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RESUMO

Introdução: Segundo  o  Departamento  de  Assuntos  Econômicos  e  Sociais  da  WHO,  de

acordo com estimativas,  de 2017 a 2050, o número de idosos deve dobrar nos países em

desenvolvimento  e  determinará  demandas  específicas  aos  serviços  de  atenção  social  e  de

saúde.  Devido  às  projeções  apontadas  ao  aumento  do  número  de  idosos,  da  precária

assistência à saúde do idoso brasileiro e somado ao fato da maioria residir com algum familiar

ou lar abrigado, faz-se importante conhecer os cuidados específicos as ostomias nos pacientes

idosos.  Como questão  norteadora:  Quais  são  os  cuidados  de  enfermagem relacionados  à

gastrostomia necessários ao idoso institucionalizado?  Objetivo: Identificar  na literatura os

cuidados de enfermagem com gastrostomias em pacientes idosos.  Método: Trata-se de uma

revisão integrativa da literatura. O processo de busca bibliográfica resultou no encontro de 12

artigos  na BIREME, LILACS e PubMed.  Foram utilizados  os  descritores  “gastrostomia”,

“cuidados de enfermagem” e “idoso”.  Foram realizadas  duas buscas diferentes,  utilizando

diferentes  combinações  do  fator  boleando  (AND/OR).  Resultados: Apenas  12  artigos

atenderam aos critérios de seleção, dentre eles estudos realizados por médicos, nutricionistas e

enfermeiros. Dentre os locais de realização dos estudos, 4 são do Brasil, 1 de Brunei, 2 dos

Estados Unidos da América (E.U.A), 1 da Espanha, 1 do Reino Unido, 1 do Japão e 2 de

Portugal. Foram incluídos artigos em português, inglês e espanhol. Entre os resultados da

revisão foram encontrados cuidados relacionados a gastrostomia tanto na gestão da equipe de

saúde,  na educação em saúde dos familiares  e cuidados de pacientes  com gastrostomia  e

cuidados  gerais  com gastrostomia,  tanto  no  cuidado  de  problemas,  quanto  na  prevenção.

Considerações finais: São necessários novos estudos dessa temática direcionado ao público

idoso. Mesmo com estudos direcionados majoritariamente ao público pediátrico e adultos, os

cuidados centrais a população idosa acaba não sendo o foco. Serviços de saúde necessitam de

protocolos e indicações de melhores práticas no cuidado com gastrostomia. A falta de estudos

nessa área gera dúvidas nos profissionais e cuidadores sobre qual a melhor prática, colocando

muitas das vezes os pacientes em situações de risco.

Descritores: Gastrostomia; Idoso; Cuidados de enfermagem; Enfermagem Geriátrica; ILPI.



ABSTRACT

Introduction: According to the WHO Department of Economic and Social Affairs, according

to  estimates,  from 2017 to  2050,  the  number  of  elderly  people  is  expected  to  double  in

developing countries and will determine specific demands on social and health care services.

Due to the projections pointed to the increase in the number of elderly people, the precarious

health  care of the Brazilian elderly,  and added to the fact  that  most reside with a family

member or sheltered home, it is important to know the specific care of ostomies in elderly

patients. As a guiding question: What are the nursing care related to gastrostomy necessary

for  institutionalized  elderly?  Objective: To  identify,  in  the  literature,  nursing  care  with

gastrostomies  in  elderly  patients,  which  can  be  used  in  the  context  of  long-term  care

institutions. Methodology: This is an integrative literature review. The bibliographic search

process  resulted  in  the  finding  of  12  articles  in  BIREME,  LILACS  and  PubMed.  The

descriptors “gastrostomy”, “nursing care” and “elderly” were used. Two different searches

were performed, using different combinations of the boiling factor (AND/OR). Results: Only

12 articles met the selection criteria, including studies carried out by physicians, nutritionists

and nurses. Among the places where the studies were carried out, 4 are from Brazil, 1 from

Brunei,  2  from  the  United  States  of  America  (USA),  1  from Spain,  1  from  the  United

Kingdom, 1 from Japan and 2 from Portugal. Articles in Portuguese, English and Spanish

were included. Among the results of the review, care related to gastrostomy was found both in

the management of the health team, in family health education and in the care of patients with

gastrostomy and general care with gastrostomy, both in the prevention of problems in its use,

and in prevention.  Final considerations: Further studies on this topic aimed at the elderly

public are needed. Even with studies aimed mainly at the pediatric and adult public, central

care for the elderly population ends up not being the focus. Health services need protocols and

indications for best practices in gastrostomy care. The lack of studies in this area raises doubts

among professionals and caregivers about the best practice,  often putting patients  in risky

situations.

Keywords: Gastrostomy; Aged; Nursing Care; Geriatric Nursing; Homes for the Aged.
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1. INTRODUÇÃO

O  envelhecimento  populacional  é  um  fenômeno  de  grande  magnitude  no  âmbito

internacional  e  nacional.  Segundo o Departamento  de  Assuntos  Econômicos  e  Sociais  da

Organização Mundial da Saúde (WHO, sigla em inglês), de acordo com estimativas, de 2017

a  2050,  o  número  de  idosos  deve  dobrar  nos  países  em desenvolvimento  e  determinará

demandas específicas  aos serviços de atenção social  e de saúde.  No Brasil,  esse aumento

maximizará o número de pessoas em situação de fragilidade. A associação deste fator com

políticas sociais débeis de acesso à saúde, segurança, moradia e previdência social tendem a

gerar problemas relevantes (WHO, 2017).

O  envelhecimento  ocorre  de  forma  progressiva  e  irreversível  e  ocasiona  diversas

modificações no sistema fisiológico do indivíduo. Além do aparecimento de doenças crônico-

degenerativas, podem ocorrer restrições motoras, visuais, intelectuais e auditivas em pessoas

com idades mais avançadas, reduzindo sua condição de saúde (ORTOLAN et al, 2013).

