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Apresentação:

Também foi criado para servir de material 
de apoio aos profissionais da saúde, 
durante o trabalho de educação em 

saúde com familiares e cuidadores de 
crianças com gastrostomia, capacitando 

para a autonomia do cuidado.

Olá! Este manual foi criado especialmente 

para você que deseja entender melhor sobre 

a gastrostomia. Você conseguirá compreender 

o que é, quando é indicada e como poderá 

cuidar no dia a dia da criança!
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Glossário

Deglutição: é a ação de deslocar o alimento da boca até o estômago. Tudo começa 
quando o alimento é colocado na boca, onde é mastigado e sofre a ação da saliva, a 
língua pressiona contra o “céu da boca”, empurrando-o para trás. O bolo alimentar 
percorre pela laringe até ser levado com segurança ao esôfago pelos músculos da 
“garganta” e então para o estômago. 

Disfagia: é quando algo errado acontece quando nós engolimos, fazendo com que a 
ação de deslocar o alimento até o estômago se torne difícil e menos segura, podendo 
chegar aos pulmões.

FR: é uma medida utilizada para medir o calibre de tubos médicos. Quanto menor a 
numeração, mais fino é este tubo. Essa medida deve ser escolhida pelo profissional 
de saúde.

“Bolus”: significa oferecer dieta ou medicamento através de pequenas quantidades 
com a ajuda de uma seringa.

Regurgitação: vomitar, expulsar o alimento que já estava no estômago, jogar 
para fora.
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CAPÍTULO 1: O que é gastrostomia?

A gastrostomia é um procedimento médico no qual é realizada uma abertura no 
estômago e um tubo é inserido.

O estômago é o órgão responsável pela digestão dos alimentos e faz parte do sistema 
digestório. Normalmente, o alimento chega até ele depois de ter percorrido o caminho 
da boca e esôfago. Com a gastrostomia o alimento chegará diretamente no estômago.

ANTES DEPOIS

ESTÔMAGO

ESÔFAGO

ABDÔMEN
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CAPÍTULO 2: Quando a gastrostomia é indicada?

Uma das principais indicações de 
gastrostomia na criança é para a 
ALIMENTAÇÃO. O ato da deglutição 
acontece por um complexo mecanismo 
para a correta passagem do alimento 
até o estômago. Esse é um processo que 
exige absoluta coordenação.

Algumas doenças causam uma mudança 
neste mecanismo complexo de deglutição da 
criança, como por exemplo: câncer, doenças do 
esôfago, doenças neurológicas, entre outras. 
A paralisia cerebral é a condição com maior 
indicação da gastrostomia em crianças. Dentre 
outras alterações, a paralisia cerebral causa 
rigidez muscular, que chega ao mecanismo 
oral e leva à disfagia, ou seja, dificuldade 
de deglutição. Dessa forma, a criança terá 
dificuldades no ato de engolir.
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Essas mudanças no processo de deglutição dos ali-
mentos podem fazer do momento da refeição um 
“verdadeiro pesadelo” para a criança e sua famí-
lia, pois muitas vezes, uma refeição pode durar de 
1 a 2 horas, até que a criança consiga comer uma 
quantidade regular do alimento ofertado. Esse é um 
processo demorado e frequentemente associado a 
tosse, engasgos, desconforto, regurgitação, retardo 
no crescimento, desnutrição, pneumonias de repeti-
ção, levando risco à vida da criança.

Por consequência da disfagia, o ali-
mento que deveria chegar ao estô-
mago chega até ao pulmão na forma 
de pequenas particulas. Nem sempre 
essa ocorrência terá sintomas ime-
diatos, pois isso pode acontecer de 
maneira silenciosa.

Talvez você esteja pensando que a 

gastrostomia prejudicará a criança e a impedirá 

de ter uma alimentação prazerosa. Fique 

tranquilo! A gastrostomia oferece à criança 

uma maneira eficaz e segura de alimentação, 

permitindo que ela cresça e se desenvolva, 

fazendo da refeição um momento mais fácil.
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CAPÍTULO 3: Cuidando da gastrostomia em casa

Conhecendo os dispositivos:
Existem basicamente dois tipos de dispositivos: o modelo tube e o modelo button, sen-
do que esses modelos podem ter um balão interno ou não. Todos possuem um calibre, 
que podem ser de 14FR, 16FR, 18FR, 20FR ou 22FR. O profissional de saúde fará a 
escolha de acordo com a necessidade da criança.

