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RESUMO 

 

Introdução: A presença do fonoaudiólogo na equipe multiprofissional no âmbito 

hospitalar tem como objetivo a atuação de forma preventiva e redutiva, que busca 

acompanhar o paciente e proporcionar uma deglutição e comunicação competentes e 

sem danos. A atuação fonoaudiológica com pacientes hospitalizados que apresentam 

risco para disfagia, tem como objetivo o diagnostico diferencial dos distúrbios de 

deglutição e a contribuição para um melhor prognostico. Objetivo: Descrever a 

percepção do paciente sobre a atuação fonoaudiológica no ambiente hospitalar. 

Método: Trata-se de uma pesquisa descritiva de abordagem qualitativa realizada com 

pacientes internados no Hospital das Clínicas de Goiânia.Os dados foram colhidos por 

meio de entrevistas gravadas em equipamento multimídia, sendo a duração média 

destas de 10 minutos. As entrevistas foram transcritas na íntegra e submetidas a 

análise de conteúdo modalidade temática de acordo com Bardin. Resultados: É 

possível perceber que a maioria dos pacientes apesar de estar em atendimento 

fonoaudiológico, não tem conhecimento sobre atuação desse profissional, mas ainda 

assim entendem a importância do atendimento apesar de não ter conhecimento amplo 

sobre a profissão.  A influência de fatores sociais como baixo nível de escolaridade, 

pouca exigência por parte do paciente, condições psicossociais e fatores culturais que 

podem influenciar na forma de percepção do paciente em relação aos serviços 

prestados. Conclusão: Esperava-se que os pacientes atendidos apresentassem um 

maior conhecimento sobre a Fonoaudiologia, pois possuem um contato mais amplo 

com a profissão durante o período de internação. Mas a visão do fonoaudiólogo ainda 

fica restrita apesar do paciente constitui uma visão positiva em relação aos serviços 

prestados pela equipe, mostrando-se satisfeito com o serviço. Com isso, se faz 

necessário que os fonoaudiólogos divulguem e orientem ainda mais as pessoas sobre 

sua profissão. 

 

Palavra- chaves: Fonoaudiologia. Disfagia. Hospitalar 
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1. INTRODUÇÃO 

Os hospitais universitários desempenham um papel significativo na 

comunidade onde estão inseridos, além de serem importantes centros de 

formação e desenvolvimento na área da saúde, gerando ocasião de 

modernização técnica aos profissionais da saúde (GUIMARÃES et al., 2009). 

De acordo com Moreira e Mota (2009), a atuação da fonoaudiologia na 

Saúde Pública tem demonstrado uma evolução no crescimento. Desde o início 

essa atuação está cada vez melhor, pois disponibiliza um serviço de qualidade 

aos usuários, mas para que isso ocorra de forma eficaz é necessária uma 

melhoria constante de conceitos e práticas estabelecidas. A presença do 

fonoaudiólogo na equipe multiprofissional no âmbito hospitalar tem como 

objetivo a atuação de forma preventiva e redutiva, que busca acompanhar o 

paciente e proporcionar uma deglutição e comunicação competente e sem 

danos (ALVES et al., 2016). 

Segundo Leite e colaboradores (2003), o fonoaudiólogo hospitalar inicia 

sua atuação de forma precoce com o paciente no leito, de modo antecipado, 

preventivo, intensivo, pré e pós-operatório, auxiliando a equipe a minimizar as 

sequelas de comunicação e/ou deglutição. Sendo assim, a intervenção 

fonoaudiológica de forma precoce à beira do leito hospitalar prioriza a oferta de 

dieta e medicamento por via oral, de forma segura, auxiliando na prevenção e 

no diagnóstico precoce da disfagia. Num primeiro momento, essa intervenção 

seria um teste clínico de rastreio com intuito de detectar pacientes que 

necessitam de uma avaliação funcional da deglutição (BARROQUEIRO et al., 

2017; PADOVANI e ANDRADE, 2012). 