A identificação  do risco  de  fragilização  em idosos  desperta  atenção  especial  pelo

processo de declínio funcional iminente que delimita a transição entre o envelhecimento ativo

e  a  incapacidade.  Como  síndrome  fisiológica  emergente  na  saúde  pública,  a  fragilidade

representa  fator  preditivo  de  desfechos  negativos  de  saúde,  com  aumento  do  risco  de

mortalidade,  diminuição  das  atividades  de vida  diária  (AVD),  aumento  da hospitalização,

limitação física,  quedas  e  fraturas,  retraimento  social  e  delírios  (CARNEIRO et  al,  2017;

FHON et al, 2016).

Aproximadamente metade dos idosos no Brasil precisa de algum tipo de ajuda para a

realização  de,  pelo  menos,  uma  das  atividades  da  sua  vida  cotidiana  e  uma  minoria

significativa mostra ser altamente dependente. Esses dados juntamente com a rápida transição

demográfica  trazem  desafios  e  consequências  para  os  serviços  de  saúde  destinados  à

população geriátrica,  para as políticas  públicas  e para o âmbito familiar  (FREITAS et  al,

2014; CAMARGOS, 2014).

Dessa  maneira,  a  Sociedade  Brasileira  de  Geriatria  e  Gerontologia  (SBGG)  e

comissões  especializadas  vêm  debatendo  sobre  Instituições  de  Longa  Permanência  para

Idosos (ILPI), as quais são instituições governamentais ou não governamentais, de natureza
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residencial,  dedicadas às pessoas com 60 anos ou mais, com ou sem suporte familiar,  em

plenas condições de dignidade, liberdade e cidadania (ROQUETE et al, 2017).

Apesar de o padrão mínimo de funcionamento dessas instituições estar estabelecido

por meio da Resolução – RDC nº 502/2021, seguindo diretrizes da Política Nacional do Idoso,

muitas  funcionam  em  condições  precárias,  sem uma  sistematização  da  assistência  e  um

atendimento  pouco individualizado.  Somado a  isso,  a  própria  institucionalização  gera  um

impacto decisivo sobre o processo saúde-doença no idoso, tendo então que ser composta por

ações que contemplem todas as necessidades dessas pessoas, preservando sua autonomia e

minimizando  suas  limitações  (CARVALHO,  2014;  DUARTE,  2014;  MINISTÉRIO  DA

SAÚDE, 2021).

No ano de 1999, o Ministério da Saúde, através da Portaria 337 e da Resolução 63 de

2000, normatiza a Terapia Nutricional Enteral e oficializou as atribuições de cada profissional

dentro da equipe multiprofissional especializada, que obrigatoriamente deve estar presente nas

instituições que usam a prática da nutrição por meio de sondas digestivas e cateteres venosos.

Alimentar  um  paciente  idoso  por  sonda,  seja  por  via  nasal  ou  ostomia,  necessita  de

cooperação do idoso e de seus familiares (TRONCON et al, 2000).

Devido  às  projeções  apontadas  ao  aumento  do  número  de  idosos,  da  precária

assistência à saúde do idoso brasileiro e somado ao fato da maioria residir com algum familiar

ou lar abrigado, faz-se importante conhecer os cuidados específicos as estomias nos pacientes

idosos, que muitas das vezes, apresentam síndromes geriátricas, como por exemplo perdas

cognitivas, incontinência, instabilidade postural, imobilidade ou isolamento social.

Assim  sendo,  questiona-se:  Quais  são  os  cuidados  de  enfermagem  relacionados  à

gastrostomia específicos à pessoa idosa? 

1.2 OBJETIVO

 Identificar  na literatura os cuidados de enfermagem com gastrostomias às pessoas

idosas.
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2. MÉTODO

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura.  Esta  revisão  caracterizou-se como

pesquisa bibliográfica,  pois utilizou como fonte de coleta de dados a bibliografia, entendida

como um conjunto de publicações  encontrado em periódicos,  livros,  textos  e documentos

elaborados por instituições governamentais e sociedades/associações científicas.

Inicialmente a pesquisa teve como objetivo investigar cuidados de enfermagem com

gastrostomia em idosos em Instituições de Longa Permanência. Depois de várias buscas em

periódicos, não houveram artigos recuperados que tratassem dessa prática dentro de uma ILPI

(Instituição de Longa Permanência para Idosos). Com isso, para entender melhor a prática

com a população idosa, optou-se por pesquisar amplamente a população idosa.

A pergunta  de  pesquisa  foi  construída  utilizando  a  estratégia  PCC,  que  preconiza

como elementos  fundamentais  o mnemônico:  P – População;  C- Conceito e C- Contexto.

Foram definidos os elementos: P (Idoso); C (Cuidados de Enfermagem) e C (Gastrostomia).

conforme apresentado no Quadro 1.

Quadro 1 - Construção da questão de pesquisa (PCC)

Acrônimo Definição Descrição

P População Idoso

C Conceito Cuidados de enfermagem

C Contexto Gastrostomia

Fonte:. Joanna Briggs Institute Reviewers, 2015.

A partir da definição da pergunta ocorreu a busca dos descritores nas bases

DeCS e MeSH com termos presentes na pergunta PCC. Foram encontrados os

seguintes descritores:

Quadro 2 - Descritores encontrados

PCC (Pergunta) DESCRITORES
DeCS:

DESCRITORES 
MESH

P: Idoso

C: Cuidados de enfermagem

Idoso Aged
Cuidados de
enfermagem

Nursing Care
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C: Gastrostomia
Gastrostomia Gastrostomy

Fonte: elaborado pelo autor. Niterói, 2021.
Foram realizadas duas buscas diferentes, utilizando diferentes combinações do fator

boleando  (AND/OR).  A  primeira  coleta  de  dados  foi  realizada  nas  bases  de  dados  da

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Centro Latino-

Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (BIREME) e National Library

of  Medicine (PubMed),  no  período  de  2010  a  2021.  A  busca  dos  artigos  na  LILACS e

BIREME foi necessário a utilização dos descritores DeCS e na PubMed foram utilizados os

descritores MeSH. São bases de acesso gratuito e que disponibilizam artigos na íntegra. 

