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RESUMO
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, descritiva e exploratória com o
objetivo de desenvolver tecnologia educativa em saúde para o cuidado
domiciliar de pacientes em uso de gastrostomia. Foi realizada em um
hospital universitário do sul do país. Participaram 8 enfermeiros
assistenciais da Clínica Cirúrgica 1 e do Centro Endoscópico e 3
cuidadores de pacientes portadores de sonda de gastrostomia. A coleta de
dados se deu por meio de entrevista semi-estruturada com o objetivo de
conhecer os cuidados e recomendações acerca do cuidado com a
gastrostomia segundo os enfermeiros, bem como as dificuldades ou
complicações no domicílio pelas quais passam pacientes/cuidadores que
manipulam a sonda de gastrostomia. Foi realizada também uma revisão
integrativa da literatura dos anos entre 2010 e 2016 com ao objetivo de
identificar e avaliar as evidências disponíveis sobre os cuidados ao
paciente em uso de gastrostomia e as dificuldades no ambiente domiciliar
que selecionou 12 artigos publicados. Para a análise dos dados utilizou-se
a análise temática associada a literatura revisada sobre o tema. Este estudo
resultou em um manuscrito intitulado Complicações e cuidados
relacionados ao manuseio da gastrostomia: revisão integrativa, e uma
tecnologia educativa em forma de cartilha intitulada Convivendo com
uma gastrostomia. Os dados evidenciaram que existe conhecimento sobre
o tema, porém, não há um consenso entre os enfermeiros quanto aos
cuidados com a gastrostomia havendo divergências entre as orientações
para a alta dadas aos pacientes/ familiares. As orientações para a alta
giram em torno da limpeza do estoma, lavagem da sonda, administração
da dieta. Os cuidadores revelaram dificuldades e dúvidas no ambiente
domiciliar, relacionadas aos cuidados básicos (limpeza da sonda, alimento
que pode ser administrado) e àquelas estruturais e de apoio (que
alimentação dar quando não é fornecida a dieta industrializada pelo
estado, onde conseguir uma nutricionista para alterar a dieta).

Complicações como obstrução da sonda, vazamentos pela inserção,
flogismo no estoma foram mencionadas. A revisão da literatura vem
embasar as realidades apresentadas, uma vez que os estudos mostram que
71,4% das gastrostomias apresentam processos infecciosos mostrando a
infecção periestomal e o deslocamento da sonda como as mais incidentes.
A cartilha foi construída com base nos dados identificados nas entrevistas
com os enfermeiros, pacientes/cuidadores e sustentados pela revisão de
literatura. Foram abordados: o que é a gastrostomia, indicação, uso para
alimentação /medicação, cuidados com o estoma, cuidados gerais,
principais complicações e sinais de alerta que necessitam atendimento
especializado; foi encaminhada a um designer gráfico que uniu texto e
figuras com a temática de cores selecionada, confeccionando o material.
Passou pela análise da banca e contou com a opinião de profissionais
(médico e enfermeiro que atuam no Centro Endoscópico e cuidadores,
que sugeriram correções e expressaram ser de grande auxílio a pacientes e
profissionais. Conclui-se que existe uma lacuna acerca dos cuidados de
enfermagem principalmente quanto as orientações para a alta e
monitoramento domiciliar. A capacitação das equipes de saúde para
melhor orientar pacientes/familiares, aliado à incorporação de tecnologias
de educação e melhoras nos processos de trabalho parece favorecer o
cuidado a este paciente.
Palavras-Chave: Gastrostomia. Enfermagem. Tecnologia educacional.
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1 INTRODUÇÃO
Em condições normais, a via de uso alimentar do ser humano
corresponde à oral. Porém existem patologias que podem alterar este
processo da alimentação, necessitando de outros meios para prover os
nutrientes necessários à manutenção da vida humana e das funções
orgânicas do corpo (MARTINI, 2013).
A evolução tecnológica e científica tem promovido, ao longo dos
anos, um avanço nos artefatos, técnicas e procedimentos no sentido de
otimizar e manter o aporte nutricional de uma pessoa por uma via
alternativa de alimentação, quando a via convencional não pode ser
utilizada pelo paciente. Para tal, foram desenvolvidas alimentações
artificiais, industrializadas, que seguem a um rigoroso padrão de
produção, armazenamento, administração, controle e avaliação que
podem se destinar ao trato gastrointestinal (enteral) ou por via parenteral
(BRASIL, 2000).
Os acessos enterais podem ser obtidos pela introdução de uma
sonda via nasal ou oral ou ainda pela cateterização gástrica
(gastrostomia) ou jejunal (jejunostomia). A sonda por via nasal ou oral
tem o objetivo de fornecer nutrientes por um curto prazo de tempo, em
torno de quatro à seis semanas. A via nasal representa o acesso mais
utilizado para a nutrição enteral (CERVO et al, 2014). Entretanto, a
cateterização gástrica por via percutânea ou cirúrgica (gastrostomia) é
indicada quando há a necessidade de fornecer nutrientes por um período
maior do que seis semanas (NAVES, 2014).
A gastrostomia surge então como um procedimento que visa
fornecer o aporte nutricional por um acesso direto ao estômago, através
da introdução cirúrgica ou endoscópica de uma sonda (SANTOS, 2011;
MARTINI, 2013).
Sua principal indicação refere-se à alterações no mecanismo de
deglutição e consiste na manutenção do aporte nutricional de longo
prazo em pacientes cuja via de alimentação principal (oral) mostra-se
insuficiente ou não acessível para manutenção das necessidades diárias
do paciente, devido a tumores das vias alimentares (laringe, faringe,
boca, entre outros), nas disfunções causadas por seqüelas neurológicas
(decorrentes de acidente vascular encefálico- AVE, traumas de face) ou
mesmo em pacientes que por doenças crônicas apresentam disfagia e
necessitam de suplementação alimentar (síndrome do intestino curto,
doença de crohn, síndromes de má absorção) e ainda nas condições de
catabolismo agudo (grandes queimados, síndrome da imunodeficiência
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adquirida-SIDA, fibrose cística, doença cardíaca congênita)
(CAPELLANES, 2010).
Outra importante indicação para a gastrostomia consiste no seu
uso para a descompressão gástrica temporária, principalmente em
cirurgias de grande porte em pacientes com distúrbios motores (atonia
gástrica, obstruções do trato de saída, bridas múltiplas) ou condições
paliativas, nas obstruções do trato gastrointestinal malignas
(carcinomatoses peritoneais, tumores obstrutivos e congelamento
pélvico) (CAPELLANES, 2010).
Estudo prospectivo que avaliou o perfil dos pacientes em uso de
via alternativa de alimentação em um hospital geral apontou que a
gastrostomia está entre as alternativas de escolha de uso nos doentes
neurológicos, principalmente por inapetência, tosse e engasgo e recusa
da dieta. Porém, seu uso ainda foi considerado baixo (1,74% na amostra
estudada) tendo sido relacionado possivelmente ao subdiagnóstico de
distúrbios nutricionais dos pacientes. Tal estudo concluiu que existe uma
baixa freqüência do diagnóstico de disfagia e falta de dados relacionados
ao contexto alimentar, indicando a pouca importância dada aos
distúrbios alimentares na unidade estudada (NOGUEIRA, 2012). Cervo
et al (2014) corroboram com estes dados quando colocam em estudo
realizado em um hospital do interior do Rio Grande do Sul, com
pacientes em uso de nutrição enteral, que dos 46 pacientes que
utilizaram terapia nutricional enteral, a gastrostomia correspondeu à
4,4% e a jejunostomia à 2,1%.
Anselmo (2013) em estudo que objetivou revisar as indicações e
complicações após a realização de gastrostomia cirúrgica observou que
entre 2007 e 2011, 86 pacientes foram submetidos à gastrostomia
cirúrgica para a nutrição enteral, apontando os homens como 88% dos
casos e idade média de 58,4 anos. Das complicações surgidas, 18,60%
foram consideradas menores, 19,76% graves e 9,3% resultaram em
óbitos peri-operatórios.
O Hospital Universitário (HU) em que atuo como enfermeira em
uma unidade
cirúrgica, realizou no ano de 2016 oito gastrostomias
endoscópicas percutâneas (HU/ UFSC, 2016). Porém, apesar do
moderado índice de instalação da sonda de gastrostomia na instituição
em questão, sabe-se que este artefato acompanhará os pacientes na
maioria dos casos durante toda a sua vida, o que demandará uma série de
cuidados que garantam o funcionamento adequado, sendo necessária
uma boa compreensão de como ocorrerão estes e como se dará sua vida
a partir da instalação da sonda.
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Atuando como enfermeira na unidade hospitalar já mencionada há
12 anos pude observar que há uma preocupação dos enfermeiros no que
diz respeito a como transmitir as orientações básicas para o domicílio
que garanta uma maior compreensão do paciente e/ou familiar em
relação aos cuidados com o uso da sonda de gastrostomia no momento
da alta hospitalar. Parece permanecer nos profissionais que orientam a
alta, a dúvida se realmente no momento em que o cuidado se fizer
necessário no ambiente domiciliar, este será executado da maneira
correta, ou seja, se houve a compreensão das orientações da maneira
adequada por este paciente e sua família. Dialogando com outras
profissionais enfermeiras que atuam em um centro de referência
oncológica do estado, confirmei que é freqüente a chegada de pacientes
em uso de gastrostomia com problemas advindos do manuseio
inadequado durante o processo alimentar domiciliar, que vão desde a
exteriorização acidental e/ou inadvertida da sonda até o rompimento do
balonete, por tentar introduzir água/ alimento na via de acesso a este.
Confirmando esta observação, Cotrim (2012) em seu estudo
descreve as dificuldades relatadas por cuidadores no manuseio da
gastrostomia em domicilio como a formação de granuloma e eczema de
contato, deterioração do material, saída do botão de gastrostomia ou de
conteúdo gástrico, dificuldade no acesso aos cuidados de saúde e
limitações na prática de atividades de reabilitação funcional que foram
levantadas por 67% dos cuidadores.
Naves (2014), em seu estudo que objetivou caracterizar a
população dos usuários submetidos a intubação gástrica no domicílio e
comparar a incidência e a classificação das extubações entre o grupo
pediátrico e adulto/idoso, observou que quanto às extubações não
planejadas, 100% foram por rompimento do balonete no grupo
pediátrico e 14% no grupo adulto reforçando empiricamente essa
complicação.
Strauss (2014) na pesquisa que objetivou identificar o cuidado do
enfermeiro e dos cuidadores na administração de medicamentos por
gastrostomia identificou que 100% não lavavam a sonda antes da
administração e apenas 18,8% lavavam a sonda entre os medicamentos
administrados no mesmo horário. Ainda neste estudo, o autor destaca
que 12% dos cuidadores relatam não ter recebido orientações dos
profissionais de saúde quanto à administração de medicamentos por
gastrostomia e que a obstrução da sonda após a administração desses
medicamentos foi relatada por 43,75% dos entrevistados.
Mela, Zacarin e Dupas (2015) corroboram quando ressaltam que a
falta de conhecimento e de treinamento quanto aos cuidados específicos
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para o domicílio representaram os principais contratempos às famílias de
crianças e adolescentes submetidos à gastrostomia.
De tal fato emergiu a preocupação de que os pacientes podem
estar tendo dificuldades domiciliares no manuseio da gastrostomia que
independentemente da causa, podem estar vinculadas à uma baixa
adesão e/ou compreensão das orientações fornecidas ou mesmo sobre a
qualidade destas, o que é reforçado por Romanzini (2010) que concluiu
que as orientações fornecidas para a alta não foram bem entendidas por
sua população para a realização do autocuidado em domicílio.
Com base no relato de dificuldades dos profissionais no ambiente
domiciliar, no manuseio da gastrostomia, do relato dos profissionais que
atuam ambulatorialmente no atendimento desses pacientes, aliado aos
estudos que demonstram essas ocorrências, surgiu em mim a
preocupação com a orientação para a alta hospitalar deste paciente/
familiar, no sentido desta não estar sendo eficiente para garantir um
adequado uso do equipamento no ambiente domiciliar, favorecendo sua
vida nos aspectos alimentar/físico, psicológico e social.
A alta hospitalar faz parte da práxis do enfermeiro assistencial.
Quanto melhor a comunicação neste momento, melhor a saúde
emocional do paciente, a resolução dos sintomas e a recuperação do seu
estado funcional. Isto envolve a qualidade das instruções que podem
maximizar a aderência do paciente às recomendações profissionais,
otimizar o autocuidado e evitar complicações. Quesitos como a
explicação da doença, o curso esperado, o autocuidado, as instruções
sobre as medicações, complicações que possam surgir, intervalo para
retorno agendado, cuidados neste intervalo, oportunidades para
questionamentos e a confirmação do entendimento pelo paciente/
familiar são essenciais para minimizar complicações no período de
afastamento das equipes de saúde (VASHI, RHODES, 2011). Os autores
em seu estudo observaram que as orientações de alta foram dadas por
médicos ou enfermeiros; que as oportunidades para questionamentos
pelo paciente ou familiar eram mínimas no momento em que a alta
estava sendo orientada, e que apenas 22% dos profissionais confirmaram
a compreensão das orientações com os pacientes/ familiares.
Na unidade em que atuo, o processo de alta hospitalar de
pacientes em uso de gastrostomia ocorre de forma fragmentada e não
padronizada, com informações aleatórias durante o cuidado ao paciente e
conforme o questionamento desse, e mais formalmente somente no dia
da alta. Neste dia, nos momentos em que são realizados os últimos
ajustes da alta, passam-se as informações acerca da dieta, troca de
curativo, manipulação da sonda, orientações sobre medicamentos a
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serem usados no domicílio e demais encaminhamentos. É neste
momento que ocorrem as orientações para alta ao paciente juntamente
com um familiar. São entregues por escrito orientações gerais sobre
cuidado com a ferida operatória, banho e complicações a serem
observadas como emergências, retornos médicos, os medicamentos que
serão usados e explicados seu uso, porém não é disponibilizado nenhum
material de orientação especificamente para o uso da gastrostomia que
possa ser consultado no domicílio em caso de dúvidas. Neste momento,
atuam também a equipe de nutrição orientando sobre a obtenção da dieta
e/ou a formulação caseira da dieta, e o serviço social auxiliando nos
encaminhamentos de perícia, transporte do paciente, obtenção da dieta
via Sistema Único de Saúde- SUS, entre outros.
Percebo que esta prática é realizada sob uma atmosfera de pressão
em que o enfermeiro precisa realizar orientações importantes em curto
período de tempo, sofrendo interrupções a todo instante por outras
ocorrências no setor de trabalho, já que muitas vezes atua sozinho na
unidade de internação. A lacuna no cuidado também é percebida por
parte do paciente e familiar, que necessitam entender rapidamente como
se dará sua alimentação e vida a partir daquele momento, talvez sem se
dar conta ao certo de qual será seu enfrentamento domiciliar
posteriormente. Aliado a isto, tem a ansiedade em ir para casa, muitas
vezes exposta na fala desses pacientes e familiares que interrompem as
orientações dizendo que em qualquer dúvida procurarão a unidade
básica.
Samuels Kalow (2012) coloca que no momento da alta, há
necessidade de informações verbais e escritas compreensíveis,
oportunizar espaço para fazer perguntas, de auto-gestão de planos pelo
paciente/ familiar e fornecer instruções claras sobre a continuidade do
acompanhamento. Este autor analisou a inclusão de orientações escritas,
além das verbais, como importantes para facilitar a compreensão do
paciente contribuindo também para a educação em saúde.
Vashi e Rhodes (2011) corroboram com estas recomendações,
quando colocam que instruções verbais para a alta são muitas vezes
incompletas. Nietsche (2012) reforça que há necessidade de uma
ampliação das estratégias de educação em saúde para a alta hospitalar
visando melhor planejamento e continuidade do cuidado prestado.
Naves (2014) retoma o entendimento da RDC 63/2000 (BRASIL,
2000) que sanciona o Regulamento Técnico quanto aos requisitos
mínimos para a terapia nutricional enteral (TNE), o qual dispõe como
competência do enfermeiro a orientação ao paciente e à família e/ou ao
responsável legal sobre a utilização e controle da TNE.
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O Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe é ainda mais
específico quando emite o parecer técnico 02/2016 no qual dispõe como
competência do enfermeiro “Prescrever os cuidados de enfermagem
inerentes à Terapia de Nutrição Enteral, em nível hospitalar,
ambulatorial e domiciliar” (COREN/ SE, 2016, p.1).
Orientar um paciente ou familiar sobre os cuidados que deverão
ser mantidos no ambiente domiciliar no momento da alta hospitalar
torna-se, a partir de então, uma tarefa que requer sensibilidade quanto ao
nível de entendimento destes e quanto à complexidade das informações
que serão repassadas. A maneira de orientar e o que orientar, o tempo
destinado a esta tarefa, o uso de material acessório fazem toda a
diferença na compreensão final obtida e no cuidado domiciliar
executado.
Braga (2011) coloca que o planejamento da alta é uma importante
preocupação no sentido de tentar garantir a continuidade do tratamento e
reduzir as reinternações. É percebido como uma importante ferramenta
se dispõe de tecnologias educativas.
Mendes (2014) em seu estudo que objetivou elaborar cartilhas
educativas com orientações para pacientes em alta hospitalar concluiu
que a comunicação entre profissional e paciente é deficiente; reforça a
importância de as atividades educativas serem adaptadas aos interesses e
necessidades de cada ser, sua capacidade e conhecimentos pré-existentes
e que estas sejam aplicadas de forma sistematizada e estruturada. Coloca
ainda que a construção de um material educativo que contenha uma
linguagem facilitadora e informações fidedignas favorece o processo de
educação em saúde bem como a autonomia do leitor.
A cartilha pode ser uma ferramenta utilizada como um guia para o
autocuidado, bem como auxiliar o processo de alta e preparo do paciente
e família para o domicílio, além de se constituir um elo entre os
profissionais da instituição que prestam este cuidado e os pacientes,
como forma de minimizar as dúvidas e diminuir ansiedades acerca da
alta e dos cuidados no domicílio.
Com base na afirmativa acima, senti-me na necessidade de
repensar e resgatar a prática da alta hospitalar assistida ao paciente em
uso de gastrostomia e seu familiar, uma vez que incompreensões podem
estar levando o paciente ao comprometimento alimentar e nutricional em
seu domicílio. Para este propósito, levanto então a seguinte pergunta de
pesquisa: quais os cuidados com a gastrostomia que os pacientes e/ou
familiares necessitam compreender para a alta hospitalar?
Seguindo essa linha de estudo, esta pesquisa visa contribuir para o
resgate e a padronização de orientações para a alta hospitalar de
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pacientes em uso de gastrostomia, através do fornecimento de material
educativo que possa ser utilizado pelo paciente e seus familiares quando
de dúvidas relacionadas ao cuidado do paciente e manuseio da
gastrostomia no ambiente domiciliar.
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2 OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GERAL
Desenvolver tecnologia educativa em saúde para o cuidado
domiciliar de pacientes em uso de gastrostomia.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Elencar com os enfermeiros os cuidados com a gastrostomia
que os pacientes e/ou familiares necessitam compreender
para a alta hospitalar.
- Identificar junto aos pacientes e cuidadores as principais
dificuldades e/ou dúvidas no ambiente domiciliar quanto ao
uso da sonda de gastrostomia.
- Conhecer o estado da arte em relação aos principais cuidados
indicados ao paciente em uso de gastrostomia através de uma
Revisão Integrativa.
- Elaborar uma cartilha de orientações de cuidado domiciliar
para a alta hospitalar de pacientes em uso de gastrostomia.
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3 SUSTENTAÇÃO TEÓRICA
Nesta seção é apresentada a revisão narrativa da literatura sobre o
tema gastrostomia e seus cuidados. Para tanto, serão discutidos os
seguintes tópicos: alimentação como necessidade vital, gastrostomia,
complicações e cuidados de enfermagem, o papel educador do
enfermeiro na alta hospitalar e a tecnologia educativa.
Revisar a literatura serve a vários propósitos no processo da
pesquisa, além do importante papel no caminho do desenvolvimento de
uma prática baseada em evidências. Objetiva, dentre outros, reunir os
conteúdos recentes e abrangentes sobre o tema, inspirar novas idéias e
identificar lacunas para estudos posteriores. A integração narrativa
tradicional dos dados compõe um dos tipos de revisão mais comum que
objetiva combinar e sintetizar as descobertas (POLIT, 2011).
3.1 ALIMENTAÇÃO COMO NECESSIDADE VITAL
O corpo humano para seu funcionamento adequado necessita de
energia que é fornecida através do metabolismo de nutrientes. A
alimentação consiste na introdução de elementos nutritivos no
organismo e como tal, é atividade essencial uma vez que fornece o
suporte nutricional necessário ao corpo para manter as atividades
cotidianas. A quantidade necessária diária é específica para cada
indivíduo, e dependerá do seu ciclo de vida, intensidade de suas funções
vitais e seu ritmo de atividade e repouso. Fazem parte da alimentação
processos físico-químicos da ingestão, digestão e absorção de nutrientes
essenciais como carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas, sais
minerais e água (MARTINI, 2013).
Tais processos podem sofrer interferências de fatores internos e
externos, que vão desde as dificuldades de mastigação até doenças
avançadas que impedem a correta absorção dos nutrientes fornecidos ao
organismo (MARTINI, 2013). Nesses casos, a definição casuística da
dificuldade de alimentação e nutrição torna-se primordial para a escolha
da melhor forma de fornecer o aporte nutricional adequado para o
indivíduo.
Existem formas diferenciadas de fornecer nutrientes ao corpo
humano, cuja principal via é a oral, que é quando o indivíduo ingere e
deglute os alimentos. Uma segunda opção de aporte nutricional é através
da inserção de um tubo pelo nariz até o estômago ou jejuno (nutrição
enteral); outra opção de nutrição enteral ainda é a introdução de uma
sonda diretamente no estômago ou jejuno (gastrostomia ou
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jejunostomia). Estas últimas sendo indicadas quando a necessidade da
nutrição via enteral for superior há 30 dias, podendo ser temporária ou
permanente. Uma terceira opção corresponde ao fornecimento de
nutrientes por via parenteral (nutrição parenteral) (MARTINI, 2013).
A Resolução nº 63 de 06/07/2000 da ANVISA/MS define
nutrição enteral como
alimento para fins especiais, com ingestão
controlada de nutrientes, na forma isolada ou
combinada, de composição química definida ou
estimada, especialmente formulada e elaborada
para uso por sondas ou via oral, industrializado ou
não, utilizada exclusiva ou parcialmente para
substituir ou complementar a alimentação oral em
pacientes desnutridos ou não, conforme suas
necessidades nutricionais, em regime hospitalar,
ambulatorial ou domiciliar, visando a síntese ou
manutenção de tecidos, órgãos ou sistemas
(BRASIL, 2000, p. 3).

