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VIVER COM UMA GASTROSTOMIA

4

Este guia foi preparado por enfermeiros para ajudá-lo a compreender a necessidade da cirurgia e da 
construção da ostomia. Queremos facilitar o processo de recuperação e principalmente ajudá-lo a viver 
com uma gastrostomia.

O período que antecede a cirurgia é muitas vezes vivido com ansiedade e stress pela iminência da 
interrupção das atividades do dia a dia, pelo receio da cirurgia, da dor, da incapacidade de se 
autocuidar ou de desenvolver autonomamente as suas atividades. 

Pretendemos com este guia dar resposta às suas dúvidas, orientá-lo nos aspectos práticos que deve 
preparar antes da cirurgia, ajuda-lo na recuperação funcional, através do exercício físico, alimentação e 
repouso adequado, e contribuir para um regresso a casa seguro, com estratégias  para promover a 
adaptação, prevenir complicações e retomar a autonomia nas suas actividades do dia a dia. 

Em caso de ter alguma dúvida pode contactar a equipa de cirurgia e enfermeiras da consulta de 
estomaterapia - Enfermeiras Cláudia Silva e Sandra Martins.

Para conversar com a minha enfermeira



SISTEMA DIGESTIVO

Para possibilitar a entrada de alimentos directamente no estômago , foi-
lhe construída cirurgicamente uma ostomia, que consiste na criação de uma 
abertura entre o estômago e o exterior - gastrostomia.

O QUE É UMA GASTROSTOMIA?
ESTÔMAGO
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CONTACTAR O HOSPITAL

= Verificar que a pele perisonda se encontra vermelha, quente, com presença de exsudado 
ou aparecimento de febre;

= Estiver a perder peso (controle o peso semanalmente);

= Sair líquido ou conteúdo alimentar pelo estoma da gastrostomia;

= A sonda apresentar sinais de deterioração (rachada, partida, sem tampa..);

= Surgirem náuseas, vómitos ou diarreia;

= Verificar a saída acidental da sonda, lave-a e tente colocá-la de novo. Entre 
posteriormente em contacto com as enfermeiras da consulta de Estomaterapia ou com o 
Atendimento Não Programado, para se programar a sua rápida substituição. 

Se...
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A função do sistema digestivo é a de realizar a digestão 
dos alimentos, ou seja, de fracionar esses mesmos alimentos 
em nutrientes mais simples que possam ser absorvidos e 
utilizados pelas nossas células. 

À medida que os alimentos vão passando pelos diferentes 
órgãos do sistema digestivo, vão-se transformando com a 
ajuda de outras substâncias, como as enzimas , que facilitam 
esse processo.

Em algumas situações de doença a alimentação pela boca 
pode ficar comprometida.

São situações por vezes temporárias que, para manter uma 
nutrição equilibrada, se torna necessário que os alimentos 
sejam introduzidos diretamente no estômago. 

BOCA

ESÓFAGO

ESTÔMAGO

PÂNCREAS
(ABAIXO DO 
ESTÔMAGO)

INTESTINO 
DELGADO

RETO

FÍGADO

VESÍCULA
BILIAR

INTESTINO
GROSSO



SONDA DE ALIMENTAÇÃO, O QUE É?

6

A sonda de alimentação deve estar sempre colocada 
na gastrostomia, pois mantém o calibre de abertura do 
estoma e sela a passagem para o interior do estômago.

Estas sondas devem ser substituídas regularmente de 
acordo com o tipo de material de que são construídas 
ou de acordo com a indicação do fabricante. No caso 
de estarem danificadas as tampas dos canais de 
alimentação ou de medicação e a sonda ainda não 
necessitar de substituição, existem adaptadores que 
podem ser utilizados evitando-se a sua substituição 
precoce.

A zona visível da pele em redor da sonda chama-se estoma.  

