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OBJETIVO: Promover o esvaziamento gástrico e a redução da distensão abdominal, possibilitar a infusão de 
medicamentos em pacientes com impossibilidade de deglutição, bem como minimizar as chances de 
broncoaspiração. 

RESPONSÁVEIS: Enfermeiro  

Nº Ação Atribuição Informações complementares 

01. 
Explicar ao paciente 
o procedimento 

Enfermeiro 
Explicar o procedimento ao paciente e/ou acompanhante, 
para auxílio na colaboração do paciente durante o 
procedimento, quando possível. 

02. 
Escolher o calibre 
adequado da sonda 

Enfermeiro 
Avaliar o tamanho das narinas e conteúdo a ser drenado, 
quando há a necessidade de esvaziamento gástrico. 

03. 
Medir o tamanho da 
sonda a ser inserida 

Enfermeiro 

Se nasogástrica: da ponta do nariz ao lóbulo da orelha, do 
lóbulo da orelha ao apêndice xifóide; 
Se orogástrica: da comissura labial ao lóbulo da orelha e 
deste ao apêndice xifóide. 
Marcar com esparadrapo o tamanho medido da sonda a 
ser inserido; 

04. 
Dispor os materiais 
necessários de fácil 
acesso 

Toda a equipe 

O procedimento deve ser organizado de modo que o 
profissional realize sozinho o procedimento, por isso dispor 
todos os materiais próximos, e já deixá-los com os 
invólucros abertos: 

● Sonda gástrica; 
● Gaze; 
● Xilocaína gel; 
● Seringa de 20ml; 
● Estetoscópio; 
● Esparadrapo; 
● Saco coletor. 

Quando possível a equipe deve auxiliar ao enfermeiro 
durante o procedimento; 

05. 
Definir local de 
inserção 

Enfermeiro 

Avaliar indicações e contra-indicações para inserção de 
sonda orogástrica ou nasogástrica. 
Contra-indicações para sondagem nasogástrica: 

● Suspeita de trauma de base de crânio; 
● Traumas de face; 
● Obstruções nasais; 
● Sangramento nasal ativo; 
● Má formação de face. 

 
 

06. Realizar a sondagem Enfermeiro 

Lubrificar a extremidade da sonda e inseri-la na narina de 
escolha; 
Quando passagem da sonda na hipofaringe, fletir a cabeça 
do paciente, e solicitar que faça movimentos de deglutição, 
quando possível; 
Introduzir a sonda até a marca aferida; 
Posicionar a ponta da sonda aberta dentro do coletor 
plástico de 2000ml. 

07. 
Testar o 
posicionamento da 
sonda 

Enfermeiro 

Através da ausculta de ruídos hidroaéreos sobre a região 
epigástrica quando infusão rápida de 20 ml de ar pela 
sonda;  
*Recomenda-se aspirar à seringa antes de injetar ar no 
estômago do paciente (verificação de retorno gástrico) 
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08. Fixar a sonda Enfermeiro 

De modo a evitar o seu tracionamento e minimizar 
incômodos ao paciente;  
Fixá-la de modo a não ocorrer pressão sobre a borda da 
narina; 
Quando intoxicação exógena, após a infusão de carvão 
ativado pela sonda na unidade de atendimento, a sonda 
deve ser mantida fechada para maior efeito da substância, 
e a equipe deve ter maior atenção à possibilidade de 
vômitos. 

09. 
Higienizar o paciente 
e deixá-lo confortável. 

Enfermeiro 

Manter observação sobre o aspecto da drenagem, 
presença de náuseas e vômitos; 
Manter a sonda aberta pelos próximos 30 minutos, devido 
ao risco aumentado de vômito; 
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