A comunicação é fundamental para ser humano, especialmente, em 

momentos que o indivíduo se encontra em situações de angustia e instabilidade 

emocional e física como ocorre na internação, é importante que consiga se 

comunicar. A comunicação nesses momentos pode favorecer a qualidade de 

vida do paciente, assim, como a melhora do estado geral do paciente, 
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(GONÇALVES, 2008). O fonoaudiólogo hospitalar atua na área da 

comunicação, colaborando para a melhora da comunicação do paciente durante 

a internação. No período de internação é realizada avaliação da linguagem e 

da comunicação, intervenções terapêuticas, orientação familiar e da equipe 

assistente, visando proporcionar um melhor prognóstico e reabilitação, 

contribuindo para a alta do paciente. Os distúrbios de comunicação geralmente 

estão relacionados à acidente vascular cerebral, traumatismo cranioencefálico, 

tumores cerebrais e outros, (SANTOS et al., 2016). 

A deglutição é um ato fisiológico e dinâmico, dividida em fase oral, 

faríngea e esofágica. Sendo essas fases voluntárias e involuntárias, são 

divididas: a oral como voluntária, a faríngea e a esofágica como involuntária 

(INAOKA e ALBUQUERQUE, 2014). 

Os distúrbios da deglutição podem estar associados à causas 

neurológicas, mecânicas e/ou estruturais, as alterações relacionadas à essas 

causas, que impeçam o desempenho normal do processo de deglutição são 

denominadas disfagia. A disfagia pode ocasionar problemas respiratórios, 

aspiração traqueal, pneumonia aspirativa e problemas nutricionais como a 

desnutrição. É necessária uma avaliação fonoaudiológica a fim de identificar os 

pacientes acometidos ou com risco para disfagia, para que seja realizada uma 

intervenção precoce, a qual tem o intuito de reabilitar a função de deglutição de 

forma eficiente e segura, contribuir para uma melhoria do quadro clínico e 

prognostico, (PADOVANI e ANDRADE, 2012). 

A atuação fonoaudiológica com pacientes hospitalizados que 

apresentam risco para disfagia, tem como objetivo o diagnostico diferencial dos 

distúrbios de deglutição e a contribuição para um melhor prognostico, minimizar 

o tempo de internação hospitalar, evitar re-internações causadas por 

pneumonia aspirativa e contribuir para melhoria da qualidade de vida, além de 

proporcionar condutas que propõem reintrodução da alimentação via oral de 

forma segura e eficiente, (NOGUEIRA et al., 2011). 

Visto que os atendimentos realizados pela equipe de fonoaudiologia 

desse hospital são em sua maioria realizados com pacientes que apresentam 
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algum risco ou distúrbios que podem comprometer o desempenho normal da 

função de deglutição, esse estudo tem como foco principal a atuação 

fonoaudiológica relacionada a deglutição. O presente estudo permite conhecer 

a percepção dos pacientes sobre a atuação do fonoaudiólogo no âmbito 

hospitalar, visto que muitas vezes os pacientes desconhecem a importância e 

a forma de atuação do profissional nesse ambiente. Desse modo é possível 

expor a importância do trabalho fonoaudiológico na equipe multiprofissional e 

os benefícios dessa atuação.
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                                                                                                                         2. OBJETIVOS 

 

 

 

4.1 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo principal desta pesquisa é conhecer a percepção do paciente sobre a 

atuação fonoaudiológica no âmbito hospitalar em um hospital universitário. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

   Descrever o conhecimento do paciente atendido pela equipe de fonoaudiologia de 

um hospital universitário, sobre a fonoaudiologia hospitalar. 

 

   Relatar a satisfação do usuário em relação ao serviço prestado pela equipe de 

fonoaudiologia.
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3. MÉTODO 

 

 

O presente estudo tratou-se de um estudo qualitativo de natureza 

descritiva, com a mostra de 27 pacientes internados no Hospital das Clínicas da 

Universidade Federal de Goiás e que foram atendidos pela equipe de 

fonoaudiologia, durante o período da coleta de dados. A coleta de dados para 

realização da pesquisa aconteceu nos leitos das enfermarias das clínicas médica e 

cirúrgica do Hospital das Clínicas de Goiânia (HC-UFG) que se localiza na 1ª 

Avenida, S/N - Setor Leste Universitário, Goiânia - GO, 74605-020 e atende diversas 

especialidades médicas e de reabilitação (HC-UFG). 