Para selar o conteúdo do interior do estômago e possibilitar a entrada dos alimentos, é colocada na 
gastrostomia, uma sonda de alimentação, que facilitará todo o processo.

O estoma é construído na face anterior do abdómen e deve ser cuidado diariamente. É importante 
conseguir observar, vigiar e cuidar autonomamente  do seu estoma, da sonda de alimentação e da pele 
em redor (perisonda).

COMO PROTEGER A PELE PERISONDA?

= Nos primeiros dias de pós-operatório a pele perisonda pode apresentar ligeiros sinais inflamatórios 
decorrentes do processo de cicatrização;

= Em casa deverá lavar o estoma, a pele  e a sonda diariamente com água tépida, corrente  ou no duche;

= A pele perisonda deve manter-se limpa e seca, sem excesso de liquido ou humidade que possa originar 
maceração.

= Não precisa de aplicar nenhum produto por baixo do travão ou junto ao estoma;

= Se existir humidade, pelo contacto do travão com a pele ou do próprio estoma esclareça com a 
enfermeira da Consulta de Estomaterapia qual a estratégia que deve adotar.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

15

Todos os dispositivos de ostomia e acessórios necessários para cuidar da gastrostomia, são 
comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde na totalidade (Portaria nº 284/2016 e 92F/2017).     
É necessária ter receita médica eletrónica, correspondente ao tipo de dispositivos que escolheu.

Tenha sempre consigo o documento que as enfermeiras lhe dão na consulta de Estomaterapia, com todas 
as características necessárias à prescrição para que o seu médico lhe possa passar corretamente a receita 
e, assim, aceder ao material gratuitamente na sua farmácia de proximidade.



COMO PREPARAR-ME PARA A CIRURGIA?

14 7

COMO PREPARAR MEDICAMENTOS PARA SEREM ADMINISTRADOS
PELA SONDA DE ALIMENTAÇÃO?

Alguns medicamentos não estão preparados para serem administrados pela sonda:
= Não tome medicamentos sem conhecimento do seu médico, estes deverão ser preferencialmente líquidos 

(xaropes) e na sua impossibilidade, os comprimidos devem ser esmagados e desfeitos em água, uma de 
cada vez.

= A diluição dos medicamentos deve ser feita na menor quantidade de liquido possível.
= A administração dos medicamentos deve ser feita através de seringa de 5/10 ml directamente no canal 

de medicação e lavagem com água.

COMO FAZER A HIGIENE E MANUTENÇÃO?

A SONDA DE ALIMENTAÇÃO TEM UMA DURAÇÃO MEDIA DE 6 MESES.
Para que se mantenha em boas condições deve trata-la com os seguintes cuidados de limpeza e 
fixação:
= Deve manter a sonda protegida e junto ao seu corpo (roupa interior). Tenha cuidado para evitar puxões 

que possam levar á saída da mesma;
= Evite fixar a sonda com fitas adesivas ou outros acessórios que a possam dobrar. Utilize rede de suporte;
= Exteriormente a sonda deve ser lavada diariamente durante a higiene corporal, devendo manter-se 

sempre limpa e seca.
= Mobilize e rode a sonda 360°, uma vez por dia, para prevenir aderências e complicações;
= A sonda de alimentação tem um balão que a mantém fixa na gastrostomia. O volume de água no interior 

desse balão deve ser vigiado com regularidade pelas enfermeiras, na consulta de Estomaterapia, para 
evitar saídas indesejadas.

A ideia da presença de uma gastrostomia agrava muitas vezes o receio da cirurgia e pela mudança na 
alimentação. Procurar ajuda, planear e rodear-se das pessoas que poderão dar-lhe apoio e segurança 
após a cirurgia é a melhor estratégia a desenvolver. 