A decisão pela implantação de uma sonda de gastrostomia como
forma de aporte nutricional enteral deve levar em conta a idade, estado
clínico/ nutricional do paciente, as comorbidades, o benefício à longo
prazo para este e sua família e a presença de uma rede de apoio familiar/
domiciliar para o manejo dos cuidados relacionados à este procedimento.
Riscos de complicações e morte devem ser avaliados individualmente
(FRIGINAL-RUIZ, LUCENDO, 2015).
Apesar dos riscos, o estudo de Cotrim (2012) reforça que tem sido
bem aceita a introdução de uma sonda de gastrostomia principalmente
como possibilidade de melhora no aporte nutricional do paciente,
reduzindo a ansiedade do cuidador no momento da alimentação.
3.2 GASTROSTOMIA
A gastrostomia é um procedimento que visa acessar a luz do
estômago para a introdução de uma sonda pela parede abdominal, de
forma temporária ou definitiva, objetivando a alimentação prolongada
ou a descompressão digestiva (SANTOS, 2011).
Em sua nomenclatura, utiliza o radical “stomia” que vem da
palavra estoma que significa “boca” e tem origem grega (SILVA, 2011).
Este dispositivo representa maior conforto ao paciente do que a
sonda nasoenteral (SNE) por permitir maior mobilidade, não interferir na
respiração e por manter os mecanismos de limpeza fisiológicos das vias
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aéreas (SANTOS, 2011). Envolve também a questão estética relacionada
à exposição do problema do paciente o que permite ser amenizada com a
utilização de roupas com modelos que não evidenciam o dispositivo
(PETROIANU, MIRANDA, OLIVEIRA, 2008).
As primeiras gastrostomias com sucesso datam de 1839, quando
Sedillott realizou o procedimento em cães. Em 1846 tentou realizar o
mesmo procedimento em três pessoas, mas não houve êxito, acarretando
na morte dessas. Em 1876, Verneoil fez a primeira gastrostomia com
sucesso em humanos. De lá para cá, houve sugestão de modificações nas
técnicas, que foram sendo aprimoradas e desenvolvidas novas maneiras
de fazer a gastrostomia, como a técnica de Witzel, de 1891, na qual é
confeccionado um túnel subseroso sobre a sonda. Stamm em 1894
descreveu uma das técnicas mais usadas até hoje na história da
gastrostomia cirúrgica, que consiste na confecção de uma sutura em
bolsa para invaginar a sonda introduzida no estômago. Quase 100 anos
após, Gauderer, et al (1980), descreveram a técnica da gastrostomia
endoscópica percutânea, a qual veio modificar radicalmente a técnica
para a confecção de gastrostomias (ANSELMO et al, 2013).
As indicações para a realização de uma gastrostomia envolvem a
descompressão gástrica, com uso temporário de uma gastrostomia, como
complemento à cirurgias abdominais de grande porte nas quais
pressupõe-se o maior risco de ocorrência de íleo adinâmico, estase
gástrica ou fístulas (SANTOS, 2011). Capellanes (2010) reforça sua
indicação para descompressão nos casos de distúrbios motores (atonia
gástrica, obstruções do trato de saída, bridas múltiplas) ou condições
paliativas, nas obstruções do trato gastrointestinal malignas
(carcinomatoses peritoneais, tumores obstrutivos e congelamento
pélvico).
A segunda e talvez a principal indicação para a gastrostomia
corresponde à manutenção do aporte nutricional, quando estão mantidas
as condições de funcionamento do trato gastrointestinal. Neste caso, a
gastrostomia pode ser temporária ou permanente. É temporária quando o
acesso ao trato digestório encontra-se temporariamente prejudicado,
visando sua recuperação, como por exemplo no câncer de esôfago, no
megaesôfago, na estenose cáustica, entre outros. Porém existem casos
como na terapêutica paliativa das neoplasias avançadas irressecáveis de
faringe e esôfago, nas quais não se consegue o acesso gástrico por via
endoscópica; nas doenças neurológicas que afetam a motilidade de
língua, da faringe e do esôfago, comprometendo a deglutição e o apetite,
nos quais a necessidade de manutenção de uma via de acesso alimentar
alternativa torna-se crucial à manutenção da vida e/ ou conforto no
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atendimento às necessidades alimentares e nutricionais do indivíduo.
Para situações como essas, é indicado a gastrostomia permanente
(SANTOS, 2011).
A gastrostomia também está indicada na suplementação alimentar
a longo prazo de pacientes com disfagia, síndromes do intestino curto,
doença de crohn ou outras síndromes de má absorção ou em condições
de catabolismo agudo, como ocorre nos pacientes vítimas de grandes
queimaduras, na síndrome da imunodeficiência adquirida- SIDA, na
fibrose cística ou doenças cardíacas congênitas (CAPELLANES, 2010).
Estudo randomizado com 86 pacientes submetidos a gastrostomia
realizado por Anselmo et al ( 2013) aponta que todas foram indicadas
para nutrição enteral, não aparecendo nenhuma por indicação de
descompressão gástrica, sendo mais freqüentes no sexo masculino.
E ainda assim existem os casos em que a mesma gastrostomia
pode ser utilizada em dois momentos distintos de um mesmo tratamento
pós-operatório, em um momento como forma de descompressão e no
momento seguinte como via de administração alimentar (SANTOS,
2011).
Quanto às contra-indicações, Capellanes (2010) relata que desde
as condições do estado geral do paciente, as comorbidades, anomalias
anatômicas ou outras, podem contra-indicar momentânea ou
permanentemente a indicação de uma gastrostomia.
A gastrostomia endoscópica percutânea (GEP) possuí contraindicações absolutas como as obstruções completas do trato
aerodigestivo superior, que impossibilitam o acesso ao estômago,
impossibilidades de aposição da parede do estômago com a abdominal,
coagulopatias não corrigidas, sepse grave, instabilidade hemodinâmica,
bem como a curta expectativa de vida vem ganhando significância na
decisão pela GEP, bem como quando o retorno à alimentação por via
oral é esperado num prazo inferior a quatro semanas. Outras contraindicações sugeridas são aquelas que impossibilitam qualquer
procedimento endoscópico (CAPELLANES, 2010).
Entre as condições que impossibilitam momentaneamente a
gastrostomia, porém são passíveis de estabilização e/ou correção estão as
hepatopatias descompensadas, peritonites, coagulopatias tratáveis,
hepatomegalias, varizes esofágicas, cirurgias prévias no quadrante
superior do abdome, úlceras gástricas, entre outras (CAPELLANES,
2010). Santos (2011) ainda coloca a ascite, e obesidade mórbida, doença
sistêmica grave ou obstruções mecânicas ao esvaziamento gástrico como
contra-indicações relativas ao procedimento.
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A idade avançada (acima de 75 anos) e a presença de
comorbidades debilitantes (doença neurológica, tumores da cavidade
orofaríngea, AVC, entre outras) são condições que necessitam de uma
avaliação criteriosa para a inserção de um tubo de gastrostomia devido à
taxa de mortalidade ser elevada neste segmento (59,5% após 18 meses) e
não haver garantia de redução nas pneumonias por aspiração (BAEZAMONEDERO et al, 2015).
Na prática clínica, tem-se mantido o paciente internado por 24 ou
48hs após a colocação da sonda de gastrostomia para avaliar o início da
dieta enteral e possíveis complicações imediatas que possam surgir,
como dor abdominal, náuseas, êmese, entre outras. Porém, já existem
relatos de estudos que tem comprovado que a alimentação precoce,
seguindo alguns critérios, é segura e garante a alta hospitalar no mesmo
dia da instalação de uma gastrostomia, como no estudo de Sabir (2014)
que objetivou relatar os resultados da alimentação enteral precoce em
pacientes com câncer após a colocação de uma gastrostomia
ambulatorial guiado por fluoroscopia percutânea. Concluiu que dos 98%
de pacientes que preenchiam os critérios para alimentação precoce, 93%
tiveram boa tolerância após um intervalo médio de 4 horas entre o fim
do processo de inserção da sonda e o início da alimentação reforçando
que esta boa aceitação da alimentação precoce elimina a necessidade de
internação hospitalar desse paciente.
As formas de introdução de uma sonda de gastrostomia podem
variar e vão depender das condições físico-clinicas do paciente e da
disponibilidade dos procedimentos nos serviços de saúde. Atualmente, a
inserção pode ocorrer via cirurgia aberta (laparotomia), via endoscópica
- GEP, via laparoscopia, ou via radiológica (LIVINGSTON, 2015).
A GEP vem sendo a mais popular em muitos centros por ser de
inserção rápida e não envolver incisões (SANTOS, 2011;
LINVINGSTON, 2015). A GEP representa menor risco ao paciente,
porém sua introdução depende da possibilidade de acessar o estômago
por endoscopia, o que pode estar prejudicado por tumores do trato
digestivo superior, da cabeça e pescoço, estenoses de esôfago,
impossibilidade de justapor a parede gástrica à parede abdominal por
ascite, tumores, obesidade, aderências e ressecção gástrica prévia, entre
outros (ANSELMO et al, 2013). Consiste na inserção de um cateter para
alimentação gástrica por acesso endoscópico. Utilizada quando a via oral
não é possível ou o uso de sondas (orogástricas ou nasogástricas) não
são bem tolerados ou estão contra-indicados. É um procedimento rápido
que não requer hospitalização, sendo menos invasivo que a gastrostomia
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por laparotomia e pode ser feito fora do bloco cirúrgico (PETROIANU,
MIRANDA, OLIVEIRA, 2008).
Os benefícios com a gastrostomia podem ser vislumbrados nos
resultados do estudo de Cotrim (2012) que avaliou o impacto da
gastrostomia na vida de pacientes e cuidadores, cujos cuidadores
principais apontam como benefícios na alimentação o tempo reduzido
para esta (máximo 20 min), reduziu em 25% o que antes correspondia a
100% a sensação no cuidador de que a alimentação era difícil, dolorosa e
que provocava irritação para o doente. Reduziu a dificuldade de
promover a alimentação relatada pelo cuidador que era de 87,5% e
passou para 12,5%; a administração de medicamentos que foi citada
como difícil em todos os casos, passou a ser relatada como sem
dificuldades após a colocação da GEP, bem como a alimentação em
público. Neste estudo, 89% dos cuidadores consideraram benéfica ao
doente a colocação da gastrostomia com melhoria na sua qualidade de
vida após o procedimento.
A gastrostomia aberta simples é uma técnica usada para
gastrostomias temporárias ou definitivas, quando a GEP estiver contraindicada. Pode ser com anestesia local ou geral. Inicia com uma pequena
incisão mediana ou transversal subcostal esquerda, onde uma sonda é
colocada através da parede anterior do estômago e presa por uma sutura
em bolsa (técnica de Stam) ou recoberta com túnel de parede gástrica
(técnica de Witzel) e depois exteriorizada por contra-abertura no
hipocôndrio esquerdo. O estômago é preso ao peritônio parietal com
pontos separados ou com uma sutura em bolsa. Este túnel, em ambas as
técnicas, serve para evitar o vazamento do conteúdo gástrico. A parede
interna do túnel é formada por serosa e este canal obstrui rapidamente
quando a sonda é retirada (PETROIANU, MIRANDA, OLIVEIRA,
2008).
Outra opção de inserção de uma sonda de gastrostomia é o
procedimento laparoscópico, que consiste em uma via de acesso
alternativa, que objetiva o tratamento cirúrgico com a menor agressão. É
uma cirurgia minimamente invasiva, na qual o acesso as cavidades
corpóreas se faz por meio de incisões mínimas. Envolve equipamento
óptico, que acoplado à microcâmera, capta imagens da cavidade
peritoneal e as envia à monitores de videoimagem de alta resolução. Fazse uma incisão de 1 cm na região umbilical, introduz a agulha de Veress
e insulfla-se o CO², que formará o pneumoperitônio para posterior
introdução de trocartes e confecção da gastrostomia (GOFFI et al, 2004).
A gastrostomia percutânea guiada por radioscopia consiste, como
o nome sugere, na gastrostomia percutânea realizada com auxílio
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radioscópico exclusivo, feito quando não há a possibilidade de controle
endoscópico. É uma técnica de radiologia intervencionista, ainda pouco
utilizada, que requer um radiologista experiente. Envolve a punção do
estômago cheio de ar guiado por fluoroscopia, ultra-sonografia ou
tomografia, que é confirmada pela injeção de contraste hidrossolúvel na
cavidade gástrica por punção; após é feita a passagem de fio-guia e
dilatação do trajeto gastrocutâneo, com o cateter sendo introduzido no
estômago e posterior fixação externa (PETROIANU, MIRANDA,
OLIVEIRA, 2008).
Aliado a técnica de inserção de uma sonda de gastrostomia estão
os dispositivos utilizados os quais vêm evoluindo para melhor atender a
necessidade dos pacientes.
Os cateteres ou sondas de gastrostomia podem ser de plástico
(poliuretano), látex, silastic ou silicone. Em razão do custo, ainda são
bastante usadas sondas de Folley de borracha ou sondas (ou drenos) tipo
Malecot ou Pezzer, porém existem alternativas específicas para
gastrostomia com melhor qualidade (Bard, Cook, Mic/ Kinberly-clark,
AMT, Kendall/Tico, entre outras) que são mais caras, entretanto
possuem vantagens técnicas (PETROIANU, MIRANDA, OLIVEIRA,
2008).
Na gastrostomia por cirurgia aberta ou endoscópica percutânea é
inserida uma sonda gástrica (cateter ou tubo) com um dispositivo
limitador intragástrico (balão insuflável ou outro limitador não
insuflável) que vai evitar a saída da sonda e ajudar a manter a parede
gástrica contraposta à parede abdominal. Um limitador externo (anel ou
dispositivo plástico da própria sonda, ou uma sutura ou improvisado
com esparadrapo) evita a migração da sonda para dentro do duodeno
e/ou o afastamento do estômago da parede abdominal, o que conferiria
um risco de desabamento da gastrostomia com vazamento de secreção
gástrica para o peritônio (PETROIANU, MIRANDA, OLIVEIRA,
2008).
As sondas ou cateteres podem ter diâmetros que são 12, 14, 16 ou
18 FR para crianças e de 20 à 26 FR em adultos, sendo 1FR= 3mm de
diâmetro interno. Existem Kits especialmente preparados para as
colocações por endoscopia (PETROIANU, MIRANDA, OLIVEIRA,
2008).
As sondas tipo botão (G- bottons) ou sondas curtas estão
indicadas após a terceira semana (tipo Mic-Key) a oito semanas (tipo
Bard), quando o trajeto da gastrostomia fica maduro podendo ser
substituído pelo dispositivo do tipo botão. Trata-se de uma sonda curta
com o comprimento exato entre o balão interno (ou outro limitador
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interno) e a pele, ficando externamente, apenas um conector em forma
de botão com uma tampa que permite acoplar intermitentemente o
cateter extensor, para a administração da dieta. Tais G-bottons possuem
um sistema de válvula antirefluxo e alguns vêm com acessório que
permite uma eructação artificial. Estão disponíveis em tamanhos e
calibres entre 12 e 24 FR (de 2 em 2) e vários comprimentos (distância
da parede do estômago à pele) para cada calibre. Essa medida é feita
com auxílio de um medidor, varia com o comprimento do túnel gástrico
e a espessura da gordura subcutânea e deve ser refeita cada vez que o
botton for inserido. Nesses bottons são adaptadas as sondas para a
administração da nutrição por conectores específicos de cada sonda,
clampes e injetores (PETROIANU, MIRANDA, OLIVEIRA, 2008).
A permanência da sonda não tem período definido e a troca
rotineira não é necessária e não há intervalo de tempo definido na
literatura estando esta situação relacionada à presença de complicações
ou decisão do cirurgião e equipe de saúde, por fatores como ruptura,
deterioração ou oclusão da sonda entre outras (COREN/SP, 2013).
3.2.1 Complicações da gastrostomia e cuidados de enfermagem
Por ser um procedimento com vistas a garantir o suporte
alimentar necessário ao paciente, nos casos de esta ser a indicação
principal, a gastrostomia é vista como uma alternativa necessária e
fundamental pela família. Entretanto, por esta mesma razão, qualquer
complicação relacionada a ela se torna motivo de grande estresse
familiar (SANTOS, 2011).
Cotrim (2012) reforça que a gastrostomia endoscópica percutânea
não é um procedimento inócuo mas sim um procedimento que pode
trazer complicações. Anselmo (2013) corrobora colocando que a
gastrostomia cirúrgica não é um procedimento isento de complicações e
mortalidade; que antes da indicação do procedimento, todas as
orientações devem ser feitas individualmente para pacientes e familiares
visando reduzir as complicações e maximizar os benefícios da
gastrostomia.
Apesar de gastrostomia ser um procedimento considerado mais
simples, a mortalidade por complicações entre os pacientes com
gastrostomia é de 0,5 à 1% (PETROIANU, MIRANDA, OLIVEIRA,
2008). O estudo de Zopf et al (2011) que objetivou mapear preditores de
mortalidade concluiu que após 30 dias da instalação da GEP, a maior
taxa de mortalidade estava associada à idade avançada, um baixo Índice
de Massa Corporal (IMC) e a presença de diabetes mellitus.
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As principais complicações sistêmicas relatadas com o uso da
gastrostomia são a predisposição ao refluxo gastroesofágico, aspiração e
pneumonia. Complicações locais envolvem a incontinência da estomia,
infecções de parede abdominal e trocas de sondas. As incontinências dos
estomas são fator importante para as infecções cutâneas periestomal,
contaminação e infecções peritoneais. O estoma pequeno e alto no
estômago permite troca fácil da sonda e menor ocorrência de
incontinência (SANTOS, 2011).
Outra complicação que pode ocorrer é a migração interna da
sonda, a qual pode passar através do piloro ou ir em direção à cárdia o
que pode ser suspeitado na vigência de vômitos intensos e de diminuição
da parte externa da sonda (STRAUSS, 2014). Nesse sentido, estar atento
a qualquer modificação na marcação dos centímetros na parte externa da
sonda, interromper a dieta e comunicar caso haja alterações são cuidados
fundamentais que devem ser observados por profissionais ou cuidadores
(PETROIANU, MIRANDA, OLIVEIRA, 2008).
O refluxo gastroesofágico é um problema que pode ocorrer
quando há o retorno do conteúdo gástrico ao esôfago, causando sintomas
e/ou complicações (HENRY, 2014). Pirose mais de uma vez na semana,
amargor na boca além das associações com o sexo feminino, estresse e
idade avançada foram identificados no estudo de Henry (2014) que
objetivou atualizar o manuseio da doença do refluxo gastroesofágico
(DRGE), as novas tendências de diagnóstico e tratamento.
O mecanismo facilitador mais relevante da DRGE é o
relaxamento transitório do esfíncter inferior do esôfago, que ocorre
quando há distensão do fundo gástrico por alimento ou gás, podendo
durar de 5 à 35 semanas, sem guardar relação com a deglutição. Outros
mecanismos envolvem a hipotonia do esfíncter inferior do esôfago,
alteração na barreira anti-refluxo gastroesofágico decorrente de hérnia
hiatal por deslizamento, peristaltismo esofagiano inadequado, lesão da
mucosa esofagiana, obesidade, gravidez e uso de estrógenos (HENRY,
2014).
No uso de sonda de gastrostomia há possibilidade de aspiração e
pneumonia relacionada ao refluxo gastroesofágico (que pode piorar com
a gastrostomia) e com o reflexo de tosse e/ou engasgo deprimido, o que
é freqüente em idosos e pacientes neurológicos. Com a eminência deste
risco, pode-se preferir uma gastrostomia ou jejunostomia de inserção
laparoscópica, seja pelo posicionamento mais distal no jejuno (na
jejunostomia), ou pelo acréscimo de técnica anti-refluxo à gastrostomia
(SANTOS, 2011).
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Segundo Matsuba et al (2011), as recomendações para evitar a
aspiração alimentar consistem em elevar a cabeceira da cama em 30 à
45º, manter boa higiene oral, avaliação regular do posicionamento e
tolerância da sonda, controle rigoroso de glicemia, correções das
alterações eletrolíticas, minimização do uso de narcóticos, uso de
sistema de infusão contínua de alimentação, e posicionamento da sonda
enteral além do ligamento de Treitz.
Ainda relacionado a complicações da gastrostomia, não é
incomum o surgimento de dermatites de contato relacionadas à
incontinência da estomia que provocam irritação, hiperemia, maceração,
escoriação, abrasão ou úlcera superficial e estão associadas ao efeito das
enzimas e ácidos de secreções gástricas. Contaminações secundárias
(por cândida) são freqüentes, principalmente em crianças e
imunodeprimidos, bem como as celulites e abcessos que necessitam de
tratamento (PETROIANU, MIRANDA, OLIVEIRA, 2008)
A incontinência e infecções de pele também podem ocorrer
quando as dimensões do botton forem inadequadas. Conforme o usuário
da gastrostomia ganhar peso, aumenta a espessura da parede abdominal,
o que vai exigir a troca por um dispositivo mais comprido
(PETROIANU, MIRANDA, OLIVEIRA, 2008).
A peritonite é outra grave complicação e se não for tratada pode
evoluir para sepse. Esse tipo de ocorrência está relacionado com a
contaminação e infecção intra-abdominal, talvez associada à presença de
fístula gástrica ou passagem do anteparo plástico interno através da
parede gástrica (por necrose ou ulceração da parede do estômago)
possibilitando o vazamento do conteúdo gástrico para a cavidade
abdominal. Exige a suspensão imediata da dieta, estudo radiológico para
a confirmação de fístula e a cirurgia para corrigir a fístula
(PETROIANU, MIRANDA, OLIVEIRA, 2008).
Problemas mecânicos com o dispositivo também podem ocorrer,
como a exteriorização da sonda. Geralmente ocorrem por trações
acidentais com ruptura do balão ou relaxamento do estoma. Uma nova
sonda (ou a mesma após higienizada) deve ser introduzida em poucas
horas (4 à 6 horas) para evitar que o orifício se feche. Há casos em que o
estoma está muito dilatado e é necessário aguardar para que ocorra o
fechamento parcial até atingir o calibre da sonda, para então ser
reintroduzida e fixada (PETROIANU, MIRANDA, OLIVEIRA, 2008).
Uma atenção especial a este tema deve ser dada nas orientações aos
pacientes e familiares no sentido de reconhecer a exteriorização da sonda
no ambiente domiciliar, visto que o período de oclusão do trajeto é curto
o que pode favorecer o extravasamento de dieta fora do reservatório
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gástrico com risco para complicações graves como peritonites, infecções
e sepse, além de um período de subnutrição ao paciente na espera de
colocação cirúrgica de uma nova sonda (COREN/SP, 2013).
Com relação às trocas da sonda de gastrostomia, um estudo
realizado por Lee (2013) que objetivou comparar as complicações da via
percutânea e endoscópica durante a substituição do tubo da GEP,
retrospectivamente através da análise de prontuários de 330 pacientes,
levantou relatos de complicações em 53,3% nos procedimentos
endoscópicos e 46,7% nos percutâneos sendo a taxa de complicações
imediatas durante a substituição do tubo de 4,8%, como sangramento do
estoma (1,3%) que ocorreu no grupo percutâneo, enquanto a laceração
da mucosa esofágica (7,4%) e de microperfurações (0,6%) ocorreu no
grupo endoscópico. A idade avançada foi um fator de risco significativo
de laceração esofágica e microperfuração durante a substituição do tubo
GEP, sendo mais indicado por ser mais seguro e viável para este grupo a
troca por meio percutâneo da sonda de gastrostomia.
Pesquisas que relatam o uso domiciliar da gastrostomia, de modo
geral, apontam para dificuldades no manuseio que podem estar
relacionadas ao dispositivo (à sonda), aos cuidados com a pele, à infusão
da dieta e/ou medicamentos (COTRIM, 2012; MARTINS, 2013;
STRAUSS, 2014; NAVES, 2014).
Cotrim (2012) em seu estudo que objetivou avaliar o impacto da
colocação da gastrostomia endoscópica percutânea na qualidade de vida
de doentes e seus cuidadores e determinar os benefícios e as dificuldades
com a GEP descreveu a formação de granuloma e eczema de contato,
deterioração do material, saída do botão de gastrostomia ou de conteúdo
gástrico, dificuldade no acesso aos cuidados de saúde e limitações na
prática de atividades de reabilitação funcional que foram levantadas por
67% dos cuidadores. O autor classificou tais dificuldades como
complicações minor, passíveis de melhora facilitando o acesso aos
cuidados de saúde e disponibilizando uma via de informações para os
cuidadores.
Strauss (2014) em estudo que objetivou identificar o cuidado do
enfermeiro e cuidador familiar na administração de medicamentos por
gastrostomia e relacionar com a literatura observou que 100% dos
entrevistados não lavavam a sonda antes da administração de
medicamento e 100% não interrompiam a infusão da dieta por 30
minutos antes da administração do medicamento em função da interação
com a dieta; que somente 6,3% dos cuidadores elevavam o tronco do
paciente em 30 graus antes das infusões. Ainda este estudo evidenciou
em busca retrospectiva ao prontuário eletrônico dos pacientes
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pesquisados, no que corresponde às causas das trocas das sondas de
gastrostomia, que o desgaste natural apareceu em 45% das causas, entre
outras, como exteriorização da sonda, ruptura da sonda, sonda fixa na
parede gástrica ou sepultamento do disco na parede abdominal, queixa
de dor, distensão abdominal e refluxo gastroesofágico e obstrução do
piloro pelo balonete.
Outro aspecto importante que deve ser considerado no paciente
que faz uso de uma gastrostomia é o fato de não poder se alimentar pela
boca, o que, temporária ou definitivamente, pode despertar sentimentos
negativos quanto à auto-estima, imagem corporal, ocasionando
interferência no convívio social e familiar, o que torna imprescindível o
acompanhamento por uma equipe multidisciplinar (LINO, JESUS,
2013).
Quanto à imagem corporal, estudos relatam uma vantagem da
gastrostomia, principalmente a tipo bottons em relação ao cateter
nasogástrico pois permite que esta fique discretamente oculta sob a
roupa (FABRIS, KAMIYAMA, KIKAWA, 2010; LINO, JESUS, 2013).
O enfermeiro tem papel fundamental na avaliação do paciente
com uma gastrostomia que incluem os períodos pré e pós-operatórios, o
preparo para a alta e o acompanhamento ambulatorial.
Os cuidados pós-operatórios da colocação de uma sonda de
gastrostomia envolvem aspectos gerais de uma cirurgia, aqueles
relacionados ao cateter (sonda), ao paciente, à dieta e à administração
dos medicamentos por esta. O papel do enfermeiro nesta fase vai desde
coordenar a equipe de enfermagem que acompanhará o paciente além de
receber o paciente na unidade cirúrgica, avaliar o estado geral do
paciente e respostas esperadas para o momento, monitorar dados
fisiológicos, atentar para sinais de complicações, acompanhar a evolução
da área operada e do paciente, orientar cuidados ao paciente e familiar
pertinentes a esta fase e iniciar as orientações para a alta e domicilio
(FELIX, 2009).
Os aspectos ainda necessários nessa avaliação pós-operatória no
paciente que realizou uma gastrostomia incluem a avaliação do
desconforto que pode estar relacionado à dor, náusea e vômitos,
ansiedade, febre, entre outros. Além desses, deve-se manter a avaliação
do nível de consciência, controle dos dados vitais, cabeceira elevada em
30º, medida da diurese, avaliação de sangramentos na ferida operatória
externamente e sinais de sangramentos na parte interna. Ainda específico
ao paciente que realizou uma gastrostomia, deve-se manter esta aberta
em frasco até o início da dieta (PETROIANU, MIRANDA, OLIVEIRA,
2008). O repouso e a manutenção do acesso venoso por pelo menos 6
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horas após a instalação da sonda também são indicados (FRIGINALRUIZ, LUCENDO, 2015).
A dor é um dos sintomas mais freqüentes no pós-operatório e
pode ser resultado da lesão tecidual direta ou da indelicadeza na
manipulação dos tecidos, da falta de relaxamento muscular adequado,
irritação peritoneal, cauterizações, isquemia tecidual, tração dos tecidos
por afastadores, ligadura de nervos, resposta inflamatória ao trauma,
sendo mais intensa nas cirurgias torácicas, do abdomem superior, entre
outros. A percepção da dor varia para cada indivíduo e a ansiedade e o
medo contribuem como fatores de piora. A analgesia adequada e
conversa sobre dúvidas e medos podem contribuir para o alívio
(PETROIANU, MIRANDA, OLIVEIRA, 2008).
A pele do paciente deve ser inspecionada diariamente. Deve ser
realizada a limpeza com soro fisiológico ou água e sabão e mantê-la
seca. Utilizar um curativo com gaze seca na inserção da sonda. Frente a
pequenos vazamentos, proteger a pele para evitar irritação gástrica e/ou
lesões (PETROIANU, MIRANDA, OLIVEIRA, 2008). A manutenção
da pele limpa, seca e íntegra ao redor da gastrostomia é considerada
padrão ouro (LINO, JESUS, 2013).
A sonda de gastrostomia deve ser avaliada quanto a presença ou
não de um anteparo externo, sendo necessário, na ausência deste, uma
fixação com esparadrapo ou pontos de sutura, para evitar sua migração
para o duodeno; medir, anotar e manter observância do comprimento
externo da sonda é um cuidado que auxilia a identificar eventual
migração; evitar remover, trocar ou desinsuflar o balão nas
gastrostomias percutâneas nas primeiras 3 à 6 semanas sob o risco de
desabamento da gastrostomia; sempre higienizar as mãos antes de
manipular a sonda; lavar a sonda com 30 à 50ml de água filtrada após a
administração de dieta e medicamentos; reinserir imediatamente um
novo cateter caso haja saída da sonda, pois pode ocorrer o fechamento
em menos de 6 horas; dispositivos tipo Botton-G ou Mic-Key não
permitem a aspiração (válvula de contenção); entre 8 à 12 semanas os
cateteres ou sonda foley podem ser trocados por dispositivos tipo bottons
(PETROIANU, MIRANDA, OLIVEIRA, 2008). A rotação delicada do
cateter deve ser realizada quando há indicação e deve-se evitar a tração
brusca do cateter (LINO, JESUS, 2013).
Com relação às trocas da sonda de gastrostomia, por ser
considerado um procedimento complexo, deve estar embasada na Lei
7.498/86, regulamentada pelo decreto 94.406/87, que dispõe sobre o
exercício profissional da Enfermagem, a qual em seu artigo 11, inciso I,
alínea “m”, coloca como ação privativa do Enfermeiro os cuidados de
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enfermagem de maior complexidade técnica, que exijam conhecimento
de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas (BRASIL,
1986).
O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, em parecer
técnico sobre o tema, explicita que:
O enfermeiro pode realizar o procedimento apenas
na condição de ser estomoterapeuta ou membro de
equipe multiprofissional de terapia nutricionalEMTN vinculadas à serviços de referência, e tendo
portanto, recebido treinamento específico e
formalizado. [...] Deve ser realizado em ambiente
hospitalar. [...] Casos de exteriorização acidental
da sonda configuram-se em situação de urgência,
em que o profissional de enfermagem pode
realizar a reintrodução da sonda em curto período
de tempo, e o mais rápido possível, submeter o
paciente a avaliação do médico responsável, antes
de qualquer outra intervenção e/ou infusão de
qualquer substância [...] desde que sinta-se
tecnicamente capacitado para tal (COREN/SP,
2013, p.7).

