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A sonda alimentar é caracterizada por ser um tubo fino, feito de borracha macia e 
flexível, que vai até a 1ª porção do duodeno usado para alimentação e, em alguns casos, 
também para introduzir medicamentos necessários durante o tratamento. (É introduzida 
suavemente pelo nariz, descendo até o estômago). 

CUIDADOS IMPORTANTES

Sempre antes de preparar a dieta, é importante lavar as mãos com água corrente e sabão, 
e em seguida, secar com papel toalha ou uma toalha limpa. Siga algumas orientações abaixo:

Verifique sempre antes de administrar o alimento se a posição da sonda está correta, 
medindo a sua parte externa com uma fita métrica, sendo que a medida na próxima vez que 
for colocar a dieta, não poderá ser maior que 5 centímetros da posição anterior. 

OBS: Se for maior que 5 centímetros não se deve administrar a dieta e sim procurar uma 
Unidade de Saúde de referência.

A dieta deve ser dada com o usuário sentado ou com a cabeceira da cama elevada e não 
pode movimentá-lo durante a administração da dieta.

O frasco com a preparação da dieta deve ser colocado bem alto, acima da cabeça. 
O gotejamento deve ser no máximo de 60 gotas por minuto. Um fluxo muito rápido 

poderá causar diarreias e vômitos. 
Use sempre água filtrada ou fervida para a preparação da dieta.
As dietas devem ser preparadas em quantidades suficientes para no máximo um dia. Os 

excessos podem estragar de um dia para o outro.
Liquidifique bem os alimentos e os coe em peneiras finas, se necessário ou conforme 

orientação da nutricionista.
Os medicamentos que não forem líquidos (comprimidos e drágeas), também podem ser 

colocados através da sonda, desde que sejam primeiramente triturados até virar pó e depois, 
serem diluídos em água. Intercalar a administração dos mesmos com 10 a 20 ml de água, 
e após, fechar a sonda por 30 minutos. Certificar se o comprimido ficou bem diluído, pois 
poderá obstruir a sonda, conforme orientação da equipe de enfermagem.

Fornecer líquidos, chás ou sucos nos intervalos das refeições é muito importante, pois 
assim evita-se a desidratação do usuário.

Para evitar a saída da sonda, deve-se fixá-la com micropore ou esparadrapo, cuidando 
para não deixar dobrada ou puxar as narinas.

Realize higiene diária na região de fixação com água corrente e sabão neutro.
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Mesmo que o usuário não esteja mastigando alimentos, é de extrema importância man-
ter a boca, os dentes e a língua bem limpos, escovando-os três vezes ao dia, pois assim irá 
evitar cáries e demais infecções. 

Hidrate os lábios com manteiga de cacau, quando necessário, para evitar rachaduras e 
ressecamentos.

A narina, onde foi introduzida a sonda, deve ser limpa diariamente com um cotonete 
umedecido, para que não crie crostas e ferimentos no local.

Verifique diariamente se a sonda está bem fixada na face. Quando necessário troque a 
fixação (se estiver deslocada ou suja).

Realize o acompanhamento na Unidade de Saúde para que a troca da sonda seja reali-
zada a cada 30 dias ou conforme rotina da Unidade.
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Lavar as mãos

Medir a sonda

Usuário sentado 
ou com a cabeceira 

elevada

Frasco da dieta deve estar 
acima da cabeça do usuário

Gotejamento de 
60 gotas por minuto

Usar água filtrada 
ou fervida para 
preparar a dieta

Preparar dieta necessária 
somente para o dia

Liquidificar bem 
os alimentos

Medicamentos podem ser 
administrados através da 

sonda, 
seguindo as orientações

A narina onde a sonda foi 
introduzida deve ser limpa 

diariamente

Hidratar os lábios com 
manteiga de cacau

É necessário fazer a 
higiene bucal do 

usuário pelo menos 
3 vezes ao dia

Realizar troca da 
sonda, a cada 30 dias, 
na Unidade de Saúde

Entre as refeições, 
forneça líquidos

Verificar se a 
sonda está bem 
fixada na face
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LIMPEZA DO MATERIAL
A limpeza dos equipos, seringas e frascos deve ser realizada sempre após cada uso, 

para evitar o acúmulo de resíduos de alimentos ou medicações e também, para evitar o seu 
entupimento. Siga as orientações para realizar a limpeza:

Lave todo o material com água filtrada (ou previamente fervida) e sabão neutro, logo 
após o uso, enxaguando-os bem e secando em seguida.

No final do dia deixe o material de molho por 30 minutos em uma solução contendo 
água comum e água sanitária (para cada 5 copos de água comum, acrescente uma colher de 
sopa de água sanitária).

Guarde todo material em um lugar limpo e seco.

OBSERVAÇÃO: Todos os utensílios utilizados devem ser exclusivamente destinados à alimentação do usuário.

Lavar todo o material com água filtrada 
ou fervida e sabão neutro

Deixar de molho por 30 minutos em uma 
solução com água comum e água sanitária

Guardar todo o material em lugar limpo e seco

TIPOS DE DIETA
Dieta caseira: Deve ser liquidificada e coada. Deve-se seguir a receita e as orientações 

da nutricionista.

Dieta industrializada: já vem pronta, podendo ser líquida ou em pó, a qual deve ser 

liquidificada com água filtrada. 
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OBSERVAÇÃO

Antes e depois de administrar a dieta ou medicação, deve-se lavar a sonda com 20 ml 

de água filtrada. 

       

Administrar 100 ml de água entre as administrações das dietas, a fim de hidratar o 

usuário. Caso o mesmo apresentar problemas renais, deve-se introduzir apenas 20 ml para 

hidratar e logo após, manter a sonda fechada com sua tampa.

OBS: Antes da alta do usuário, o mesmo ou o familiar deve receber orientações da 

nutricionista e retirar a receita para dieta.

INTERCORRÊNCIAS

Se diarreia (fezes líquidas 3 vezes ou mais por dia): diminuir pela metade a dieta e 

aumentar o intervalo das dietas, caso não melhorar no dia seguinte, procure uma Unidade 

de Saúde de referência.

Se constipação (intestino preso por mais de 3 dias): oferecer suco de laranja coado ou 

caldo de ameixa, caso não melhorar, procure a Unidade de Saúde.

OBS: Procure a Unidade de Saúde também em casos como: febre e vômitos constantes, 

dor abdominal, perda de peso rápida, sangramentos, entupimentos da sonda ou a saída 

parcial ou total da sonda.
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COMO LAVAR AS MÃOS CORRETAMENTE
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Procure a Unidade de Saúde da Família de sua referência para informações 

sobre a retirada de materiais que serão necessários no decorrer do uso da sonda.
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