= Selecione de entre os seus familiares/amigos uma pessoa significativa com quem possa partilhar os seus 
receios e ansiedades;

= Venha acompanhado às consultas. Partilhe as suas dúvidas;

= Se tem a seu cargo animais de estimação, planeie antecipadamente com quem os possa deixar;

= Se é responsável por crianças ou pessoas dependentes, avalie 
quem poderá assumir essa responsabilidade enquanto estiver 
internado e a recuperar da cirurgia, vai precisar de tempo para 
cuidar de si e só depois cuidar dos outros;

= Para o regresso a casa, identifique quem poderá ficar 
responsável pela preparação das refeições, limpeza da casa e 
das roupas, ajuda para a higiene, gestão da medicação ou 
companhia, tão importante nos primeiros dias de recuperação;

= Pretendemos que seja autónomo na gestão da sua ostomia, mas é 
importante ter uma pessoa de referência que possa aprender 
consigo como confeccionar a alimentação, cuidar da sua ostomia, 
proteger a pele e cuidar da sonda. Esta equipa será fundamental 
para que viva com a gastrostomia sem problemas. 



COMEÇAR A RECUPERAÇÃO AINDA ANTES DA CIRURGIA
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Jogue com as cores 
e com a imagem dos alimentos

antes de serem passados.

O funcionamento intestinal deverá ser regular, funcionando a água, o exercício físico  e a alimentação 
como meio de regulação do mesmo.

A introdução dos alimentos directamente pela sonda de alimentação na gastrostomia pode induzir a 
alterações no funcionamento intestinal, sendo a mais comum a diarreia. É importante identificar se existem 
alimentos com os quais as diarreias são mais frequentes e diminuir o seu consumo ou associá-lo a outros 
alimentos que equilibrem o funcionamento do intestino.

A presença da gastrostomia  não o deve impedir de retomar as suas actividades. Treine a melhor forma de 
conseguir gerir o horário das suas refeições e realize as actividades habituais que lhe conferem prazer e 
bem estar, sair de casa, passear e estar em contacto com os outros.

A sua alimentação vai continuar a ser 
a ferramenta ideal para garantir um bom 

funcionamento intestinal.A recuperação de qualquer cirurgia começa antes da sua realização.

Adotar diariamente hábitos saudáveis como uma alimentação 
equilibrada, com ingestão de água de acordo com as suas necessidades, 
horas de sono e descanso, atividade física adequada ao seu gosto e 
capacidade, é fundamental para a recuperação de qualquer cirurgia.

Hábitos nocivos para a saúde, como o consumo abusivo de álcool e  
tabaco, deverão ser progressivamente diminuídos. Peça ajuda se sentir 
dificuldade.

O facto de ter uma gastrostomia não significa alteração na qualidade da 
sua alimentação. Tente realizar uma alimentação variada, com reforço de 
proteínas (peixe, ovos, carne) e boa ingestão de líquidos (água, chá e 
refrescos sem açúcar).

Treine os exercícios respiratórios e de mobilidade que lhe foram 
ensinados. Vão ajudá-lo  a relaxar , a activar a circulação sanguínea, a 
fortalecer  os músculos e a melhorar a capacidade de executar as suas 
actividades.

Valorize o contacto familiar e o convívio entre amigos em sua casa. Sentir-
se confortável e apoiado possibilita que mantenha o contacto social com 
as pessoas mais significativas para si, no meio privado e com menor 
exposição social.



E AGORA... DE VOLTA A CASA!

Alimentar-se pela sonda é simples, 
conseguirá fazê-lo sozinho ou com a ajuda de um cuidador. 

Antes da alta, as enfermeiras do internamento irão esclarecê-lo acerca 
dos procedimentos necessários para cuidar corretamente da 
gastrostomia e da sonda de alimentação, como confecionar e preparar a 
sua alimentação.

No momento da alta do internamento será agendada uma consulta de 
Enfermagem da especialidade cirúrgica e uma consulta de 
Estomaterapia.

Não se esqueça de ir controlando o seu peso semanalmente, mas sempre 
na mesma balança. Esta avaliação é importante para gerir a quantidade 
e alimentos a incluir nas suas refeições.