Foram adotados como critério de inclusão no estudo, pacientes internados 

que foram atendidos pela equipe fonoaudiologia no período de Maio e 2018 a Outubro 

de 2018, possuir idade igual ou superior a 18 anos, possuir o termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE) assinado de acordo com as Diretrizes e 

Normas regulamentadoras para a pesquisa em saúde (Resolução 466/2012). 

Como critérios de exclusão, foram excluídos aqueles que não receberam 

nenhum tipo de atendimento do serviço de fonoaudiologia e não assinaram o TCLE 

adequadamente. 

        A coleta de dados foi realizada na forma de entrevista semiestruturada 

com um questionário previamente criado pelo pesquisador (Apêndece 1), com 

perguntas específicas para realizar levantamento da percepção do paciente sobre 

a atuação fonoaudiológica no âmbito hospitalar, da população estudada. As 

entrevistas foram realizadas a beira leito no período de internação do paciente, 

durante as quais deveria estar consciente e orientado. As entrevistas tiveram 

duração média de 10 minutos. O fonoaudiólogo pesquisador esteve disponível para 

esclarecer quaisquer questionamentos que surgissem durante a coleta de dados. 

Após a aplicação do questionário, foi elaborado um levantamento da 

percepção do paciente atendido pelo serviço de fonoaudiologia, para análise dos 

dados foi utilizada a metodologia de Análise de discurso e conteúdo por aproximação 

proposta por Bardin (1977). 



 

9 

   Após a coleta de dados, todo o conjunto de informações foi organizado em 

uma tabela eletrônica de Microsoft Excel 2010, foi realizada uma análise do discurso 

e conteúdo da fala dos entrevistados onde foram apresentadas as respostas mais 

recorrentes, e apresentado trechos mais relevantes das entrevistas após a análise do 

discurso 

O projeto foi submetido à análise do Comitê de Ética em Pesquisa Médica 

e Humana do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, Empresa 

Brasileira de Serviços Hospitalares (HC-UFG/EBSERH), tal como recomenda a 

Resolução 466/2012, e aprovada sob o número de parecer 2.746.566. 

Todos os indivíduos somente participaram após a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) onde o pesquisador explicou o objetivo, 

métodos, riscos e benefícios da pesquisa.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

           Foram entrevistados 27 pacientes, a distribuição da amostra quanto a 

idade e sexo evidenciou incidência de faixa etária com média de idade de 50,1 anos, 

composta predominantemente por pacientes do sexo feminino.  Em relação ao grau 

de escolaridade 52% possuem 1º grau incompleto, 18% possuem 1º completo, 15% 

possuem 2ª incompleto, 7% possuem 2º completo, 4% possuem Ensino superior 

completo e 4 % sabem apenas escrever o nome, conforme o gráfico 1. 

Gráfico1-   Grau de escolaridade 

 

 

Fonte: Autor  

Após a análise do discurso dos participantes evidenciaram-se  trechos mais 

relevantes de algumas entrevistas e que foram divididas em subcategorias,  

permitindo conhecer a percepção do paciente internado em relação ao atendimento 

fonoaudiológico no contexto do âmbito hospitalar, conforme Quadro 1. 

1º Grau incompleto 
(14)
52%

1º Grau completo 
(5)

18%

2º Grau incompleto 
(4)

15%

2º Grau completo 
(2)
7%

Superior 
completo (1)

4%

Sabe apenas 
escrever o nome (1)

4%
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Quadro 1-  Trechos sobre a percepção do paciente atendido: 
P
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Triagem Avaliação Terapia 

“Ela veio procurou 

sobre mastigação, sobre os 

meus dentes. Só sei disso. 

Eu creio que contribui, 

porque se não contribuísse 

não era importante trazer 

para a vida das pessoas” 

“Eu fico mais tranquilo 

pra comer, pois com a 

avaliação sei que vocês 

mudam a comida pra ficar mais 

fácil pra mim, né?! Sempre que 

tenho crises é mais fácil comer 

comida mais mole ou sopa e 

vocês auxiliam nisso e 

acompanham”” 

“Faz terapia, 

ajuda a pessoa falar. A 

mulher conversou 

comigo, passou gelo na 

minha, fez massagem. 