A dieta pode ser iniciada em pequenos volumes cerca de 4 à 6
horas após a GEP e 2 a 3 dias após a gastrostomia aberta (PETROIANU,
MIRANDA, OLIVEIRA, 2008). A alimentação precoce no caso da GEP
além de segura e bem tolerada, reduz os custos e a hospitalização
prolongada (FRIGINAL-RUIZ, LUCENDO, 2015).
A alimentação pode ser iniciada com água à temperatura ambiente
ou glicose à 10%, com 30 à 60 ml a cada 3 horas no adulto e 1 ml/ Kg de
cada vez na criança, dobrando-se o volume se houver boa tolerância
após duas ou três administrações consecutivas. No segundo dia, pode-se
aumentar o volume para a metade do aporte normal, dividido pelo
número de refeições previstas e no terceiro dia o aporte total é atingido,
caso não haja intolerâncias, distensão abdominal, refluxo, vazamentos. A
administração, no adulto, é realizada em bolus de 300 à 500ml cada vez,
com auxílio de uma seringa sem o êmbolo, conectada à sonda como se
fosse um funil, escoando a dieta por esta; alguns frascos de alimentação
podem ser conectados à sonda e escoam por sistema gravitacional ou
com auxílio de uma bomba infusora, em 10 à 15 min por dieta; alguns
casos vão necessitar uma infusão mais lenta da dieta, como em pacientes
com refluxo, retardo de esvaziamento gástrico, diarréia e distúrbios de
absorção (PETROIANU, MIRANDA, OLIVEIRA, 2008). Deve-se
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manter a cabeceira elevada em 30º por pelo menos 30 minutos após a
administração da dieta (LINO, JESUS, 2013).
Quanto à administração de medicamentos pela gastrostomia,
Strauss (2014) coloca que deve-se preferir formas líquidas, que os
medicamentos devem ser administrados separadamente um do outro;
fármacos cuja absorção dependa do esvaziamento gástrico, e com sonda
em posição gástrica, a dieta deve ser interrompida 30 à 60 minutos antes
e reiniciada 30 minutos após. Deve-se lavar a sonda antes e após a
administração de medicamento e entre os medicamentos (quando houver
mais de um no mesmo horário); que em geral, comprimidos ou
comprimidos revestidos de ação imediata podem ser triturados e
misturados com 15 à 30 ml /água; cápsulas gelatinosas ou duras de ação
imediata podem ser abertas, e o conteúdo em pó dissolvido em 10 à
15ml de água; porém as fórmulas sólidas de liberação prolongada não
podem ser triturados pelo risco de comprometer o controle de liberação
da substância ativa, nem administrados diretamente como comprimidos
ou cápsulas intactas; já as cápsulas com grânulos podem ser abertas, sem
triturar, e podem ser administrados em sondas de maior calibre,
diretamente, ou misturado em líquido compatível; comprimidos
sublinguais foram formulados para dissolução nos fluidos orais e
imediata absorção na mucosa oral, sem sofrerem efeito de primeira
passagem no fígado. Pode-se administrar soluções parenterais via sonda,
entretanto, o farmacêutico deve ser consultado se há restrições para a
administração enteral e se não houver restrições, a solução parenteral
deve ser diluída, devido à hiperosmolaridade, antes de ser administrada
via sonda. Não é recomendável a trituração de medicamentos
teratogênicos, carcinogênicos, citotóxicos, hormônios, análogos de
prostaglandinas e os potencialmente alergênicos (STRAUSS, 2014).
Outro cuidado inclui orientar e estimular a higiene oral três vezes
ao dia, a fim de evitar a colonização da orofaringe (LINO, JESUS,
2013).
É importante lembrar que além dos cuidados físicos, as
orientações e a atenção voltada aos aspectos psicológicos e sociais com a
pessoa portadora de uma gastrostomia são imprescindíveis quando se
intenta um atendimento humanizado.
Refletindo um pouco sobre os aspectos psicológicos e sociais, é
fato que a integridade da pele está diretamente relacionada à autoestima
e à autoimagem, cujo rompimento ou alteração prolongada pode,
algumas vezes, gerar angústias e conflitos tanto no paciente quanto em
seus familiares. A psicologia coloca que a autoestima inclui a avaliação
subjetiva que o indivíduo faz de si mesmo, podendo ser positiva ou
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negativa em algum grau. Ela surge como importante fator conciliador na
recuperação durante um processo de doença, visto que influencia o
estado fisiológico e emocional do paciente (SILVA, 2011).
A presença de um orifício externo com uma sonda para alimentarse pode representar para o paciente um problema socioeconômico e
educacional, pois exige um acompanhamento com as equipes de saúde,
uma atenção redobrada aos cuidados corretos que serão executados no
domicílio, preocupação com a evolução da cicatrização estomal, com a
aquisição de nutrição adequada, todos, fatores aliados ao estado físico e
psicológico do paciente (SILVA, 2011). Tal conjunto de modificações
representam para o paciente além da quebra da harmonia orgânica,
transformações nas relações sociais e familiares o que requer uma
atenção individualizada e multidisciplinar das equipes de saúde, com
acompanhamento e levando em conta suas características pessoais e
sociais (SILVA, 2011).
Embora enfrentar o próprio corpo desfigurado represente uma
tarefa difícil para o paciente, estratégias como o auxílio de pessoas em
situação semelhante, o compartilhamento pelos familiares quanto ao
cuidado junto ao paciente, aliada à espiritualidade/ religiosidade, pode
trazer benefícios físicos, podendo prolongar a sobrevivência em
condições crônicas (SILVA, 2011).
Profissionais da equipe de enfermagem lidam diariamente com
questões de enfrentamento e aceitação nos cuidados aos pacientes que
passam por desafios iguais ou semelhantes a esse.
A enfermagem, por ter no cuidado ao ser humano,
em todas as suas dimensões, a essência e
especificidade da profissão, tem a perspectiva de
transitar nas diferentes áreas do conhecimento e
realidades sociais. O lócus do papel do enfermeiro
mostra-se, principalmente, na capacidade de
compreender o ser humano na sua totalidade, na
assistência à saúde de maneira integral, e na
capacidade de acolher, identificar-se, integrar, e
promover indivíduos, famílias, comunidades e
suas necessidades (BACKES et al, 2012)

3.3 EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA A ALTA HOSPITALAR
A educação em saúde é compreendida, tradicionalmente, como a
transmissão de informações em saúde, que pode ou não utilizar
tecnologias avançadas. Porém, essa concepção vem sofrendo alterações
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em relação à capacidade de dar conta da complexidade do processo
educativo, emergindo concepções mais críticas e participativas,
enfocando o alcance da saúde por meio de práticas de caráter
participativo e emancipatório (SALCI et al, 2013).
É uma realidade que o conceito de educação em saúde vem
sofrendo mudanças ao longo dos anos na medida em que foram se
alterando os contextos históricos e comportamentais da população. De
uma concepção tradicional, no início do século XX, com postura e
refletindo interesses das classes dominantes, de autoritarismo, diálogo
unilateral e conhecimento popular desprezado para ser repensada pela
ascensão de conceitos como promoção de saúde e qualidade de vida,
sendo adotada mais atualmente concepções que perpassam pela
educação dialógica e a educação popular em saúde, preservando sua
autonomia, valorizando o saber do paciente e buscando melhorias em
sua qualidade de vida (MACIEL, 2009).
A educação em saúde deve ser compreendida como uma proposta
que deve passar por uma análise crítica por educandos e educadores, a
fim de refletir a realidade para propor soluções conjuntas às situações ou
problemas bem como analisar os resultados alcançados a partir das
decisões tomadas (FIGUEIREDO, 2010).
Na saúde, a educação permeia constantemente as atividades que
compõem o dia-a-dia dos agentes de saúde nas instituições. Todos os
momentos, em que haja interação entre profissionais e usuários de
atendimentos de saúde, precisam ser valorizados como propícios para o
desenvolvimento de atividades de educação em saúde (SALCI et al,
2013).
O enfermeiro, participante ativo deste processo, precisa
compreender temáticas como educação em saúde, promoção da saúde,
empoderamento e cultura para então, a partir deste ponto, organizar
ações emancipatórias de promoção da saúde que perpassem o modelo
biomédico, atuando de forma participativa para que o indivíduo obtenha
as condições necessárias de decisões conscientes no seu processo de
saúde-doença e qualidade de vida (SALCI et al, 2013).
A cultura, dentro desta perspectiva, deve ser considerada nas
relações de assistência e educação, na medida em que reflete como os
indivíduos vivem e se relacionam em sociedade (SALCI et al, 2013).
Entretanto, alguns estudos tem apontado ainda a persistência de um
caráter tradicional nas ações de educação em saúde de muitos
enfermeiros, com a prática focada na doença e sem ter a cultura como
referência (SALCI et al, 2013; KARSTEN, FONSECA, 2016). O estudo
de Karsten e Fonseca (2016) concluiu que muitas são as dificuldades
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enfrentadas pelos enfermeiros para tais ações, que vão desde o acúmulo
de funções administrativas, a preocupação com o cumprimento de metas,
a falta de espaço adequado, a falta de tempo e sobrecarga de trabalho, as
quais contribuem para dificultar a educação com vistas a promover a
saúde.
O processo da alta hospitalar vem bem representar um contexto
em que a educação em saúde pode inferir em importante contribuição na
promoção da saúde e qualidade de vida de pacientes internados nas
diversas instituições de atendimento de saúde.
Entende-se por alta hospitalar como sendo um processo que
necessita de planejamento prévio, por uma equipe multiprofissional em
conjunto, e que se dá ao longo da internação, assegurando as condições
necessárias para a autonomia do paciente e família e a qualidade da
assistência (ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, 2011).
Estudo como o de Pompeo (2007) revela que os pacientes estão
saindo do hospital inseguros quanto a continuidade de seu tratamento,
uma vez que, a alta tem se constituído algumas vezes na entrega de
receitas do médico, já que o enfermeiro por estar assumindo cada vez
mais ações administrativas e burocráticas tem se afastado desse cuidado
que faz parte de sua responsabilidade e é tão fundamental para o preparo
do paciente para o domicílio. Carvalho, Rodrigues e Braz (2013)
corroboram quando colocam que os cuidadores expressaram
insegurança, despreparo e carência de informações sobre atividades de
cuidado no domicílio. Frente a esta situação, podem surgir dificuldades
no ambiente domiciliar, já que é sabido pelos profissionais de saúde que
o momento da alta hospitalar, muito usado para promover as orientações
necessárias à recuperação segura do paciente, pode não ser o mais
favorável ao aprendizado, visto que este é envolvido em grande
ansiedade, por vezes medos, os quais prejudicam a apreensão de
quaisquer informações fornecidas. Nietsche (2012) corrobora quando diz
que geralmente as orientações quando acontecem na alta, são feitas às
vésperas, gerando ansiedade e dúvidas.
O enfermeiro como agente de saúde, atua neste processo com um
papel de educador, que interliga o conhecimento científico, utilizando as
tecnologias educativas como instrumentos de decodificação desse
conhecimento ao paciente e familiares, tornando algo que era estranho a
estes em algo comum (BARROS et al, 2012).
A educação em saúde facilita o empoderamento deste e de sua
família e a partir daí a possibilidade de melhora na qualidade de vida do
paciente. Aliado ao cuidado, a incorporação de um plano de alta e
comprometimento do enfermeiro nesta atividade amparado pelo número
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adequado de profissionais, conhecimento científico e a existência de
uma sistematização da assistência de enfermagem são fatores que
colaboram para um processo de alta mais humanitário, com tempo hábil
para a compreensão pelo paciente/familiar, adequação à realidade e
contexto domiciliar destes, minimizando a ansiedade e esclarecendo
mitos e dúvidas (POMPEO, 2007).
A alta hospitalar deve ser entendida como um processo que se
inicia assim que é estabelecido o plano terapêutico para o paciente, já na
admissão do mesmo na instituição, onde os familiares devem ser
envolvidos em todo o processo de planejamento da alta (MARTINS,
SILVA, FERRAZ, 2013). Apesar da definição do momento da alta ser
uma decisão médica, a comunicação prévia da intenção de alta para o
enfermeiro e toda a equipe multiprofissional é vista como um fator
fundamental para o aprimoramento de todo este processo (MORENO et
al, 2013).
O planejamento da alta hospitalar tem relação com o
desenvolvimento do senso de responsabilidade no paciente, ensinando
sobre o modo mais adequado de realizar os cuidados no domicílio,
respondendo às necessidades do paciente, diminuindo estresses, evitando
readmissões e com a busca de recursos disponíveis na comunidade para
o atendimento após a alta (NIETSCHE, 2012). Deve ser considerado
como mais uma fase importante da sistematização da assistência de
enfermagem, que deve ser programado diariamente (PEREIRA, 2007).
Torna-se importante salientar que o planejamento da alta
hospitalar pelo enfermeiro e a implementação da assistência com foco no
autocuidado, respeitando as individualidades, pode constituir um
importante indicador para a redução de possibilidades de reinternações
hospitalares (TESTON, 2016).
O estudo de Silva e Silveira (2014) que avaliou o perfil
epidemiológico e nutricional dos usuários de nutrição enteral domiciliar,
revelou um percentual de reinternação hospitalar de 31,6%, sendo que
51,4% dos pacientes avaliados utilizavam nutrição enteral via sonda de
gastrostomia, sugerindo a necessidade de cuidados específicos no
manejo do paciente em terapia nutricional enteral domiciliar a fim de
diminuir ou evitar complicações que possam interferir em seu estado
geral de saúde, configurando necessidade de reinternação hospitalar.
Dentro desta perspectiva com vistas à alta hospitalar, diferentes
tipos de estratégias de interação podem fortalecer a adesão às
orientações recebidas, compondo um método eficaz para as ações de
educação em saúde, com a transformação e ressignificação do cuidado
para os envolvidos (FAVA, et al, 2011). A entrega na alta hospitalar de
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material educativo escrito favorece ao paciente e seus familiares em caso
de dúvidas recorrer as orientações para sanar suas dúvidas, evitando
muitas vezes seu retorno desnecessário ao hospital (REBERTE, HOGA,
GOMES, 2012).
A educação em saúde aliada a uma tecnologia educativa em
forma de cartilha pode, portanto ser utilizada como ferramenta para
facilitar este processo de alta hospitalar, buscando uma maior autonomia
e responsabilidade dos indivíduos no cuidado à saúde no ambiente
domiciliar (FAVA et al, 2011). Em seu estudo Reberte, Hoga, Gomes
(2012) teve avaliação positiva das gestantes que participaram da
elaboração de cartilha educativa, colocando como enriquecedor e
esclarecedor o uso de tal tecnologia educativa. Reis, et al (2013) em seu
estudo que objetivou avaliar a eficiência do uso de cartões para
orientações de alta padronizados em uma emergência concluíram que
aliado às informações verbais os cartões foram associados a melhoria na
compreensão dos pacientes.
Costa (2014) também reforça em seu estudo que o papel
educativo do enfermeiro favorece adesão das ações benéficas ao
tratamento, indicando que um processo educativo sistemático contribui
para o conhecimento sobre a doença e seus cuidados para a saúde.
Considerando a importância da educação em saúde, a utilização
de uma tecnologia educativa em saúde pode ser útil para fortalecer o
processo de alta hospitalar, a ser executada durante a internação do
paciente que fará uso de gastrostomia no domicílio, auxiliando no
manejo por ele e seus familiares. Entendendo que as práticas educativas
são ferramentas com vistas a atender as necessidades individuais e
familiares para maior adesão às necessidades em saúde, o uso de uma
cartilha educativa durante a internação visando promover/ reforçar os
cuidados que serão necessários aos pacientes no ambiente domiciliar
representa também uma ressignificação do papel de educador/ cuidador
do enfermeiro (COSTA, 2014).
3.3.1 Tecnologia educativa em saúde: uso de cartilhas educativas
O trabalho em saúde é um agir permanente que envolve o uso de
equipamentos e os saberes tecnológicos estruturados que vão compor um
processo de intervenção, uma ação. As tecnologias de ação na saúde
compõem processos de intervenções no ato e funcionam como
tecnologias de relações, encontros, para além de saberes tecnológicos
estruturados. Os autores Merhy e Onocko (1997) classificaram as
tecnologias envolvidas no trabalho em saúde como leve sendo aquelas
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relacionadas à criação de vínculos, acolhimentos, leve-dura a que
relaciona saberes bem estruturados como a clínica médica, e dura como
equipamentos tecnológicos, máquinas, normas e estruturas
organizacionais.
Sabe-se também que educação envolve o processo ensinoaprendizagem que compreende um fenômeno complexo com
interdependências dos sujeitos e contextos envolvidos. E neste âmbito as
tecnologias precisam ser compreendidas como instrumentos criados pelo
conhecimento humano, destinados a resolver problemas e desenvolver
produtos cujas potencialidades e limitações serão definidas conforme as
necessidades e adaptadas a essas (GOUDOURIS, GIANNELLA,
STRUCHINER, 2013).
As tecnologias educacionais são ferramentas importantes neste
processo de ensino-aprendizagem e reforçam características como a
interatividade (seleção de informações e ritmo de trabalho controlados
de forma independente pelo utilizador), a não linearidade da informação
(permite associações entre informações para o movimento do utilizadorprocesso que ocorre semelhante ao da aprendizagem) e a integração de
diversas mídias, ou seja, a informação podendo ser expressa de
diferentes formas, servindo a diferentes estilos e preferências
(STRUCHINER, RICCIARDI, 2003).
Ainda que se considere importante o uso de uma tecnologia
educacional, tal uso perde seu sentido se este não estiver atrelado a uma
perspectiva educacional comprometida com o desenvolvimento humano
e com a qualidade social da educação. O emprego do recurso
tecnológico por si só não é garantia de melhor qualidade de educação,
mas sim a conjunção de variados fatores aliado à tecnologia no processo
pedagógico é o que favorecem a qualidade do processo ensinoaprendizagem (BRASIL, 2008).
A enfermagem é uma categoria profissional que cresceu aliada ao
desenvolvimento tecnológico e que com o passar dos anos, atentou-se
para a produção das tecnologias educacionais, por meio de dispositivos
de mediação do processo ensino-aprendizagem, tecnologias assistenciais
com dispositivos para mediação dos processos de cuidar e as tecnologias
gerenciais com dispositivos para mediar os processos de gestão (ÀFIO et
al, 2014).
O estudo de Áfio, et al (2014) analisou o conceito de tecnologia
educacional produzido pela enfermagem e aplicada ao paciente, em
estudos de 2003 à 2012, e encontrou que os tipos de tecnologias
educacionais mais utilizadas foram entrevistas, simulação e vídeos,
slides, cartilhas, aconselhamento, cadernetas, manual, jogos educativos,
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websites, metodologias ativas como teatro e colagem e softwares.
Enfatizam ainda que os estudos objetivavam o repasse de informações
consideradas importantes aos pacientes no intuito de minimizar dúvidas
e reduzir comportamentos de risco, como complemento ou elucidando as
instruções dadas pelos profissionais de saúde. Colocam ainda que os
materiais educativos devem objetivar facilitar a comunicação e
orientação entre equipe de saúde e o paciente e familiares. buscando o
aprendizado, subsidiando a orientação verbal e dinamizando o processo
educativo.
A tecnologia utilizada no estudo de Afio, et al (2014) se refere à
estratégia educacional em forma de cartilha educativa destinada à
orientar um comportamento saudável através da aprendizagem de
habilidades no enfrentamento do processo saúde-doença no âmbito
domiciliar do indivíduo portador de sonda de gastrostomia e de seus
familiares. Representa uma tecnologia leve-dura a medida que compõe
um saber estruturado com um fim educativo de educação em saúde e
para a saúde.
A palavra cartilha tem etimologia na palavra carta, e é um
substantivo feminino que significa livrinho onde se aprende a ler, um
compêndio de doutrina cristã ou um tratado elementar (DICIONÁRIO
WEB, 2009-16). Costuma aliar informações escritas, desenhos, em
design que propicie o intercâmbio de informações.
Cartilha diferencia-se de folder ou outros impressos por ter uma
conotação educativa, instrutiva, podendo conter várias páginas. Folder
geralmente apresenta-se em uma página, pode ter tamanho reduzido,
com dobras, em formato de livro, cujo objetivo é apresentar o passo-apasso de uma instrução (DICIONÁRIO ONLINE DE PORTUGUÊS,
2016). Representa mais um tipo de material educativo utilizado nas mais
diversas áreas aonde se deseja ter uma compreensão didática e
esclarecedora sobre determinado tema, produto, entre outros.
O material educativo impresso é utilizado como uma forma de
melhorar a adesão aos tratamentos de saúde, bem como o conhecimento,
satisfação e o autocuidado. Vem sendo recomendado aos profissionais
de saúde como ferramenta de reforço das orientações verbalizadas aos
usuários dos serviços. Tem um impacto positivo na orientação deste
paciente, principalmente quando o paciente não se encontra próximo do
profissional (HOFFMANN, WARRALL, 2004).
Reis, et al (2013) colocam que muitos modos de intervenções em
saúde tem sido sugeridos para melhorar a compreensão dos usuários,
sendo uma das mais básicas aquela que sugere que as instruções de alta
sejam fornecidas na forma verbal e escrita contendo informações sobre o
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diagnóstico, terapias e acompanhamentos. Avaliaram outras sugestões
elencadas que consistiram em redações computadorizadas para evitar
subjetividade dos textos e possivelmente a ilegibilidade do conteúdo,
simplificação e padronização das informações, utilizando frases curtas e
palavras pequenas. A inclusão de ilustrações neste estudo favoreceu a
compreensão por pessoas com menor habilidade literária e o uso de
papel colorido facilitou a não perderem essas orientações.
O trabalho de Oliveira, Lopes e Fernandes (2014) construiu e
validou uma cartilha educativa para gestantes e concluiu que o uso da
mesma é relevante, sendo considerado um importante material de ensino
nas atividades de educação em saúde. Envolveu conhecimento científico,
trabalho em equipe com profissional de design, diagramação, e
publicidade além do processo de validação com juízes (profissionais de
saúde) e gestantes. Foi disponibilizada uma versão on-line e a versão
impressa tem necessitado maiores esforços dos gestores para sua
disponibilização na rede pública de saúde. Este estudo traz uma
avaliação positiva feita pelas gestantes que ressaltaram aspectos como
relevância do tema, clareza da escrita, ilustrações como complemento ao
texto, como motivação para a leitura e com respeito aos aspectos
culturais.
Reberte, Hoga e Gomes (2012) que construíram e validaram uma
cartilha educativa para gestantes, apontam uma avaliação positiva do
material produzido, tanto pelos peritos quanto pelas gestantes. Os
pareceres dos peritos estiveram voltados principalmente para a avaliação
da linguagem e apontaram esta como sendo facilitadora da cartilha. Já as
gestantes sinalizaram a importância de disponibilizar este material a
outras mulheres dada a relevância do material quanto ao esclarecimento
de dúvidas e ao fornecimento de orientações.
Um dos profissionais que vem ganhando destaque na confecção
de materiais educativos é o design instrucional. Segundo a Classificação
Brasileira de Ocupações (CBO) este profissional é responsável por
utilizar metodologias e técnicas que tornam mais eficaz o processo de
ensino-aprendizagem (BRASIL, 2012). Desempenha um papel
estratégico, no apoio pedagógico, principalmente nas fases de
planejamento, desenvolvimento e avaliação, propiciando um conteúdo
motivador, favorecendo a compreensão e construção do conhecimento
mediado pela tecnologia utilizada (CHAQUIME, FIGUEIREDO, 2013).
Um dos primeiros passos para o desenvolvimento de um material
com foco educativo segundo o profissional de design instrucional é o
diagnóstico, ou seja, o levantamento de informações que auxiliarão no
planejamento do material, que correspondem ao conhecimento do
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público alvo, recursos humanos e materiais disponíveis, o projeto
pedagógico do material, uma programação, cronograma de execução das
atividades, formas de avaliação e possibilidade de modificações
(CHAQUIME, FIGUEIREDO, 2013).
Os autores Mont’alvão, Pereira e Cassel (2015) analisaram peças
gráficas como manuais, cartilhas, quadrinhos e pôsters utilizadas para
informação na área da saúde e concluíram que nem todos os materiais
levaram em consideração o perfil dos usuários. As cartilhas
apresentavam falta de conteúdos básicos, informações insuficientes ou
que poderiam induzir o usuário ao erro. Graficamente também foram
apontadas dificuldades como ilustrações incompreensíveis e de baixa
qualidade. Concluem reforçando a necessidade de melhor conhecer o
usuário, suas características, para que o projeto gráfico possa realmente
levar informação de qualidade e promoção da saúde, o que de certa
forma corrobora com Chamique e Figueiredo (2013) que também
ressaltaram a importância de conhecer o público alvo.
O uso de cartilha como recurso educativo vem articular questões
técnicas com humanas com a finalidade de humanizar o cuidado do
enfermeiro direcionado ao paciente em uso de gastrostomia, utilizando
de criatividade em um recurso de conhecimento multidimensional, de
fácil acesso e baixo custo, facilitando o empoderamento de pacientes e
suas famílias. Auxilia na reconstrução de novos significados para os
usuários desta cartilha, agregando valor ao processo educativo
(BARROS et al, 2012).
Para uma atuação eficaz do enfermeiro neste processo de ensinoaprendizagem, torna-se fundamental o conhecimento acerca dos
componentes do universo e do desafio que representa criar um material
educativo no sentido de melhor atender ao objetivo traçado.
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4 METODOLOGIA
4.1 TIPO DE ESTUDO
Os métodos de pesquisa são sequências lógicas utilizadas pelos
pesquisadores para dar um eixo aos seus estudos, agrupar e decifrar
informações consideradas importantes para o tema pesquisado (POLIT,
2011).
Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, descritiva e
exploratória, a qual referiu-se a dois momentos distintos: a pesquisa de
campo e à revisão integrativa.
A pesquisa qualitativa aliada ao paradigma naturalista, lida com a
complexidade humana, explorando-a. Enfatiza a profundidade dos seres
humanos, suas habilidades de criar e modelar suas próprias experiências
e a verdade como um conjunto de realidades. Utiliza a coleta de
materiais qualitativos, que são narrativos e subjetivos. Utilizando o
método indutivo os pesquisadores conseguem integrar as informações e
desenvolver teorias ou descrições que ajudam a explicar os fenômenos
que estão sendo observados (POLIT, 2011).
Em estudos descritivos os pesquisadores observam, contam,
esboçam, elucidam e classificam. Os estudos descritivos e qualitativos
descrevem as dimensões, as variações e a importância dos fenômenos
(POLIT, 2011).
O intuito da pesquisa exploratória vai além de observar e
descrever, consistindo em investigar a natureza, o modo como se
manifesta e os fatores relacionados ao fenômeno estudado (POLIT,
2011).
4.2 LOCAL DO ESTUDO
O estudo foi desenvolvido no Hospital Universitário Polydoro
Ernani de São Thiago. Este é um hospital geral, que presta atendimento à
comunidade catarinense nas áreas de assistência, pesquisa e ensino. Está
localizado no Campus da Universidade Federal de Santa CatarinaUFSC, bairro Trindade, no município de Florianópolis/ SC. Foi
inaugurado em maio de 1980. Atua nos níveis básico, secundário e
terciário da assistência, além de ser referência estadual em patologias
complexas, clínicas e cirúrgicas, com grande demanda na área
oncológica e cirurgias de grande porte nas diversas especialidades.
Possui serviços de ambulatório, cirurgia ambulatorial, laboratório, banco
de sangue, unidades de internação em clínica médica e cirúrgicas,
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maternidade, UTI adulto e neonatal, pediatria, emergência adulto e
pediátrica, ginecologia e obstetrícia, centro cirúrgico e unidade de
tratamento dialítico, serviço de endoscopia, quimioterapia, anatomia
patológica, serviço de nutrição e dietética, informática, além de uma
estrutura voltada para o ensino, com auditório, salas de aula, biblioteca
setorial de medicina, laboratórios (HU/ UFSC, 2016).
Na área cirúrgica, cenário deste estudo é referência estadual nos
serviços de transplante hepático, cirurgias bariátricas, cirurgias
vasculares, tratamento a pessoas que sofreram grandes queimaduras,
entre outros. Dispõe de duas unidades de internação cirúrgica, sendo a
Clínica Cirúrgica 1- (CCR1) e a Clínica Cirúrgica 2- (CCR2), e um
Centro Cirúrgico (CC), ambos localizados no 4º andar deste. Cada
clínica cirúrgica possui 30 leitos mistos, distribuídos em especialidades
cirúrgicas que atendem a pacientes adultos (HU/ UFSC, 2015).
O cenário do estudo foi a Clínica Cirúrgica 1 e Centro
Endoscópico, por estarem diretamente envolvidos com os pacientes
submetidos à gastrostomia. A Clínica Cirúrgica 1 assiste à pacientes nos
períodos pré e pós-operatório de cirurgias do aparelho digestivo, cirurgia
geral, de cabeça e pescoço, buco-maxilo, torácicas, transplante hepático
e otorrino, e de procedimentos da gastroenterologia como as
Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica (CPRE).
Atuam neste espaço uma equipe multiprofissional, composta pela
assistente social, equipe de enfermagem (auxiliares de enfermagem,
enfermeiros e técnicos de enfermagem), fisioterapeutas, médicos
cirurgiões, nutricionistas, psicólogos, equipe de residência
multiprofissional em saúde, equipe de residência médica, dispondo
também do acompanhamento da equipe de fonoaudiologia. A equipe de
enfermagem é composta por 8 enfermeiros, 16 técnicos e 5 auxiliares de
enfermagem.
O Centro Endoscópico também está localizado no quarto andar da
instituição. Trabalha com atendimento a nível ambulatorial e de
emergência. Atende também a demanda interna da instituição. Realiza
procedimentos de endoscopia, colonoscopia, gastrostomia endoscópica
percutânea, broncoscopia, ultrassom endoscópico, ligadura elástica e
dilatação esofágica. Neste setor atuam as equipes de enfermagem,
médica e administrativa. A equipe de enfermagem do centro
endoscópico é composta por 2 enfermeiros e 6 técnicos de enfermagem.
Para a realização desse estudo, foi selecionada a Clínica Cirúrgica
1, por se tratar da unidade onde internam pacientes submetidos às
cirurgias que envolvem o aparelho digestivo, como as gastrostomias e/ou
com diagnósticos cirúrgicos que evoluirão para uma possível
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intervenção cirúrgica do aparelho digestivo e gastrostomia, e o centro
endoscópico, por ser o local onde são realizadas as gastrostomias
endoscópicas percutâneas. Atualmente os pacientes submetidos à
gastrostomia permanecem internados até a introdução alimentar ser
avaliada como adequada para a continuidade no ambiente domiciliar,
permanecendo em média 3 dias após a introdução da sonda.
4.3 PARTICIPANTES DO ESTUDO
Os participantes deste estudo foram os enfermeiros assistenciais
da Clínica Cirúrgica 1 e do Centro Endoscópico por atuarem com
pacientes que realizam gastrostomia e desta forma realizarem a
orientação para a alta hospitalar deste paciente. A CCR-1 dispõe de 7
enfermeiros assistenciais e o Centro Endoscópico 2 enfermeiros,
totalizando uma amostra de 9 enfermeiros.
Como critério de inclusão adotou-se ser enfermeiro assistencial
lotado nas unidades cirúrgica 1 e/ou centro endoscópico. Foram
excluídos os enfermeiros em período de férias ou quaisquer outros
afastamentos e enfermeiros de outras unidades em cobertura de escala
nesses dois setores onde ocorreu a coleta dos dados. Sendo assim, ficou
excluída da amostra 1 enfermeiro por estar em férias, totalizando 8
profissionais entrevistados.
Também fizeram parte do estudo pacientes e/ou cuidadores de
pacientes em uso de gastrostomia que realizaram colocação,
reposicionamento ou troca da sonda de gastrostomia no Centro
Endoscópico do Hospital Universitário no período de coleta de dados,
cadastrados no livro de registro do setor e/ou internados na instituição
(no caso de troca/ reposicionamento ou por outra morbidade).
No centro endoscópico os pacientes foram selecionados a partir
do livro de registro sendo considerada a ordem cronológica decrescente,
conforme fornecido pelo setor, até a saturação dos dados. Foi
considerado como cuidador a pessoa que presta cuidados diretos ao
paciente e que fica responsável por este no domicílio. Optou-se por
entrevistar ambos (paciente e cuidador) considerando que podia haver
diferentes questões implicadas em cada uma dessas perspectivas. Foram
excluídos do estudo os pacientes que não apresentaram condições de
responder as questões da pesquisa e/ou estivessem sem o cuidador
principal como acompanhante. Por questão de óbito do paciente em dois
casos e por não haver interesse em responder em um caso, não foi
possível entrevistar os pacientes, ficando a amostra constituída por 3
cuidadores.
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Os sujeitos enfermeiros foram identificados pela letra “E”
acrescidos do número 1, 2, 3 e assim progressivamente conforme a
ordem em que ocorrerem as entrevistas (p. ex: E1, E2). Dessa mesma
forma os pacientes e cuidadores foram identificados pela letra “P”
(pacientes) acrescidos do número 1, 2, 3 e progressivamente (P1, P2,
etc). Os cuidadores foram identificados desta forma, porém, acrescidos
da identificação acima descrita que corresponda ao paciente entrevistado
(p. ex. C1P1).
4.4 COLETA DE DADOS
A coleta de dados ocorre de acordo com um plano préestabelecido, podendo envolver treinamento da equipe que fará a coleta,
descrição do estudo aos participantes e a coleta propriamente dita.
Ocorre por meio de autorrelatos quando envolve a resposta dos
participantes às questões colocadas pelo pesquisador (POLIT, 2011).
Pesquisas qualitativas usam métodos flexíveis de coleta de dados
tipo autorrelatos, geralmente com entrevistas que abordam questões mais
gerais, que permitem aos entrevistados contar sua história de modo mais
natural. A entrevista do tipo semiestruturada é àquela na qual o
entrevistador possui tópicos (como uma guia de tópicos ou de entrevista)
que precisam ser abordados no decorrer da entrevista, permitindo que o
entrevistado discorra livremente sobre estes tópicos (POLIT, 2011).
A coleta dos dados ocorreu no período entre julho a novembro de
2016 em duas etapas: pesquisa de campo e revisão integrativa.
A pesquisa de campo consistiu em 2 momentos, sendo o primeiro
a realização de entrevistas com os enfermeiros e o segundo com os
pacientes e/ou cuidadores.
A coleta de dados com os enfermeiros consistiu em uma
entrevista semi-estruturada, por meio de instrumento (Apêndice A)
contendo dados de identificação, tempo de atuação profissional e
questões sobre o cuidado hospitalar e domiciliar do paciente com
gastrostomia. Inicialmente, foi realizado um teste piloto com uma
enfermeira com experiência na temática, para avaliar a adequação do
instrumento proposto; nesta primeira análise, o instrumento precisou ser
readequado com vistas a atingir os objetivos propostos. Os enfermeiros
foram convidados a participar da pesquisa por meio de convite
individual feito a cada profissional no seu local de trabalho, ocasião em
que foram também explicitados os objetivos e contribuições destes no
estudo. Em caso de aceite foi agendado um dia e horário para a
realização da entrevista conforme a disponibilidade do profissional e
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mediante preenchimento do termo de consentimento livre e esclarecido
(Apêndice C). As entrevistas foram realizadas em seus locais de trabalho
e gravadas também em áudio para posterior transcrição e análise do
conteúdo.
O segundo momento da coleta deu-se com os pacientes/
cuidadores e a identificação destes partiu da busca nos registros do
centro endoscópico do hospital universitário. Assim, foi identificado em
um primeiro momento, os pacientes que colocaram ou realizaram a troca
da gastrostomia neste local, resgatando-se o nome e o telefone destes.
Foram selecionados quatro pacientes que tinham seu registro completo e
haviam colocado sua gastrostomia em 2016 e, segundo os profissionais
do setor encontravam-se vivos. O segundo paciente havia colocado a
sonda de gastrostomia naquela semana. Foi conversado na unidade
hospitalar com o paciente e sua acompanhante, que aceitaram participar
do estudo, assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, e
optaram por responder a entrevista via telefone posteriormente, após
uma semana de utilização da gastrostomia em casa. O paciente no
momento do convite aceitou participar, mas optou por não responder a
entrevista a qual sua familiar poderia fazê-lo. Foram pegos os números
de telefone do paciente e familiar e após uma semana, a pesquisadora fez
o contato telefônico com esses, procedendo a entrevista com a familiar/
cuidadora.
A coleta dos dados deu-se após o preenchimento do TCLE
(Apêndice D) e consistiu em uma entrevista semi-estruturada (Apêndice
B), contendo dados de identificação e questões sobre como é para o
paciente/cuidador viver/cuidar de alguém com uma gastrostomia e as
dificuldades que vivenciam ou vivenciaram após a alta hospitalar.
A pesquisadora, a partir desses registros, procedeu o contato
telefônico com essas famílias no intuito de apresentar a pesquisa e
convidá-los a participar. Porém, dos quatro registros fornecidos, apenas
um contato foi conseguido; em dois casos o paciente já havia falecido e
o terceiro não foi conseguido contatar pelos números telefônicos
constantes nos registros. O único contato positivo da relação foi com
uma familiar cujo paciente havia falecido há alguns meses, porém esta
manifestou a vontade de participar da pesquisa por ter percebido ao
realizar os cuidados no dia-a-dia, a importância desta. A paciente optou
por responder por via telefone à entrevista. Foi então encaminhado à
paciente por email o TCLE, o qual a mesma consentiu sua participação,
retornando à pesquisadora por escaneamento o mesmo.
A partir dessa realidade, foi iniciado uma busca ativa diária pelas
unidades do hospital visando encontrar pacientes que internassem para
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inserção de uma gastrostomia, ou que estivessem internados por outros
motivos e fizessem uso da sonda no domicílio para proceder o convite à
participação na pesquisa. Dessa forma, aceitaram participar da pesquisa
mais dois pacientes/familiares. A primeira paciente foi identificada a
partir da busca ativa nas unidades, quando internada em uma unidade
cirúrgica, em tratamento de outro problema de saúde. Foi conversado
com sua acompanhante que prontamente aceitou participar, visto que a
paciente não apresentava condições de responder. Como tratava-se de
alguém que já fazia uso da gastrostomia há 7 anos, foi combinado com a
familiar o melhor momento para proceder a entrevista, que foi agendada
e realizada na unidade hospitalar.
Duas entrevistas foram respondidas por meio do recurso
eletrônico “what’s app”, por opção das respondentes e uma ocorreu
face-to-face com gravação em áudio. Todas as entrevistas foram
transcritas pela pesquisadora.
Diante destas dificuldades, participaram do estudo 03 cuidadores.
Registra-se aqui o fato do ano de 2016 ter sido um ano atípico na
instituição, que se apresentava com grande dificuldade no seu quadro
funcional de médicos, anestesistas e equipes de enfermagem, entre
outros, em que foi necessário o fechamento de alguns leitos e serviços,
razão pela qual ocorreram menor número de gastrostomias. Houve
também o contra-tempo, que no período da coleta de dados houve férias
de um dos profissionais médicos que realizavam a inserção da sonda por
endoscopia e em outro mês a agenda de gastrostomias ficou fechada por
não haver anestesistas disponíveis para o procedimento.
A expectativa inicial da pesquisadora era conseguir pelo menos
dez entrevistas com pacientes e/ou familiares, porém tal meta foi se
mostrando inatingível no período da coleta pelas dificuldades acima
mencionadas.
4.5 ANÁLISE DOS DADOS
O objetivo da análise dos dados “é organizar, fornecer estrutura e
obter significado dos dados” (POLIT, 2011, p.505).
Envolve desafios de apresentar as descobertas de modo a
evidenciar sua validade, organizar, integrar e interpretar narrativas, uma
habilidade indutiva potente para discernir padrões e entrelaçá-los, além
de condensá-los e relatar os dados (POLIT, 2011).
A análise selecionada para esta etapa foi a de conteúdo, do tipo
temática, conforme Minayo (2014, p. 316) que consiste em “descobrir os
núcleos de sentido que compõem uma comunicação, cuja presença ou
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freqüência signifiquem alguma coisa para o objeto analítico visado”.
Envolve etapas que são: a pré- análise (leitura flutuante, constituição do
corpo e formulação e reformulação de hipóteses e objetivos), a
exploração do material (é classificatória e visa alcançar o núcleo de
compreensão do texto, categorização, redução) e o tratamento e
interpretação (resultados brutos submetidos à estatísticas de
porcentagem ou análise fatorial, para após fazer inferências ou
interpretações) (MINAYO, 2014).
Neste estudo, posteriormente às entrevistas em áudio, houve a
transcrição feita pela autora. Foram transcritas 8 entrevistas com
profissionais enfermeiros e 3 entrevistas com familiares de pacientes que
usaram uma gastrostomia.
Na fase de pré-análise procedeu-se a leitura flutuante das
entrevistas, buscando compreender a temática segundo a mensagem do
entrevistado acerca do tema proposto.
Na exploração do material, foram sendo destacados nas conversas
os conteúdos centrais relacionados ás orientações para a alta (quando
enfermeiros) ou dificuldades no domicílio, as quais foram descritas no
capítulo 1 dos resultados da dissertação.
4.6 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS
Os procedimentos éticos seguiram os conceitos éticos e
científicos que envolvem as pesquisas em seres humanos, de acordo com
Resolução 466 de 12 de dezembro de 2012 do Conselho Nacional de
Saúde (CNS) (BRASIL, 2013), a partir da qual foi elaborado um Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para os participantes
enfermeiros (Apêndice C) e outro para os participantes pacientes
e/cuidadores (Apêndice D). Este foi apresentado aos participantes do
estudo para leitura e confirmação da concordância em participar da
mesma, escrito em linguagem clara, incluindo a justificativa, os
objetivos e os procedimentos que serão adotados na pesquisa.
O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa com
Seres Humanos – CEPSH, vinculado a Universidade Federal de Santa
Catarina, designado pela Plataforma Brasil, para obtenção da aprovação
para sua realização sob o número 1.722.411. Foi requerida autorização
da instituição solicitando a liberação da mesma para o início da coleta
dos dados, que somente iniciará após a assinatura pelos participantes do
consentimento pós- informado.
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4.7 REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA
Tratou-se de uma revisão integrativa da literatura que é um
método que favorece a síntese de conhecimentos e a utilização de
resultados significativos de estudos na sua prática. Tem sido indicada
como importante ferramenta na saúde, sintetizando os estudos
disponíveis sobre um tema e direcionando a aplicabilidade prática.
Compõe instrumento válido da Prática Baseada em Evidências (SOUZA,
SILVA, CARVALHO, 2010).
Esta revisão seguiu as seis fases no processo de elaboração que
são: elaboração da pergunta norteadora, busca ou amostragem na
literatura, coleta de dados, análise crítica dos estudos incluídos,
discussão dos resultados e apresentação da revisão integrativa (SOUZA,
SILVA, CARVALHO, 2010).
A pergunta norteadora da revisão de literatura foi: qual o estado
da arte, na literatura científica publicada no período de 2010 a 2016,
acerca dos cuidados e dificuldades vividas pelo paciente em uso de
gastrostomia no domicílio?
A busca dos artigos foi realizadas nas bases de dados: CINAHL
(Cumulative Index of Nursing and Allied Health Literature), PMC
(PubMed Central), MEDLINE (Literatura Internacional em Ciências da
Saúde), LILACS (Literatura Latino- Americana e do Caribe em Ciências
da Saúde), BDENF (Bases de Dados de Enfermagem), SciELO
(Scientific Eletronic Library Online) e a base COCHRANE (Cochrane
Database of Systematic Reviews) e SCOPUS (SciVerse Scopus).
Os descritores utilizados seguiram conforme os caminhos de
busca (Quadro 01):
Quadro 1 - Caminhos de busca utilizados na revisão integrativa da literatura
Base
Caminho de busca utilizado
CINAHL
“gastrostomy” AND nursing. Foi usado os limitadores de
tempo de 01/01/2010 até 31/12/2016; tipos de fontes:
revistas acadêmicas; nos idiomas inglês, português e
espanhol.
PubMed/
(“gastrostomy”[MeSH Terms] OR “gastrostomy”[All
Medline
Fields])
AND
(“nursing”[MeSH
Terms]
OR
“nursing”[Subheading] OR “nursing”[Title/Abstract])
AND ((“2011/01/01”[PDAT]: “2016/12/31”[PDAT])
AND (English[lang] OR Portuguese[lang] OR
Spanish[lang])).
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LILACS
BDENF