Caso sinta perda de apetite podemos adaptar, com apoio de 
nutricionistas, um plano alimentar  que facilite a sua recuperação.

12 9

COMO PREPARAR A REFEIÇÃO PARA UMA ALIMENTAÇÃO
POR SONDA?

OS OLHOS 

TAMBÉM COMEM!

O facto da sua alimentação poder ser exclusivamente através da 
sonda de alimentação, faz com que se perca um dos sentidos mais 
associados á alimentação - o paladar. Também o olfacto  com a 
possibilidade de identificar o cheiro dos alimentos fica diminuído, 
assim a visão torna-se essencial para manter o prazer de comer.

A sua alimentação deve ser variada não sendo necessária, 
pela presença da gastrostomia, qualquer restrição alimentar.

A sua alimentação deve conter água suficiente para que as fezes sejam 
moldadas a pastosas. Líquidos insuficientes desencadeiam fraqueza e 
desidratação . Deve administrar sempre uma seringa de água / líquidos 
após a refeição não só para lavar a sonda mas para completar a 
hidratação.

Uma alimentação equilibrada, com reforço de proteínas e vitaminas é 
fundamental para a cicatrização dos tecidos e recuperação muscular.  

Ver a comida antes de ser passada e tempera-la com os temperos 
habituais desperta apetite e promove  prazer na alimentação.

Viver com uma gastrostomia implica uma mudança na forma como ingere os alimentos mas não significa 
perder a sua autonomia ou os seus amigos!
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DICAS PRÁTICAS ANTES DA ALIMENTAÇÃO

Apresentamos de seguida alguns cuidados práticos para 
administrar a alimentação e para proteger a pele junto à entrada da 
sonda  (pele perisonda):

= Os alimentos a incluir na alimentação devem ser variados, bem 
triturados e diluídos para não obstruírem a sonda;

= Tem de ser administrados com recurso a uma seringa de alimentação, que deverá manter sempre 
lavada e protegida do pó;

= Administre cerca de 200-250 ml (1/4L) de alimentos a cada refeição, à temperatura ambiente;

= A alimentação deve ser fraccionada e repartida em 6 a 8 refeições por dia;

= Faça a administração da alimentação na posição de sentado ou em pé e não se deite num período de 
pelo menos 60 minutos após a refeição;

= Se estiver acamado deve ter a cabeceira da cama elevada pelo menos 30°, para facilitar a 
progressão dos alimentos e evitar a sensação de enfartamento. Uma almofada ajudará a conseguir este 
efeito;

11

= Caso se sinta enfartado, ou tiver vomitado, verifique, antes de 
se  alimentar, se ainda tem conteúdo no estômago, aspirando 
com uma seringa. Em caso afirmativo reintroduza o conteúdo 
aspirado e não se alimente. Repita esta operação após 1 
hora. Se já não existir conteúdo alimentar, então, pode 
iniciar a sua refeição;

= Antes de cada alimentação verifique se a marca numérica na 
sonda se mantém no nível habitual, pequenas oscilações são 
comuns mas oscilações maiores podem levar á saída da sonda 
ou aumento da pressão na pele;

= Após cada refeição ou introdução de alimentos lave a sonda 
com uma seringa, introduzindo 50ml de água, este cuidado vai 
evitar a obstrução da sonda e consequente necessidade de 
substituição.

= Lave a seringa com água, após cada refeição e guarde-a num 
local resguardado.

= Deve bochechar com uma solução oral, pelo menos 3 vezes por 
dia, mesmo que não se alimente pela boca. Este cuidado de 
higiene, previne infecções e garante-lhe conforto oral.         



