-se ações preventivas e corretivas na ocorrência 

de evento adverso. 

  A contratação de mais fonoaudiólogos para a instituição facilitará o 

gerenciamento dos distúrbios da deglutição, assim como o acesso ao tratamento e 

reabilitação de um número maior de pacientes e, melhora na integração com a 

equipe de enfermagem.  

 Ressalta-se que a prevenção, tratamento adequado e reabilitação dos 

pacientes com disfagia pode diminuir o tempo de internação, os custos hospitalares 

e proporcionar uma melhora na qualidade de vida destes.  
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8 CONCLUSÕES   

 

A avaliação inicial do estudo identificou um panorama do conhecimento prévio 

da equipe de enfermagem sobre disfagia, ao constatar que mais da metade dos 

indivíduos (53,23%) nunca receberam orientações formais sobre este assunto, 

demonstrou um conhecimento fragmentado e insuficiente por parte dos participantes. 

Estes dados sustentam a necessidade de educação continuada em disfagia ao se 

considerar a importância do assunto e suas implicações.       

 Nos resultados do questionário os dados mais relevantes são: o acerto do 

conceito de disfagia (96,77%), as causas da disfagia (74,19%), o melhor utensílio para 

a alimentação (41,94%), o tratamento e a reabilitação pelo fonoaudiólogo (85,48%) e a 

importância da reabilitação (87,10%). No caso das respostas esperadas as que mais 

chamam a atenção por não estar de acordo são: as fases da deglutição (50%), 

exames específicos (45,16%) e posição para alimentação via oral (32,26%), 

novamente justificando a necessidade da educação continuada, assim como (85,48%) 

assinalaram que é importante à realização de treinamento.                

A ação proposta aplicada como educação continuada apresentou uma boa 

receptividade, demonstrando o interesse e disposição da equipe de enfermagem em 

apreender, apesar de dispor de pouco tempo pelo contexto atual com falta de 

recursos humanos da instituição. Este estudo proporcionou à pesquisadora a 

oportunidade de um contato direto com a equipe de enfermagem da pediatria 

englobando o Pronto Atendimento e Emergência Pediátrica, Unidade de Internação 

e Ambulatórios, que se mostrou ávida e receptiva ao conhecimento oferecido por 

meio da educação continuada.   

Ao proceder à avaliação pós-intervenção, o resultado foi muito positivo, pois, 

90,32% dos indivíduos da pesquisa acharam importante adquirir mais 

conhecimentos sobe disfagia. O estudo encontrou como principal limitação o déficit 

de recursos humanos que impossibilitou a adesão completa de toda a amostra 

populacional, inicialmente proposta, para a realização da pesquisa. 

  Ao se considerar os dados de associações entre as categorias profissionais e 

o conhecimento das questões, tempo de atuação, conclui-se que não houve 

significância estatística entre as variáveis comprovando que estas não influenciaram 

as respostas do questionário aplicado, assim como não ocorreu significância 
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estatística quando houve associação entre categoria profissional, tempo de atuação 

com a avaliação pós-intervenção.  

Recomenda-se a incrementação nos programas de treinamento da instituição 

neste tema para suprir eventuais falhas na formação da graduação e no ensino 

médio da enfermagem que atua na mesma, assim como pesquisas sobre a 

prevalência de distúrbios da deglutição para avaliar a situação real desta patologia 

no hospital. É importante ressaltar que mais estudos sobre disfagia sejam 

desenvolvidos abrangendo a equipe multiprofissional, possibilitando a 

instrumentalização da mesma para aperfeiçoar a atuação frente à assistência do 

paciente, facilitando o gerenciamento deste distúrbio de deglutição.  
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APÊNDICE I – INSTRUMENTO DE PESQUISA  

 

QUESTIONÁRIO DE COLETA DE DADOS PARA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

EM DISTÚRBIOS DA COMUNICAÇÃO 

 

A)  IDENTIFICAÇÃO  PROFISSIONAL E PESSOAL:  

1 ) Sexo  

( )Masculino  ( )Feminino  

2 ) Categoria Profissional  

( )Enfermeiro  

( )Técnico de Enfermagem  

( )Auxiliar de Enfermagem  

3 ) Tempo de atuação na Enfermagem  

( )1 a 5 anos        ( )6 a 10 anos      ( )+ de 10 anos    

B) CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

1 )Você sabe o que é Disfagia?  

 ( )Sim  ( )Não    

2 )Você teve alguma orientação formal sobre Disfagia no seu curso ou no seu 

trabalho?  