Para coleta de dados na LILACS e BIREME foi realizada a seguinte estratégia de

busca: “((idoso) OR (cuidados de enfermagem)) AND (gastrostomia)”. Já na PubMed a estratégia de

busca  foi:  “((Nursing  Care)  OR  (aged))  AND  (Gastrostomy)”.  Como  critérios  de  inclusão

elegeram-se as publicações em inglês, português e espanhol, na forma de artigos (revisão,

pesquisa, relato de experiência e estudo de caso). Foram incluídos somente artigos completos

e  gratuitos  disponíveis  e  acessados  na  íntegra  pelo  meio  on-line  nas  bases  de  dados

pesquisadas. Foram excluídos artigos não condizentes com a temática abordada e estudos em

crianças.  Após  a  localização  dos  artigos,  realizou-se  a  leitura  dos  resumos  do  material

encontrado e, em seguida, a análise dos dados.
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3. RESULTADOS

A seleção inicial  do material  bibliográfico  ocorreu mediante  a  leitura  dos  textos  e

resumos,  com  a  finalidade  de  selecionar  aqueles  que  atendiam  aos  objetivos  do  estudo.

Identificou-se  inicialmente  um total  de  73  publicações,  das  quais  nenhuma  preenchia  os

critérios de inclusão. Numa segunda busca, trocando incluindo o fator boleando “OR/AND”

com os descritores já estabelecidos, identificou-se o total de 1.088 artigos, das quais apenas

12 preenchiam os critérios de inclusão. Dentro dessas inclusões, 6 foram da BIREME, 1 da

LILACS e 5 da PUBMED. 

Dentre os locais de realização dos estudos, 4 são do Brasil, 1 de Brunei, 2 dos Estados

Unidos da América (E.U.A), 1 da Espanha, 1 do Reino Unido, 1 do Japão e 2 de Portugal.

O  processo  de  busca  e  seleção  dos  estudos  desta  revisão  está  apresentado  no

fluxograma  (Figura  1),  conforme  recomendações  do  JBI,  segundo  checklist  adaptado  do

Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) (JBI, 2015).

Figura 1- Diagrama de fluxo da seleção dos artigos da revisão, segundo o PRISMA.

Niterói, 2021.
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Os quinzes estudos incluídos nesta revisão foram publicados e/ou disponibilizados no

período de 2010 a 2021 (Quadro 3).

Quadro 3 - Categorização da amostra da revisão bibliográfica.

Nº Título do Artigo  /
(Revista)

Ano /
(País)

Autor(es) Periódico Nível de
Evidência
(GRADE)

Resultados

1 Foley  Catheters  as
Temporary
Gastrostomy  Tubes:
Experience  of  a
Nurse-Led Service
(Gastroenterol Nurs)

2016
(Brunei)

METUSSI
N,  S.R;
BAKAR,
S;
CHONG,
V.H.

BIREME Baixo -  Cateteres  urinários  (tipo Foley)  podem ser  usados  
para  manter  a  desobstrução do trato da gastrostomia,
mas requer monitoramento para complicações.

*Adulto e idoso.

2 Assistência  de
enfermagem  a
pacientes
gastrostomizados
baseada  em
evidências 
(R. Enferm. Cent. O.
Min)

2015
(Brasil)

NASCIME
NTO, N.G;
BORGES,
E.L;
DONOSO,
M.T.V.

BIREME Alta -  Implementar  educação  continuada  da  equipe  de
enfermagem  e  prestar  orientações  ao  paciente  e/ou
cuidador  relativos  ao  manuseio  do  cateter  e
autocuidado.

-  Realizar  avaliação  do  paciente  com inabilidade  ou
impossibilidade de alimentação por via oral  por uma
equipe  multiprofissional,  médico,  enfermeiro,
psicólogo,  fonoaudiólogo  e  nutricionista,  antes  da
indicação da gastrostomia. 

- Adotar cuidados no preparo da pele no momento da
inserção e manutenção do cateter de gastrostomia para
evitar infecção cutânea.

- Implementar cuidados para evitar ruptura do balonete
e consequente deslocamento do cateter. 
*Adulto, criança e idoso

3 A troca  de  sonda  de
gastrostomia  (GTT)
pode  ser  realizada
pelo enfermeiro?

2014
(Brasil)

Núcleo  de
Telessaúde
Sergipe

BIREME Muito
Baixo 

Compete ao Enfermeiro:
-Cuidado  de  Enfermagem  de  maior  complexidade
técnica  e  que  exijam  conhecimentos  científicos
adequados e capacidade de tomar decisões imediatas.
 
a)  desenvolver  e  atualizar  os  protocolos  relativos  à
atenção  de  enfermagem  ao  paciente  em  Terapia
Nutricional,  pautados  nesta  norma,  adequadas  às
particularidades do serviço; 

b) desenvolver ações de treinamento operacional e de
educação permanente, de modo a garantir a capacitação
e atualização  da equipe de enfermagem que atua em
Terapia Nutricional; 

c)  responsabilizar-se  pelas  boas  práticas  na
administração da Nutrição Enteral; 

d)  responsabilizar-se  pela  prescrição,  execução  e
avaliação  da atenção  de enfermagem ao paciente  em
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Terapia  Nutricional,  seja  no  âmbito  hospitalar,
ambulatorial ou domiciliar; 

e)  fazer  parte,  como  membro  efetivo,  da  Equipe
Multiprofissional  de  Terapia  Nutricional  (EMTN);  f)
participar,  como membro da Equipe Multiprofissional
de  Terapia  Nutricional  (EMTN),  do  processo  de
seleção, padronização, parecer técnico para licitação e
aquisição  de  equipamentos  e  materiais  utilizados  na
administração e controle da Terapia Nutricional.