10

DICAS PRÁTICAS ANTES DA ALIMENTAÇÃO

Apresentamos de seguida alguns cuidados práticos para 
administrar a alimentação e para proteger a pele junto à entrada da 
sonda  (pele perisonda):

= Os alimentos a incluir na alimentação devem ser variados, bem 
triturados e diluídos para não obstruírem a sonda;

= Tem de ser administrados com recurso a uma seringa de alimentação, que deverá manter sempre 
lavada e protegida do pó;

= Administre cerca de 200-250 ml (1/4L) de alimentos a cada refeição, à temperatura ambiente;

= A alimentação deve ser fraccionada e repartida em 6 a 8 refeições por dia;

= Faça a administração da alimentação na posição de sentado ou em pé e não se deite num período de 
pelo menos 60 minutos após a refeição;

= Se estiver acamado deve ter a cabeceira da cama elevada pelo menos 30°, para facilitar a 
progressão dos alimentos e evitar a sensação de enfartamento. Uma almofada ajudará a conseguir este 
efeito;

11

= Caso se sinta enfartado, ou tiver vomitado, verifique, antes de 
se  alimentar, se ainda tem conteúdo no estômago, aspirando 
com uma seringa. Em caso afirmativo reintroduza o conteúdo 
aspirado e não se alimente. Repita esta operação após 1 
hora. Se já não existir conteúdo alimentar, então, pode 
iniciar a sua refeição;

= Antes de cada alimentação verifique se a marca numérica na 
sonda se mantém no nível habitual, pequenas oscilações são 
comuns mas oscilações maiores podem levar á saída da sonda 
ou aumento da pressão na pele;

= Após cada refeição ou introdução de alimentos lave a sonda 
com uma seringa, introduzindo 50ml de água, este cuidado vai 
evitar a obstrução da sonda e consequente necessidade de 
substituição.

= Lave a seringa com água, após cada refeição e guarde-a num 
local resguardado.

= Deve bochechar com uma solução oral, pelo menos 3 vezes por 
dia, mesmo que não se alimente pela boca. Este cuidado de 
higiene, previne infecções e garante-lhe conforto oral.         



E AGORA... DE VOLTA A CASA!

Alimentar-se pela sonda é simples, 
conseguirá fazê-lo sozinho ou com a ajuda de um cuidador. 

Antes da alta, as enfermeiras do internamento irão esclarecê-lo acerca 
dos procedimentos necessários para cuidar corretamente da 
gastrostomia e da sonda de alimentação, como confecionar e preparar a 
sua alimentação.

No momento da alta do internamento será agendada uma consulta de 
Enfermagem da especialidade cirúrgica e uma consulta de 
Estomaterapia.

Não se esqueça de ir controlando o seu peso semanalmente, mas sempre 
na mesma balança. Esta avaliação é importante para gerir a quantidade 
e alimentos a incluir nas suas refeições.

Caso sinta perda de apetite podemos adaptar, com apoio de 
nutricionistas, um plano alimentar  que facilite a sua recuperação.

12 9

COMO PREPARAR A REFEIÇÃO PARA UMA ALIMENTAÇÃO
POR SONDA?

OS OLHOS 

TAMBÉM COMEM!

O facto da sua alimentação poder ser exclusivamente através da 
sonda de alimentação, faz com que se perca um dos sentidos mais 
associados á alimentação - o paladar. Também o olfacto  com a 
possibilidade de identificar o cheiro dos alimentos fica diminuído, 
assim a visão torna-se essencial para manter o prazer de comer.

A sua alimentação deve ser variada não sendo necessária, 
pela presença da gastrostomia, qualquer restrição alimentar.

A sua alimentação deve conter água suficiente para que as fezes sejam 
moldadas a pastosas. Líquidos insuficientes desencadeiam fraqueza e 
desidratação . Deve administrar sempre uma seringa de água / líquidos 
após a refeição não só para lavar a sonda mas para completar a 
hidratação.

Uma alimentação equilibrada, com reforço de proteínas e vitaminas é 
fundamental para a cicatrização dos tecidos e recuperação muscular.  