SciELO
regional
COCHRANE
DATABASE
SCOPUS

e

tw:(gastrostomia
OR
gastrostomy)
AND
tw:(enfermagem OR nursing OR enfermeria) AND
(instance:"regional") AND ( db:("LILACS" OR
"BDENF") AND year_cluster:("2013" OR "2014" OR
"2012" OR "2011" OR "2015" OR “2016”)).
(Gastrostomia OR gastrostomy) AND (enfermagem OR
nursing OR enfermeria).
gastrostomy AND nursing.

(TITLE-ABS-KEY(“Gastrostomy”) AND TITLE-ABSKEY(nursing)) AND (LIMIT-TO(PUBYEAR,2016) OR
LIMIT-TO(PUBYEAR,2015)
OR
LIMITTO(PUBYEAR,2014) OR LIMIT-TO(PUBYEAR,2013)
OR
LIMIT-TO(PUBYEAR,2012)
OR
LIMITTO(PUBYEAR,2011)
OR
LIMITTO(PUBYEAR,2010))
AND
(LIMITTO(DOCTYPE,”ar”) OR LIMIT-TO(LANGUAGE,
“Spanish”)).
Fonte: Organização do próprio autor. Florianópolis. 2016

A coleta dos dados foi realizada no mês de setembro de 2016,
conforme as particularidades de cada base de dados eletrônica. Para a
composição da estratégia de busca, selecionaram-se termos do Medical
Subject Headings Term (MeSH) e Descritores em Ciências da Saúde
(DECs), associados ao uso dos operadores boleanos “and, or e not”. As
palavras-chave foram pesquisadas em português, espanhol e inglês,
como seguem: gastrostomy, nursing, enfermagem, enfermeria,
abrangendo o período de 2010 à 2016 (7 anos). Foram selecionadas nas
bases de dados 299 artigos conforme os caminhos de busca utilizados.
Os critérios de inclusão definidos para a seleção dos estudos
foram: artigos online, completos, publicados nos periódicos científicos
disponíveis nas bases de dados selecionadas nos idiomas inglês,
português e espanhol sobre a temática. Como critérios de exclusão
adotou-se memorial, teses, dissertações, revisões integrativas, relatos de
experiência, e cujo conteúdo não atendia à questão norteadora.
Para reconhecimento inicial do conteúdo dos estudos encontrados
nas bases indicadas a pesquisadora fez a leitura do título e resumo dos
mesmos. Visando extrair os dados dos estudos selecionados, registrá-los
e minimizar o risco de erros na transcrição foi elaborado um instrumento
o qual constou de dados como: título do estudo e referência, objetivo,
método, resultados/conclusões, cuidados de enfermagem e/ou
dificuldades relacionados ao paciente com gastrostomia e classificação
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do estudo e nível de evidência segundo Joana Briggs (JOANNA
BRIGGS INSTITUTE REVIEWER'S MANUAL, 2011).
Os dados selecionados para compor a amostra final foram
organizados como demonstrado no quadro 2, observando número de
ordem, base de dados, título/ano, autor/país, objetivo, tipo de
estudo/local do estudo, cuidados e/ou complicações e nível de evidência.
As referências selecionadas para compor a RI foram examinadas
na íntegra buscando-se a relevância do estudo de acordo com o tema,
objetivos e pergunta de pesquisa propostos e sistematizados em tabelas
do Microsoft Excel 2013®.
Os pesquisadores respeitaram os preceitos éticos preconizados
para a pesquisa de RI, principalmente, referentes à análise e publicação
dos dados. Como nesta revisão os artigos selecionados estavam
disponibilizados publicamente, não foi necessário submeter este estudo
ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos.
A análise dos estudos selecionados foi de conteúdo, que consiste
na identificação das principais temas (cuidados de enfermagem pra o
paciente com gastrostomia) e padrões ou inconsistências destes para
compor categorias e posterior discussão crítica dos resultados obtidos
com base na literatura pertinente (MINAYO, 2014).
4.8 CARTILHA EDUCATIVA AOS PACIENTES EM USO DE
GASTROSTOMIA
Como primeiro passo na construção de um material educativo foi
realizado um diagnóstico sobre o tema, ou seja, a busca de informações
que auxiliariam no planejamento do material (CHAQUIME,
FIGUEIREDO, 2013). Esta fase de diagnóstico desenvolveu-se com as
entrevistas realizadas com profissionais e pacientes/cuidadores e o
levantamento bibliográfico sobre o tema.
A entrevista com os enfermeiros buscou levantar questões a cerca
dos cuidados para a alta hospitalar, que são utilizados no dia-a-dia desses
profissionais, ou que estes consideram importantes que o paciente tenha
o conhecimento antes da alta relacionado ao uso de uma gastrostomia.
Da mesma forma, a entrevista com os pacientes/cuidadores
objetivou conhecer como estes estão lidando com o dispositivo no
domicílio e as possíveis dúvidas e/ou dificuldades enfrentadas.
Após essas etapas, a construção da cartilha ocorreu conforme a
trajetória: 1) Síntese dos cuidados de enfermagem e desafios para o
cuidado com a gastrostomia indicados por profissionais, pela literatura e
pelos pacientes/cuidadores; 2) Elaboração textual prévia do conteúdo da
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cartilha; 3) Envio à profissional de design gráfico para confecção das
figuras e ordenação da diagramação das informações; 4) Correções
necessárias; 5) A validação junto a experts ocorrerá posteriormente em
razão da necessidade de cumprimento do prazo na finalização desta
pesquisa; 6) Impressão da versão final da cartilha (Organização da
autora, Florianópolis, 2017).
A cartilha foi elaborada conforme colocado por Barros et al
(2012) com separação temática, seguindo cuidados como a linguagem
simplificada, a associação de conhecimentos práticos e teóricos, a
alternância entre frases curtas e imagens possibilitando a associação
entre ambas para maior compreensão da mensagem intencionada,
compondo um layout atrativo, com coerência entre texto e imagem.
A cartilha visa informar o paciente e família com uma
gastrostomia com princípios científicos, bem como desmistificar sua
organização de vida com uma gastrostomia.
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5 RESULTADOS
A Instrução Normativa 01/MPENF/2014 de 03 de dezembro de
2014, define os critérios para elaboração e o formato de apresentação
dos trabalhos de conclusão do Programa de Pós-graduação em Gestão do
Cuidado em Enfermagem (Mestrado Profissional) da UFSC.
Os resultados desta pesquisa serão apresentados em três capítulos:
o primeiro refere-se ao resultado das entrevistas com os enfermeiros e
com os familiares de pacientes gastrostomizados; o segundo capítulo, ao
manuscrito da revisão integrativa da literatura e o terceiro refere-se ao
produto dessa pesquisa, a tecnologia educativa em forma de cartilha. Tal
organização atende às exigências do Curso de Mestrado Profissional em
Gestão do Cuidado em Enfermagem.
Os resultados das entrevistas foram aqui separados em um
capítulo e analisados pela autora com a bibliografia recente do tema,
respondendo ao primeiro e segundo objetivo específico do trabalho.
O manuscrito trata de uma revisão integrativa da literatura sobre
os cuidados necessários ao paciente em uso de gastrostomia no
domicílio, bem como as dificuldades encontradas por esses, respondendo
ao terceiro objetivo específico do estudo, intitulado: Complicações e
cuidados relacionados ao manuseio da gastrostomia: revisão
integrativa.
O produto consiste em uma cartilha educativa intitulada
“Convivendo com uma gastrostomia”, na qual constam cuidados/
orientações ao cuidador e/ou indivíduo que vive com uma sonda de
gastrostomia no domicílio, atendendo ao produto final da dissertação.
5.1 RESULTADO DAS ENTREVISTAS
As entrevistas com os profissionais enfermeiros e com os
cuidadores de pacientes que fazem uso de uma gastrostomia foram
abaixo organizadas em forma de quadro (Quadro 2 e 3) segundo as
questões emergentes sobre a temática pesquisada expostas nas falas dos
participantes entrevistados.
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Quadro 2 – Necessidades de orientações para a alta ao paciente/ familiar identificadas por enfermeiros de um hospital escola no
sul do país. Florianópolis, 2017.
Identificação/
tempo atuação em
clínica cirúrgica ou
endoscopia (T)
E1
T formação: 4 anos.
T enf. cirúrgica: 2
anos.

Como foi/é cuidar de
paciente com
gastrostomia
Teve dúvidas com as
vias das sondas no
primeiro contato com
este paciente.

Principais cuidados que
conhece necessários ao
atendimento de paciente com
gastrostomia
Acha que o primeiro deve ser
com o psicológico do paciente,
trabalhar a aceitação (por medo
do desconhecido quanto aos
cuidados com a sonda e vida
social/sexual após)

Informações que paciente com gastrostomia
necessita para manejo no domicílio

Alimentação: saber que provavelmente não usará
uma bomba infusora; orientar quando a horários,
número de vezes ao dia, gotejamento, se pode ir o
líquido todo de uma só vez, tipo de comida; a
nutrição orienta essa parte, a enfermagem não sabe,
fica uma lacuna; iniciar trâmites para receber
alimentação antes da alta; posição Fowler ou pelo
menos 45º após a alimentação; produto pode dar
alergia, distensão abdominal;
Sonda: lavagem com água após alimentação;
orientar via do balonete, que não pode mexer nessa;
qual a da dieta e da medicação; atentar para
deslocamento da sonda.
Inserção: vazamentos (deve retornar hospital para
verificar posicionamento da sonda); sutura (ver se
não soltou e deslocou a sonda); se não abriu ponto;
primeiros dias pode ter sangramento; que vai
precisar manter curativo ao redor da sonda; atentar
para hiperemia, exsudato.
Sugestão: ter um protocolo de tipos de dieta para
cada situação que a enfermagem possa ter noção de
como será a dieta pós alta.
Vida social: banho normal com sabão ou sabonete
glicerinado, atividade, progressivamente, só nas
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primeiras semanas que vai precisar de mais
orientações; ver o que o paciente tem acesso para
orientar; que não deve parar sua vida social por
causa da gastrostomia; procurar atividades que
goste; esquecer o que não pode e focar no que
pode; academia/ abdominais nas primeiras semanas
não deve; pode caminhar, andar de bicicleta; nem
sempre a família acompanha a internação, as
orientações e a alta do paciente; pacientes
moradores de rua não tem onde fazer a
alimentação; familiar tem que estar presente antes
da alta para acompanhar os cuidados e saber fazer
depois; orientação sobre sexualidade, escolher
melhor posição; orientar que pode ir a praia, mas
não ficar submerso, pode se molhar, tomar sol),
pode pegar neto no colo,
Psicológico: difícil colocar na cabeça das pessoas
que continua sendo um ser humano normal, apenas
com um dispositivo para se alimentar; sofrimento
emocional pode necessitar acompanhamento
psicológico; imagem corporal, tipo de roupa vai
usar,
Educação: nós estamos aqui mais como um
suporte, eles trarão as dúvidas e a gente vai
sanando;
Processo de trabalho: contra-referência (hospital
não faz); outras complicações como dor, febre,
orientar primeiro procurar a unidade básica depois
o hospital.
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E2
45 anos
T formação:
anos.

Tranqüilo,
dificuldades

sem

23

T enf. cirúrgica: 12
anos

E3
34 anos
T formação:
anos.

13

T enf. cirúrgica: 8
anos e 6 meses

Hoje é tranqüilo mas
teve
bastante
dificuldade no início
(adaptação da sonda
que era a fouchet no
equipo de soro era
muito difícil, qual
seringa cortar, que tipo
de látex usar, e orientar
para o paciente fazer
essa adaptação em casa
então, era pior). Hoje
tem sonda específica

Cuidado
pós
operatório
(observar se a sonda está em
sifonagem característica do
conteúdo drenante, abdomen,
estoma, risco de sangramento),
depois os cuidados para iniciar
a dieta - iniciar com soro e
após 24 hs a alimentação; sinal
flogístico
na
estomia,
abaulamento, proteger o local
(curativo), observar presença
de dor, distensão abdominal,
vômitos.
Seguir a velocidade da dieta
padronizada na prescrição ou
no rótulo desta;
Cuidados
aprendidos
na
prática, não lembro de ter
aprendido na faculdade; o
curativo é importante (troca 1x
por dia, limpa com soro
fisiológico e cobre com gaze),
coloca gaze embaixo do
fixador. Se sangrante coloca
mais gaze e fixa com
micropore. Lavar a sonda antes
e após as refeições; ver
aceitação da dieta, preparo da
dieta, orientar paciente junto

Alimentação: orientar como colocar o frasco na
posição gravitacional, onde, pode usar um cabide,
velocidade, quantas vezes ao dia, o tipo de nutrição
adequada, acho que a nutrição orienta isso;
vômitos, constipação, distensão,
Inserção: curativo, observar se há sangramento,
exsudatos, dor.
Sonda: lavar a sonda na alimentação e se vai
receber alguma medicação.
Vida social: higiene, lavar as mãos ao manipular,
movimentação do paciente.
Educação: encenar para mostrar para paciente
como faz os cuidados.