4 Estomas
(UNA-SUS)

2014
(Brasil)

Universida
de  Federal
de
Pernambuc
o  -  UNA-
SUS/UFPE

BIREME Muito
Baixo 

-Lavar  as  mãos  antes  e  após  manipular  a  sonda  de
gastrostomia;

-Realizar  limpeza  do  local  da  inserção  da  sonda  de
gastrostomia  com  soro  fisiológico  a  0,9%  ou  água
morna,  sempre  que  necessário,  e  secar  bem  após  a
lavagem;

-Nunca tracionar a sonda;

-Manter a sonda sempre fechada enquanto não estiver
em uso;

-Colocar duas gazes dobradas em cada lado da inserção
da sonda, mantendo-as limpas e secas;

-Atentar para sinais flogísticos (inflamação) no sítio de
inserção da sonda;

-Observar  extravasamento  de  dieta  pelo  orifício  da
gastrostomia.  Caso  isso  seja  observado,  comunicar
imediatamente à equipe multiprofissional;

-Durante e 60 minutos após a administração da dieta,
manter o paciente em posição de Fowler;

-Lavar a sonda com 20 a 50ml de água filtrada após
dietas e/ou medicações;

-Diluir bem as medicações antes de administrar.

5 Working  with
percutaneous
endoscopic
gastrostomy  tubes  in
adults.
(Nursing)

2010
(Brasil)

PARSH, B. BIREME Muito
Baixo 

- Manter o local  limpo e seco.  A limpeza do local  é
feita  com  água  e  sabão.  Se  a  pele  estiver  irritada,
solicite  tratamentos  tópicos  (como  pós  absorventes,
pomadas  antifúngicas  ou  barreiras  para  a  pele  sem
álcool) com o profissional de saúde. 

-Para evitar  a oclusão do tubo esta complicação,  tem
que se certificar de enxaguar o tubo com água antes e
depois de introduzir qualquer coisa. 

-Ao administrar uma alimentação contínua. Enxaguar a
sonda durante a alimentação. 

-Use  apenas  água;  sem  bebidas  carbonatadas,  sucos,
café  ou  outros  líquidos.  A  quantidade  que  você  usa
depende da idade e condição do paciente.
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-Administrar um medicamento por vez e não adicionar
medicamentos diretamente à fórmula. 

-Uma  boa  higiene  das  mãos  é  a  intervenção  mais
importante para ajudar a prevenir infecções. 

-Avalie frequentemente o estoma e a pele periestomal
em busca de sinais e sintomas de infecção.
*Adultos

6 Comfort  feeding
only:  a  proposal  to
bring  clarity  to
decision-making
regarding  difficulty
with  eating  for
persons  with
advanced dementia
(J Am Geriatr Soc)

2010
(E.U.A.)

PALECEK
, E.J. et al.

BIREME Baixo A  organização  de  saúde  do  presente  estudo  apoia  o
direito do paciente de renunciar à inserção de sonda de
alimentação de gastrostomia, por meio de um tomador
de decisão.

*Idoso

7 Gastrostomia
endoscópica
percutânea:  análise
do  perfil
epidemiológico,
indicações  e
principais
complicações  em
hospital terciário 
(GED  gastroenterol.
endosc. Dig)

2016
(E.U.A)

HATAKE
YAMA, R.
et al.

LILACS Moderado - O início da dieta pela sonda de gastrostomia 4 horas
após sua instalação.

*Idosos, adultos e crianças.

8 Percutaneous
endoscopic
gastrostomy:  An
update  on  its
indications,
management,
complications,  and
care 
(Rev  Esp  Enferm
Dig)

2014
(Espanha
)

LUCEND
O;
FRIGINAL
-RUIZ,
A.B.

PubMed Moderado -O  consentimento  informado  deve  ser  obtido  dos
pacientes  ou  seus  tomadores  de  decisão  substitutos
legais em um consenso com os profissionais de saúde. 

-Ajuste a distância entre o anel de retenção externo e o
estoma. Limpe o estoma seguindo as regras indicadas.
Coloque a  gaze  abaixo do anel  de retenção  e  troque
diariamente.

- Gire e empurre a sonda suavemente para dentro, se
caso o tubo não pode ser girado deverá ser removido e
substituído o tubo.
* Adultos e idosos.

9 Development  and
evaluation of a home
enteral nutrition team
(Nutrientes)

2015
(Reino
Unido)

DINENAG
E, S. et al.

PubMed Alta -Equipes  multidisciplinares  de  atenção  primária  com
foco  em  nutrição  enteral  domiciliar  podem  fornecer
cuidados  com  boa  relação  custo-benefício  para
pacientes  que recebem alimentação por sonda enteral
em casa varia entre as regiões.

*Adulto e idoso

10 Topical
Corticosteroid for the
Treatment  of
Hypergranulation
Tissue  at  the

2016
(Japão)

RYUSUK
E,  A;
KOKI,  K;
YAHATA,
SHINSUK

PubMed Baixo Numa  complicação  do  estoma  em  tecido
hipergranulação:

-Lavagem com gaze umedecida com água da torneira.
A seguir, pomada de propionato de clobetasol  0,05%
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Gastrostomy  Tube
Insertion Site: A Case
Study
(Ostomy  Wound
Manage)

E. (aproximadamente  0,2 g)  foi  aplicada  diretamente  no
tecido de hipergranulação,  e  o local  foi  coberto com
gaze.