Achei bom, achei 

diferença, eu achei 

melhor para falar, a voz, 

os movimentos do 

rosto.” 

“Uai, ela atendeu 

aqui e eu achei muito 

importante esse 

atendimento, ela explicou 

muita coisa. Pelo que eu 

entendi um pouco, ela veio 

para me explicar a maneira 

segura de alimenta. Isso 

ajuda o paciente, contribui 

para a qualidade de vida da 

gente. 

“É muito importante, 

atua em várias áreas. Achei 

muito interessante, ela veio 

avaliar como que era a 

mastigação, se tinha algum 

problema na deglutição, ne?! 

Eu acho que é de suma 

importância, no hospital tem 

vários casos, tem pacientes 

que podem até mesmo 

alimentar de forma inadequada 

que pode levar a algum 

problema. O posicionamento, 

pode alimentar deitado e 

ocasionar um problema, 

broncoaspirar ne?! E ir pro 

pulmão.” 

“Faz massagem, 

exercícios ajudou muito 

no movimento com a 

boca, para falar. Fui 

atendido 3 vezes. É 

ótimo, porque se você 

não tem movimento na 

boca não vai falar nem 

comer direito.  

“Conheço, mas não 

foi preciso usar o trabalho do 

fonoaudiólogo. Eu acho que 

vocês atuam como um 

fisioterapeuta do falar, do 

engolir, a dificuldade, tudo.” 

“Ajuda na fala dos 

pacientes, na comunicação.  

Esse atendimento foi 

importante para tirar dúvidas. 

Acho que tem a ver com a 

melhora no tratamento, ajuda 

nessa área de engolir certo 

também. “ 

“o pouco que “tô” 

tendo de atendimento 

aqui já “tô” conhecendo 

mais, tive uma ajuda 

muito boa para ver se eu 

“tava” comendo direito, 

ficar sem aquela sonda 

ne?! pra comer mesmo 

pela boca. Fez os 

exercícios, usou gelo na 

minha boca. Ensina 
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sobre a alimentação, ir 

comendo aos poucos, 

bem sentado. Se não 

fosse vocês pra ajudar, 

agradeço demais.” 

“não conheço o 

trabalho do fonoaudiólogo, 

não sei o que faz no hospital. 

Achei o atendimento 

importante, ajuda a gente 

esclarecer duvidas e a gente 

fica mais por dentro do que 

se trata.” 

“Não conheço o 

trabalho do fonoaudiólogo.  A 

mulher me examinou, 

engasguei e sei que vocês 

podem me ajudar a melhorar.  

Vocês falam com o médico e 

ajuda. 

“Eu sei que 

ajudam com a voz e sei 

que eu tô vendo 

diferença, faz um 

trabalho excelente. Me 

ajudou muito, eu acho 

que tô falando um pouco 

mais alto e treinando pra 

falar as palavras certas.”  

Fonte: autor  
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O presente estudo corrobora com a literatura Silva et al, (2013) no que se 

refere a influência de fatores sociais como baixo nível de escolaridade, pouca 

exigência por parte do paciente, condições psicossociais e fatores cultural que podem 

influenciar na forma de percepção do paciente em relação aos serviços prestados. 

Esses fatos dificultam uma visão mais crítica e a maior compreensão do tema 

abordado. Assim alguns usuários ficam receosos e evitam opinar por medo de perder 

o acesso ao serviço ou   pela relação construída com o profissional. 

 Com a análise dos discursos é possível perceber que a maioria dos pacientes 

apesar de estar em atendimento fonoaudiológico, não tem conhecimento sobre 

atuação desse profissional, mas ainda assim aparecem trechos relevantes de 

pacientes que entendem a importância do atendimento apesar de não ter 

conhecimento amplo sobre a profissão. Nesse aspecto, os dados encontrados vão de 

encontro com a literatura Pimentel et al, (2010), onde realizaram uma pesquisa com 

acompanhantes de pacientes de uma clínica escola de fonoaudiologia, esse estudo 

demostrou que os entrevistados em sua maioria apresentaram conhecimento restrito 

sobre a atuação fonoaudiológica e suas diversas áreas de atuação. 

