
POP 19 - SONDAGEM  NASOGÁSTRICA 

Objetivo: Realizar inserção de sonda gástrica sem mandril por via nasal para 

alimentação, administração de medicamentos e drenagem de conteúdo gástrico. 

Execução: Auxiliares, técnicos de enfermagem e enfermeiros 

Material: 

1. Bandeja 

2. Luvas de procedimento; 

3. Sonda gástrica; 

4. Seringa 20 ml; 

5. Gel lubrificante hidrossolúvel ou anestésico gel à 2%; 

6. Micropore ou esparadrapo; 

7. Cordonê; 

8. Estetoscópio; 

9. Biombo; 

10. Equipamentos de Proteção Individual. 

Procedimento: 

1. Verificar a prescrição do médico para a inserção da sonda nasogástrica; 

2. Higienizar as mãos conforme POP 2; 

3. Preparar o material; 

4. Levar o material para a unidade do paciente; 

5. Explicar o procedimento ao paciente e/ou acompanhante; 

6. Fechar a porta ou colocar biombo para garantir a privacidade do paciente; 

7. Posicionar o paciente em decúbito dorsal e elevar a cabeceira da cama; 

8. Medir a sonda da ponta do nariz ao lóbulo da orelha e deste até o 

apêndice xifoide, acrescentar aproximadamente 2 cm à medida; 

9. Marcar o local da medida envolvendo a sonda com esparadrapo ou micropore; 

10. Calçar luvas de procedimento; 

11. Lubrificar a ponta da sonda com o gel lubrificante hidrossolúvel ou anestésico 

gel à 2%; 

12. Escolher em qual narina a sonda será introduzida; 

13. Introduzir a sonda na narina selecionada até chegar à demarcação da medida, 

solicitando ao paciente que degluta quando possível; 

14. Realizar testes de posicionamento: 1) conectar a seringa e aspirar um pouco de 

conteúdo gástrico com a seringa; 2) Injetar aproximadamente 20 ml de ar de 

maneira rápida e concomitantemente, colocar o estetoscópio sobre o estômago, 

procurando ouvir um ruído surdo borbulhante. 

15. Se os testes indicarem posicionamento correto da sonda, colocar o cordonê 

envolto à sonda e fixá-lo ao nariz e à região frontal com o micropore; 

16. Em caso de prescrição de drenagem de conteúdo gástrico, conectar a ponta da 

sonda direto no frasco coletor ou conectar a ponta da sonda em um equipo e este 

ao frascocoletor. 

 

OBSERVAÇÃO: 

Por parecer do COREN, sondas COM MANDRIL mesmo que seja a nível gástrico, 



somente poderá ser realizada pelo enfermeiro. 

Sondas COM MANDRIL mesmo que seja a nível gástrico deverá ser realizado Raio-X 

para confirmar posicionamento correto da sonda; 

Registro: Registrar o procedimento realizado, por qual narina a sonda foi introduzida, os 

testes de posicionamento da sonda, se ocorreram intercorrências durante o procedimento, 

data e horário do procedimento, carimbo e assinatura de quem realizou a técnica em 

prontuário ou Ficha de atendimento ambulatorial. 

 