Sugestão: outro material que sinalize melhor a via
do balonete.
Curativo: troca do curativo uma vez ao dia.
Sonda: lavar antes e após as refeições.
Dieta: como prepara.
Psicológico: orientar paciente junto de um familiar.
Hidratação: observar após o término da dieta,
colocar água no frasco da dieta.

69

de gastrostomia que
adapta tanto o equipo
quanto
a
seringa;
receio
quanto
ao
balonete

E4
T formação:
anos.

30

T enf. cirúrgica: 22
anos

Acompanhou
colocações da sonda
em outro serviço.

com familiar, trocar o equipo,
frasco, seringa nas medicações,
lavar e guardar após a
medicação, a hidratação em
casa, utilizar o mesmo frasco
da dieta após lavagem para
colocar um pouco de água;
qualquer
dúvida
buscar
unidade básica; observar se
sonda
não
exteriorizou,
sangramento na inserção; se
paciente está tendo alguma
reação a dieta, evacuação,
frequêcia; que não pode mexer
nem infundir nada na via do
balonete, que a sonda não pode
vir para fora; atentar para nível
de conhecimento do paciente;
Assepsia médica no manuseio
da sonda e alimentação deveria
ser
médico-cirúrgica;
ter
acompanhamento pós alta; se
nós tivéssemos esse retorno de
como está, se teve infecção;
falhas na nossa orientação para
a alta, ter um local para isso,
ser programada a alta com
antecedência, a consulta com o
enfermeiro; ter evolução de
saída para registrar o que foi

Complicações: observar sangramentos; se a sonda
não exteriorizou; reações a dieta; freqüência
intestinal; que não pode infundir nada na via do
balão;

Sonda: Assepsia médico-cirúrgica na manipulação,
não tracionar a sonda,
Dieta: infusão exagerada da dieta,
Educação: falha nas orientações dos enfermeiros
em não orientar, não acompanhar esse paciente;
pois falhas na orientação e acompanhamento
causam altas taxas de retorno ao hospital; fazer o
nosso trabalho hospitalar render um tratamento
preventivo no futuro para o paciente
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orientado.

E5
T formação: 6 anos.
T: 4 anos

E6
T formação:
anos.
T: 2 anos

15

A
gente
chega
inicialmente sentindo o
paciente, identificando
alguma necessidade,
alguma demanda que
ele quer colocar. Então
eu não tive nenhuma
dificuldade
para
abordar o paciente, é
bem tranqüilo.

Realização de curativo na
inserção
quando
tem
necessidade (1x/dia, após o
banho, inspecionando a pele,
sinais de infecção, exsudato,
lesão de pele). Lavar a sonda
antes e após alimentação,
atentar para condições que
estejam obstruindo o fluxo;
considerar
sofrimento
emocional que pode estar
ocorrendo por não poder
comer, pela doença de base;
enfermagem tem que estar
aberta para ouvir o paciente,
apoiar. Orientamos quando vai
para casa, a dieta que vai usar,
de quanto em quanto tempo,
junto com a nutricionista.
Antes do procedimento saber
se o paciente está orientado
para este, quem vai cuidar, se a
família está preparada; nas
trocas de sonda, quando o
paciente chega, avaliamos
como está o estoma, como está
sendo
cuidado,
porque

Sugestão: que este trabalho seja direcionado
também para a unidade básica de saúde; contrareferenciar o paciente na alta.
Sonda: lavagem da sonda sempre antes e após a
dieta
Dieta: administração da dieta
Vida social: condições em casa, familiar, rede de
apoio; quem pode dar apoio à família, se mora
sozinho ou com família, se é institucionalizado,
solicitar serviço social para ajudar se necessário.
Inserção: orientar observar condições da pele ao
redor da gastrostomia.

Sonda: orientar se sair a sonda vir na emergência,
se estiver com problemas para se alimentar agendar
avaliação para troca da sonda; qual a via que é do
balão, da alimentação,
Vida social: se for deixar o paciente sob cuidados
de alguém que não está habituado, orientar sobre as
vias de administração da dieta; a variabilidade de
modelos de sonda deixa os cuidadores confusos em
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E7
T formação: 22 anos
T: 6 anos

estragou, quem manipula, há
quanto tempo está com essa
sonda, que até quatro meses dá
pra utilizar dependendo das
condições; orientar para não
fazer alimentação na via do
balão; as vezes faz granuloma;
Higiene da sonda, orientar em
relação à administração da
dieta,
medicação,
principalmente com relação ao
balão, nunca administrar nada
na via do balão (maioria vem
por ruptura do balão, por
colocarem
dieta
ou
medicação),
tempo
de
permanência
depende
do
cuidado também; pacientes que
a família não tem bom cuidado
tem que reforçar as orientações
domiciliares; sonda inserida
não é de boa qualidade, racha o
conector
da
via
de
administração da dieta ou do
balonete, vaza; orifício de
inserção
com
bastante
secreção, granuloma; orientar a
família não
tracionar a
primeira sonda, trocar curativo
toda vez que fica úmido; dieta

casa; padronizar na instituição seria o ideal.
Estoma: curativo vir com ele de casa quando há
algum problema para a equipe ver aqui se está
sangrando, se tem exsudato,

Dieta: mostrar como faz, fazer junto com paciente;
Sonda: mostrar qual via da medicação, do balão e
da alimentação, lavar a sonda;
Estoma: orientar higiene, limpeza, observação da
secreção, granuloma; trocar curativo sempre que
úmido; não dobrar a sonda ao fazer o curativo, tem
que ficar perpendicular ao abdome;
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E8
T formação:
anos.
T: 2 anos

10

É um paciente como os
outros, que tem alguns
cuidados específicos
por
conta
da
gastrostomia;
não
incomoda cuidar desse
paciente

(colocar na via certa, lavar
após, não deixar resíduos pode
dar microorganismos que
estragam a sonda ou causam
gastroenterite. Lavar após dieta
e medicação e isso tem que ser
reforçado com a enfermagem
também, dentro do hospital.
Higiene na inserção da sonda
(curativo, inspeção da pele,
atenção para infecção; lavar a
sonda, cuidar para ela não
obstruir,

Fonte: Dados do próprio autor. Florianópolis, 2017.

Estoma: inspeção do local, higiene, sinais de
infecçção,
Sonda: permeabilidade
Dieta: reações a esta, diarréia, desconforto,
distensão abdominal, não manipular a dieta ou
sonda com a mão suja, posicionamento Fowler,
dieta gravitacional,
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Com relação aos sujeitos enfermeiros, 87,5% dos respondentes
foram do sexo feminino. A idade média destes foi de 38,6 anos. O tempo
de atuação na enfermagem entre 4 anos e 34 anos, tendo por média 15,3
anos. O tempo de atuação com pacientes cirúrgicos gastrostomizados
e/ou em centro endoscópico oscilou em 2 e 22 anos, com uma média de
7,2 anos.
Pode-se perceber que a amostra contou com enfermeiros com uma
experiência média de 15 anos na profissão e de sete anos de atuação
nessa temática. Ficou evidente que o conhecimento dos enfermeiros
acerca dos cuidados com a gastrostomia são variados, complementam-se
em suas falas, trazendo alguns pontos comuns a estes e outros que
diferem no conteúdo, porém não houve contrapontos ou divergências
nos cuidados orientados podendo tal ênfase sugerir que há um
conhecimento local acerca do tema, as informações existem, porém
estão dispersas sem um padrão daquilo que se entende como necessário
no cuidado e na orientação da alta do paciente com gastrostomia.
Aspectos fundamentais como posicionamento do paciente (citada por
12,5%), ênfase na via correta de administração da dieta (citada por 50%
da amostra) foram pouco relatados tendo em vista serem complicações
tidas como freqüente em estudos.
O fato de não haver um direcionamento comum das informações
entre todos os enfermeiros pode não garantir o repasse/ comunicação das
mesmas aos pacientes e familiares, de forma ordenada, similar em
conteúdo e completa na necessidade do cuidado domiciliar.
Pode-se perceber também que os aspectos psicológicos e da vida
social estiveram presentes em poucas falas, bem como as orientações
relacionadas as complicações. As complicações representam importante
fator de retorno dos pacientes gastrostomizados ao hospital,
comprometem sua nutrição e colocam em risco sua vida.
Refletindo sobre as entrevistas é possível perceber que os
enfermeiros da amostra possuem um conhecimento acerca dos principais
cuidados com a gastrostomia, mas que nem sempre os cuidados
executados no hospital são valorizados na orientação para a alta do
paciente. Cuidados com a sonda, dieta e curativo foram os mais
mencionados. A educação em saúde foi abordada em 3 relatos, porém
apenas 1 evidenciou falha neste processo.
Outro tema que emergiu das entrevistas foi a questão da contrareferência, abordada diretamente por um profissional e de forma indireta
em outras falas. Acredito que a contra-referência em enfermagem
representa um importante auxílio aos pacientes e familiares, além de ser
uma forma de educação em saúde, visto que repassa a situação de
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retorno desse paciente ao lar, suas necessidades e os cuidados que farão
parte de sua vida a partir da instalação da gastrostomia.
Percebe-se que cuidados básicos como a higiene oral, por
exemplo, não aparecem nas falas dos enfermeiros.
Carvalho (2013) avaliou as estratégias de educação em saúde
direcionadas a cuidadores durante a internação hospitalar e evidenciou
haver predominância das orientações verbais, demonstrações e entrega
de cartilhas educativas o que auxiliou na execução das técnicas no
domicílio, porém havendo ainda comprometimento nesse cuidado.
Martins et al (2015) concluíram em seu estudo que as orientações
fornecidas por enfermeiros a pacientes cirúrgicos na alta hospitalar são
básicas e sugerem que sejam documentadas no intuito de facilitar a
compreensão do paciente e familiar, além de favorecer a contrareferência. Suzuki, Carmona e Lima (2011) corroboram colocando que o
impresso na alta hospitalar auxilia na identificação das necessidades do
cliente e na identificação das ações realizadas pela equipe de
enfermagem.
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Quadro 3 – Demonstrativo do conhecimento, necessidades de orientação e dificuldades enfrentadas pelos cuidadores de pacientes
com gastrostomia. Florianópolis, 2017.
Código
Identificador
/ Idade / Sexo

C1P1
C 39a
P 73a

Problema
que resultou
na gastrosto
mia
Alzheimer
desde
2004/2005.
Em 2009 teve
um AVC que
resultou
na
gastrostomia.

Entendimento
sobre o que é a
gastrostomia/
significado para a
vida
Significou a volta
da alimentação, a
despreocupação
em
retirar
as
sondas
nasoenterais
e
portanto,
não
precisar restringir
paciente;
significou nutrição
correta, no local
correto,
na
quantidade certa

Tempo de
uso / quem
cuida

Orientação
recebida antes da
alta

Dúvidas, dificuldades,
medos em casa

Recomendações

T= 7 anos

Não
recebeu
orientações
na
primeira
colocação
na
sonda;

Dúvidas: como colocar
paciente sentada sozinha,
como botar água, receber
medicações,
alimento,
tempo de permanência da
sonda
(conflito
de
informações
entre
médicos); onde conseguir
nutricionista quando tem
problemas com a dieta
fornecida; o que fazer
quando entope; uso da
gaze para não machucar
Complicações:
vazamento
líquido
gástrico pelo conector da
sonda (achou que estava
matando o paciente, que
estava vindo tudo para
fora, os órgãos); ficou s/
dieta dada pelo governo,
como faz, não pode dar
batatinha, lata custa

Orientar
familiares antes
do procedimento,
o que pode comer,
o que não pode,
em quanto tempo
trocar,
como
limpar, lavar

Filha e
enfermeiros
em casa de
cuidados

Na primeira troca
houve orientações
médicas e de
enfermagem

Nutrição
e
enfermagem
parece ter a maior
falha
nas
informações
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C2P2
C 49a
P 60a

Esclerose
lateral
amiotrófica
(ELA)
+
dificuldade
deglutição

C= Procedimento
cirúrgico para a
alimentação
do
paciente

C2P2=
grande
mudança
C=
busca
de
informações
P= invasor no
corpo

T= 4 meses
Cônjuge
filhos
cuidam

e

Fora orientando
administração do
alimento e site da
gastro para tirar
dúvidas
Não
foram
suficientes, foram
superficiais,
necessitou buscar
outras
informações

50,00 cada e dura 3-4
dias, sem condições;
Medos: do buraco na
barriga, de enganchar em
algo e puxar, de saír
estômago para fora, de
machucar, de entrar
bichinho ali, no banho,
de entrar água ou pegar
infecção por ali.
Dificuldade: substituir a
alimentação quando falta
é a maior dificuldade.
Sem opções no mercado
além da dieta enteral; fui
aprender a usar uma
seringa depois
Dúvidas: como limpar a
sonda por dentro, a
secreção que saí na
inserção constantemente
é normal;
Complicações: tem dor
na inserção, vermelhidão,
entumecimento; secreção
constante ´na inserção.
Medo:
medo
trocar
curativo na inserção;
receio por quem não tem
como acessar o site
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C3P3
C 46
P 66a

Disfagia grave
Óbito

A colocação de
uma
sonda
gástrica
para
alimentar
pacientes que não
o conseguem fazer
por via oral
Facilitou alimentar
e deu certeza de
que
estava
corretamente
nutrida

Fonte: Dados do autor. Florianópolis, 2017.

T= aprox 4
meses
Cônjuje +
filhos
+
cuidadores

Recebeu
orientações
enfermeiras

das

Dúvidas: não houve
dúvidas.
Dificuldade:
eventual
entupimento.
Medo:
no
primeiro
momento,
logo
foi
superado
pela
simplicidade do manejo.

Orientar sobre a
higiene; o que
fazer
quando
entope;
usar
relógio
que
desperte na hora
das alimentações;
hidratar
lábios,
língua e boca do
paciente;
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A média de idade dos pacientes que usaram uma gastrostomia foi
de 66,3 anos, ou seja, pessoas idosas. Todos os cuidadores estavam na
faixa etária adulta, com uma média de idade de 44,6 anos. Todos os
cuidadores entrevistados eram do sexo feminino. Os pacientes em sua
maioria foram homens (66,6%). As doenças que resultaram na
gastrostomia foram em sua maioria (66,6%) doenças crônicas. Uma
paciente fazia uso de gastrostomia há sete anos. Os demais, fizeram uso
por quatro meses até a entrevista. Todos os entrevistados relatam ser o
cônjuge e filhos os principais cuidadores do paciente. Alguns contam
com auxílio de cuidadores de casas de apoio. É uma realidade nos
estudos que os principais cuidadores sejam familiares de primeiro grau
(filhos, ou pais quando crianças) e que eventualmente haja o auxílio de
profissionais cuidadores ou casas de apoio (COTRIM et al, 2012;
NAVES et al, 2012).
Todas as entrevistas tiveram como respondentes os cuidadores
pois em dois casos havia impossibilidade física do paciente responder e
no terceiro caso o paciente optou por deixar sua cuidadora responder. O
falecimento de pacientes em uso da gastrostomia também é relatado em
estudos longitudinais (COTRIM et al, 2012).
Para dois respondentes cuidadores a gastrostomia significou a
certeza de estar alimentando adequadamente seu familiar. Dois
respondentes sabiam o que era a gastrostomia relatando o objetivo
principal de alimentação da sonda. Para um cuidador também significou
uma grande mudança. Um paciente se manifestou nessa questão
colocando que para ele a gastrostomia representava um invasor no
corpo. Isto reflete um fato conhecido que consiste em que a gastrostomia
costuma ser melhor aceita pelos acompanhantes do que pelos pacientes.
Para o acompanhante representa a certeza de estar alimentando seu
familiar, mas para o paciente retoma questões do papel social, de autoestima, de finitude, da negação do prazer da alimentação, de limitação
em sua atividade diária (MARTIN, BLOMBERG, LAGERGREN,
2012). No estudo de Cotrim (2012) 89% dos cuidadores consideraram a
colocação de uma GEP como benéfica pelo paciente, com melhora em
sua qualidade de vida e 100% consideraram ter sido bem aceita por
familiares e amigos.
Com relação a ter recebido orientações para o uso domiciliar da
gastrostomia, somente uma cuidadora relata ter recebido orientações de
enfermeiras de forma suficiente para o cuidado. Uma relata ter recebido
orientações superficiais, com indicação de sites para busca dessas
informações e outra relata que na primeira colocação não recebeu
nenhuma orientação. Essas afirmações nos fazem perceber como os
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pacientes e acompanhantes tem saído com pouco esclarecimento sobre o
cuidado que terão que executar em casa.
Quanto às dúvidas/ dificuldades/ medos ou complicações que
ocorreram no domicílio, percebe-se na entrevista de C1P1 que foram
muitas as dúvidas e dificuldades provavelmente resultantes, do fato de
não terem recebido informações acerca dos cuidados com a gastrostomia
antes da alta para casa. Neste caso pode-se observar que as dúvidas
foram desde relacionadas a questões iniciais como o entendimento do
que é a gastrostomia e seu manuseio (essas dúvidas acabaram também
refletidas nos medos referidos pela cuidadora) e vão até questões mais
complexas como a dificuldade de encontrar dieta quando aquela
fornecida pelo governo acaba. Neste quesito ainda, a entrevista C2P2
revelou a presença de complicações no domicílio e a dúvida sobre como
lidar com ela o que pode indicar que apesar do relato de ter recebido
orientações, as mesmas não se mostraram suficientes para evitar e/ou
minimizar e quem sabe até solucionar o problema quando este surgiu. As
complicações surgidas aqui corroboram com o estudo de Cotrim (2012)
no qual também foram observadas complicações menores, ou seja,
passíveis de melhor manejo e prevenção.
Podemos também refletir que talvez informações sobre as
complicações tenham sido fornecidas, porém relembrar esses cuidados
se apropriando deles quando necessário exige muita atenção e
capacidade de apreensão do acompanhante no momento em que está
sendo orientado, o que pode representar árdua exigência para o
acompanhante se não recebeu, ainda no hospital, algum treinamento
prático. C3P3 em seu relato não menciona ter tido dúvidas, porém relata
a dificuldade em solucionar a desoobstrução da sonda de gastrostomia.
A disponibilização de meios eletrônicos como fonte de orientação
quanto aos cuidados com a gastrostomia talvez não seja um método por
vezes acessível e compreensível a todos os pacientes e cuidadores. Por
outro lado, estudos de revisão informam sobre a escassa literatura sobre
o tema gastrostomia relacinado aos cuidados de enfermagem (LINO;
JESUS, 2013).
Questões de limpeza do estoma, drenagem por este, sinais
flogísticos na inserção, bem como o vazamento de líquido gástrico pela
sonda, troca desta e dificuldade de conseguir a alimentação em alguns
momentos foram pontos mencionados passíveis de serem melhor
orientados na instituição, antes da alta. Percebe-se que todas são
questões que podemos dimensionar como primárias no cuidado ao
paciente com a gastrostomia e, portanto, de extrema relevância, pois
pode-se inferir que se o paciente está tendo dificuldades em conseguir o
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alimento, a compreensão de tantos cuidados em curto período de tempo
torna-se tarefa quase impossível, reforçando a necessidade de
tecnologias educativas no apoio às famílias e pacientes.
Culminando no foco deste estudo, a cartilha foi construída com
base nos dados identificados nas entrevistas com os enfermeiros e
pacientes/cuidadores e sustentados pela revisão de literatura. Dos dados
emergiram os temas que compuseram a cartilha, quais sejam: o que é a
gastrostomia, as principais indicações de uso, tipos de sonda e partes que
compõe a sonda, dietas que podem ser usadas, como preparar a dieta,
como utilizar a gastrostomia para a alimentação, para medicações, como
cuidar da gastrostomia (curativo, estoma, banho), cuidados que você
deve ter sempre, como lidar com complicações (náuseas/ vômitos,
constipação, obstrução, vazamentos, sangramentos, infecção na inserção,
granuloma, deslocamento da sonda, broncoaspiração, saída acidental da
sonda, síndrome de burried-bumper, diarréia), quando procurar o serviço
de saúde, quem procurar em caso de emergência e referências utilizadas.
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5.2 MANUSCRITO 1 – COMPLICAÇÕES E CUIDADOS
RELACIONADOS AO MANUSEIO DA GASTROSTOMIA:
REVISÃO INTEGRATIVA
Complicações e cuidados relacionados ao manuseio da gastrostomia:
revisão integrativa
Michele Medeiros
Nádia Chiodelli Salum
Melissa Orlandi Honório Locks
RESUMO: Objetivo: Identificar as evidências disponíveis na literatura
acerca das complicações e recomendações dos cuidados indicados ao
paciente em uso de gastrostomia. Método: Trata-se de uma revisão
integrativa da literatura desenvolvida em setembro de 2016, nas bases
eletrônicas Pubmed/Medline, CINAHL, SCOPUS, LILACS, SCiELO,
BDENF e Biblioteca Cochrane, entre 2010 e 2016. Foram incluídos 12
estudos. Na análise temática foi identificado duas categorias:
complicações após a inserção da sonda de gastrostomia e recomendações
de cuidados. Resultados: 83,3% abordavam complicações das quais
71,4% tinham relação direta ou indireta com processos infecciosos; o
deslocamento da sonda e infecção periestomal foram mais abordadas,
seguidas por cuidados relacionados à pele ou manutenção da sonda, ao
período pré e pós inserção da sonda, gerenciamento para a alta e
relacionados ao processo de cuidar de um paciente com gastrostomia.
Conclusão: Existe uma lacuna quanto aos cuidados de enfermagem
principalmente nas orientações para a alta e monitoramento domiciliar.
Capacitar os profissionais, pacientes e familiares parece inferir
positivamente nesta realidade.
Descritores: Gastrostomia. Enfermagem. Cuidados de enfermagem.
INTRODUÇÃO
A gastrostomia é um procedimento que visa acessar a luz do
estômago para a introdução de uma sonda pela parede abdominal, de
forma temporária ou definitiva, objetivando a alimentação prolongada
ou a descompressão digestiva. Sua principal indicação relaciona-se à
manutenção do aporte nutricional de pacientes que mantém as condições
de funcionamento do trato gastrintestinal, porém que apresentam
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distúrbios de deglutição ou obstruções do trato digestivo alto que
dificultem ou impeçam a alimentação via oral (SANTOS, 2011).
Apesar das vantagens de manutenção do aporte nutricional, a
gastrostomia não é um procedimento isento de riscos e como tal,
necessita de uma criteriosa avaliação quanto à sua indicação (BAEZAMONEDERO et al, 2015; FRIGINAL-RUIZ e LUCENDO, 2015).
Relatos de complicações são encontrados em estudos (AGHA et al,
2013; MARTINS, 2013; NASCIMENTO, BORGES e DONOSO, 2015),
muitas vezes representando altas taxas, como no estudo de Soutinho et al
(2015) que evidenciou 45% de complicações na amostra estudada. Tais
complicações vão desde aquelas identificadas ainda na internação bem
como as relatadas por pacientes e cuidadores no manuseio domiciliar do
dispositivo. Também indicam que o compromisso da equipe
multiprofissional no desenvolvimento de estratégias educativas que
envolvam o paciente e cuidador podem favorecer a redução dos riscos de
complicações aos quais o paciente está exposto.
As complicações após a inserção de uma gastrostomia incluem
peritonite, sepse, fístulas gastrocolocutâneas, deslocamento acidental da
sonda, rompimento da sonda (NASCIMENTO, BORGES e DONOSO,
2015), obstrução e saída do cateter estando muitas vezes relacionadas à
necessidade de troca do dispositivo (AGHA et al, 2013).
Para a vida de um paciente, uma complicação no seu dispositivo
alimentar no âmbito domiciliar pode significar prejuízo nutricional e no
ganho de peso, além da vivência de problemas potencialmente fatais,
como peritonite, aspiração pulmonar entre outras (MALHI e
THOMPSON, 2014). Além das complicações com o dispositivo e
aquelas relacionadas à clínica do paciente, podem surgir problemas de
ordem social que afetam toda a família, os quais vão desde a falta de
suporte profissional às famílias, a dificuldade em conseguir as dietas
industrializadas ou suplementos quando indicados, dúvidas quanto ao
armazenamento, avarias mecânicas e distúrbios do sono com os alarmes
das bombas de infusão são alguns exemplos do quanto pode ser
prejudicial um paciente ou familiar deixar a instituição sem a devida
orientação do uso e gerenciamento de uma gastrostomia (BEST,
HITCHINGS, 2010).
O enfermeiro como responsável pela equipe de enfermagem que
presta os cuidados diretamente com o dispositivo, tem grande
responsabilidade como agente educador tanto de sua equipe, como dos
pacientes e cuidadores (SIMONS, REMINGTON, 2013). Para que isso
ocorra, o enfermeiro necessita instrumentalizar-se desvendando as
possibilidades de complicações a que pode se deparar um paciente em
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uso de gastrostomia sob seus cuidados, bem como as principais
recomendações para o manejo dessa com segurança (SIMONS,
REMINGTON, 2013). Desta forma, terá condições de fazer um preparo
para a alta do paciente com orientações seguras e pertinentes ao cuidado
domiciliar de uma gastrostomia.
Diante do exposto este estudo teve como objetivo identificar as
evidências disponíveis na literatura acerca das complicações e
recomendações dos cuidados indicados ao paciente em uso de
gastrostomia.
MÉTODO
Trata-se de uma revisão integrativa da literatura que é um método
que favorece a síntese de conhecimentos e a utilização de resultados
significativos de estudos na sua prática. Tem sido indicada como
importante ferramenta na saúde, sintetizando os estudos disponíveis
sobre um tema e direcionando a aplicabilidade prática. Compõe
instrumento válido da Prática Baseada em Evidências (SOUZA, SILVA,
CARVALHO, 2010).
Esta revisão seguiu as seis fases no processo de elaboração que
são: elaboração da pergunta norteadora, busca ou amostragem na
literatura, coleta de dados, análise crítica dos estudos incluídos,
discussão dos resultados e apresentação da revisão integrativa (SOUZA,
SILVA, CARVALHO, 2010).
A pergunta norteadora da revisão de literatura foi: quais os
cuidados e dificuldades vividas pelos pacientes em uso de gastrostomia
publicados na litertuara científica no período de 2010 a 2016?
A busca dos artigos foi realizada nas bases de dados: CINAHL
(Cumulative Index of Nursing and Allied Health Literature), PMC
(PubMed Central), MEDLINE (Literatura Internacional em Ciências da
Saúde), LILACS (Literatura Latino- Americana e do Caribe em Ciências
da Saúde), BDENF (Bases de Dados de Enfermagem), SciELO
(Scientific Eletronic Library Online) e a base COCHRANE (Cochrane
Database of Systematic Reviews) e Scopus (SciVerse Scopus).
A coleta dos dados foi realizada no mês de setembro de 2016,
conforme as particularidades de cada base de dados eletrônica. Para a
composição da estratégia de busca, selecionaram-se termos do Medical
Subject Headings Term (MeSH) e Descritores em Ciências da Saúde
(DECs), associados ao uso dos operadores boleanos and, or e not. As
palavras-chave foram pesquisadas em português, espanhol e inglês,
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como seguem: gastrostomy, nursing, enfermagem, enfermeria,
abrangendo o período de 2010 a 2016 (7 anos).
Os critérios de inclusão definidos para a seleção dos estudos
foram: artigos online, completos nos idiomas inglês, português e
espanhol sobre a temática. Como critérios de exclusão adotou-se
memorial, teses, dissertações, revisão integrativa, relatos de experiência,
e cujo conteúdo não atendia à questão norteadora.
Para reconhecimento inicial do conteúdo dos estudos encontrados
a pesquisadora fez a leitura do título e resumo dos mesmos.
As referências selecionadas para compor a RI foram examinadas
na íntegra buscando-se a relevância do estudo de acordo com o tema,
objetivos e pergunta de pesquisa propostos e sistematizados em tabelas
do Microsoft Excel 2013®. Tais dados foram organizados em forma de
tabela, observando número de ordem, base de dados, título/ano,
autor/país, objetivo, método/local do estudo, cuidados e/ou complicações
e nível de evidência segundo Joana Briggs (JOANNA BRIGGS
INSTITUTE REVIEWER'S MANUAL, 2011).
Os pesquisadores respeitaram os preceitos éticos preconizados
para a pesquisa de RI, principalmente, referentes à análise e publicação
dos dados. Como nesta revisão os artigos selecionados estavam
disponibilizados publicamente, não foi necessário submeter este estudo
ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos.
Após análise crítica dos estudos, os resultados foram organizados,
conforme o objetivo da revisão de identificar as complicações e os
cuidados de enfermagem para o paciente com gastrostomia. Essas ações,
evidenciadas nos estudos, foram agrupadas em duas categorias:
complicações após a inserção da sonda de gastrostomia (tabela 3); e
recomendações de cuidados e estratégias para minimizar riscos
relacionados à inserção da sonda de gastrostomia (tabela 4).
RESULTADOS
Foram selecionadas 299 referências nas bases indicadas. Destas,
66 referências foram tabeladas por terem maior aproximação com o tema
após leitura do título e resumo, sendo que 39 referências estavam
indexadas em mais de uma base, as quais, portanto, foram consideradas
somente uma vez. Ao se aplicar os critérios de inclusão e exclusão, o
número total de artigos para compor esta revisão foi reduzido para doze,
estando essa seleção demonstrada conforme fluxograma 1.
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Fluxograma 1 – Sequência de passos utilizados para definir a amostra final da
revisão integrativa.