MODELO BUTTON

Isso mesmo, esse dispositivo é muito parecido com um botão. Ele pode ser aberto para 
administrar alimentação, água, medicação e posteriormente fechado nos intervalos. Vem 
acompanhado de um extensor para conectar ao equipo por onde passa a dieta (alimento). 
Esse dispositivo deve ser trocado, em média, a cada 12 meses, em média. O médico ou 
enfermeiro irá estabelecer o tempo de troca. Além do calibre, o button possui também 
tamanhos diferentes para se adequar à espessura da parede abdominal, podendo 
variar de 1,5 a 4,5 centímetros. Essa largura é de escolha do profissional de saúde, 
que irá adequar o dispositivo às características da criança. Há pequenas diferenças de 
tamanho de acordo com as marcas existentes.

Tanta novidade assim pode assustar um pouco, mas não 

tenha medo! A gastrostomia será a nova forma de 

alimentação. Você vai ver que manipular os dispositivos 

é fácil e você vai conseguir fazer isso em casa.

Vamos aprender?
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MODELO TUBE

Esse modelo é mais comprido e extenso (tromba de elefan-
te), geralmente tem duas vias, uma para alimentação e outra 
para medicação, com tampas que devem ser fechadas nos 
intervalos enquanto a criança não recebe alimentos. Possui 
um anel externo e numeração que garante a fixação ade-
quada e posicionamento correto. Esse dispositivo deve ser 
trocado entre 6 a 10 meses. O tempo para realizar a troca 
irá depender do cuidado na manipulação e será estabelecido 
pelo médico ou enfermeiro.

SEM BALÃO

O dispositivo sem balão é fixado interiormente à parede do estômago, por meio de um 
“anel” ou do modelo “cogumelo”. Não apresenta a via lateral exclusiva para balão, por 
isso, não tem indicação para ser manipulado em casa. A troca desse dispositivo é feita 
somente pelo profissional de saúde.

COM BALÃO

Esse dispositivo é fixado através de um balão interno que garante a permanência 
segura na parede abdominal. Para a manipulação do balão, existe um orifício lateral 
que serve exclusivamente para enchê-lo ou esvaziá-lo. Portanto, não manipule este 
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local sem necessidade. Ele deve ser manipulado apenas em caso de troca ou para 
verificar a capacidade do balão.
Para garantir que o dispositivo não saia acidentalmente, é importante manter o balão 
com a quantidade suficiente de água. Portanto, é preciso verificar regularmente a 
quantidade de água no balão. Essa quantidade deve ser igual à quantidade de água 
colocada pelo médico ou pelo enfermeiro que atendeu a criança. O modelo tube, 
geralmente, possui a indicação do fabricante de, no máximo, 10 ml, e o modelo button 
de, no máximo, 5 ml de água ou água destilada. Não deve ser utilizado o soro fisiológico, 
pois ele pode romper o balão.

Passo a passo para verificar a água do balão: 
1. Lave as mãos;

2. Introduza uma seringa de 20 ml vazia na lateral exclusiva do 
balão e aspire a quantidade de água sem retirar a seringa do 
dispositivo. 

3. Verifique a quantidade, através da graduação da seringa. 
Caso esteja inferior à quantidade indicada, introduza a 
quantidade de “ml” faltante.

4. Aspire novamente e faça a checagem para verificar se está 
com a mesma quantidade. Insufle o balão e retire a seringa.

5. Caso o balão não apresente a quantidade infundida de água, 
poderá estar danificado. Nesse caso, procure o médico ou 
enfermeiro, mesmo antes do período de troca.

6. Se apresentar a quantidade insuflada, é só retirar a seringa.

11



Manual de Cuidados da Criança com Gastrostomia

MODELO NÃO ESPECÍFICO: CATETER FOLEY

Em caso de emergência e/ou na ausência de 
um dispositivo específico para gastrostomia, 
é frequentemente utilizada a colocação de 
uma sonda Foley, com o objetivo de evitar 
que o estoma se feche e alimentar a criança 
até a colocação do dispositivo adequado. 
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CAPÍTULO 4: Cuidados na administração de alimentos e 
medicação

Alimentação

• O gotejamento deve ser lento, sendo 
recomendado o tempo de 1 hora.