( )Sim  ( )Não   

3 )Disfagia é:  

a)( )Distúrbio da fala  

b)( )Distúrbio de deglutição  

c)( )Distúrbio nutricional  

d)( )Não sei   

4 )Os principais sintomas de disfagia são  

a)( )Anorexia,rouquidão,dispnéia,febre  
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b)( )Rouquidão,engasgo,tosse,dispnéia  

c)( )Bulemia,apnéia,tosse,cefaléia  

d)( )Não sei  

5)Dentre as principais causas da Disfagia estão patologias de ordem:  

a)( )Psicológica e genética  

b)( )Neurológica e mecânica  

c)( )Genética e mecânica  

d)( )Não sei   

6)Quais são as fases de deglutição?  

a)( )Oral,faríngea,esofágica,estomacal  

b)( )Antecipatória,oral,faríngea,esofágica  

c)( )Todas citadas acima  

 d)( )Não sei   

 7)Quais são os procedimentos capazes de diagnosticar  de diagnosticar a Disfagia   

a)( )Avaliação por  tomografia  

b)( )Avaliação por videofluoroscopia  

c)( )Avaliação por endoscopia  

d)( )Não sei   

8) Na administração de medicamentos via oral para pacientes  disfágicos estes 

podem ser :  

a)( )Administrados normalmente  

b) ( )Cortados   

c)( )Não administrados  

d)( )Não sei   

9)A melhor posição para alimentação  via oral  para paciente disfágico acamado é:  

a)( )30°  

b)( )45°  
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c)( )60°  

d)Não sei     

10)Dentre todos o melhor utensílio para alimentação do paciente disfágico é:  

a)( )Garfo  

b)( )Colher de café  

c)( )Colher de sobremesa  

d)( )Não sei   

11)Quais as conseqüências que uma Disfagia pode ter?  

a)( )Desidratação e desnutrição  

b)( )Esofagite e pneumotórax  

c)( )Bronquite e Gastrite  

d)( )Não sei   

12) Você  tem  contato com paciente com Disfagia com que  freqüência?  

a)( )Raramente  

b)( )Muito freqüente  

c)( )Pouco frequente  

d)( )Não sei dizer   

13)Qual o profissional amparado por legislação para diagnóstico e reabilitação para 

paciente disfágico?  

a)( )Enfermeiro  

b)( )Fisioterapeuta  

c)( )Fonoaudiólogo  

d)( )Nutricionista   

14)Você já ouviu falar de válvula de fala para paciente traqueostomizado?  

a)( )Sim e já vi outro profissional usar  

b)( )Sim, mas nunca vi  

c)( )Sim  e já usei  
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d)( )Nunca ouvi nada sobre isso     

15)Para assistir com cuidados de enfermagem um paciente disfágico me sinto:  

a)( )Bem preparado  

b)( )Pouco preparado  

c)( )Nada preparado  

d)( )Não sei   

16)Você  acha que ao tratar e reabilitar o paciente disfágico:  

a)( )Faz diferença para o hospital  

b)( )Faz diferença para o paciente e para o hospital  

c)( )Faz diferença para  o paciente e é indiferente para o hospital  

d)( )Não sei   

17)Você  acha importante receber um treinamento formal  e informações  sobre 

Disfagia com freqüência?  

a)( )Sim  

b)( )Não  

c)( )Indiferente  

d)( )Não sei      
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APÊNDICE II – FOLDER EXPLICATIVO SOBRE DISFAGIA 

 

 

 



66 

APÊNDICE III – CARTAZ SOBRE 

DISFAGIA
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APÊNDICE IV – INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO 

 

AVALIAÇÃO DO MATERIAL OFERECIDO SOBRE DISFAGIA 

 

 

1) AS INFORMAÇÕES QUE VOCÊ RECEBEU SOBRE DISFAGIA  AJUDOU  A 

AUMENTAR SEU CONHECIMENTO SOBRE O ASSUNTO? 

(  ) SIM          (  ) NÃO 

 

2) VOCÊ ACHOU  IMPORTANTE RECEBER INFORMAÇÕES SOBRE DISFAGIA? 

                                                  (  ) SIM          (  ) NÃ0 

 

3) GOSTARIA DE RECEBER MAIS INFORMATIVOS SOBRE ESTA E OUTRAS 

PATOLOGIAS? 

                                                   (  ) SIM         (  ) NÃO     

                                                   

 

 

 

 

 

OBRIGADO!  
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APÊNDICE V – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TÍTULO DO PROJETO: EDUCAÇÃO CONTINUADA EM DISFAGIA PARA EQUIPE 

DE ENFERMAGEM DA UNIDADE GERENCIAL DE PEDIATRIA EM UM HOSPITAL 

PÚBLICO.   

Investigador: Enfa. VERENA DIAS LEONOR. Local da Pesquisa: HOSPITAL DE 

CLÍNICAS / UFPR - Endereço e telefone (celular): RUA GERMÂNIA, 190 CASA 09, 

Fone = 9643-5527.  