Fonte: Dados do próprio autor. Florianópolis, 2017.

A seguir, apresenta-se na tabela 1 a distribuição dos artigos
localizados e selecionados, conforme as bases de dados.
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Tabela 1 – Distribuição dos artigos encontrados, excluídos e selecionados,
segundo os meios eletrônicos, entre 2010 e 2016. Florianópolis, SC, Brasil,
2016.
Meios eletrônicos
Artigos
Encontrados
Excluídos
Selecionados
4
1
LILACS
5
114
09
Scopus
123
81
0
PubMed/
81
MEDLINE
80
2
CINAHL
82
6
0
SciElo
6
0
0
Cochrane
0
2
0
BDENF
2
12
Total
299
287
Fonte: Dados do próprio autor. Florianópolis, 2017.

87

Quadro 4 - Apresentação dos estudos analisados segundo referência (título, ano, autor), país, objetivo do estudo, delineamento metodológico, principais resultados e nível de evidência.
Florianópolis, SC, Brasil, 2016.
Nº de
ordem
1

Referência

País

Duarte H,
Portugal
Santos C, Capelas M, Fonseca J.
Peristomal infection after percutaneus
endoscopic: a 7- year surveillance of
297 pacients

Objetivo

Método

Cuidados e/ou complicações

Avaliação global da taxa de infecção
periestomal e caracterização dos
agentes infectantes.

Estudo quantitativo,
retrospectivo

Mulher de 76 anos, sofreu queda após
convulsões, submetida a Percutaneous
Endoscopic Gastrostomy (PEG) em
internação. Teve deslocamento da
PEG, evoluiu com fístula gastrohepática, abscesso hepático, choque
séptico, falência de múltiplos órgãos e
morte.

Relato de caso

Recolher dados observacionais diretos
sobre as práticas de administração de
medicamentos à residentes com PEG
em casa de cuidados.

Quantitativo,
observacional,
transversal

Complicações: Infecção periestomal em 12,1% dos
pacientes gastrostomizados. O S. aureus resistente a
metacilina (MRSA) foi o agente mais isolado (33,3%)
seguido da Pseudomonas aeruginosa (30,6%).
Incidência de infecção aumentou com passar dos anos; 55%
das infecções ocorreram nos 10 primeiros dias de pós
procedimento.
Cuidados: banho pré- procedimento com clorhexidine e
higienização das mãos da equipe de saúde. Profilaxia com
cefalosporinas não são mais adequadas.
Complicações: deslocamento do tubo de PEG, com
infecção, abscesso, fístula gastro-hepática, necrose hepática
e morte.
Cuidados: medidas para evitar a tração da sonda, alívio da
dor, exame regular do estoma para identificar infecção,
movimento regular do tubo (1 à 2cm) para cima e baixo
após cicatrização para certificar que o limitador interno está
livre. Cuidadores devem monitorar o paciente com PEG no
pós alta para identificar possíveis complicações. Atuação
da equipe multidisciplinar durante todo o processo.
Cuidados: diluir medicamentos líquidos com pelo menos
volume igual de água; administrar separadamente
comprimidos e diluí-los, lavar a sonda antes e após
administrar cada medicamentos; padronizar as
recomendações;

Comparar o uso e taxas de
complicações de gastrostomia
endoscópica percutânea (PEG) e
gastrostomia rediologicamente inserida
(RIG) em um centro de referência
terciária

Quantitativo/
retrospectivo

2012

2

Rafiq A, Abbas N, Tariq H, Nayudu
SK. Gastro-hepatic fístula with liver
abscess: a rare complication of a
common procedure
2015

3

Joos E, Mehuys E, VanBocxlaer J,
Bélgica
VanWinckel M, Boussery K. Drug
administration via enteral feeding
tubes in residential care facilities for
individuals with intellectual
disability: na observational study
2015
McAllister P, Maciver C, Wales C,
Inglaterra
McHattie G, Makubate B.
Gastrostomy insertion in head and
neck câncer patients: a 3 year review
of insertion method and complication
rates
2013
Ferraro F, Gravina AG, D’Elia A,
Bélgica
Romano M, Federico A.
Percutaneous endoscopic gastrostomy
for critically ill patients in a general
intensive care unit
2013

4

5

EUA

Avaliar a evolução clínica de pacientes Quantitativo/coorte/
criticamente doentes com elevado nível retrospectivo
de assistência submetidos a PEG em
uma UTI geral ao longo de um período
de 12 anos

Nível de
evidência
IV

IV

III.2

Complicações: graves com 2 PEG e 12 RIG sendo elas 13
remoções acidentais do tubo. Também infecções
periestomais, vazamento ou obstrução do tubo. RIG com
alta taxa de deslocamento do tubo e causas desconhecidas.

III.3

Complicações: A substituição do cateter foi necessária em
três pacientes no primeiro ano por inflamação do estoma,
devido ao refluxo entérico entre o estoma e o cateter. Em
3,6% dos pacientes com cateter de poliuretano foi
substituído por silício por irritação da pele no contentor
externo, entre o 9-14 dia. Um ano após PEG 19,5% dos
pacientes haviam morrido por doenças subjascentes.
Cuidados: realização de PEG por especialistas é mais
seguro.

III.2
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6

Martin L, Bolmberg J, Lagergren P.
Patients’ perspectives of living with a
percutanous endoscopic gastrostomy
2012

Suécia

Investigar a experiência de viver com
uma gastrostomia endoscópica
percutânea (PEG) a fim de aumentar a
compreensão das necessidades de
suporte dos pacientes.

Qualitativo/quantitativo/
prospectivo

7

Teno JM, Gozalo P, Mitchell SL,
Fulton AT, Mor V. Feeding tubes and
the prevention or healing of pressure
ulcers
2012

EUA

Determinar se os tubos de PEG ajudam
a prevenir ou curar lesões por pressão
em um lar residencial de idosos com
comprometimento cognitivo avançado.

Quantitativo/ coorte/
pareado

8

Wirth R, Voss C, Smoliner C, Bauer
JM, Volkert D. Complications and
mortality after percutaneous
endoscopic gastrostomy in geriatrics:
a prospective multicenter
observational Trial
2012

Alemanha

Mensurar a prevalência de
complicações e mortalidade após o
procedimento em pacientes geriátricos
e avaliar a relação entre os dois.

Quantitativo,
Observacional,
prospectivo e
multicêntrico

9

Changela A, Javaiya H, Changela K,
Davanos E, Rickenbach K.
Acrodermatitis enteropathica during
adequate enteral nutrition
2012
Rosenberger LH, Newhook T,
Schirmer B, Sawyer RG. Late
accidental dislodgement of a
percutaneous endoscopic gastrostomy
tube: an underestimated burden on
patients and the health care system
2011

EUA

Mulher de 91 residente em um lar de
Estudo de caso
idosos que apresentou erupção cutânea
semelhante a acrodermatite
enteropática ao receber nutrição enteral
por PEG
Quantificar as complicações do
Quantitativo, Análise
deslocamento acidental da
retrospectiva
gastrostomia para pacientes e
instituição.

O’Rear JM, Prahlow JA. Early
percutaneous gastrostomy tube
dislodgment
2015

EUA

10

11

EUA

Caso de deslocamento do tubo de PEG, Estudo de caso
tentativa de substituição, sepse e
morte.

Complicações: Mulheres sentem-se mais limitadas nas
atividades diárias com a PEG do que homens. Idosos
sentem maior limitação para influenciar o número de
alimentações. 20% dos pacientes não estavam satisfeitos
com a alimentação por PEG, 6 pacientes não utilizavam a
PEG para alimentação. Na presença de problemas com a
PEG, os pacientes eram cuidados pelos seus cônjuges em
vez de enfermeiras. Cônjuges são os principais cuidadores
em casa. Quando ocorrem problemas, procuram o
ambulatório de PEG.
Complicação: residentes com tubo PEG eram 2,27% mais
propensos a desenvolver lesão por pressão. Aqueles com
lesão por pressão eram menos propensos a cura.

III.2

Complicações:
Graves: PEG - ocorreu em 9,6% dos pacientes (peritonite,
sangramento gástrico, pneumonia por aspiração, infecção
grave do estoma)
Menores: (77 pacientes): dor abdominal, infecções menores
do estoma, diarréia, vômitos. Alguns pacientes tiveram
múltiplas complicações. A profilaxia com antibiótico
pareceu não influenciar significativamente na pneumonia
aspirativa e infecções menores da ferida
Complicações: lesões cutâneas por deficiência de zinco
após nutrição enteral prolongada.
Cuidados: monitoramento do zinco sérico e de
micronutrientes.

III.2

Complicações: em 563 pacientes, a taxa de mortalidade em
30 dias foi de 7,8% (44). Em relação a taxa de
deslocamento acidental em 7 dias foi de 4,1% e a taxa de
deslocamento total de deslocamento acidental foi de 12,8%
(72), destas 49 foram no domicilio.
Outros: Peritonite, sepse que evoluiu para laparotomia
exploradora com fechamento da gastrostomia. Fístula
gastrocolocutânea que evoluiu para peritonite e sepse.
Abscessos de parede necessitaram drenagens.
Cuidados: tubos com balão interno reduzem o
deslocamento.
Cuidados: confirmar o posicionamento do tubo:
gastroscopia ou exame contrastado do estômago pelo tubo;
insuflação gástrica seguida de imagem radiográfica;
aspiração do conteúdo gástrico; flush salino pelo tubo
(resistência e dor abdominal pode indicar tubo deslocado);
tubo deslocado até 7º dia da colocação- recolocar via

III.2

III.2

IV

IV

89

12

Kirk L, Shelley A, Battles M, Latty C. USA
Educating parents on gastrostomy
devices: necessary components to
achieve success
2014

Fonte: Dados das autoras. Florianópolis, 2017.

Padronizar a educação sobre os
dispositivos de gastrostomia para
melhorar as habilidades dos
enfermeiros e familiares para a alta e
reduzir as dúvidas no cuidado
domiciliar

Qualitativo

endoscópica ou cirúrgica; observar aspiração, peritonite e
migração do tubo; identificar pacientes em risco de
remoção do tubo (desorientados ou agitados, ou com
história de retirar outros cateteres); indicado uso de
fixadores em T para pacientes de alto risco.
Na suspeita deslocamento: ver tempo entre inserção e
deslocamento (até 7º dia troca cirúrgica ou endoscópica;
após 10-11 dias pode ser feita no leito, com confirmação do
posicionamento após).
Cuidados gerais: conhecer o tipo de tubo colocado, a data
e indicações; manter a pele limpa e seca; verificar
diariamente o sítio de inserção para identificar eritema, dor,
edema, vazamentos; após 24hs da inserção não é necessário
cobrir; nos primeiros 10 dias, limpar local diariamente com
soro fisiológico e gaze estéril; após dez dias a limpeza
diária com água e sabão; certificar a posição do tubo e
tensão nos limitadores - a mudança da posição em mais de
6mm é anormal e deve-se solicitar avaliação médica; tensão
nos limitadores pode ser causa de isquemia, necrose e
úlceras teciduais e síndrome de choque – empurrar o tubo
gentilmente para frente em direção ao abdome e girar para
impedir a aderência ao tecido gástrico interno; lavar o tubo
após refeições e remédios com 30 ml de água ou soro
fisiológico; podem ocorrer vazamentos se o tubo não
estiver em uso; manter limpo o local de preparo da
alimentação; seguir alimentação indicada; certificar se a
parte externa do tubo não está irritando o paciente – isso
reduz chance de deslocamento do tubo ao tentar manusear;
evitar usar tubos não destinados à alimentação entérica;
Cuidado: implementou estratégia que incluiu os
envolvidos com a gastrostomia: introduziu ficha de
trabalho no prontuário com dispositivo, data e cirurgião que
colocou a gastrostomia; cartão com tipo do dispositivo,
tamanho, data colocação, empresa de assistência
domiciliar, contato do cirurgião; livro de educação dos pais
com informações de cuidados, usos e soluções de
problemas; recursos na internet do hospital para orientar
equipes a educar famílias sobre cada dispositivo; lista de
suprimentos para a alta segundo a necessidade do paciente;
rede doutor (cirurgião dá orientações específicas do
cuidado para banhar-

III.3

90

91

Com relação ao país de realização das pesquisas, destaca-se que
todas foram publicadas em periódicos internacionais, sendo que os
países de origem dos estudos foram Estados Unidos da América com 06
(50,0%); Bélgica com 02 (16,6%); Inglaterra, Suécia, Alemanha e
Portugal com 01 cada (8,3%).
Em relação aos anos de publicação dos artigos, os dados coletados
apresentaram a seguinte distribuição: em 2010, 0 (0%) publicação; em
2011, 01 estudo (8,3%); em 2012, 05 (41,6%); em 2013, 02 (16,6%); em
2014, 01 (8,3%); em 2015, 03 (25,0%) e em 2016, 0 (0%) artigo.
Quanto à natureza metodológica adotada, os estudos apresentaram
a seguinte distribuição: 04 (33,3%) estudos retrospectivos; 03 (25,0%)
relatos de caso; 01 (8,3%) transversal observacional; 03 (25,0%)
prospectivos e 01 (8,3%) estudo de coorte pareado.
A abordagem que predominou nos estudos foi a quantitativa com
07 estudos (58,3%), seguida da qualitativa com 03 estudos (25,0%) e de
02 (16,6%) quali-quantitativa.
Segundo o nível de evidência, 06 estudos (50%) níveis III.2, 04
estudos (33,3%) de nível IV e 02 estudos (16,6%) de nível III.3. Os
artigos que compuseram a maior frequência (nível III.2) foram estudos
de coorte retrospectivos, prospectivos, observacionais, analíticos e um
pareado.
Em relação a autoria, os artigos foram produzidos por
profissionais médicos 04 (33,3%), equipes multiprofissionais 05
(35,7%), enfermeiros 02 (16,6%) e farmacêuticos 01 (8,3%).
A população ou amostra foi constituída na maioria dos casos por
indivíduos adultos hospitalizados ou em casas de cuidados residenciais
(em 8 estudos, 66,6%). Em 01 estudo (8,3%) a amostra correspondeu a
equipes de saúde (médicos e equipe de enfermagem), pais de crianças
gastrostomizadas e registros/ formulários ou prontuários; formulários e
prontuários hospitalares também foram amostra em 03 (25,0%) outros
estudos.
Considerando os estudos encontrados, os mesmos foram
organizados em duas categorias a saber: complicações após a inserção da
sonda de gastrostomia (quadro 5); e recomendações de cuidados e
estratégias para minimizar riscos relacionados à inserção da sonda de
gastrostomia (quadro 6).
Em 10 estudos (83,3%) houve relatos de complicações, conforme
especificado na quadro 5.

92

Quadro 5 – Complicações evidenciadas nos estudos após a inserção da sonda de gastrostomia.
Código
identificador
1

Autor

Título

Duarte H,
Santos C, Capelas M,
Fonseca J.
Rafiq A, Abbas N, Tariq
H, Nayudu SK.

Peristomal
infection
after
percutaneus
endoscopic: a 7- year surveillance of 297 pacients

Infecção periestomal

Gastro-hepatic fístula with liver abscess: a rare
complication of a common procedure

4

McAllister P, Maciver C,
Wales C, McHattie G,
Makubate B.

Gastrostomy insertion in head and neck câncer
patients: a 3 year review of insertion method and
complication rates

5

Ferraro F, Gravina AG,
D’Elia A, Romano M,
Federico A.

Percutaneous endoscopic gastrostomy for
critically ill patients in a general intensive care
unit

6

Martin L, Bolmberg J,
Lagergren P.

Patients’ perspectives of living with a percutanous
endoscopic gastrostomy

7

Teno JM, Gozalo P,
Mitchell SL, Fulton AT,
Mor V.

Feeding tubes and the prevention or healing of
pressure ulcers

Deslocamento do tudo de PEG
Infecção
Abscesso
Fístula gastro-hepática
Necrose hepática
Morte do paciente
Remoções acidentais do tubo
Infecções periestomais
Vazamento
Obstrução do tubo
Inflamação do estoma
Refluxo entérico pelo estoma
Irritação da pele abaixo do
limitador externo com cateter de
poliuretano
Mulheres sentem maior limitação
com PEG em suas atividades diárias
Idosos sentem maior limitação para
influenciar
no
número
de
alimentações
Maior propensão a úlcera por
pressão em pacientes com PEG
Menor propensão à cura de uma
úlcera nos pacientes com PEG

2

Complicações
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8

Wirth
R,
Voss
C,
Smoliner C, Bauer JM,
Volkert D.

Complications and mortality after percutaneous
endoscopic gastrostomy in geriatrics: a
prospective multicenter observational Trial

9

Changela A, Javaiya H,
Changela K, Davanos E,
Rickenbach K.

Acrodermatitis enteropathica during adequate
enteral nutrition

10

Rosenberger
LH,
Newhook T, Schirmer B,
Sawyer RG

Late accidental dislodgement of a percutaneous
endoscopic gastrostomy tube: an underestimated
burden on patients and the health care system

11

O’Rear JM, Prahlow JÁ

Early percutaneous gastrostomy tube dislodgment

Fonte: elaborado pelas autoras, 2017

Peritonite
Sangramento gástrico
Pneumonia por aspiração
Infecção do estoma
Dor abdominal
Diarréia
Vômitos
Lesões cutâneas por deficiência de
zinco
após
nutrição
enteral
prolongada
Deslocamento acidental
Peritonite
Sepse que evoluiu para laparotomia
exploradora com fechamento da
gastrostomia
Fístula
gastrocolocutânea
que
evoluiu para peritonite e sepse
Abscessos de parede
Deslocamento do tubo de PEG,
sepse e morte
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Dos 12 estudos selecionados, somente sete (58,3%) apresentaram
cuidados relacionados ao paciente e manuseio da sonda de gastrostomia,
os quais estão listados na tabela 6.
Quadro 6 – Estudos que evidenciaram as recomendações sobre cuidados e
estratégias para minimizar riscos relacionados à inserção da sonda de
gastrostomia.
Relacionado à:

Pré procedimento

Pós
procedimento

Cuidados
- Realizar banho pré procedimento com
clorhexidine
- Realizar higienização das mãos da equipe
de saúde
- Evitar o uso de tubos não destinados à
alimentação enteral (como cateter urináriosonda foley, por exemplo)
- Lavar o tubo antes e após refeições e
remédios com 30 ml de água ou soro
fisiológico
- Diluir medicações líquidas com pelo
menos volume igual de água
- Conhecer o tipo de tubo colocado, a data
de inserção e a indicação da gastrostomia
- Atentar que após 24 horas da inserção,
não é necessário cobertura
- Manter a pele peri-estoma limpa e seca:
limpeza diária com soro fisiológico e gaze
estéril nos primeiros 10 dias; após, com
água e sabão
- Lavar a sonda antes e após administrar
medicamentos
- Evitar a tração da sonda: alívio da dor,
contenção suave de pulsos, conhecer a
história prévia de retirada de cateteres do
paciente; preferir tubos com balão como
limitador interno; deslocamento do tubo de
mais de 6 milímetros deve ser comunicado
o médico
- Examinar frequentemente o estoma
quanto a sinais de infecção, vazamentos,
dor, edema
- Não realizar tensão excessiva nos
limitadores internos e externos uma vez
que pode causar isquemia, necrose e
úlceras teciduais
- Movimentar a sonda cerca de 1-2cm para

Estudo que
referenciou
Artigo 1
Artigo 1
Artigo 11

Artigo 11

Artigo 3
Artigo 11
Artigo 11
Artigo 11

Artigo 3
Artigos 2, 10,11

Artigo 2,11

Artigo 11

Artigo 2, 11
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Gerenciamento
para alta

Gerenciamento
do
Processo

dentro e fora do estoma após a cicatrização
visando garantir que o fixador interno está
livre; girar;
- Implementar cuidados pós- procedimento
de manutenção a longo prazo
- Orientar cuidadores à auxiliar a monitorar
possíveis complicações no pós alta
- Garantir monitoramento por equipe
multidisciplinar
- Cuidar para não ocorrer vazamentos se a
sonda não estiver em uso
- Fornecer orientações ao paciente/ família
quanto a opções de socorro pós alta na
ocorrência de complicações no domicílio
- Orientar o familiar a manter limpo o local
do preparo da alimentação
- Orientar o paciente a seguir a
alimentação indicada
- Padronizar as recomendações quanto ao
preparo e administração de medicamentos
via sonda de gastrostomia
- Monitorar micronutrientes e zinco sérico
na alimentação enteral prolongada
- Capacitar as equipes para cuidar e
orientar pacientes e familiares

Artigo 2,
Artigo 2
Artigo 2
Artigo 11
Artigo 6

Artigo 11
Artigo 11
Artigo 3

Artigo 9
Artigo 5

Fonte: elaboração das autoras, 2017.