• Mantenha o paciente na mesma posição 
de 20 a 30 minutos após a infusão da 
dieta. 

• A higiene é fundamental para o preparo 
da dieta. Lave sempre as mãos!

• A administração da dieta deve ser feita 
em temperatura ambiente. Se a dieta 
estiver guardada na geladeira, é preciso 
retirá-la antes e deixar em temperatura 
ambiente por 30 minutos a fim de deixá-la 
adequada ao uso.

• Coloque o paciente sentado 
durante a administração da 
dieta. Se o paciente estiver 
acamado, eleve a cabeceira 
da cama de 30 a 45 graus.
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 Também é possível administrar a 

dieta através de uma seringa de 60ml 

(“bolus”), devendo ser o alimento 

introduzido lentamente, quantas vezes 

for necessário até atingir a quantidade 

indicada da dieta. É importante seguir 

os mesmos cuidados de higiene das 

mãos, posição da criança e tempo para 

passar a dieta.

Medicamentos  

• A administração de 
medicamentos deverá ser 
feita sempre por “bolus” com 
seringa. Caso os medicamentos 
não se apresentem na forma líquida (comprimidos/drágeas), entre em contato 
com o médico ou farmacêutico para verificar a possibilidade de triturá-los e diluir 
em água.  

• Aspirar o conteúdo com uma seringa e injetar no dispositivo.

• Administrar a medicação lentamente.

• Lavar o dispositivo com água antes e após a administração dos medicamentos 
para evitar a obstrução.

• Manter os cuidados de limpeza e higiene do dispositivo, injetando 50 ml de 
água à temperatura ambiente após cada administração da dieta enteral e dos 
medicamentos.
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CAPÍTULO 5: Cuidados diários com a pele periestoma

• Lavar esse local nas duas primeiras 
semanas com soro fisiológico até a 
cicatrização completa, permanecen-
do com uma gaze no local.

• Após duas semanas, poderá ser 
higienizado com água e sabão, de 
maneira leve, não sendo necessário 
o uso de esponjas ou esfregar a 
pele. A gaze não será mais obrigató-
ria.

• O dispositivo deve ser girado diariamente 
360 graus (giro completo) para evitar a 
aderência do balão à parede abdominal.
• Observar diariamente a marcação da 
numeração do dispositivo.

• Inspecionar a pele ao redor da gas-
trostomia diariamente. Uma discreta 
umidade pode ser encontrada, mas a 
pele deve permanecer íntegra e seca, 
evitando complicações.

• A presença de grandes vazamentos pode causar lesões na pele. Na permanência 
de vazamentos em grandes volumes, procure um serviço de saúde.

• Não fixe a sonda com adesivos, pois o uso frequente de adesivos pode causar 
danos à pele. Prefira utilizar uma faixa ou uma rede tubular abdominal, pois isso 
evita que o dispositivo fique tracionado, evitando também o alargamento do 
estoma.

• Não devem ser utilizados na pele ao redor do estoma, produtos como álcool, 
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cremes, pomadas, colônias, sem indicação de profissional da saúde, pois podem 
causar erupção da pele e alergias.

• Na permanência dos sintomas é necessária a procura do serviço de saúde.

Complicações cutâneas: 
• Presença de vermelhidão ao redor da gastrostomia ou crescimento de tecido 

avermelhado pode indicar que a pele está permanecendo úmida por muito tem-
po. Nesse caso, faça a higiene local com maior frequência, secando a pele após a 
higiene e realizando uma proteção desse local com curativo, trocando-o sempre 
que estiver úmido.
Exemplos de curativos: gaze, espuma de poliuretano, curativo de filme transparen-
te ou de silicone, anel ou pasta de hidrocolóide. Protetores de barreira creme ou 
spray e pó de resina para cuidados com estomas também podem ser utilizados, 
após a avaliação do profissional de saúde.

dermatite:
vermelhidão e lesões ao redor da gastrostomia

granuloma:
crescimento de tecido avermelhado, 

podendo ocorrer pequenos sangramentos.
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CAPÍTULO 6: Situações de emergência com a 
gastrostomia: o que fazer?

