
                

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

P O P 

DISFAGIA HU / UFSC 

Elaboração: Nicoli Valverde Mafra, Mariana 
Toledo Lins e Isabella Mendes Guieiro 
 

Revisão:  

Validação: 

Procedimento 
 

POP.: 04      Fl.: 01 

Aprovação: 

Data da Revisão: 

                                                                                                    

Elaboração Revisão Aprovação 

Equipe de Fonoaudiólogas do HU Fonoaudiólogas da Disfagia Raquel Kuerten de Salles 

 

O QUÊ Protocolo de Broncoaspiração - PBA 

QUEM Equipe de Fonoaudiólogas do HU 

POR QUE Paciente previamente atendido pelo serviço de fonoaudiologia/disfagia, e que 
apresente no momento deglutição normal ou funcional, sem sinais de 
broncoaspiração. Entretanto, por continuar internado, com possibilidade de 
mudanças no quadro clínico que propiciem risco para disfagia orofaríngea, é 
mantido em acompanhamento para identificação precoce de alterações. 

QUANDO Durante a internação hospitalar, após avaliação e/ou terapia fonoaudiológica, sem 
indicação de outras intervenções terapêuticas. 

ONDE UTI Adulto, Clínicas Médicas, Clínicas Cirúrgicas e Emergência Adulto 

MATERIAL Equipamentos: 

 Estetoscópio  

 Oxímetro  

 Luvas  

 Máscara 

 Óculos de proteção 
 
Conjunto de acessórios para realização do procedimento: 

 Copo plástico 

 Colher 

 Canudo 

 Alimentos 

 Água 
 
Conjunto de acessórios para limpeza de materiais: 

 Álcool 70% 

 Sabão líquido 

 Papel absorvente 

 Gaze/Algodão 

 Avental para procedimento/precaução contato 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC 
Hospital Universitário Prof. Dr. Polydoro Ernani de São Thiago  
Serviço de Fonoaudiologia 

 



COMO 1) Acompanhar o paciente diariamente no leito, durante oferta da dieta via oral. Se 
não for possível observar o desempenho do paciente com a refeição, ofertar 
líquido e analisar a deglutição. Caso mantenha segurança para alimentação VO 
repetir o procedimento até a alta hospitalar.  

 
2) Registro no prontuário. 
 
 
Preparação do quarto: 
 

 Vestimenta para abordagem do paciente (avental de 
procedimento/precaução – quando necessário – luvas, máscara, óculos, 
demais equipamentos); 

 Alimentos e/ou líquidos; 

 Desprezar materiais descartáveis após o procedimento; 

 Guardar equipamentos e acessórios após o uso; 

 Deixar o paciente estável após o procedimento; contato com equipe de 
enfermagem em caso de desconforto ou alterações que não competem ao 
fonoaudiólogo administrar. 

 

MANUSEIO  
DE  

MATERIAL 

 Higienização de materiais, higienização das mãos, vestimenta para abordar 
paciente. 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Provável deglutição funcional e segura, sem disfagia orofaríngea e broncoaspiração.  
 

AÇÕES 
CORRETIVAS 

Não Conformidades 
 
- Não houve a realização do PBA; 
paciente em procedimento/jejum/ 
inapetente/desconfortável/afins; 
 
 
- Alterações clínicas ou na dinâmica 
de deglutição com risco para 
alimentação por via oral;  
 
 
 
- Não há consenso entre a conduta 
fonoaudiológica para segurança 
alimentar e a prescrição médica para 
via oral, mesmo após discussão do 
caso; 
 
 
 
 
 

Ações Corretivas 
 
- Retornar ao leito em outro período para 
nova tentativa de abordagem. 
 
 
 
- Nova discussão do caso com a equipe 
multidisciplinar e restabelecer conduta  
(modificar dieta VO; suspender dieta VO; 
indicação de terapia fonoaudiológica) 
 
 
- Orientações à equipe multidisciplinar, 
paciente e acompanhante(s) sobre os 
riscos da disfagia orofaríngea; a equipe de 
fonoaudiologia permanece à disposição, 
mas sem intervenção direta ao paciente. A 
conduta médica é seguida. Evolução 
detalhada no prontuário. 
 

 