DISCUSSÃO
Considerando a descrição dos estudos selecionados é possível
identificar uma lacuna existente no Brasil acerca desta temática, uma vez
que não foram localizados estudos publicados em nosso país. Além
disso, percebe-se uma escassez de estudos recentes tendo em vista que
dos 12 encontrados, apenas 4 foram dos últimos 3 anos, sendo que
nenhum em 2016.
Estudos prospectivos (artigos 6, 7, 8, 12) e retrospectivos (artigos
1, 4, 5, 10) representaram maioria nos artigos selecionados em termos
metodológicos (4 prospectivos e 4 retrospectivos).
Há predominância de estudos quantitativos (artigos 1, 3, 4, 5, 7, 8,
10), os quais abordam a avaliação de taxas de complicações (incluem
infecção no sítio de inserção, observações acerca do preparo e
administração de medicamentos via gastrostomia e compara com as
diretrizes internacionais sobre a preparação e administração de drogas
por tubos de alimentação enteral; comparações entre complicações pós
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gastrostomias inseridas via endoscópica ou radiológica, se a PEG ajuda a
prevenir a lesão por pressão, dimensionamento/ prevalência das
complicações, mortalidades e custos para a instituição estudada.
Observam-se que a maioria dos artigos abordam aspectos relacionados
com complicações. Este achado corrobora com estudos que concluem
que apesar de artigos abordarem pacientes gastrostomizados, ainda é
baixa a indicação de melhores práticas de cuidados de enfermagem
acerca da temática (NASCIMENTO, BORGES, DONOSO, 2015).
Os estudos foram em sua maioria de autoria médica e de equipes
multiprofissionais sendo que nessas últimas o enfermeiro esteve presente
compondo a equipe em dois artigos (artigos 11 e 12). Ressalta-se a baixa
representação deste profissional na amostra selecionada, cuja temática
envolve o cuidado e o reconhecimento de possíveis complicações, as
quais necessitam ser foco do conhecimento da equipe de enfermagem,
uma vez que são responsáveis pela maioria dos cuidados relacionados a
sonda e também pela importância de realizar a educação em saúde com
estes pacientes e seus cuidadores (FRIGINAL-RUIZ, LUCENDO,
2015), bem como para o cuidado e orientação para a alta deste paciente.
Desta forma, fica evidente que apesar da relevância da temática de
cuidados de enfermagem a pacientes gastrostomizados, existe uma
lacuna na literatura sobre tais cuidados (NASCIMENTO, BORGES E
DONOSO, 2015).
Tal constatação pode respaldar a necessidade de programas de
capacitação das equipes de saúde, necessidade esta já identificada como
sendo um fator essencial para garantir a segurança do procedimento de
inserção de uma gastrostomia, sua manutenção e utilização nos
ambientes hospitalar e domiciliar (BEST, HITCHINGS, 2010;
ASHOURI, FATEHI, 2012; MALHI, THOMPSON, 2014) a indicação
de boas práticas para esse cuidado (SIMONS, REMINGTON, 2013;
NASCIMENTO, BORGES, DONOSO, 2015), o desenvolvimento de
tecnologias que auxiliem a condução do processo de instalação de uma
gastrostomia junto ao paciente e família (SKITT et al, 2011).
Não somente vinculada a complicações para o paciente, as
dificuldades apresentadas no decorrer do uso da gastrostomia
representam readmissões hospitalares frequentes (WILMSKOETTER,
SIMPSON, BONILHA, 2016). O estudo de Wlimskoetter (2016)
analisou 26774 registros de alta e encontrou que 21,06% de pacientes
com acidente vascular cerebral (AVC) com colocação de PEG foram
hospitalizados novamente em 30 dias após a alta, sendo que 11,71%
desses correspondiam a casos evitáveis. Os cuidados de enfermagem
realizados e orientados de forma adequada também foram associados à
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maior utilidade do dispositivo de PEG (FRIGINAL-RUIZ, LUCENDO,
2015).
A utilização de PEG requer do paciente e familiar um
conhecimento das complicações e cuidados necessários para uma melhor
qualidade de vida, bem como o acompanhamento de profissionais de
saúde para avaliação e educação em saúde. Para melhor compreensão
dos dados, estes foram analisados em 2 categorias, discutidas a seguir.
Complicações após a inserção da sonda de gastrostomia
Foram identificadas 21 complicações após a inserção da sonda,
com destaque para infecção periostomal (artigos 1,2,4,8) deslocamento
do tubo (artigos 2,4,10,11) fístula gastro-hepática (artigo 2), abscesso
(artigos 2,10), necrose hepática (artigo 2) morte (artigos 2, 11),
obstrução da sonda (artigo 4), vazamento de conteúdo entérico entre
estoma e cateter (artigos 4,5), inflamação do estoma (artigo 5), irritação
da pele abaixo do limitador externo (artigo 5), maior risco lesão por
pressão (artigo 7) peritonite (artigo 8,10), sangramento gástrico (artigo
8), penumonia por aspiração (artigo 8), dor abdominal (artigo 8), diarréia
(artigo 8), vômitos (artigo 8), acrodermatite enteropática (artigo 9), sepse
(artigos 10,11), fístula gastrocolocutânea (artigo 10), laparotomia
exploradora (artigo 10).
Dentre as complicações a infecção periestomal e deslocamento do
tubo foram as mais evidenciadas, apresentando altos índices de
morbidade e mortalidade, visto que o deslocamento do tubo esteve
associado à fístulas, peritonite, sepse, necessidade de nova cirurgia
(laparotomia exploradora) e morte.
A infecção periestomal pode estar relacionada principalmente a
precárias condições de higiene e limitadores interno e externo muito
apertados. Sintomas como inflamação no sítio de inserção, dor e
vazamentos podem estar presentes (MALHI e THOMPSON, 2014). O
artigo 1 da amostra associou sua elevada taxa de infecção também a
fatores institucionais (prevalência global de infecções nas instituições) e
ao caráter endêmico do MRSA. Entretanto, estudos (artigo 1 e 8)
consideraram o uso de antibioticoterapia profilática como não adequado
ou sem influência significativa em infecções menores do sítio da
gastrostomia. No estudo de Wilmskoetter, Simpson, Bonilha (2016) a
septicemia foi o diagnóstico de readmissão hospitalar mais frequente em
pacientes com AVC. A gastrostomia também tem associação com a
excreção fecal de bactérias gram-negativas com resistência ao
carbapenem conforme concluiu estudo de Cunha, Kassakian, Chan,
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Chapin e Mermel (2016). Tais estudos trazem condições infecciosas
como importantes complicações da gastrostomia, as quais merecem
maior atenção das equipes por se tratarem de situações que podem ser
prevenidas com cuidados de enfermagem adequados (LUCENDO,
FRIGINAL-RUIZ, 2014) o que é facilmente observável na tabela 5,
quando podemos associar cerca de 6 das 21 complicações levantadas nos
estudos como tendo associação direta com quadros infecciosos (sendo
essas a própria infecção periestomal, abscessos, necrose hepática,
peritonites, pneumonia por aspiração e sepse), além daquelas que podem
ou não estarem associadas à infecção (vazamentos pelo estoma, fístulas
gastro-hepáticas ou gastrocolocutâneas, inflamação do estoma, úlceras
por pressão, dor abdominal, diarréia, e a própria necessidade de
laparotomia exploradora pós deslocamento de gastrostomia.
Outra importante complicação que emergiu com frequência nos
estudos diz respeito ao deslocamento do tubo de gastrostomia. Os
estudos de Nascimento, Borges e Donoso (2015); Martins (2013)
identificaram o deslocamento da sonda e infecções entre as
complicações que surgem até o sétimo dia após a inserção da sonda de
gastrostomia em até 84% de sua amostra.
Nos estudos analisados, esta complicação contribuiu para
abscessos, necroses, fístulas gastrocutâneas, sepeses, intervenção
cirúrgica (laparotomia exploradora com fechamento da gastrostomia) e
teve associação com a morte de pacientes. O artigo 10 ressalta que sua
amostra apresentou taxa de deslocamento do tubo de 12,8%, sendo que
todos esses ocorreram após a alta dos cuidados de enfermagem. Tais
ocorrências (deslocamento ou saída da sonda) podem ser evitadas com
cuidados com o balonete, como coloca Nascimento, Borges, Donoso
(2015) em sua revisão, na qual categorizaram como recomendação de
evidência de nível 4, implementar efetivamente cuidados para evitar a
ruptura do balonete da gastrostomia como fator de evitar o deslocamento
desta. Assim, estudos contrastados do estômago (gastrografia) ou de
visualização (gastroscopia) são considerados padrão ouro para a
confirmação do posicionamento do tubo de gastrostomia, seguidos da
insulflação gástrica com radiografia, aspiração gástrica e flush soro
fisiológico após reposicionamento do tubo.
Recomendações de cuidados e estratégias para minimizar riscos
relacionados à inserção da sonda de gastrostomia
Tendo em vista a infecção periestomal e deslocamento do tubo
serem as complicações mais presentes nos estudos selecionados, a
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discussão esteve direcionada para os cuidados relacionados a estas
complicações.
Os cuidados para a infecção periestomal consistem na higiene
pessoal com clorhexidine e higienização das mãos pela equipe de saúde
ou quem manuseia o tubo. A higienização das mãos está incluída como a
mais importante recomendação nos protocolos de procedimentos
operacionais para evitar infecções hospitalares ou domicialares e de sítio
cirúrgico. As principais falhas na técnica segundo a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária consistem na não utilização de sabonete e não
observação das superfícies a serem friccionadas nas mãos. Porém, os
cuidados para se evitar infecção do sítio cirúrgico devem ser mantidos
no pré, trans e pós-operatório, envolvendo toda a equipe de saúde,
paciente e familiares (BRASIL, 2016).
O estudo de Fusco et al (2016) salienta a importância de envolver
toda a equipe de saúde no combate às infecções hospitalares partindo da
compreensão pelos profissionais de saúde acerca dos fatores de risco de
infecções para que ocorram melhorias na qualidade da assistência
prestada a partir de ações efetivas de redução dos riscos.
Best e Hitchings (2010) ressaltam a importância de treinar mais
de uma pessoa da família quando possível, sobre os cuidados com a
gastrostomia, bem como ações ou omissões passíveis de causar danos ao
paciente. Colocam que encorajar o paciente e cuidador a participar do
cuidado, testar suas habilidades antes da alta, deixar documentos por
escrito reforçando o que foi discutido, disponibilizar contatos das
equipes de saúde responsáveis pelo procedimento, tendo e mantendo
mais de um canal de comunicação e monitoramento, garantir que o
paciente receba alta da instituição com suporte e equipamentos
necessários para a nutrição, são algumas das recomendações para um
processo de alta visando maior segurança e apoio às famílias. Habilitar
pacientes e cuidadores adequadamente garante o funcionamento
contínuo e correto da gastrostomia, reduzindo o risco de complicações e
reinternações
(FRIGINAL-RUIZ,
GANZÁLEZCASTILHO,
LUCENDO, 2011).
No que tange ao deslocamento do tubo de gastrostomia, o estudo
10 coloca como uma boa opção para evitar tal complicação, o uso de
tubos com balão interno. Tal estudo apresenta taxa de 4,1% de
deslocamento acidental até o sétimo dia de inserção. Neste período, o
estudo 11 indica que para a substituição segura do tubo, deva ser
realizada via endoscópica ou cirúrgica, devido ao trajeto ainda não estar
maduro. Traz a importância de identificar os pacientes com maior risco
de remoção do tubo, como pacientes desorientados ou com história
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prévia de retirar outros cateteres, bem como pacientes que estejam com
dor ou com algum desconforto no dispositivo. O uso de fixadores em T
para evitar o deslocamento do tubo é controverso nos estudos, sendo
indicado para pacientes de alto risco (artigo 11) e também considerado
como fonte de não prevenção de complicações, uma vez que neste
estudo (artigo 10) foram indicadas complicações como retenção do
fixador com formação de trato sinusal ao redor das suturas de fixação,
que culminou em pneumoperitônio.
A tabela 6 evidencia os cuidados de enfermagem revelados na
amostra selecionada conforme cada momento do processo de inserção
até a alta e no domicílio. Os cuidados com a sonda representam a
maioria, seguidos daqueles destinados ao gerenciamento para a alta e
dos processos relacionados a este paciente como um todo. Aspectos
psicológicos e emocionais aparecem em apenas um estudo da amostra
(artigo 6) abordando as perspectivas e satisfação de viver com uma PEG.
Revelaram que 20% dos pacientes abordados não estavam satisfeitos
com a alimentação por PEG e 5,7% desta nunca usou a gastrostomia
para se alimentar, apenas para receber medicamentos. O estudo de Ojo
(2014) já coloca da necessidade de ajustes de vida e apoio psicológico a
este paciente e família. Coutinho (2015) aborda a complexidade desse
cuidado que é sentido pelas famílias também como um desafio devido
aos inúmeros saberes e práticas incomuns para elas, bem como aos
reajustes de vida social e familiar.
Relacionado aos cuidados de enfermagem, de modo geral os
estudos têm apontado como aspecto fundamental o reconhecimento
precoce pela equipe de enfermagem de complicações relacionadas à
gastrostomia como fator na redução da morbidade e mortalidade de
pacientes.
Além dos cuidados específicos, como o enfermeiro é o
profissional responsável que organiza o processo de alta, deve haver
uma preocupação com o gerenciamento do processo que envolve o
cuidado ao paciente que irá submeter-se à gastrostomia. A existência de
um plano de estratégias as quais abrangeram várias esferas do cuidado
ao paciente com gastrostomia (diagnóstico do conhecimento das equipes
de enfermagem quanto às sondas usadas na instituição e cuidados para
cada modelo, auditoria em prontuários quanto complicações pósprocedimento, cuidados realizados e registrados, formulários de
acompanhamento ambulatorial dos pacientes com PEG e dificuldades
encontradas por estes, com posterior direcionamento de ações
institucionais para melhorar o padrão de cuidado a este paciente). Essas
ações promoveram mudanças no trabalho das equipes desde o momento
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de inserção da sonda (no qual o médico passou a preencher formulário
específico sobre tipo de sonda, tamanho, fabricante, disponibilizar
telefone da equipe), no acompanhamento e orientação pós-inserção (por
meio de check-list de orientações e material educativo para os
familiares), recursos educativos para os profissionais (através de links na
página do hospital com as orientações aos profissionais e atualizações
sobre o tema), lista de suprimentos para a alta (garantindo assim que
todos recebam os equipamentos, dietas, seringas, entre outros) e de
suporte domiciliar (telefones úteis, empresas que fazem o atendimento
no domicílio), compondo uma reorganização de sucesso no processo de
cuidado ao paciente gastrostomizado (KIRK, SHELLEY, BATTLES,
LATTY, 2014).
No que se refere aos cuidados de enfermagem ao paciente
submetido a gastrostomia, Simons e Remington (2013) colocam que os
enfermeiros são os principais responsáveis pelo cuidado e manutenção
das gastrostomias, entretanto estes cuidados ainda não fazem parte dos
livros de habilidades de enfermagem, necessitando maior investimento
em pesquisas da enfermagem nesta área.
Este procedimento de alimentação a longo prazo conta com
inúmeros estudos que remetem às complicações, porém, talvez sejam
necessários investigar os pontos de maior fragilidade neste processo com
a finalidade de elencar estratégias que possam ser ampliadas para outras
instituições, bem como garantir a implementação daquelas já
referenciadas como padrões de sucesso a serem seguidos resultando na
melhora da assistência.
CONCLUSÃO
O estudo apontou uma lacuna na enfermagem quanto aos
cuidados relacionados ao paciente submetido a gastrostomia. As
informações recolhidas podem contribuir para melhorar os cuidados
direcionados ao pré, trans e pós gastrostomia no hospital ou domicílio.
Traz a ênfase na equipe de enfermagem, no sentido da importância que
todos os enfermeiros tenham habilidade de realizar educação em saúde
aos pacientes e familiares sobre dispositivos de gastrostomia,
complicações e informações sobre os cuidados no manuseio e
alimentação. Capacitar os enfermeiros com conhecimentos e ferramentas
para educar os pacientes com confiança mostra-se eficaz na melhoria das
complicações. Nesse sentido a entrega de materiais educativos devem
ser explicados e ofertados na alta hospitalar, para que possa ser
consultado no domicílio como guia pelas famílias e paciente.
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Conclui-se que embora seja um procedimento amplamente
realizado nas instituições de saúde, considerado potencialmente de baixo
risco, a gastrostomia ainda apresenta altos índices de complicações,
principalmente no período pós alta, indicando que possíveis falhas
podem estar ocorrendo neste processo.
É fundamental buscar desmistificar nas instituições de
atendimento terciário a cultura de responsabilidade sobre o cuidado
como estando apenas voltada para o atendimento intra-hospitalar; o
enfermeiro como responsável por gerenciar o processo de alta, precisa
além do conhecimento, ter garantido pela instituição condições
adequadas que envolvam tempo, local, tecnologias para a educação e
preparo dos pacientes e familiares para a alta hospitalar, reforçando que
os benefícios ultrapassam a clínica do paciente, evidenciando-se nos
custos de reinternações e complicações gerados ao sistema de saúde.
É necessário ainda um olhar mais apurado acerca do apoio pós
alta a esses pacientes e familiares, uma rede de monitoramento e
gerenciamento desses no domicílio, uma vez que a responsabilidade pelo
cuidado prestado ou negligenciado pode afetar sobremaneira a vida dos
pacientes envolvidos.
A atenção ao paciente gastrostomizado vai muito além da
administração de nutrientes, medicamentos e cuidados com a sonda ou
pele. É imprescindível o conhecimento pela equipe de cuidados para
além do manejo adequado, mas no reconhecimento em tempo hábil das
complicações que podem advir deste processo alimentar, do manejo
seguro frente a essas complicações, para garantir que a gastrostomia siga
sendo uma boa opção para o restabelecimento de condições nutricionais,
físicas e psicológicas do paciente.
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Apresentação
Esta é uma cartilha destinada a auxiliar pacientes e familiares a
compreenderem os cuidados domiciliares básicos necessários voltados
para o uso de uma gastrostomia.
Ela foi elaborada a partir de uma pesquisa de mestrado intitulada
“Tecnologia educativa em saúde para o cuidado domiciliar de pacientes
em uso de gastrostomia”.
Destina-se ao uso intra-hospitalar, introduzindo as primeiras
orientações desde o pré-operatório, bem como ao uso domiciliar
(servindo de suporte domiciliar para o cuidado ao paciente/família com a
gastrostomia), a qual o acompanhará na alta (auxiliando os profissionais
em suas orientações e encaminhamentos de alta).
1. O que é a gastrostomia
É um procedimento que visa acessar a luz do estômago para a
introdução de uma sonda (Figura 1 e 2) pela parede abdominal, de forma
temporária ou definitiva, objetivando a alimentação prolongada ou a
descompressão digestiva (alívio da pressão interna pela saída de líquido,
gases, secreções, entre outros) (SANTOS et al, 2011).
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Figura 1 – Posição da sonda de gastrostomia no estômago.

Fonte: Google imagens
Figura 2 – Posição da sonda de gastrostomia no estômago

Fonte: Google imagens
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2 Indicações
Principal indicação de uso:
Manter o aporte nutricional em longo prazo em pacientes quando
a via de alimentação principal (oral) é insuficiente ou não está acessível
para a manutenção das necessidades diárias do paciente como em casos
de:
# dificuldade de deglutição (engolir alimentos);
# tumores das vias alimentares (ex: de boca, laringe, faringe, esôfago,
entre outros);
# alterações em funções resultantes de acometimentos neurológicas (ex:
após acidente vascular encefálico, tumores, traumas de face, entre
outros);
# doenças crônicas que causam baixa ingesta/ absorção de nutrientes (ex:
síndrome do intestino curto, doença de crohn, entre outras);
# condições de catabolismo agudo (processamento de nutrientes de
forma rápida), como nos pacientes com grandes áreas do corpo com
queimaduras, naqueles com Síndrome da Imunodeficiência Adquirida –
SIDA ou AIDS (CAPELLANES; MOREIRA, 2010).
Outras indicações: Para aliviar a pressão de gases e líquidos no
estômago nos casos de obstrução gástrica ou intestinal (por tumores ou
distúrbios motores) (CAPELLANES; MOREIRA, 2010).
3 Tipos de sondas de gastrostomia
Existem alguns modelos de sondas de gastrostomia. A escolha do
dispositivo que será usado leva em consideração a técnica que será
empregada para colocá-lo, se é troca de sonda ou início de uso, entre
outras. Geralmente, como primeiro uso, opta-se por modelos cujo
limitador interno seja um balão ou outro não insuflável (Figura 3).
Posteriormente, pode-se avaliar a troca por uma sonda de baixo perfil,
tipo botton ou sonda curta (Figura 4).
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Figura 3 - Sonda com balão como limitador interno

Fonte: Google imagens
Figura 4 - Sonda tipo bóton ou sonda curta

Fonte: Google imagens
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PARTES DA SONDA DE GASTROSTOMIA
Figura 5 – Partes que compõem a sonda de gastrostomia

Fonte: Google imagens

4 Que tipo de dieta posso colocar pela gastrostomia
A dieta colocada na gastrostomia é chamada de dieta enteral,
pois se trata de um alimento especialmente elaborado com nutrientes
isolados ou combinados para alimentação exclusiva ou complementar,
que pode ser usada no hospital ou domicílio (BRASIL, 2000).
Existem dois tipos de dieta enteral (UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE CAMPINAS, 2011):
# Artesanal ou caseira – é preparada em casa, com uma
combinação adequada de nutrientes (ex: óleo vegetal, mel, leite, caldo de
carne, etc) que são liquidificados e coados. Segue uma receita elaborada
e orientada por nutricionista, podendo necessitar o acréscimo de
suplemento alimentar conforme a prescrição médica.
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# Industrializada – dieta pronta, com os nutrientes necessários que
podem ser em pó (necessário diluir em água) ou líquida (pronta para
administrar).
A forma ideal de dieta para o paciente com gastrostomia será
indicada pela nutricionista (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
CAMPINAS, 2011).
Figura 6 – Tipos de dietas enterais: artesanais e industrializadas.

Fonte: Google imagens
5 Como eu preparo a dieta
Mantenha HIGIENE em todo o processo de preparo da dieta!
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Dieta artesanal ou caseira (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
CAMPINAS, 2011):
• Prepare a quantidade que irá utilizar no dia ou no máximo
para 12 horas;
• Limpe o local do preparo e lave as mãos com água e sabão;
• Separe os ingredientes que serão utilizados, observando a
validade e condições dos mesmos;
• Lavar com água corrente e detergente os utensílios que serão
usados e após, passar água fervente nos mesmos;
• Lavar as embalagens dos nutrientes que serão usados antes
de abri-las;
• Medir corretamente os ingredientes, bater no liquidificador
com água filtrada e/ou fervida fria, coando em peneira limpa
após;
• Conservar a dieta em geladeira em recipiente tampado de
vidro ou louça, preferencialmente;
• Retirar sempre o volume que será administrado, de 15 a 30
minutos antes da administração;
• Aquecer a dieta em banho maria até a temperatura ambiente;
Dieta industrializada em pó (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
CAMPINAS, 2011):
* Verificar na embalagem validade, sinais de danos;
* Fazer a limpeza do frasco com água e sabão;
* Utilizar a quantidade de dieta em pó e de água filtrada fervida e fria
recomendada pelo nutricionista, batendo-os bem no liquidificador;
* Preparar somente a quantidade que será utilizada imediatamente;
* Siga as recomendações da embalagem sobre o armazenamento e a
validade;
Dieta industrializada líquida (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
CAMPINAS, 2011):
* Verificar na embalagem validade, sinais de danos;
* Fazer a limpeza do frasco com água e sabão;
* Agitar bem a embalagem antes de abrir;
* Medir e administrar a quantidade prescrita pelo nutricionista;
* A embalagem fechada pode ser armazenada em local limpo e seco;
após aberta, guardar em geladeira e utilizar em até 24 horas.
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6 COMO EU USO A GASTROSTOMIA
Para me alimentar
Você poderá usar uma seringa de 20-60ml, ou equipo conectado à
uma bolsa ou a um frasco próprio para este uso (UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE CAMPINAS, 2011). Utilizar o material indicado pela
equipe de saúde (nutricionista, enfermeiro, médico) após receber o
devido treinamento para o uso.
Identificar a via correta de alimentação na sonda de gastrostomia.
Nunca administre nada na via do balão.
Seqüência de passos para a alimentação:
1. Higienize as mãos;
2. Certifique-se de que o paciente está sentado ou semi-sentado (tórax
elevado em no mínimo 30º) para reduzir o risco de aspiração (SIMONS;
REMINGTON, 2013);
3. Abra a tampa do adaptador de alimentação;
4. Aspire (puxe) o líquido da sonda com uma seringa e observe a
coloração: geralmente o suco gástrico tem coloração entre o verde
escuro e marrom. Isto é necessário para certificar o posicionamento
correto da sonda (SIMONS; REMINGTON, 2013);
5. Lave o tubo com 30-50ml de água avaliando se não há resistência ou
desconforto ao paciente (SIMONS; REMINGTON, 2013);
6. Se a administração for com seringa (Figura 7) você deve: encher a
seringa com a dieta, abrir a tampa que conecta a sonda, conectar a
seringa a sonda e administrar a dieta lentamente (em pelo menos 30
minutos), repetindo essa conduta até o término da dieta
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, 2011).
7. Se a administração for com equipo: você precisará de um suporte ou
gancho para pendurar a dieta a uns 30 centímetros acima da cabeça;
conecte o equipo ao frasco, pendure o frasco no suporte (ou gancho),
abra a pinça rolete para que a dieta preencha o equipo até próximo da
extremidade que será conectada ao paciente; feche a pinça; conecte a
extremidade do equipo ao conector da dieta da gastrostomia; abra a
pinça e deixe pingar gota por gota (deve levar de 45 minutos até 2 horas)
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, 2011).
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Figura 7 - Administração da dieta enteral na gastrostomia:

• Com uso de seringa

* Com uso de equipo

Desenho: Moacyr Gallotti Kehrig Neto. Florianópolis, 2017.

8. Ao término da administração da dieta, a gastrostomia deve ser lavada
com 30 a 50 ml de água filtrada, fervida e fria em seringa
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, 2011).
9. Fechar o conector da via de alimentação da gastrostomia com a
tampinha própria desta.
10. Lavar o material utilizado, seringa, frasco e equipo com água e
sabão, secar e guardar em recipiente fechado dentro da geladeira. No
caso da seringa, desmonte-a (tire a parte interna – êmbolo, e retire a
borrachinha de sua ponta para proceder adequada limpeza). Não deve
haver resíduos de comida após este processo para então ser seco e
guardado em recipiente fechado na geladeira (UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE CAMPINAS, 2011).
ATENÇÃO
• Latas de fórmulas prontas devem ser abertas e mantidas em
refrigeração por até 24hs; após, desprezar (SIMONS;
REMINGTON, 2013).
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•
•

Sacos de alimentação não devem permanecer sendo
administrados por mais de 12 horas após abertos (SIMONS;
REMINGTON, 2013).
Administrar comida fria pode causar desconforto abdominal no
paciente (BEST; HITCHINGS, 2010).

Para receber remédios (JOOS et al, 2015):
1- Garanta que o paciente esteja na posição sentada ou semi-sentada
(tórax elevado em no mínimo 30º) (STRAUSS, 2014);
2- Higienize as mãos;
3- Separe o medicamento que será administrado pela sonda de
gastrostomia, conferindo se a dose e o horário estão corretos;
4- Interrompa a dieta se for na forma de infusão contínua pelo menos 30
minutos antes de administrar o remédio (STRAUSS, 2014);
5- Identifique a via correta de medicação (Figura 8) (lembre-se de não
administrar nada na via do balão);
6- Lave a via de medicação com no mínimo 15ml de água antes de
administrar o remédio;
7- Administre o remédio – lembrar que deve estar macerado e diluído
em água;
8- Lave novamente a via de medicamentos da sonda com no mínimo
15ml de água;
Figura 8 – Via de administração de medicamento

Fonte: Google imagens

Atenção para:
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- Se houver mais de um medicamento a ser administrado no mesmo
horário, administrar cada um separadamente, lavando a via de
medicamentos com água entre um e outro;
- Prefira formulações líquidas que devem ser diluídas com pelo menos
uma quantidade igual de água;
- Líquidos (como emulsões e suspensões) devem ser agitados antes de
serem administrados;
- Preparar os medicamentos e administrá-los em seguida;
- Comprimidos revestidos de ação imediata podem ser triturados e
misturados com 15-30 ml de água (STRAUSS, 2014);
- Cápsulas gelatinosas ou duras de ação imediata podem ser abertas e o
conteúdo em pó dissolvido em 10-15ml de água (STRAUSS, 2014);
- Fórmulas sólidas de ação prolongada não podem ser trituradas
(STRAUSS, 2014);
8 COMO EU CUIDO DA GASTROSTOMIA
Estoma (é o local de inserção da sonda) e pele ao redor da gastrostomia:
manter limpos e secos (SIMONS; REMINGTON, 2013)

Curativo
• O momento do curativo deve ser utilizado para observar
como está a pele ao redor da inserção da sonda, se o paciente
sente dor ao toque na região, se há sinais de infecção como
saída de líquido ou pús da inserção, se há vermelhidão e
calor na pele (RAFIQ et al, 2015).
• O curativo sobre o estoma é indicado ser mantido nos
primeiros 10 dias após realizar a gastrostomia (SIMONS;
REMINGTON, 2013). Limpe diariamente o local com soro
fisiológico 0,9% e cubra com gaze estéril (O'REAR;
PRAHLOW, 2015).
• A sonda não deve ser dobrada sobre o abdomem; deve ser
mantida reta (perpendicular ao abdomem) para não favorecer
o alargamento do estoma (SIMONS; REMINGTON, 2013).
• Após os 10 dias, limpeza diária com água e sabão (pode ser
no
banho),
e
secar
completamente
(SIMONS;
REMINGTON, 2013).
• Passados 10 dias não é mais necessário colocar curativo em
torno do estoma, exceto se houver saída de líquidos por este
(SIMONS; REMINGTON, 2013);
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• Se houver saída de líquidos pelo orifício de entrada da
sonda, umas gazes devem ser colocadas e fixadas com fita
adesiva acima da placa de contenção externa para que não
haja nenhum tracionamento ou tensão na placa de contenção
interna contra a parede gástrica (SIMONS; REMINGTON,
2013)
• Observar durante a limpeza diária se houve alteração na
marcação dos centímetros externos da sonda do ponto
original de marcação de quando foi colocada – a equipe de
saúde deve ser avisada caso constate alteração (SIMONS;
REMINGTON, 2013)
Figura 9 – Medindo a parte externa da gastrostomia

Fonte: Google imagens

• A rotação externa da gastrostomia no estoma deve ter
indicação médica e somente ser realizada após receber o
treinamento por profissional de saúde habilitado; quando
indicada, inicialmente deve ser diária e após a cicatrização
do estoma, pode-se reduzir para uma vez na semana
(SIMONS; REMINGTON, 2013).
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9 CUIDADOS QUE VOCÊ DEVE TER SEMPRE
Figura 10 – Movimentação, atividade física

Fonte: Google imagens

• Movimente-se: a movimentação na cama ou se puder
caminhar é importante para não desenvolver lesões por
pressão, para auxiliar o adequado esvaziamento gástrico
reduzindo o risco de aspiração (TENO et al, 2012);
• Procure respirar pelo nariz sempre que possível para não
ressecar lábios e mucosa oral (GELBCKE; PRADO, 2013);
mantenha a higiene nasal (UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE CAMPINAS, 2011);
• Higienize a boca e escove os dentes pelo menos três vezes ao
dia, mesmo que não esteja alimentando-se pela boca
(GELBCKE; PRADO, 2013) (LINO; JESUS, 2013).
• Se puder, procure pesar-se semanalmente no mesmo dia e
horário, na mesma balança, com a mesma quantidade de
roupas, anotando o peso. Leve nas consultas
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, 2011).
• Atentar para a necessidade de troca do tubo de gastrostomia
a qual poderá ser observada por meio de danos no material
da sonda. Os fabricantes das sondas podem determinar
períodos de troca específicos, devendo ser consultados.
Alguns serviços de inserção da sonda orientam avaliação
para troca em 4-6 meses (SIMONS; REMINGTON, 2013).
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•

•

•

•

•

Converse com a equipe de saúde que inseriu a sonda para
indicar esse período.
Use blusas mais largas para não dobrar a sonda, nem forçar
sua movimentação constante no local da inserção (BEST;
HITCHINGS, 2010).
Tenha uma vida social: faça caminhadas ao ar livre, exercitese, participe de grupos, encontre amigos. São importantes
fontes de bem estar (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
CAMPINAS, 2011).
Somente administre dieta e/ou remédios, ou manipule a
sonda após garantir uma iluminação adequada (STAEBLER,
2013).
Se você é familiar e/ou cuidador de alguém que tem uma
gastrostomia, procure estar atento às colocações do usuário
da sonda, no tocante a queixas de fome, sede, dores ou outras
(MARTIN; BROLMBERG; LAGERGREN, 2012).
Se o cuidador principal precisar se ausentar, este deve
orientar a outra pessoa que irá cuidar do paciente com a
gastrostomia, garantindo que esta compreenda os cuidados,
principalmente quanto à via de alimentação, limpeza da
sonda, entre outros.