Ver a comida antes de ser passada e tempera-la com os temperos 
habituais desperta apetite e promove  prazer na alimentação.

Viver com uma gastrostomia implica uma mudança na forma como ingere os alimentos mas não significa 
perder a sua autonomia ou os seus amigos!



COMEÇAR A RECUPERAÇÃO AINDA ANTES DA CIRURGIA

8 13

Jogue com as cores 
e com a imagem dos alimentos

antes de serem passados.

O funcionamento intestinal deverá ser regular, funcionando a água, o exercício físico  e a alimentação 
como meio de regulação do mesmo.

A introdução dos alimentos directamente pela sonda de alimentação na gastrostomia pode induzir a 
alterações no funcionamento intestinal, sendo a mais comum a diarreia. É importante identificar se existem 
alimentos com os quais as diarreias são mais frequentes e diminuir o seu consumo ou associá-lo a outros 
alimentos que equilibrem o funcionamento do intestino.

A presença da gastrostomia  não o deve impedir de retomar as suas actividades. Treine a melhor forma de 
conseguir gerir o horário das suas refeições e realize as actividades habituais que lhe conferem prazer e 
bem estar, sair de casa, passear e estar em contacto com os outros.

A sua alimentação vai continuar a ser 
a ferramenta ideal para garantir um bom 

funcionamento intestinal.A recuperação de qualquer cirurgia começa antes da sua realização.

Adotar diariamente hábitos saudáveis como uma alimentação 
equilibrada, com ingestão de água de acordo com as suas necessidades, 
horas de sono e descanso, atividade física adequada ao seu gosto e 
capacidade, é fundamental para a recuperação de qualquer cirurgia.

Hábitos nocivos para a saúde, como o consumo abusivo de álcool e  
tabaco, deverão ser progressivamente diminuídos. Peça ajuda se sentir 
dificuldade.

O facto de ter uma gastrostomia não significa alteração na qualidade da 
sua alimentação. Tente realizar uma alimentação variada, com reforço de 
proteínas (peixe, ovos, carne) e boa ingestão de líquidos (água, chá e 
refrescos sem açúcar).

Treine os exercícios respiratórios e de mobilidade que lhe foram 
ensinados. Vão ajudá-lo  a relaxar , a activar a circulação sanguínea, a 
fortalecer  os músculos e a melhorar a capacidade de executar as suas 
actividades.

Valorize o contacto familiar e o convívio entre amigos em sua casa. Sentir-
se confortável e apoiado possibilita que mantenha o contacto social com 
as pessoas mais significativas para si, no meio privado e com menor 
exposição social.



COMO PREPARAR-ME PARA A CIRURGIA?

14 7

COMO PREPARAR MEDICAMENTOS PARA SEREM ADMINISTRADOS
PELA SONDA DE ALIMENTAÇÃO?

Alguns medicamentos não estão preparados para serem administrados pela sonda:
= Não tome medicamentos sem conhecimento do seu médico, estes deverão ser preferencialmente líquidos 

(xaropes) e na sua impossibilidade, os comprimidos devem ser esmagados e desfeitos em água, uma de 
cada vez.

= A diluição dos medicamentos deve ser feita na menor quantidade de liquido possível.
= A administração dos medicamentos deve ser feita através de seringa de 5/10 ml directamente no canal 

de medicação e lavagem com água.

COMO FAZER A HIGIENE E MANUTENÇÃO?