       Sendo assim, é importante que o paciente conheça o serviço prestado pelo 

fonoaudiólogo e a importância do atendimento durante o período de internação, para 

que   possam   conquistar avanços relevantes no âmbito hospitalar a fim de ter 

reconhecimento total tanto da parte da equipe assistente quanto no que diz  respeito 

ao paciente.  
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A PERCEPÇÃO DA SATISFAÇÃO DO PACIENTE SOBRE O      ATENDIMENTO 

PRESTADO PELO FONOAUDIÓLOGO: 

 

A percepção é um processo que permite uma visão ampla das coisas, 

levando a interpretação e a integração dos fatos e estímulos aos quais somos 

expostos.  Assim o paciente é um sujeito exposto ao saber sobre o processo de saúde- 

adoecimento-cuidado que pode estabelecer e desenvolver uma análise e percepção 

sobre sua realidade vivida (SOUZA et al., 2013). 

Dessa forma pode se dizer que a percepção do paciente é o ponto inicial 

para o processo do cuidar, onde está evidente por forma do simbolismo de formas de 

atuação o processo do cuidar e a compreensão de toda a situação, o que o torna 

visível e perceptível pelo paciente. Por meio de alguns trechos das entrevistas fica 

evidenciada essa percepção do paciente para com o fonoaudiólogo: 

“Eu gostei demais, porque ela foi gentil, e dá até mais atenção pra gente. É 

como eu falei: ela conversa mais, pergunta mais pra saber tudo sobre a gente e assim 

a gente fica mais satisfeito” (R.M 27anos) 

“Olha o atendimento que ela faz é muito bom. Ela dá muita atenção, explica 

tudo direitinho pra gente. Ajuda muito, Graças a Deus tô sendo atendida por uma 

profissional muito boa.” (M.A. 72anos) 

“É muito bom a gente ser atendida assim, a pessoas que cuida da gente, 

conversa e ajuda, ne?!   Alegre, pois a gente pra cima, isso faz bem” (R.M. 58anos) 

Percebe-se que o fonoaudiólogo é visto como um profissional capaz de 

construir uma relação próxima, individual e humanizada com o paciente.  Mostrando 

que essa relação de proximidade com o paciente facilita e favorece o estabelecimento 

do vínculo solidário, demonstrando carinho e respeito ao paciente. 

 Observa-se que o paciente demonstra uma percepção positiva em relação ao 

profissional fonoaudiólogo, em comum acordo com o estudo realizado por Cunha et 

al, (2015), que relatam grande satisfação dos pacientes atendidos pelo SUS em um 

serviço de fonoaudiologia, percebe-se que os pacientes atendidos classificam o 
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atendimento fonoaudiológico como excelente e destacam a eficiência dos 

profissionais em relação às terapias e atendimentos prestados.
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                                                                                                                       6. CONCLUSÃO 

 

Conclui-se com este estudo que o paciente atendido pelo serviço de 

fonoaudiologia do Hospital das Clínicas de Goiânia, constitui uma visão positiva em 

relação aos serviços prestados pela equipe, mostrando-se satisfeito com o serviço. 

Apesar de não demonstrar muito conhecimento e entendimento sobre a atuação do 

profissional e a importância do serviço prestado. Deste modo, mesmo sem 

conhecimento prévio sobre a atuação, em geral os pacientes estabelecem uma ótima 

relação terapeuta-paciente a qual contribui para melhor percepção e conhecimento 

dos usuários sobre a atuação fonoaudiológica no âmbito hospitalar. 