*Idoso

11 Gastric  outlet
obstruction:  An
unusual adverse event
of  percutaneous
endoscopic
gastrostomy
(Rev  Esp  Enferm
Dig)

2016
(Portugal
)

BAROSA,
R;
SANTOS,
C;
FONSECA
, J.

PubMed Baixo Os cateteres  de  Foley  estão  facilmente  disponíveis  e
podem  ser  usados  para  evitar  o  fechamento  da
gastrostomia após a extração acidental do tubo.

*Idoso

12 Catheter  traction  and
gastric  outlet
obstruction:  a
repeated
complication of using
a  Foley  catheter  for
gastrostomy  tube
replacement
(Nutr Hosp)

2017
(Portugal
)

FONSECA
, J. et al.

PubMed Baixo O estudo fala que a substituição dos tubos PEG deve
ser  realizada  por  equipes  experientes,  usando  tubos
Gastrostomia padrão. O uso de cateteres do tipo Foley
para esse fim deve ser banido da prática de rotina.

*Idoso

Os  estudos  sobre  a  temática  abrangeram  estudos  de  abordagem  quantitativa,

qualitativa ou qualiquantitativos, e com objetos de estudo semelhantes aos cuidados gerais

com gastrostomias e também a discussão sobre o seu uso. Nesse sentido, o quadro 3 apresenta

os principais achados sobre cuidados com gastrostomia, desde antes da sua colocação e sua

manutenção, e também a gestão geral do cuidado envolvendo o paciente e esta estomia. Ele

está dividido em: Número do estudo, ano, autor(es), título do artigo e resultados. 

Nos estudos não foram identificados nenhum estudo sobre cuidados de enfermagem

com  gastrostomia  direcionado  ao  paciente  idoso,  indicando  cuidados  específicos  a  essa

população com a fragilidade do envelhecimento. Os cuidados que foram identificados na sua

maioria  são  gerais  com as  gastrostomias,  não  refletem a  especificidade  do  paciente  com

declínio cognitivo, motora, fragilidade da pele e/ou com uso contínuo de medicação.
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4. DISCUSSÃO 

O principal dado desse estudo é demostrar a lacuna do conhecimento e a necessidade 

de produzir uma recomendação.

4.1- INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ILPI)

A  busca  por  artigos  para  responder  à  questão  norteadora  sobre  cuidados  de

enfermagem com gastrostomia em idosos institucionalizados não teve resultados, mostrando

uma lacuna na literatura sobre essa temática.

As Instituições  de Longa Permanência para Idosos (ILPI) no Brasil  se configuram

como domicílios coletivos de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem

suporte  familiar.  Diferentes  políticas  públicas  voltadas  ao  processo  de  envelhecimento

populacional,  tais  como  a  Política  Nacional  do  Idoso,  o  Estatuto  do  Idoso  e  a  Política

Nacional  da  Saúde  da  Pessoa  Idosa,  assumem  que  as  ILPI,  independentemente  de  sua

natureza pública ou privada, devem garantir aos seus residentes idosos a integração com a sua

família,  participação  social,  autonomia,  independência,  qualidade  de  vida  e  morte  digna

(BRASIL, 2005).

O  funcionamento  das  ILPI,  infelizmente  no  Brasil,  reflete  uma  cultura  que

desqualifica, marginaliza e que afasta os idosos do convívio familiar e social, colocando-os

em um lugar  de  incapacidade,  que  anula  a  sua  cidadania  e  possibilidade  de  participação

social. Todavia, as políticas públicas brasileiras estabelecem uma série de obrigações a serem

cumpridas pelas ILPI, na prática cotidiana, a realidade destas instituições diverge do que está

previsto em lei, sobretudo no que se refere à saúde, à autonomia e à participação social do

idosos (BRASIL, 2006).

Parcela  significativa  de  residentes  em  ILPI  brasileiras,  analisando  um  estudo,

apresentam-se em situação de isolamento social, indicando que o cuidado voltado aos idosos

institucionalizados restringem-se à alimentação, higiene e ao uso controlado de medicação

(BRASIL, 2005; CONSELHO, 2008).  

Para  que  não  se  tornem depósitos  de  pessoas,  como já  é  popularmente  dito  pela

população, as ILPIs podem e devem subverter essa situação, propondo atividades capazes de
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promover  saúde  e  maior  integração  social,  apoiando  ações  que  direcionam  os  idosos  a

relacionarem-se entre si e, também, com a comunidade em que a ILPI está inserida. A Política

Nacional de Promoção da Saúde pode subsidiar profissionais envolvidos no trabalho com

idosos que residem em ILPI, levando-os a assumir uma posição mais ampla frente à velhice

institucionalizada (PAES, 2007; BRASIL, 2014).

4.2- TERAPIA NUTRICIONAL POR GASTROSTOMIA

A gastrostomia endoscópica percutânea (PEG, sigla em inglês) tornou-se o método

invasivo mais comum para obter um acesso para alimentação enteral de longo prazo. Uma das

complicações  mais  comuns  associadas  aos  tubos  PEG  é  o  deslocamento  acidental.  Foi

demonstrado que o deslocamento após a maturação do trato gastrocutâneo ocorre em mais de

10% dos pacientes e é especialmente comum em asilos e instituições de longa permanência

(PETER et al, 2018).

A gastrostomia é um procedimento cirúrgico que permite  acesso à câmara gástrica

pela parede abdominal com a criação de uma abertura artificial do estômago. É indicada para

pessoas com trato gastrointestinal íntegro, mas impossibilitadas de receber o aporte calórico

adequado  por  via  oral  por  longo  prazo.  A  gastrostomia  também  pode  ser  indicada  para

algumas  situações  que  exigem  descompressão  gástrica  e  para  obstruções  intestinais

inoperáveis. Pode ser realizada por laparotomia, endoscopia ou laparoscopia (ISHIDA, 2010).