A SONDA DE ALIMENTAÇÃO TEM UMA DURAÇÃO MEDIA DE 6 MESES.
Para que se mantenha em boas condições deve trata-la com os seguintes cuidados de limpeza e 
fixação:
= Deve manter a sonda protegida e junto ao seu corpo (roupa interior). Tenha cuidado para evitar puxões 

que possam levar á saída da mesma;
= Evite fixar a sonda com fitas adesivas ou outros acessórios que a possam dobrar. Utilize rede de suporte;
= Exteriormente a sonda deve ser lavada diariamente durante a higiene corporal, devendo manter-se 

sempre limpa e seca.
= Mobilize e rode a sonda 360°, uma vez por dia, para prevenir aderências e complicações;
= A sonda de alimentação tem um balão que a mantém fixa na gastrostomia. O volume de água no interior 

desse balão deve ser vigiado com regularidade pelas enfermeiras, na consulta de Estomaterapia, para 
evitar saídas indesejadas.

A ideia da presença de uma gastrostomia agrava muitas vezes o receio da cirurgia e pela mudança na 
alimentação. Procurar ajuda, planear e rodear-se das pessoas que poderão dar-lhe apoio e segurança 
após a cirurgia é a melhor estratégia a desenvolver. 

= Selecione de entre os seus familiares/amigos uma pessoa significativa com quem possa partilhar os seus 
receios e ansiedades;

= Venha acompanhado às consultas. Partilhe as suas dúvidas;

= Se tem a seu cargo animais de estimação, planeie antecipadamente com quem os possa deixar;

= Se é responsável por crianças ou pessoas dependentes, avalie 
quem poderá assumir essa responsabilidade enquanto estiver 
internado e a recuperar da cirurgia, vai precisar de tempo para 
cuidar de si e só depois cuidar dos outros;

= Para o regresso a casa, identifique quem poderá ficar 
responsável pela preparação das refeições, limpeza da casa e 
das roupas, ajuda para a higiene, gestão da medicação ou 
companhia, tão importante nos primeiros dias de recuperação;

= Pretendemos que seja autónomo na gestão da sua ostomia, mas é 
importante ter uma pessoa de referência que possa aprender 
consigo como confeccionar a alimentação, cuidar da sua ostomia, 
proteger a pele e cuidar da sonda. Esta equipa será fundamental 
para que viva com a gastrostomia sem problemas. 



SONDA DE ALIMENTAÇÃO, O QUE É?
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A sonda de alimentação deve estar sempre colocada 
na gastrostomia, pois mantém o calibre de abertura do 
estoma e sela a passagem para o interior do estômago.

Estas sondas devem ser substituídas regularmente de 
acordo com o tipo de material de que são construídas 
ou de acordo com a indicação do fabricante. No caso 
de estarem danificadas as tampas dos canais de 
alimentação ou de medicação e a sonda ainda não 
necessitar de substituição, existem adaptadores que 
podem ser utilizados evitando-se a sua substituição 
precoce.

A zona visível da pele em redor da sonda chama-se estoma.  

Para selar o conteúdo do interior do estômago e possibilitar a entrada dos alimentos, é colocada na 
gastrostomia, uma sonda de alimentação, que facilitará todo o processo.

O estoma é construído na face anterior do abdómen e deve ser cuidado diariamente. É importante 
conseguir observar, vigiar e cuidar autonomamente  do seu estoma, da sonda de alimentação e da pele 
em redor (perisonda).

COMO PROTEGER A PELE PERISONDA?

= Nos primeiros dias de pós-operatório a pele perisonda pode apresentar ligeiros sinais inflamatórios 
decorrentes do processo de cicatrização;

= Em casa deverá lavar o estoma, a pele  e a sonda diariamente com água tépida, corrente  ou no duche;

= A pele perisonda deve manter-se limpa e seca, sem excesso de liquido ou humidade que possa originar 
maceração.

= Não precisa de aplicar nenhum produto por baixo do travão ou junto ao estoma;

= Se existir humidade, pelo contacto do travão com a pele ou do próprio estoma esclareça com a 
enfermeira da Consulta de Estomaterapia qual a estratégia que deve adotar.

CONSIDERAÇÕES GERAIS
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Todos os dispositivos de ostomia e acessórios necessários para cuidar da gastrostomia, são 
comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde na totalidade (Portaria nº 284/2016 e 92F/2017).     
É necessária ter receita médica eletrónica, correspondente ao tipo de dispositivos que escolheu.

