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Introdução 

 
O presente protocolo consiste em um produto técnico que é fragmento da 

dissertação do Mestrado Profissional Ensino na Saúde da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal de Goiás (UFG), intitulada “Definição de 

Instrumento de Triagem Nutricional: Estratégia no Cuidado do Paciente com 

Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA)”. 

O protocolo proposto é na forma de fluxograma, o qualdesignará o fluxo 

de atendimento do profissional nutricionista e demais profissionais que compõe 

a equipe multiprofissionalcom o paciente de ELA.Esse protocolo poderá 

melhorar o processo de trabalho da equipe multi para com o paciente de ELA, 

como também ajudar na segurança do paciente e assim na qualidade do 

atendimento e do ensino na unidade de saúde. Esse protocolo foi apresentado 

a direção e os demais profissionais da equipe multi que atendem no ambulatório 

do Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo. 

A implementação do protocolo será feita a partir da aprovação da direção. 

A aprovação está em análise pela direção. 

 

Justificativa 

 
A justificativa do presente estudo fundamenta-se na carência atual de uma 

ferramenta específica para identificar o risco nutricional do paciente de ELA. O 

protocolo por meio de fluxograma fornecerá a equipe multiprofissional o caminho 

de um melhor atendimento e processo no acompanhamento do paciente de ELA. 

Possibilitará também a qualidade do serviço de atendimento ambulatorial 

realizado pela equipe multiprofissional. 

 

Objetivos 

 

• Construir um fluxograma para triagem nutricional para paciente de ELA; 

• Fornecer a instituição de saúde um protocolo por meio do fluxograma 

específico de triagem nutricional ao paciente de ELA; 

• Apresentar aos profissionais da equipe multiprofissional uma ferramenta 

que melhore seu trabalho e atendimento; 

• Treinar a equipe multiprofissional na aplicação da triagem nutricional 



 

Público Alvo: 

 
 

Nutricionista e demais profissionais que atendem em ambulatório no 

centro de reabilitação e readaptação. 

 

 





 