A principal situação de emergência relacionada à gastrostomia é a saída acidental do 
dispositivo. A gastrostomia sem o dispositivo pode iniciar o fechamento no período de 
2 a 4 horas. Portanto, fique calmo e procure o serviço de saúde imediatamente. Se 
possível, mantenha o dispositivo no estoma com uso de um curativo até a chegada ao 
hospital.
Se não for possível reintroduzir o dispositivo no estoma, fique atento ao tempo e não 
deixe para depois.

Atenção: Em caso de gastrostomia recente (primeiras 2 semanas), não manipular em 
casa, pois pode não estar totalmente cicatrizada. Procure o serviço de saúde.
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CAPÍTULO 7: Mitos e verdades

SÓ POSSO INTRODUZIR ALIMENTOS PELA BOCA COM A 
AUTORIZAÇÃO DO MÉDICO OU FONOAUDIÓLOGO
Verdadeiro: oferecer dieta oral sem orientação de um 
profissional de saúde pode colocar a vida da criança em 
risco. Primeiramente, pode parecer que a criança não 
adoeceu, porém, podem acontecer microaspirações, 
ou seja, pequenas partículas do alimento chegando ao 
pulmão levando a uma grande complicação da saúde.

MESMO QUE A CRIANÇA NÃO SE ALIMENTE PELA BOCA 
É PRECISO REALIZAR ESCOVAÇÃO DOS DENTES E 
HIGIENE DA LÍNGUA.
Verdadeiro: a higiene bucal é fundamental para a 
saúde da criança. Realize-a 3 vezes ao dia, com escova 
de dentes de cerdas macias e consulte o dentista 
periodicamente.

REFRIGERANTE DE COLA DEVE SER ADMINISTRADO PARA 
DESENTUPIR O CATETER
Falso: Os refrigerantes não são alimentos saudáveis 
e não devem ser inseridos na dieta da criança, como 
também podem causar danos ao material do dispositivo 
de gastrostomia. Para evitar o entupimento do cateter 
mantenha os cuidados na administração de dietas e 
medicamentos (capítulo 4).

MEU FILHO NUNCA MAIS PODERÁ ENTRAR NA PISCINA
Falso: após o período de duas semanas o estoma estará 
totalmente cicatrizado, podendo retornar às atividades 
normais, utilizando a proteção do local com curativo filme 
transparente. 
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CAPÍTULO 8: Equipe multiprofissional

Para melhor adaptação da criança e família à nova forma de alimentação - gastrostomia 
- conheça quem são os profissionais que podem te ajudar:

Médico: Gastropediatra, gastrocirurgião, endoscopista - esses são os profissionais que 
fazem o procedimento e que podem avaliar a gastrostomia, acompanhar a saúde da 
criança, definir tempo de troca, orientar e prescrever medicamentos quando necessário.

Enfermeiro: o enfermeiro capacitado ou o enfermeiro estomaterapeuta, que é o 
profissional especialista, poderá ajudar em orientações quanto ao cuidado e manipulação 
do dispositivo, período de troca, cuidados com a pele em redor do estoma e no tratamento 
de complicações da pele.

Nutricionista: esse é o profissional que indicará a melhor dieta a ser oferecida à criança, 
visando a quantidade adequada de nutrientes, mantendo a saúde nutricional e evitando 
desnutrição ou obesidade.

Fonoaudiólogo: esse profissional ajuda ao avaliar a capacidade ou não da criança 
manter a dieta via oral (a consistência adequada) e ensina exercícios para melhora do 
processo de mastigação e deglutição.

Psicólogo: esse é o profissional que poderá auxiliar toda a família quanto à compreensão 
das necessidades da criança, bem como a aceitação e adaptação. Também ajudará a 
enfrentar as dificuldades, tomar decisões e encorajar a vida social da família e da criança.

Serviço Social: esse é o profissional que poderá ajudar a entender e buscar os direitos 
da criança, os direitos frente a presença da deficiência e incentivar a inclusão social.
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