PROPÓSITO DA INFORMAÇÃO AO PACIENTE E DOCUMENTO DE 

CONSENTIMENTO 

Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa, coordenada por um 

profissional de saúde agora denominado pesquisador. Para poder participar, é 

necessário que você leia este documento com atenção. Ele pode conter palavras 

que você não entende. Por favor, peça aos responsáveis pelo estudo para explicar 

qualquer palavra ou procedimento que você não entenda claramente. O propósito 

deste documento é dar a você as informações sobre a pesquisa e, se assinado, dará 

a sua permissão para participar no estudo. O documento descreve o objetivo, 

procedimentos, benefícios e eventuais riscos ou desconfortos caso queira participar. 

Você só deve participar do estudo se você quiser. Você pode se recusar a participar 

ou se retirar deste estudo a qualquer momento. INTRODUÇÃO: O presente estudo 

será junto aos profissionais enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem que 

prestam assistência direta ao paciente pediátrico com ou sem disfagia 

diagnosticada. Este distúrbio de deglutição é frequente em várias patologias 

infecciosas gerando complicações, sendo as mais comuns à desnutrição, 

desidratação e pneumonia aspirativa. Nesse sentido, evidencia-se a necessidade de 

analisar o conhecimento dos profissionais de enfermagem como uma questão 

norteadora em relação a intervenções educacionais para que medidas preventivas 

possam ser instituídas evitando-se a probabilidade de hospitalização prolongada, 

morbidade e mortalidade associada à disfagia. PROPÓSITO DO ESTUDO: A 

finalidade deste estudo é analisar o conhecimento dos profissionais de enfermagem 

com relação a disfagia  com uma intervenção educacional visando a instrumentação 

formal para  redução de riscos na assistência de enfermagem. SELEÇÃO Serão 

incluídos no estudo profissionais enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem 

que tenham no mínimo 1 ano de experiência profissional. PROCEDIMENTOS: Trata-

se de uma pesquisa do tipo descritiva com profissionais de enfermagem. Espera-se 

identificar o conhecimento sobre os sinais, sintomas e complicações relacionados à 

disfagia e dos cuidados de enfermagem específicos ao paciente disfágico. 

PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA: Sua decisão em participar deste estudo é voluntária. 

Você pode decidir não participar no estudo. Uma vez que você decidiu participar do 
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estudo, você pode retirar seu consentimento e participação a qualquer momento. Se 

você decidir não continuar no estudo e retirar sua participação, você não será punido 

ou perderá qualquer benefício ao qual você tem direito. CUSTOS: Não haverá 

nenhum custo a você relacionado aos procedimentos previstos no estudo. 

PAGAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO: Sua participação é voluntária, portanto você 

não será pago por sua participação neste estudo. PERMISSÃO PARA REVISÃO DE 

REGISTROS, CONFIDENCIALIDADE E ACESSO AOS REGISTROS: O 

Investigador responsável pelo estudo e equipe irá coletar informações sobre você. 

Em todos esses registros um código substituirá seu nome. Todos os dados coletados 

serão mantidos de forma confidencial. Os dados coletados serão usados para a 

avaliação do estudo, autoridades de saúde ou do Comitê de Ética, podem revisar os 

dados fornecidos. Os dados também podem ser usados em publicações científicas 

sobre o assunto pesquisado. Porém, sua identidade não será revelada em qualquer 

circunstância. CONTATO PARA PERGUNTAS: Se você tiver alguma dúvida com 

relação ao estudo, direitos do paciente, ou no caso de danos relacionados ao 

estudo, você deve contatar o Investigador do estudo ou sua equipe Verena Dias 

Leonor (fone 41- 9643-5527).  Se você tiver dúvidas sobre seus direitos, como 

sujeito de pesquisa, você pode contatar Comitê de Ética em Pesquisa em Seres 

Humanos (CEP) do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, pelo 

telefone: 3360-1896. O CEP trata-se de um grupo de indivíduos com conhecimento 

científicos e não científicos que realizam a revisão ética inicial e continuada do 

estudo de pesquisa para mantê-lo seguro e proteger seus direitos. 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO DO SUJEITO DA PESQUISA 

Eu li e discuti com o investigador responsável pelo presente estudo os detalhes 

descritos neste documento. Entendo que eu sou livre para aceitar ou recusar, e que 

eu posso interromper minha participação a qualquer momento sem dar uma razão. 

Eu concordo que os dados coletados para o estudo sejam usados para o propósito 

acima descrito. Eu entendi a informação apresentada neste termo de consentimento. 

Eu tive a oportunidade para fazer perguntas e todas as minhas perguntas foram 

respondidas. Eu receberei uma cópia assinada e datada deste Documento de 

Consentimento Informado.   

NOME DO SUJEITO DA PESQUISA____________________________________ 

ASSINATURA______________________________________________________ 

DATA____________  

DATA Verena Dias Leonor____________________   

NOME DO INVESTIGADOR___________________________(Pessoa que aplicou o 

TCLE) ASSINATURA________________________________________ 

DATA____________  
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ANEXO I – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 
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