Além disso esse estudo contribui para que profissionais da área e estudantes 

em formação reflitam sobre melhores estratégias e condutas a serem tomadas para 

que a fonoaudiologia possa ser ainda mais conhecida e reconhecida entre os usuários 

que necessitam desse profissional e também entre integrantes da equipe assistencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

REFERÊNCIAS 

ALVES, L.M; FARIA, I.D. Protocolo fonoaudiológico para avaliação da deglutição: 
proposta para segurança e qualidade dos atendimentos hospitalares. Rev.Ver. tecer, 
Belo Horizonte, vol. 9, nº 17, novembro 2016. Acesso em: 
http://www.bibliotekevirtual.org/index.php/2013-02-07-03-02-35/2013-02- 07-03-03-
11/2050-rt/v09n17/21120-protocolo-fonoaudiologico-para-avaliacao-da- degluticao-
proposta-para-seguranca-e-qualidade-dos-atendimentoshospitalares.html 

BARDIN. L. Análise de conteúdo. Lisboa: Editora Edições 70, 1977. 

BARROQUEIRO, P.C; LOPES, M.K; Moraes, A.S. Critérios fonoaudiológicos para 
indicação de via alternativa de alimentação em unidade de terapia intensiva em um 
hospital universitário. Rev. CEFAC [online]. 2017, vol.19, n.2, pp.190-197. ISSN 
19820216.Acesso em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S151618462017000200190&script=sci_abstract 
&tlng=pt 

CUNHA, Jenane Topanotti da et al . SUS users’ perception: a speech-language 
pathology approach based on health promotion. CoDAS,  São Paulo ,  v. 28, n. 4, p. 
417-428,  Aug.  2016 .   Available from 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2317-
17822016000400417&lng=en&nrm=iso>. access on  13  Mar.  2019.  Epub Aug 18, 
2016.  http://dx.doi.org/10.1590/2317-1782/20162015066. 

GONÇALVES M.J. O significado da comunicação no atendimento ao paciente em UTI: 
como o fonoaudiólogo pode ajudar?. Rev. Mundo Saúde. 2008;32(1):79-84. Acesso 
em: https://www.saocamilo-sp.br/pdf/mundo_saude/58/79a84.pdf 

GUIMARÃES, V.C; BARBOSA, M.A; PORTO, C.C. ‘. 
O_perfil_da_Fonoaudiologia_em_hospitais_universitarios_federais_brasileiros Rev. 
Disturb Comum, São Paulo,vol. 21, nº 2, Agosto 2009. Acesso em: 
https://www.researchgate.net/publication/277176098_ 

IONAOKA, C; ALBUQUERQUE, C.Efetividade da intervenção fonoaudiológica na 
progressão da alimentação via oral em pacientes com disfagia orofaríngea pós 
AVE.Rev.CEFAC, São Paulo, Vol.16, nº 1, Janeiro/ Fevereiro 2014. Acesso 
em:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-
18462014000100187 

LEITE, I.C.G. et al. Fonoaudiologia hospitalar. Jornal Brasileiro de Fonoaudiologia 
, Curitiba, vol.4 nº17, 2003. Acesso em: http://www.dtscience.com/wp-
content/uploads/2015/10/Fonoaudiologia- Hospitalar.pdf 

MOREIRA, M.D; MOTA, H.B. Os caminhos da fonoaudiologia no sistema único de 
saúde – SUS. Rev. CEFAC, São Paulo, Vol. 11, nº3, Julho/Setembro 2009. Acesso 
em: http://www.scielo.br/pdf/rcefac/v11n3/a21v11n3 

NOGUEIRA, S.C.J. et al. Perfil de pacientes em uso de via alternativa de alimentação 
internados em um hospital geral. Rev. CEFAC [online]. 2013, vol.15, n.1, pp.94-104. 

https://www.researchgate.net/publication/277176098_
http://www.scielo.br/pdf/rcefac/v11n3/a21v11n3


 18 

Epub Sep 18, 2012. ISSN 1982-0216. Acesso em: http://dx.doi.org/10.1590/S1516-
18462012005000079. 

PADOVANI, A. R.; ANDRADE, C. R. F. Protocolo de introdução e transição da 
alimentação por via oral (PITA). In: ANDRADE, C. R. F.; LIMONGI,S.C.O.(Org). 
Disfagia: prática baseada em evidências. SãoPaulo:Sarvier, 2012. p. 74-85. 