10 COMO LIDAR COM AS COMPLICAÇÕES
Relacionadas a pele
• Granuloma: é um tecido frágil que se forma durante o
processo de cura nas bordas do estoma e se estende acima da
pele. Geralmente tende a ser doloroso, sangrar e infectar
facilmente. Pode ser evitado com o posicionamento correto
do fixador. O tratamento inclui esteróides tópicos (quando
não há infecções), curativos pouco oclusivos de alta
absorção, antimicrobianos tópicos podem reduzir bactérias
no tecido (SIMONS e REMINGTON, 2013). Necessita de
avaliação médica, ressecção e/ou cauterização em alguns
casos (FRIGINAL-RUIZ, LUCENDO, 2015). Evite a
movimentação excessiva do tubo (BEST, HITCHINGS,
2010).
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Figura 11 - Granuloma na inserção da gastrostomia

Fonte: Google imagens

• Infecção na inserção da sonda: pode se apresentar com
vermelhidão, calor local, dor e edema (inchaço) na inserção
da sonda; pode haver saída de pús, com odor forte, fétido.
Pode ter relação com falta de higiene, infecção local,
vazamento pela inserção da sonda, entre outros. Manter a
inserção limpa e seca é o objetivo e o médico deve ser
contactado para avaliar a necessidade de antibióticoterapia
(SIMONS e REMINGTON, 2013).
Figura 12 – Infecção na inserção da sonda

Fonte: Google imagens
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• Sangramento: a gastrostomia é um procedimento com risco
moderado para sangramento; pode ocorrer lesão de algum
vaso sanguíneo do trajeto ou também ter relação com uso de
anticoagulantes
(SOCIEDADE
BRASILEIRA
DE
ENDOSCOPIA DIGESTIVA, 2008). Se o sangramento for
na pele próxima do orifício da gastrostomia, você pode
comprimir o local e realizar um curativo, procurando em
seguida uma avaliação da equipe de saúde (MARTINS,
2013).
• Vazamento: pequenos vazamentos nos primeiros dias da
inserção podem ser normais; volumes maiores podem ser
decorrentes
de
infecções
fúngicas,
bacterianas,
hipergranulação, questões mecânicas como a Síndrome de
Burried Bumper (BBS, vide página 26), suspensão de
antiácidos, intolerância à alimentação, posição inadequada
do balão ou fixador interno, entre outras (BEST;
HITCHINGS, 2010; SIMONS, REMINGTON, 2013).
Conferir o posicionamento externo da sonda (BEST;
HITCHINGS, 2010). O tratamento é direcionado para a
causa; cremes barreira, protetores de pele com Zinco para
vazamentos ácidos podem ser usados (SIMONS e
REMINGTON, 2013).
Relacionados com a sonda
• Deslocamento da sonda: observar a cada manipulação o
posicionamento do tubo: pode ser avaliado certificando-se a
marcação em centímetros, se essa mantém igual ao dia da
inserção; variação em mais de 6 milímetros deve ser
comunicada a equipe de saúde (O’REAR e PRAHLOW,
2015). Pacientes com perda de cognição e consciência
necessitam maiores precauções para evitar o deslocamento
da sonda de gastrostomia (REFIQ et al, 2015). Na suspeita
de deslocamento, interrompa a dieta e faça contato com a
equipe de saúde.
• Obstrução da sonda: ocorre geralmente com medicações
parcialmente esmagadas ou não lavagem da sonda antes e
após as alimentações/medicações. Pode-se pressionar a
sonda deslizando o indicador e polegar, tentar aspirar ao
conteúdo; lavar com água morna (30 ml) é indicado como a
melhor solução. Se não houver êxito, pode necessitar a troca
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do tubo (SIMONS, REMINGTON, 2013; FRIGINAL-RUIZ,
LUCENDO, 2015).
• Saída acidental da sonda: é quando a sonda é puxada
inadvertidamente, saindo do orifício de inserção. Se ocorrer
entre 7-10 dias é maior o risco do estoma fechar em poucas
horas (4hs), necessitando ser recolocada o quando antes no
centro endoscópico. Após aproximadamente 10 dias (com
estoma maduro), um tubo de substituição pode ser
recolocado na mesma via sem necessitar de endoscopia
(SIMONS, REMINGTON, 2013). A equipe de saúde precisa
ser comunicada.
• Síndrome de Buried Bumper (BBS) ou Síndrome do
fixador enterrado: ocorre quando o fixador interno é
tracionado entrando na parede gástrica, ficando entre o
estômago e a pele. Causa dor abdominal, incapacidade de
infundir a dieta. É uma complicação considerada grave
(SIMONS, REMINGTON, 2013). Neste caso, deve-se
interromper a dieta. Pode-se tentar suavemente empurrar o
tubo para dentro. Deve ser feito contato com a equipe de
saúde (FRIGINAL-RUIZ, LUCENDO, 2015).
Complicações sistêmicas
• Bronco-Aspiração: ocorre quando o conteúdo orofaríngeo
ou gástrico é inalado para os pulmões (ECHEVARRIA,
SCHWOEBEL, 2012). Para evitar: elevar a cabeceira em no
mínimo 30º durante e pelo menos 30 minutos após a
alimentação; usar medicamentos que reduzam o refluxo,
conforme indicação médica pode ajudar; medir o volume
gástrico residual; caso ocorra, pare a dieta, avalie a
respiração do paciente e contate a equipe de saúde
imediatamente (FRIGINAL-RUIZ , LUCENDO, 2015).
• Constipação: pode ser devido à baixa administração de
fluidos (líquidos), gorduras insaturadas ou fibras. A pouca
atividade física (movimentação) também favorece. Aumentar
a ingesta hídrica conforme orientação nutricional, verificar o
suporte adequado de lipídios bem como movimentar-se
sempre que possível podem auxiliar na melhora da
frequência intestinal (FRIGINAL-RUIZ, LUCENDO, 2015).
• Diarréia: pode ocorrer por contaminação do alimento, pela
interação entre medicações tipo elixir que contenham
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sorbitol com a alimentação enteral (SIMONS.
REMINGTON, 2013). Dieta fria e intolerância à lactose
também podem ser causas (FRIGINAL-RUIZ , LUCENDO,
2015). É importante: anotar o número de evacuações/dia,
como elas são (pode fotografar para mostrar para alguém da
equipe de saúde), manter cuidados de higiene com a
alimentação; pode necessitar aumento do aporte hídrico
nesse período e deve ser avaliado pela equipe de saúde
(GELBECKE, PRADO, 2013).
• Náuseas e vômitos: podem ter relação com o tipo de
fórmula da dieta, infusão rápida, intolerância a lactose,
excesso de gordura na dieta. Diluir adequadamente a
fórmula, diminuir a velocidade de infusão, reduzir gordura e
lactose se for indicado; seguir as orientações da cabeceira
elevada durante a administração de medicamentos/
alimentação; entrar em contato com a equipe de saúde se não
houver melhora com essas medidas (FRIGINAL-RUIZ,
LUCENDO, 2015).
Figura 13 - Náuseas

Fonte: Google imagens

11 PROCURAR O SERVIÇO DE SAÚDE QUANDO
• Diarréia por mais de 3 dias;
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•
•
•
•
•
•
•
•

Febre;
Saída de parte ou toda a sonda;
Entrada de parte ou toda a sonda no abdome;
Dor abdominal;
Obstrução da sonda (entupimento);
Perfuração na sonda;
Vômitos persistentes (SIMONS, REMINGTON, 2013);
Infecção do local de inserção da sonda (SIMONS,
REMINGTON, 2013);
• Distensão abdominal (SIMONS, REMINGTON, 2013);
• Saída de flatos (gases) ou fezes pela sonda (SIMONS,
REMINGTON, 2013).
12 QUEM PROCURAR NO CASO DE EMERGÊNCIA
- Procure imediatamente um serviço de saúde (a Unidade Básica de
Saúde de referência do seu bairro ou a Emergência Hospitalar nos casos
mais graves).
- Em caso de dúvidas, ligue para a instituição onde você colocou a sonda
de gastrostomia:
NOME DA INSTITUIÇÃO: ________________________________
SETOR DE REFERÊNCIA: ________________________________
TELEFONE: _____________________________________________
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho desvendou uma prática comum em muitos hospitais
gerais, clínicas, entre outros, mas que em seu processo, revela lacunas no
conhecimento das pessoas envolvidas, quer sejam profissionais, quer
sejam pacientes usuários da gastrostomia ou seus familiares.
É fato conhecido que as práticas e saberes nas instituições de
saúde vão sendo compartilhadas entre os profissionais que lá atuam.
Porém, é fundamental que a incorporação de novos dispositivos ou a
necessidade de modificação nos processos de trabalho estejam acessíveis
e vislumbradas pelos profissionais envolvidos em quaisquer dimensões
do processo para que se alcance uma linguagem mais unificada entre
compreensão, prática e educação para a saúde.
As dificuldades relatadas pelos participantes desta pesquisa no
tocante ao conhecimento das melhores práticas de enfermagem para este
paciente no domicílio preocupam pela gama de ocorrências que a
literatura coloca como freqüente, aliadas à dificuldade de apoio
institucional para as famílias, bem como pelas próprias condições sociais
que podem reduzir sua capacidade de busca de soluções. Em outras
palavras, a realidade percebida é que estamos permitindo que o paciente/
família que usa uma gastrostomia saia do hospital com orientação
mínima, expostos a uma gama de mais de 21 possibilidades de
complicações, sem conduzi-lo muitas vezes a uma adequada rede de
apoio, não fornecendo opções acessíveis ao paciente para reduzir seus
anseios no domicílio na vigência de dúvidas, complicações ou mesmo os
medos da nova realidade.
Este estudo deixou evidente que existe um caminho longo a ser
percorrido pelas instituições de saúde no tocante a liberar seu paciente e
famílias para o domicílio com informações e saberes pertinentes à
exposição ao menor risco, quiçá nenhum, por conta de orientações não
recebidas ou compreendidas.
A elaboração de uma tecnologia educativa através da construção
de uma cartilha educativa tem a finalidade de aproximar o
paciente/família com a instituição/profissionais desmistificando a prática
do cuidado com a pessoa que usa a gastrostomia representa um primeiro
passo na tentativa de padronizar um conhecimento mínimo para o tema,
de forma sintetizada e mais acessível.
Porém, sabe-se que para alcançar a tão sonhada modificação na
realidade apontada pelos estudos, são necessárias mudanças na forma
como o próprio serviço encontra-se organizado na instituição estudada.
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A cartilha educativa foi construída com base nas evidências
científicas acerca das complicações e cuidados com a gastrostomia
foram questionados os enfermeiros para identificar como e o que acham
importante orientar ao paciente/cuidador no momento de sua alta. Para
completar as informações que deram subsídio ao conteúdo da cartilha foi
questionado os pacientes e cuidadores acerca das dificuldades
enfrentadas no domicílio quando são portadores de gastrostomia. Esta
tríade de informações permitiu a construção do conteúdo em uma
linguagem simples, utilizando-se de imagens e figuras para ilustrar
aspectos importantes no conhecimento dos cuidados com a gstrostomia.
Assim, a cartilha discorre sobre o que é a gastrostomia, sua indicação,
tipos de dispositivos, dietas enterais utilizadas, como administrar a dieta,
como administrar medicamentos, como cuidar do estoma, cuidados
gerais que o paciente gastrostomiazado deve ter, complicações, quando
se deve procurar atendimento de saúde e dados de identificação da
instituição que colocou a gastrostomia no paciente, além de espaço para
anotações caso o paciente/família ache pertinente.
O conhecimento do conteúdo e dos materiais padronizados para
este fim pelos membros das equipes que atuam com o paciente
gastrostomizado, a capacitação e reciclagem contínua acerca da
temática, a elaboração de instrumentos e alertas que auxiliem a reforçar
tanto nos profissionais quanto nos pacientes, os cuidados necessários ao
uso e manipulação segura do dispositivo, a orientação com treinamento
do familiar/paciente para o manejo domiciliar, o fornecimento de
material educativo escrito, links de orientação sobre o tema, telefones
das equipes responsáveis pela inserção/ cuidados deste, contra-referência
às redes de suporte domiciliar ao paciente, monitoramento após a alta,
com linhas de comunicação ativas são alguns pontos positivos que a
revisão da literatura trouxe.
A amostra reduzida de pacientes/cuidadores que participaram da
pesquisa representa a fragilidade da pesquisa e desta prática no sentido
de que boa parte dos pacientes adultos que chegam a ter um dispositivo
de gastrostomia se encontram fragilizados por morbidades prévias que
podem em pouco tempo tirar-lhes a vida. Aliada ao momento de
dificuldade no quadro funcional da instituição, este fato propiciou uma
amostra reduzida entre os usuários da gastrostomia, o que pode
significar a necessidade de outros estudos com esta população para que
possam ter as constatações generalizadas. Entretanto, a constatação na
literatura das dificuldades e complicações sendo algumas também
mencionadas por pacientes e familiares nos faz acreditar que, apesar de
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reduzida, a amostra representou a fragilidade atualmente vivida na
temática.
Garantir uma internação que promova uma troca cuidadosa de
conhecimentos e aprendizado edificador para a nova realidade do
paciente é uma grande conquista para os estabelecimentos de saúde que
compreendem a saúde no seu âmbito maior, o de dignidade humana e
social para a vida.
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APÊNDICE A - INSTRUMENTO PARA A COLETA DE DADOS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DO
CUIDADO EM ENFERMAGEM
MESTRADO PROFISSIONAL
Roteiro semi-estruturado para etrevista com os enfermeiros
I Dados de identificação:
Nome:
Tempo de atuação na enfermagem:
Cirúrgica I ou Centro Endoscópico:

Idade:
Tempo de atuação na Clínica

1) Você já cuidou de um paciente com gastrostomia? Como foi ou é para
você cuidar de um paciente com gastrostomia?
2) Quais são os principais cuidados que você conhece que são
necessários no atendimento de um paciente com gastrostomia?
3) O que você acha que o paciente precisa saber sobre gastrostomia no
domicílio?
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APÊNDICE B - INSTRUMENTO PARA A COLETA DE DADOS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DO
CUIDADO EM ENFERMAGEM
MESTRADO PROFISSIONAL
Roteiro semi-estruturado para entrevista com os pacientes/ cuidadores
I Dados de identificação:
( ) Paciente
( ) Cuidador
Nome:
Idade:
Sexo:
Escolaridade:
Doença que resultou na colocação da sonda de gastrostomia:
1) O que você entende por gastrostomia?
2) O que ela significou para você e para sua vida?
3) Há quanto tempo tem a gastrostomia?
4) Quem realiza os cuidados no paciente que usa a gastrostomia?
5) Quando você chegou em casa usando uma gastrostomia ou cuidando
de alguém que usa uma, você teve dúvidas? Quais foram? Teve medos?
De que? Teve dificuldades? Quais? Alguma complicação?
6) E você recebeu alguma orientação?
7) Quem lhe ajudou nas dificuldades?
8) Neste momento, você sente dificuldades relacionadas a ter uma sonda
de gastrostomia/ ou ao cuidar de alguém com uma sonda, no manuseio
desta?
9) Se você tivesse que dizer a outro paciente o que é para você viver
com uma gastrostomia, o que você diria para ele? O que você acha
fundamental ele saber?
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APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E
ESCLARECIDO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO DO CUIDADO EM
ENFERMAGEM
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
(Enfermeiros)
Você está sendo convidado a participar, como voluntário, da pesquisa
intitulada “Tecnologia educativa em saúde para o cuidado domiciliar de
pacientes em uso de gastrostomia” que tem como objetivo “desenvolver
uma tecnologia educativa em saúde para o cuidado domiciliar de
pacientes em uso de gastrostomia”. Este trabalho é desenvolvido por
mim, Michele Medeiros, enfermeira e estudante do Curso de Mestrado
Profissional Gestão do Cuidado em Enfermagem da Universidade
Federal de Santa Catarina, sob orientação da Professora e Dra. Enf.
Nádia Chiodelli Sallum e co-orientada pela Professora, Dra. Enf.
Melissa Orlandi Honório Locks. Busca encontrar subsídios para melhor
atender paciente e familiar no contexto da alta hospitalar e domicílio,
visando diminuir as dúvidas e/ ou dificuldades que possam surgir
relacionadas ao uso de uma sonda de gastrostomia. Para tal, necessitará
sua colaboração voluntária. Informamos que não haverá nenhuma
compensação financeira, mas haverá o ressarcimento por qualquer
despesa decorrente de sua participação. A sua participação neste estudo
consiste em responder à uma entrevista que será agendada conforme sua
disponibilidade, e constará de perguntas sobre as necessidades de
cuidados ao paciente com gastrostomia e a orientação para a alta deste.
Tais respostas, associadas à entrevista com o paciente/cuidador e com a
revisão integrativa da literatura irão compor uma cartilha de orientação
para o uso domiciliar da sonda de gastrostomia. A entrevista tem
previsão de duração de até 30 minutos, podendo se estender conforme a
quantidade de informações que você julgar importante colocar. Essas
respostas serão analisadas por mim e pelas professoras responsáveis pela
pesquisa. Garantimos que os dados só serão acessados por esta equipe e
que os mesmos ficarão guardados em lugar reservado pelos
pesquisadores por um prazo de cinco anos, quando então serão
incinerados. Igualmente informamos que os dados coletados só serão
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utilizados para fins desta pesquisa e que, quando os resultados forem
publicados o seu nome e demais informações pessoais não serão
divulgados, resguardando-se o anonimato. Garantimos o seu direito de
desistir a qualquer momento de participar desta pesquisa, sem nenhum
prejuízo em sua atuação profissional. Informo que este estudo não prevê
riscos de natureza física, mas pode ocorrer uma mobilização emocional
decorrente da abordagem do tema. Diante de algum desconforto maior
referido ou identificado por você e/ou nós, procuraremos interromper
momentânea ou se necessário, definitivamente as discussões bem como
nos comprometemos em auxiliar no manejo de quaisquer desconfortos
ocasionados pelas entrevistas bem como garantimos a indenização se a
situação assim necessitar. Compreendemos que apesar disso, sua
contribuição pode permitir que conheçamos melhor as dúvidas e
dificuldades dos pacientes e acompanhantes relacionadas a vida com e
manuseio da gastrostomia no domicílio para então elaborar um
instrumento educativo que auxilie esses pacientes e seus familiares a
conviver com a gastrostomia.
Conforme a solicitação feita, se você sentir-se esclarecido dos
propósitos desta pesquisa e quiser participar, você deve assinar o termo
de consentimento livre e esclarecido em duas vias, rubricando em todas
as folhas do mesmo e assinando ao final, ficando os pesquisadores com
uma cópia e você com a outra. Você receberá uma cópia deste termo em
todas as suas vias assinada e rubricadas pelos pesquisadores.
Informo que este estudo segue as normas da Resolução 466/2012
e foi aprovado pelo Comitê de Pesquisa com Seres Humanos da
Universidade Federal de Santa Catarina (CEP/ UFSC). Este comitê está
localizado na Universidade Federal de Santa Catarina, Campus
universitário Reitor João David Ferreira Lima, Trindade, Florianópolis,
Santa Catarina, Brasil. CEP: 88040-900. Telefone: (48) 3721-6094.
Email: cep.propesq.@contato.ufsc.br
Agradeço desde já por se dispor a me ouvir. Se houver alguma
dúvida estou à disposição para esclarecer e ressalto que sua participação
pode trazer mudanças futuras no cuidado durante o processo de alta
hospitalar e domiciliar para o paciente em uso de gastrostomia e à sua
família.
Termo de Consentimento Pós-Informado
Eu,
____________________________________________________,
recebi informações sobre a pesquisa: “Tecnologia educativa em saúde
para o cuidado domiciliar de pacientes em uso de gastrostomia”, li e
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entendi todas as informações fornecidas sobre a minha participação, e
tive a oportunidade de fazer perguntas. Sendo assim concordo em
participar voluntariamente deste estudo, sabendo que os dados coletados
serão analisados, podendo ser usados para publicações científicas.
Recebo uma cópia deste consentimento, assinada pelas pesquisadoras e
por mim.

________________________________
Nome do participante e Identidade

______________________
Assinatura do participante

_______________________________
Nome do pesquisador e Identidade

________________________
Assinatura do pesquisador

Data: ______/_______/_______

Pesquisador/ Mestrando: Enf. Michele Medeiros
Telefone: (48) 91778861 / 32456491 / 37219159
Email: mtmedeiro@gmail.com
Pesquisador Responsável:Enf. Dra. Nádia Chiodelli Sallum
Telefone: (48) 37219088
Email: nchiodelli@gmail.com
Pesquisador Co-Responsável: Melissa Orlandi Honório Locks
Telefone: 48-37213453
Email: melissa.locks@ufsc.br
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APÊNDICE D - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E
ESCLARECIDO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO DO CUIDADO EM
ENFERMAGEM
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
(Pacientes e/ou cuidadores)
Você está sendo convidado a participar, como voluntário, da
pesquisa que se chama “Tecnologia educativa em saúde para o cuidado
domiciliar de pacientes em uso de gastrostomia” que tem como objetivo
“desenvolver uma tecnologia educativa em saúde para o cuidado
domiciliar de pacientes em uso de gastrostomia” ou seja, criar um
caderno de orientações sobre a gastrostomia (que é esta sonda que está
na barriga) para você paciente e seu acompanhante entenderem melhor
como cuidar da pessoa que agora tem uma sonda na barriga para
alimentar-se. Este trabalho é desenvolvido por mim, Michele Medeiros,
enfermeira e estudante do Mestrado Profissional em Enfermagem da
Universidade Federal de Santa Catarina, sob orientação da Professora e
Dra. Enf. Nádia Chiodelli Sallum e co-orientada pela Professora, Dra.
Enf. Melissa Orlandi Honório Locks. Nosso objetivo com a sua
participação é entender as dificuldades e as dúvidas que o paciente com
a gastrostomia (você) ou a pessoa que o ajuda a cuidar da sonda (seu
familiar ou cuidador) têm no dia-a-dia após o momento em que ela é
colocada para que, com essas dúvidas e dificuldades, possamos fazer um
“caderno” de respostas ilustrado para facilitar sua compreensão da sonda
na sua vida, principalmente após você receber alta do hospital. Para tal,
necessitará sua colaboração voluntária. Esclarecemos que não haverá
nenhum ganho financeiro mas haverá o ressarcimento por qualquer
despesa decorrente de sua participação. O que precisamos da sua parte é
que responda algumas perguntas sobre essas dúvidas e dificuldades.
Iremos ao seu encontro para fazer as perguntas se você aceitar participar.
Suas respostas serão agrupadas com as respostas dos enfermeiros do
Hospital Universitário, e será feita uma busca nos livros e estudos mais
novos sobre este assunto, para escrever este caderno com as orientações
para você usar em casa. As perguntas são em torno de cinco, o que pode
levar até uns 30 minutos para você responder, sendo que você decide
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quando parar. Essas respostas serão lidas/ouvidas por mim e pelas
professoras responsáveis pela pesquisa e garantimos que estas respostas
ficarão guardadas em lugar reservado pelas pesquisadoras por um prazo
de cinco anos, quando então serão queimados. Também quero deixar
claro que as respostas só serão utilizadas nesta pesquisa e que seu nome
e demais informações pessoais não serão mostrados na pesquisa nem na
publicação dos resultados. Garantimos o seu direito de desistir a
qualquer momento de participar desta pesquisa, sem nenhum
comprometimento ao seu tratamento nesta instituição. Informo que esta
pesquisa não prevê incômodos de natureza física, mas pode ocorrer uma
mobilização emocional decorrente da abordagem do assunto. Diante de
algum desconforto maior que você possa sentir e nos comunicar ou
identificado por nós, procuraremos interromper momentânea ou se
necessário, definitivamente a conversa bem como auxiliaremos no
manejo de desconfortos ocasionados pelas entrevistas, bem como
garantimos a indenização se a situação assim necessitar.
Compreendemos que apesar disso, sua contribuição pode permitir que
conheçamos melhor as necessidades dos pacientes quando estiverem em
casa e melhorar as explicações sobre a vida com uma sonda de
gastrostomia.
Com base neste pedido de colaboração, se você entendeu o que é
esta pesquisa e sua importância para esclarecer os pacientes e cuidadores
sobre a gastrostomia, e concordar em participar, você precisa assinar seu
nome neste documento que se chama “Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido”. Você assinará dois documentos deste, que são iguais, ao
final dele e também em todas as folhas. Os pesquisadores ficarão com
uma cópia e você com a outra. A sua cópia também terá todas as folhas
assinadas e rubricadas pelos pesquisadores.
Esta pesquisa segue regras do Ministério da Saúde do Brasil
segundo as normas da Resolução 466/2012 e foi avaliada e aprovado
pelo Comitê de Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal
de Santa Catarina (CEP/ UFSC). Este comitê está localizado na
Universidade Federal de Santa Catarina, Campus Universitário Reitor
João David Ferreira Lima, Trindade, Florianópolis, Santa Catarina,
Brasil. CEP: 88040-900. Telefone: (48) 3721-6094. Email:
cep.propesq.@contato.ufsc.br
Agradeço desde já por se dispor a me ouvir. Se houver alguma
dúvida estou à disposição para esclarecer e ressalto que sua participação
pode trazer mudanças futuras no cuidado durante o processo de alta
hospitalar e no uso domiciliar da gastrostomia, ao paciente e à sua
família.
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Termo de Consentimento Pós-Informado
Eu, ______________________________________________________,
recebi informações sobre a pesquisa: “Tecnologia educativa em saúde
para o cuidado domiciliar de pacientes em uso de gastrostomia”, li e
entendi todas as informações fornecidas sobre a minha participação, e
tive a oportunidade de fazer perguntas. Sendo assim concordo em
participar voluntariamente deste estudo, sabendo que os dados coletados
serão analisados, podendo ser usados para publicações científicas.
Recebo uma cópia deste consentimento, assinada pelas pesquisadoras e
por mim.

________________________________
Nome do participante e Identidade

______________________
Assinatura do participante

_______________________________
Nome do pesquisador e Identidade

________________________
Assinatura do pesquisador

Data: ______/_______/_______
Pesquisador/ Mestrando: Enf. Michele Medeiros
Telefone: (48) 91778861 / 32456491 / 37219159
Email: mtmedeiro@gmail.com
Pesquisador Responsável:Enf. Dra. Nádia Chiodelli Sallum
Telefone: (48) 37219088
Email: nchiodelli@gmail.com
Pesquisador Co-Responsável: Melissa Orlandi Honório Locks
Telefone: (48) 37213453
Email: melissa.locks@ufsc.br
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ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE
ÉTICA EM PESQUISA COM SERES HUMANOS