As  gastrostomias  podem ser  temporárias,  quando  o  acesso  ao  trato  digestivo  está

temporariamente  prejudicado  para  recuperação  e  manutenção  do estado nutricional,  como

ocorre  nos  casos  de  estenose  cáustica,  câncer  do  esôfago  e  megaesôfago.  As  definitivas

ocorrem quando o paciente requer terapêutica paliativa. Pode-se citar, por exemplo, pessoas

com neoplasia  maligna  irressecável  da faringe e  do esôfago em estágio  não avançado da

doença,  com  doenças  neurológicas,  tais  como  demência,  esclerose  amiotrófica  lateral  e

doença de Parkinson, entre outras (HAYWOOD, 2012).

Em dois estudos (NASCIMENTO, N.G; BORGES, E.L; DONOSO, M.T.V., 2015 /

BAROSA, R; SANTOS, C; FONSECA, J., 2016), destacam possibilidade de colocação de

cateter Foley, que é utilizada na sondagem vesical na substituição da GTT (FONSECA, 2017;

PETER et al, 2018).

Embora esta tenha se mostrado uma alternativa aceitável, é uma solução temporária

até que um tubo de alimentação adequado possa ser obtido. No entanto, não é incomum que o

cateter de Foley permaneça no local por um longo período de tempo. Como os cateteres de

Foley  não  possuem  um  dispositivo  de  retenção  externo,  eles  são  propensos  a  migração
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anterógrada  para o intestino delgado,  o que,  embora muito raro,  pode resultar  em efeitos

adversos  graves.  No  estudo  12  (FONSECA,  J.  et  al.,  2017)  bane  essa  prática  pelas

complicações envolvidas. (FONSECA, 2017; PETER et al, 2018). 

A realização de gastrostomias em idosos com demência aumentou nos últimos anos.

Relatos em estudos indicam falhas nos critérios de realização do procedimento e no processo

de tomada de decisão, levantando dúvidas quanto à adequação do consentimento. O processo

de tomada de decisão das famílias do paciente quanto à inserção da gastrostomia para seu

parente com demência é em sua maioria insatisfatório, muitas vezes ocorrendo sob pressão e

sem  fornecimento  de  informações  sobre  o  procedimento  ou  suas  as  suas  complicações

(ILANA, 2007). 

Nos estudos 8 e 10 (quadro 3) retrata que a garantia do direito ao consentimento na

colocação do tubo de gastrostomia  deve ser papel  do profissional  de saúde.  É necessário

fornecer ao paciente e/ou o seu cuidador informações completas sobre os benefícios e riscos

do  tubo  alimentação  e  medicamentos  antes  da  inserção  do  tubo  de  gastrostomia.  A

comunicação  interpessoal  entre  a  família  do  paciente  e  a  equipe  de  saúde  precisa  ser

respeitada, e as demandas institucionais não devem ter um papel de destaque na decisão de

inserir a estomia (ILANA, 2007). 

A  terapia  nutricional  enteral  constitui  possibilidade  terapêutica  de  manutenção  ou

recuperação do estado nutricional nas pessoas que apresentarem o trato gastrintestinal íntegro

para o processo de digestão, mas com a ingestão oral parcial ou totalmente comprometida. As

indicações de nutrição enteral incluem dificuldade de deglutição por condições neurológicas

ou por trauma facial, obstrução luminal ou ainda estados hipercatabólicos, como queimaduras

extensas, fibrose cística e doença intestinal inflamatória.  Quando há limitação de ingestão

alimentar  por  curto  período  são  indicados  cateteres  nasoentéricos.  No  entanto,  o  uso

prolongado  de  cateter  ou  de  tubo  em  contato  com  a  mucosa  é  contraindicado  pela

possibilidade  de  complicações  como  lesões  nasais,  sinusites,  doença  do  refluxo

gastroesofágico  e  pneumonia  aspirativa.  Sendo  assim,  quando  o  período  de  tempo  da

utilização de nutrição enteral é maior, faz-se uso de gastrostomia (ASSIS et al, 2010; ASGE et

al, 2010; ISHIDA, 2010).

As complicações de maior incidência nas gastrostomias endoscópicas são hemorragia

no  local  da  punção,  infecção  e  dor  local,  remoção  precoce  do  cateter  e  fístula

gastrocolocutânea.  Todas essas complicações  são passíveis  de intervenção da enfermagem

para minimizar os sintomas ou até mesmo tratar a complicação, dependendo da gravidade

desta.  Deve-se  lembrar  que  prevenção  ou  tratamento  de  complicações  das  gastrostomias
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envolve  equipe  multidisciplinar.  Nesse  grupo  destaca-se  o  papel  da  enfermagem,  que  se

mostra  cada  vez  mais  importante  no  que  diz  respeito  à  atuação  no  pré,  intra  e  pós

procedimento  (ISHIDA,  2010;  HAYWOOD,  2012).  O  paciente  gastrostomizado  requer

orientações e acompanhamento do enfermeiro, conferindo segurança no manuseio do cateter

pelo paciente e sua família e prevenindo complicações (CUNNINGHAM, 2013).

Infelizmente ainda não há descrito na literatura, com evidências científicas, cuidados

na inserção, manejo e retirada do cateter de gastrostomia. A adoção de condutas no cuidado

nesse  tipo  de  estoma,  provavelmente,  reduzirá  o  índice  de  complicações  e  ajudará  na

reabilitação do paciente. Assim, surge a necessidade de evidências para a tomada de decisão

sobre o cuidado individual de enfermagem a ser prestado ao paciente gastrostomia.

