
Cuidados com o paciente 
portador de gastrostomia



Cuidados com 
a gastrostomia

Seguir as orientações do enfermeiro quanto
a troca de curativo.
Como trocar o curativo da gastrostomia:
1. Antes do banho, retirar a gaze que envolve a sonda;
2. Dar o banho normalmente na criança e lavar a região 
ao redor da sonda;
3. Depois do banho, secar bem a região ao redor da sonda 
em casa pode usar óleo mineral ao redor da sonda para 
deixar a pele protegida;
4. Colocar a gaze envolvendo a sonda de gastrostomia e 
prende lá com micropore.
•  Este curativo também deverá ser trocado sempre que 

estiver sujo! 
• A sonda é presa à parede do abdômen, mas é útil fixá-

la com fita adesiva antialérgica para evitar trações e 
deslocamentos acidentais. 

• Manter a inserção da sonda limpa e seca.
• Observar a cicatrização.
• Em caso de vazamento de líquido gástrico ou de 

dieta, sinais de infecção como dor, irritação, inchaço, 
secreção, suspenda a infusão e solicite avaliação 
médica.

Atenção à via correta de infusão em caso de sondas 
com balonete! 



Cuidados para 
evitar obstrução da 
sonda de gastrostomia:

• Por ser muito fina, a sonda pode entupir-se facilmente, 
para evitar este problema:

• Lavar a sonda, injetando com uma seringa 20 ml de 
água filtrada na sonda.

• Sempre antes e após a administração da dieta ou de 
medicamento;

• Em caso de obstrução, injetar lentamente 20 ml de 
água filtrada e morna. 

Atenção: A sonda pode se romper caso a pressão para 
injetar a água for muito forte. 



Tipos de Dieta:

Existem dois tipos de dieta enteral:

Dieta caseira: é uma dieta que você prepara na sua casa 
com alimentos em sua forma natural, e que deve ser 
liquidificada e, se necessário, coada. 

Dieta industrializada: é uma dieta pronta, balanceada. 
Pode ser apresentada sob a forma de pó, que deverá ser 
liquidificado com água. 

Atenção: Não deverá ser passado nada pela sonda 
sem a autorização do nutricionista. 



Administrando a Dieta:
• Conservar a dieta na geladeira em recipiente tampado;
•  Retirar da geladeira apenas o volume a ser administrado, 

30 a 45 minutos antes do horário da administração;
• Não aquecer a dieta;
• Utilizar a dieta até 24 horas após o seu preparo; em 

caso de sobras após esse tempo, desprezar.

Como dar a dieta pela sonda de Gastrostomia:
1. Lavar as mãos;
2. Preparar o material necessário, (equipo, frasco com 
dieta);
3. Colocar a criança sentada ou se estiver deitada, deixar 
a cabeceira mais elevada;
4. Conectar o equipo ao frasco de dieta e preencher todo 
equipo ( sem ar ou bolhas);
5. Colocar o frasco com a dieta no suporte;
6. Conectar a ponta do equipo em uma das pontas do 
tree way;
7.  Abrir o tree way para a sonda e abrir a roleta do equipo 
deixando a dieta pingar gota a gota;
8. Quando terminar a dieta fechar o sistema e colocar no 
frasco 50 ml de água filtrada para evitar a obstrução do 
sistema;
9. Acabando a água fechar todo o sistema, desconectar o 
equipo do tree way da sonda e lavar o frasco e o equipo 
com água filtrada.



Como fazer as medicações pela sonda de Gastrostomia:
1.  Lavar as mãos;
2. Aspirar a quantidade prescrita pelo médico da medicação 
com a seringa adequada;
3. Conectar o bico da seringa no tree way ou na sonda;
4. Abrir o tree way para a seringa e injetar a medicação na sonda;
5.  Fechar o tree way e desconectar a seringa;
6. Com a mesma seringa aspirar 10 ml de água filtrada para lavar 
a sonda;
7.  Conectar o bico da seringa no tree way da sonda; 
8.  Abrir o tree way para a seringa e injetar a água na sonda; 
9. Fechar o tree way e desconectar a seringa;
10. A seringa também tem a validade de três dias.

Atenção: não passar a dieta se a sonda não estiver bem 
posicionada e não compensar uma dieta atrasada ou 
perdida dobrando o volume da próxima a ser infundida!

Administrando a Dieta:



Quantidade de materiais necessários durante um mês:

• Suporte para o frasco de dieta: 1; 
• Equipo de dieta: 10 (a troca é realizada a cada três dias 

de uso);
• Frasco de dieta: 10 (a troca é realizada a cada três dias de 

uso);
• Seringa de 20 ml ou de 10 ml: 10 (a troca é realizada a 

cada três dias de uso);
• Pacote de gaze: 5.

Material necessário:
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