Guia do Episódio de Cuidado

Screening para Disfagia
Disfagia é o comprometimento da deglutição. Pode cursar com complicações, como desidratação, desnutrição e pneumonias
aspirativas.
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1.DIAGNÓSTICO
Achados clínicos que elevam a probabilidade de disfagia
• História de engasgos, tosse, pigarro, dor ou esforço para deglutir, resíduo de alimentos na orofaringe.
• Doenças neurológicas, pós operatório de cirurgias de cabeça e pescoço, radioterapia, faixa etária idosa, delirium, condições que
afetam a respiração, como cardiopatias e doenças pulmonares, entre outras.

Triagem para disfagia em pacientes internados
Deve ser realizada em todo paciente ≥ 18 anos, pela enfermagem, em formulário específico do prontuário eletrônico Cerner. A
ferramenta utilizada é a escala de risco EAT – 10 (ver tabela abaixo), aplicada na ocasião da internação ou se houver mudança do
quadro clínico.
Confirmação diagnóstica
Pacientes com escore ≥3 na escala EAT – 10 são sinalizados via sistema para a equipe médica do Centro de Disfagia HIAE. Se houver
concordância do médico titular, o paciente é submetido a avaliação instrumental da deglutição / FEES (Fiberoptic Endoscopic
Evaluation of Swallowing). Devido suas vantagens, o FEES é o primeiro exame para diagnóstico da disfagia. Em casos específicos, o
videodeglutograma pode ser incluído para complementar a avaliação.

2. REFERÊNCIAS INTERNAS
Este documento está relacionado com os
seguintes documentos institucionais:
3.1- Diretriz de Acidente Vascular Cerebral
3.2- Manual operacional Endoscopia
3.3 - Avaliação da Deglutição
3.4 - Terapia de Deglutição

Indicações:
• Pacientes em admissão hospitalar com idade igual ou superior a 18 anos;
• Pacientes com mudanças de quadro clínico durante o período de internação.
Pacientes não elegíveis:
• Pacientes de admissão ambulatorial;
• Pacientes internados para realizar exames;
• Gestantes e puérperas.

ABRANGÊNCIA: Abrange as seguintes áreas organizacionais: SBIBAE - HIAE- Pacientes Internados.

3. ESCORE DE RISCO
Etapa 1 - Screening de disfagia para paciente internados:
Ferramenta de Avaliação da Alimentação – EAT -10 (Eating Assessment Tool) aplicada pela equipe de enfermagem.
1. Meu problema para engolir me faz perder peso
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2. Meu problema para engolir não me deixa comer fora de casa
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3. Preciso fazer força para beber líquidos
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4. Preciso fazer força para engolir comidas (sólidos)
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5. Preciso fazer força para engolir remédios
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6. Dói para engolir
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7. Meu problema para engolir me tira o prazer de comer
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8. Fico com comida presa / entalada na garganta
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9. Eu tusso quando como
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10. Engolir me deixa estressado
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TOTAL EAT – 10:

0 = não é um problema
4 = é um problema muito grande

•

O escore de três pontos no questionário do EAT-10 ou mais é indicativo de risco para disfagia;

•

O preenchimento do EAT -10 é realizado no prontuário eletrônico (CERNER – Millenium: Visualização interativa/ Bal. Hídrico Avaliação de Risco – Avaliação da disfagia EAT -10);

•

Os pacientes que pontuam ≥ 03 são encaminhados para a caixa de mensagem localizada no CERNER;

•

O paciente será submetido a avaliação médica instrumental da deglutição se concordância do titular.

Etapa 2 - Pacientes com escore maior ou igual a 3 (três) no EAT-10 ou que já possuem via alternativa de dieta:

FEES (Fiberoptic
Swallowing)

Endoscopic

Evaluation

O exame é realizado à beira do leito, com o
aparelho de nasofibrolaringoscópio flexível,
introduzido pela cavidade nasal. Consiste na
avaliação estrutural da faringe e laringe seguida da
avaliação objetiva da deglutição.
•

Avaliação estrutural: fechamento velofaríngeo,
sensibilidade laríngea, mobilidade das pregas
vocais, fechamento da laringe e proteção de via
aérea, acúmulo de saliva e/ou secreções;

•

A avaliação objetiva da deglutição é realizada
com oferta de alimentos corados em diversas
consistências e volumes, e avaliada a presença
de resíduos, penetração laríngea e/ ou
aspiração laringotraqueal do alimento e/ou
saliva, reflexo de tosse e clareamento da via
aérea

•

Pode-se adequar técnicas de tratamento pelo
teste de manobras posturais facilitadoras,
manobras voluntárias de proteção das vias
aéreas, manobras voluntárias de limpeza dos
recessos faríngeos entre outras.

of
FLUXOGRAMA
Paciente elegível
Consentimento da equipe médica titular responsável pelo paciente
para avaliação do Centro de Disfagia
Verificar se o paciente apresenta instabilidade clínica ou se está em
jejum, que contra-indiquem o exame naquele momento
Avaliação médica Otorrinolaringológica instrumental da deglutição
através do exame FEES.
Avaliação clínica fonoaudiológica
Complementação com videodeglutograma
e/ou outros exames

Personalizar reabilitação com medidas terapêuticas,
medicamentosas e/ou cirúrgicas

Etapa 3- Ajuste da dieta segura e início de reabilitação do paciente disfágico

- Dieta: via oral ou alternativa;
- Medidas xerostômicas;
- Reabilitação fonoterápica;
- Acompanhamento com a equipe multidisciplinar durante o período de internação;
- Seguimento do paciente via prontuário até a alta.
EXAMES
Avaliação endoscópica da deglutição (FEES)
Videodeglutograma

5. RESPONSABILIDADE
•
•
•
•

Enfermagem – Equipe do HIAE: aplicação da escala EAT -10;
Otorrinolaringologista - Equipe da Endoscopia/ FEES: realização do FEES e seguimento do paciente;
Fonoaudiólogo - Equipe do HIAE: reabilitação;
Nutricionista - Equipe do HIAE: adequação da dieta.

6. INDICADORES DE QUALIDADE
•
•
•

Alimentação segura precoce.
Evitar pneumonia durante a internação/ou reinternação por pneumonia aspirativa.
Adequar dieta.

A SBIBAE recomenda:
Paciente não deverá ser avaliado, se alteração do estado de alerta.
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