Embora o foco da revisão seja cuidado de enfermagem com gastrostomia, a gestão é

algo que permeia esse cuidado. Nos estudos de número 3, 5 e 11 (quadro 3), abordou que os

pacientes e cuidadores devem ser orientados e supervisionados pelo Enfermeiro na realização

dos cuidados com gastrostomia no domicílio. 

No estudo de número 5 (quadro 3), traz as competências que o enfermeiro deve ter na

gestão  de  cuidados  em  gastrostomia,  dentre  eles  no  cuidado  de  enfermagem  de  maior

complexidade  técnica  e  que exijam conhecimentos  científicos  adequados  e  capacidade  de

tomar decisões imediatas. O enfermeiro deve, segundo o Núcleo de Telessaúde de Sergipe:

desenvolver  e  atualizar  os  protocolos  relativos  à  atenção  de  enfermagem ao paciente  em

Terapia  Nutricional,  adequadas  às  particularidades  do  serviço;  desenvolver  ações  de

treinamento  operacional  e  de  educação  permanente,  de  modo  a  garantir  a  capacitação  e

atualização da equipe de enfermagem que atua em Terapia Nutricional;  responsabilizar-se

pelas boas práticas na administração da Nutrição Enteral; responsabilizar-se pela prescrição,

execução e avaliação da atenção de enfermagem ao paciente em Terapia Nutricional, seja no

âmbito hospitalar, ambulatorial ou domiciliar; fazer parte, como membro efetivo, da Equipe

Multiprofissional  de  Terapia  Nutricional  (EMTN);  participar,  como  membro  da  Equipe

Multiprofissional  de  Terapia  Nutricional  (EMTN),  do  processo  de  seleção,  padronização,

parecer  técnico  para  licitação  e  aquisição  de  equipamentos  e  materiais  utilizados  na

administração e controle da Terapia Nutricional. 

Ressalta-se ainda nos estudos a importância da aplicação do Processo de Enfermagem

no atendimento a estes pacientes, garantindo a abordagem integral mediante a identificação

das necessidades apresentadas e a qualidade do cuidado de enfermagem (NÚCLEO, 2014). 

Na maioria dos estudos (NASCIMENTO, N.G; BORGES, E.L; DONOSO, M.T.V.,

2015 /  PARSH, B., 2010 /  PALECEK, E.J. et  al.,  2010 / LUCENDO; FRIGINAL-RUIZ,
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A.B., 2014 / DINENAGE, S. et al., 2015), o profissional de saúde, entre eles, o enfermeiro

tem  um  importante  papel  educativo  e  assistencial  para  a  efetivação  do  cuidado  pelos

cuidadores de pessoas com cateteres gástricos. É abordado também o papel do enfermeiro na

educação continuada e permanente da equipe de enfermagem, e principalmente na educação

em saúde na comunidade, principalmente nos cuidadores de pacientes gastrostomizados. 

4.3- FRAGILIDADE DO ENVELHECIMENTO

O envelhecer acarreta mudanças inevitáveis, progressivas, heterogêneas, nem sempre

patológicas,  mediadas  por  fatores  biopsicossociais  que  podem,  de  forma  imprevisível,

repercutir no processo saúde doença dos idosos. Assim, o envelhecimento está profundamente

ligado à redução da vitalidade e ao processo de fragilização. O acúmulo de condições clínicas

e  incapacidades  podem  contribuir  para  o  estado  de  vulnerabilidade  dos  idosos,  com

consequente desenvolvimento da fragilidade e do declínio do estado de saúde (FRIED et al,

2001; ROCKWOOD, 2011).

Na análise da fragilidade de idosos, alguns autores destacam o fenótipo da fragilidade,

enquanto outros ressaltam o modelo de déficits cumulativos, que valoriza todas as condições

de saúde (doenças, comorbidades, sinais e sintomas, exames complementares, dentre outros)

como fatores que interferem na capacidade intrínseca da pessoa idosa, além das incapacidades

funcionais. Esta última abordagem utiliza uma definição mais ampla, baseada na Avaliação

Geriátrica Compreensiva de rotina, que consiste na contagem de deficiências em várias áreas,

incluindo humor, cognição e incontinência. A literatura apresenta ainda outras variações de

abordagem, com pesquisadores que consideram os domínios físico, social e psicológico na

investigação e na operacionalização da análise de fragilidade em idosos (CLEGG, 2013).

De forma consensual, a fragilidade caracteriza-se como um estado clínico dinâmico,

multifatorial, que determina o desequilíbrio das reservas homeostáticas associado à redução

da  capacidade  de  resposta  aos  mínimos  agravos,  desencadeando  declínios  cumulativos  e

consequentes situações  indesejáveis  ao organismo. É considerada uma síndrome geriátrica

complexa, que além de demandar uma abordagem multidimensional exige um planejamento

criterioso de práticas de cuidados continuados, integrados e dinâmicos. Ela requer também

intervenções capazes de prevenir implicações negativas, como o agravamento das doenças

crônicas,  perda  funcional,  quedas  e  suas  consequências,  além  de  institucionalização,

hospitalização e morte (BARBOSA et al, 2017).

A identificação rápida e oportuna de idosos com maior vulnerabilidade ou frágeis pode

auxiliar na aplicação de intervenções que são benéficas aos idosos e suas famílias. De forma

similar,  a  identificação dos fatores  associados à  fragilidade  tem o potencial  de direcionar
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políticas públicas de saúde para prevenção de situações críticas com redução dos impactos

sobre o sistema de saúde (CESARI, 2017).