PIMENTEL, Ana Gabriela Lopes; LOPES-HERRERA, Simone Aparecida; DUARTE, 
Tâmyne Ferreira. Conhecimento que acompanhantes de pacientes de uma clínica-
escola de Fonoaudiologia tem sobre a atuação fonoaudiológica. Rev. soc. bras. 
fonoaudiol. [online]. 2010, vol.15, n.1, pp.40-46. ISSN 1982-
0232.  http://dx.doi.org/10.1590/S1516-80342010000100009 

SANTOS, M.D. et al. Diagnóstico fonoaudiológico dos pacientes internados no Setor 
de Neurocirurgia de um hospital universitário quaternário. ARQUIVOS MÉDICOS 
DOS HOSPITAIS E DA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA SANTA CASA 
DE SÃO PAULO (ONLINE) , v. 61, p. 133-137, 2016. Acesso em: 
http://www.fcmsantacasasp.edu.br/images/Arquivos_medicos/2016/AO- 105.pdf 

SILVA, D.C. et al.  A percepção do usuário em relação ao atendimento prestado do 
serviço e do tratamento fisioterapêutico em um centro de reabilitação da cidade de 
Várzea Grande- MT.  Revista eletrônica da UNIVAG, nº 10 (2013), p 16-32. Acesso 
em: http://dx.doi.org/10.18312%2F1980-7341.n10.2013 

SOUZA, P.A. et al. Percepção dos usuários da atenção básica acerca da consulta de 
enfermagem. Revista mineira de enfermagem. 2013Jan/Mar; 17(1): 11-17. 
Acesseso em: http://www.reme.org.br/artigo/detalhes/575 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=PIMENTEL,+ANA+GABRIELA+LOPES
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=LOPES-HERRERA,+SIMONE+APARECIDA
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=DUARTE,+TAMYNE+FERREIRA
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=DUARTE,+TAMYNE+FERREIRA
http://www.fcmsantacasasp.edu.br/images/Arquivos_medicos/2016/AO-%20105.pdf
http://dx.doi.org/10.18312%2F1980-7341.n10.2013


 19 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 

 

APÊNDICE I 

ROTEIRO DE PERGUNTAS PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA 
EQUIPE DE FONOAUDIOLOGIA: 

Nome:          Idade:          Escolaridade:            

Data: /      /       Local da internação:          ( ) Clínica medica     ( ) Clínica Cirúrgica 

1. O que você sabe sobre o trabalho do fonoaudiólogo? 

2. O que você sabe sobre o trabalho do fonoaudiólogo na área hospitalar? 

3. Já foi atendido por algum fonoaudiólogo durante essa internação ou em alguma 
outra? Se sim fale sobre o atendimento 

4. Qual a sua opinião sobre as terapias realizadas? 

5. A realização do atendimento fonoaudiólogo foi importante durante a internação? 

6. Percebeu alguma melhora após a realização da terapia fonoaudiologia? 

7. Você acha que o atendimento contribuiu ou contribuirá para a melhora da sua 
qualidade de vida? 
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APÊNDICE II 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário (a), de um Projeto de 
Pesquisa intitulado PERCEPÇÃO DO PACIENTE SOBRE A ATUAÇÃO 
FONOAUDIOLÓGICA NO ÂMBITO HOSPITALAR. Eu, Ítalo Henrique Costa Carvalho, 
fonoaudiólogo, CRFa 5-11534, residente em fonoaudiologia do Programa de 
Residência Multiprofissional em Saúde do HC-UFG/EBESERH, sou o pesquisador 
responsável. Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, no caso de 
aceitar fazer parte do estudo, este documento deverá ser assinado em duas vias e em 
todas as páginas, sendo a primeira via de guarda e confidencialidade dopesquisador 
e a segunda via ficará sob sua responsabilidade para quaisquer fins. Em caso de 
recusa, você não será penalizado (a) de forma alguma. Em caso de dúvida sobre a 
pesquisa, você poderá entrar em contato com o (a) equipe de pesquisadores, Ítalo 
Henrique Costa Carvalho no telefone: (62) 981383413ou através do e-mail: 
ittaloo@hotmail.com, ou com o (a) orientador (a) da pesquisa Professor (a) Me. Lúcia 
Inês de Araújo, no telefone: (62) 98242-3444, ou através do e-mail liaufg@gmail.com. 
Estes contatos estarão disponíveis a qualquer horário que você necessite. Em caso 
de dúvida sobre a ética aplicada à pesquisa, você poderá entrar em contato com o 
Comitê de Ética em Pesquisa do HC-UFG/EBSERH (CEP), localizado na 1ª Avenida 
s/nº- Unidade de Pesquisa Clínica St.Leste Universitário, Goiânia – Goiás, telefone: 
(62) 3269-8338 / Fax (62) 3269-8426 funcionamento: 8h às 12h e 13h às 17h de 
segunda a sexta-feira, e-mail: cephcufg@yahoo.com.br. 