Tenha sempre consigo o documento que as enfermeiras lhe dão na consulta de Estomaterapia, com todas 
as características necessárias à prescrição para que o seu médico lhe possa passar corretamente a receita 
e, assim, aceder ao material gratuitamente na sua farmácia de proximidade.



SISTEMA DIGESTIVO

Para possibilitar a entrada de alimentos directamente no estômago , foi-
lhe construída cirurgicamente uma ostomia, que consiste na criação de uma 
abertura entre o estômago e o exterior - gastrostomia.

O QUE É UMA GASTROSTOMIA?
ESTÔMAGO

5

CONTACTAR O HOSPITAL

= Verificar que a pele perisonda se encontra vermelha, quente, com presença de exsudado 
ou aparecimento de febre;

= Estiver a perder peso (controle o peso semanalmente);

= Sair líquido ou conteúdo alimentar pelo estoma da gastrostomia;

= A sonda apresentar sinais de deterioração (rachada, partida, sem tampa..);

= Surgirem náuseas, vómitos ou diarreia;

= Verificar a saída acidental da sonda, lave-a e tente colocá-la de novo. Entre 
posteriormente em contacto com as enfermeiras da consulta de Estomaterapia ou com o 
Atendimento Não Programado, para se programar a sua rápida substituição. 

Se...
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A função do sistema digestivo é a de realizar a digestão 
dos alimentos, ou seja, de fracionar esses mesmos alimentos 
em nutrientes mais simples que possam ser absorvidos e 
utilizados pelas nossas células. 

À medida que os alimentos vão passando pelos diferentes 
órgãos do sistema digestivo, vão-se transformando com a 
ajuda de outras substâncias, como as enzimas , que facilitam 
esse processo.

Em algumas situações de doença a alimentação pela boca 
pode ficar comprometida.

São situações por vezes temporárias que, para manter uma 
nutrição equilibrada, se torna necessário que os alimentos 
sejam introduzidos diretamente no estômago. 

BOCA

ESÓFAGO

ESTÔMAGO

PÂNCREAS
(ABAIXO DO 
ESTÔMAGO)

INTESTINO 
DELGADO

RETO

FÍGADO

VESÍCULA
BILIAR

INTESTINO
GROSSO



VIVER COM UMA GASTROSTOMIA
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Este guia foi preparado por enfermeiros para ajudá-lo a compreender a necessidade da cirurgia e da 
construção da ostomia. Queremos facilitar o processo de recuperação e principalmente ajudá-lo a viver 
com uma gastrostomia.

O período que antecede a cirurgia é muitas vezes vivido com ansiedade e stress pela iminência da 
interrupção das atividades do dia a dia, pelo receio da cirurgia, da dor, da incapacidade de se 
autocuidar ou de desenvolver autonomamente as suas atividades. 

Pretendemos com este guia dar resposta às suas dúvidas, orientá-lo nos aspectos práticos que deve 
preparar antes da cirurgia, ajuda-lo na recuperação funcional, através do exercício físico, alimentação e 
repouso adequado, e contribuir para um regresso a casa seguro, com estratégias  para promover a 
adaptação, prevenir complicações e retomar a autonomia nas suas actividades do dia a dia. 

Em caso de ter alguma dúvida pode contactar a equipa de cirurgia e enfermeiras da consulta de 
estomaterapia - Enfermeiras Cláudia Silva e Sandra Martins.

Para conversar com a minha enfermeira
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217 229 800 - ext. 1796/1914 | c.estomaterapia@ipolisboa.min-saude.pt

Pavilhão Central, Piso 0, Gab. 13 | Escola de Enfermagem, Piso 0, Gab. 5

UNIDADE DE ATENDIMENTO NÃO PROGRAMADO
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