O objetivo principal desta pesquisa é conhecer a percepção do paciente sobre a 
atuação fonoaudiológica no âmbito hospitalar em hospital universitário, além de 
conhecer a demanda fonoaudiológica das clínicas médica e cirúrgica, afim de 
desempenhar um trabalho cada vez melhor e melhorar a qualidade de vida de 
pacientes internados. O presente estudo será realizado segundo a Resolução 
466/2012 do Conselho Nacional de Saúde que normatiza a ética em pesquisa no 
Brasil, sendo que, para participar os voluntários terão que assinar este termo que será 
aplicado no próprio período de internação dos mesmos, nos leitos das enfermarias 
das clínicas médica e cirúrgica, durante o momento de atendimento fonoaudiológico, 
realizado pela equipe de Fonoaudiologia. Após a assinatura o paciente será convidado 
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a responder um questionário elaborado pelo pesquisador, com perguntas objetivas 
sobre o atendimento fonoaudiológico hospitalar. O trabalho fonoaudiológico no 
ambiente hospitalar tem o objetivo de prevenir e reduzir complicações, a partir do 
gerenciamento da deglutição e da comunicação, de maneira segura e eficaz. A 
disfagia é um distúrbio com sinais e sintomas específicos e interfere no processo da 
deglutição, podendo acometer qualquer parte ou fase no transporte do bolo alimentar, 
desde a boca até o estômago, e pode causar prejuízos ao paciente como a 
desnutrição, complicações respiratórias ou até mesmo o óbito. 

Para a realização do estudo, será utilizado um questionário. Com perguntas referentes 
ao sexo, idade e perguntas relacionadas ao conhecimento da atuação 
fonoaudiológico. 

Esta pesquisa é de risco mínimo, pois será aplicado somente um questionário com 
perguntas objetivas. Você poderá sentir algum desconforto, cansaço ou 
constrangimento em respondê-lo. Caso seja necessário, o questionário poderá ser 
respondido em outro momento que você se sinta melhor. Eu estarei beira-leito durante 
toda a aplicação do questionário, e respeitarei suas limitações e caso tenha alguma 
dificuldade, darei novas orientações para que entenda todas as questões. É garantido 
à você assistência integral e gratuita por qualquer dano recorrente de sua participação 
nesta pesquisa, seja dano direto, indireto, imediato ou tardio. 

A pesquisa tem como benefícios, melhorar o trabalho fonoaudiológico desenvolvido 
no âmbito hospitalar, promover qualidade de vida aos pacientes e demonstrar a 
importância da atuação fonoaudiológica na equipe multiprofissional. Caso você se 
sinta prejudicado com a pesquisa, você tem direito a pleitear indenização. Você tem 

a liberdade de desistir de participar da pesquisa a qualquer momento e sem prejuízos 
ao seu tratamento, se assim o desejar, bastando para isso comunicar sua decisão ao 
pesquisador. 

A sua participação é totalmente voluntária e não será gerado nenhum benefício 
financeiro. 

A pesquisa terá vigor a partir da autorização do CEP (Comitê de Ética em Pesquisa). 
Os dados coletados terão finalidade acadêmica e de publicação, mantendo-se o 
anonimato dos participantes e confidencialidade dos mesmos. Os dados serão 
arquivados por cinco anos, resguardando-os de outros interesses que não sejam de 
ordem acadêmica e, após este período, serão incinerados conforme orientação e 
Resolução CNS.N. 466/2012. 

Goiânia,      de        de 201_      

 

 

                                                  

   Assinatura do participante                            Assinatura do pesquisador 
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