Entre as alterações fisiológicas, o tecido tegumentar que estão presentes nos idosos

destaca maior fragilidade cutânea e menor capacidade da pele de atuar como barreira contra

fatores externos; termorregulação deficiente em resposta ao calor, decorrente da diminuição

do número de glândulas sudoríparas; pele mais seca e rugosa por causa do menor número de

glândulas  sebáceas,  resultando  em  pequena  produção  de  óleo;  menor  estímulo  sensitivo;

diminuição da elasticidade, flacidez, alteração da resposta imunológica celular e diminuição

da espessura  da  derme e  da  epiderme.  O risco  de  lesão  da  pele  aumenta  em virtude  da

diminuição da função de barreira. Por outro lado, há maior dificuldade em perceber estímulos

traumáticos e agressivos, devido a capacidade reduzida dos receptores sensoriais (RESENDE,

D.M; BACHION, M.M; OLIVEIRA, L.A., 2006).

Nos estudos 4,  6,  7,  10 e  12 (quadro 3)  mostram cuidados referentes  ao  local  de

inserção do cateter, cuidados com a limpeza em volta da estomia e também com o dispositivo.

Mesmo sendo um estudo direcionado a pacientes pediátricos, ele traz boas indicações para o

cuidado no idoso,  porém, estudos mais  aprofundados a  essa população se faz necessário,

respeitando o fato da fragilidade cutânea fazer parte do envelhecimento.

Na revisão foi evidenciado nos estudos 6, 7, 10 e 12 (quadro 3) cuidados referentes a

problemas em gastrostomia como infecção e tecido de hipergranulação ao redor do local de

inserção do tubo de gastrostomia,  que é uma complicação comum relacionada ao tubo de

alimentação que afeta pacientes que recebem nutrição enteral de longo prazo. Alguns médicos

recomendam o uso de um corticosteróide tópico em pacientes com hipergranulação no local

de inserção do tubo de gastrostomia (RYUSUKE et al, 2016). Infelizmente, a maioria dos

estudos direcionam suas recomendações para problemas no uso nos cateteres e pouco para a

prevenção desses problemas.

4.4 LIMITAÇÃO DO ESTUDO

Apesar  do  estudo  5  (quadro  3)  não  ser  publicado  em  periódicos  ele  ressalta  a

importância  da  aplicação  do  Processo  de  Enfermagem no atendimento  a  esses  pacientes,

garantindo a abordagem integral mediante a identificação das necessidades apresentadas e a

qualidade do cuidado de enfermagem, indicando como deve ser a gestão, utilizando como

recursos criação de protocolo institucional, treinamento operacional entre outros.
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O estudo  6  (quadro  3)  também  não  foi  publicado  em periódicos,  porém ele  traz

recomendações  para  o  cuidado  com  gastrostomia  não  encontrados  em  outros  estudos,

destacando assim, a importância da sua inclusão para o melhor detalhamento desta prática.

Apesar de poucos estudos sobre a população/contexto da saúde do idoso os estudos

contribuem  junto  com  a  literatura  cinzenta  especifica  de  enfermagem  gerontológica  nas

recomendações  de  cuidados  de  enfermagem  específicos  para  as  pessoas  idosas,  mas  que

carecem de estudos de validação.

4.5- “INTERVENÇÃO REFERÊNCIA” PARA CUIDADO COM GASTROSTOMIA

Como produto de análise  da  revisão da literatura,  obteve-se a  formulação  de uma

“Intervenção referência” (Quadro 4).
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Quadro  4  -  Descrição  da  “Intervenção  referência:  Cuidados  de  Enfermagem  com

Gastrostomia” segundo a literatura. Niterói, 2021.

Intervenção referência: Cuidados de Enfermagem com Gastrostomia

1. Verificação do dispositivo

• Higienização das mãos;

•Realizar limpeza do local da inserção da sonda de gastrostomia com soro 

fisiológico a 0,9% ou água morna, sempre que necessário, e secar bem após a 

lavagem;

• Nunca tracionar a sonda;

• Girar e empurrar a sonda suavemente para dentro, se caso o tubo não pode ser 

girado ele deverá ser removido e substituído;

•  Se caso for utilizar um cateter vesical demora, do tipo Foley, para substituição do 

cateter gástrico, deve-se avaliar risco e no caso monitoramento para complicações.

2. Administração de Dieta

• Higienização das mãos;

• Lavar a sonda com 20 a 50ml de água filtrada após dieta;

• Manter a sonda sempre fechada enquanto não estiver em uso;

• Durante e 60 minutos após a administração da dieta, manter o paciente em posição

de Fowler;

• O início da dieta pela sonda de gastrostomia após a sua instalação é depois de 4 

horas.

3. Administração de Medicamentos

• Higienização das mãos;

•Diluir bem as medicações antes de administrar;

• Manter a sonda sempre fechada enquanto não estiver em uso;

4. Cuidados com a Pele Periestoma:

•  Ajuste a distância entre o anel de retenção externo e o estoma. Limpe o estoma. 

Coloque em seguida gaze abaixo do anel de retenção e troque diariamente;
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     •  Deve-se inspecionar a pele ao redor da gastrostomia diariamente, se atentando para    

sinais flogísticos (inflamação) no sítio de inserção da sonda; 

• Observar extravasamento de dieta pelo orifício da gastrostomia. Caso isso seja 

observado, comunicar imediatamente à equipe multiprofissional;

5. Atividades do Enfermeiro

•  Implementar educação continuada na equipe de enfermagem;

• Desenvolver e atualizar os protocolos relativos à atenção de enfermagem ao 

paciente em Terapia Nutricional, pautados nesta norma, adequadas às 

particularidades do serviço; 

• Desenvolver ações de treinamento operacional e de educação permanente, de 

modo a garantir a capacitação e atualização da equipe de enfermagem que atua em 

Terapia Nutricional; 

• Responsabilizar-se pelas boas práticas na administração da Nutrição Enteral; 

• Responsabilizar-se pela prescrição, execução e avaliação da atenção de 

enfermagem ao paciente em Terapia Nutricional, seja no âmbito hospitalar, 

ambulatorial ou domiciliar; 

• Deve-se aplicar o Processo de Enfermagem no atendimento a estes pacientes, 

garantindo a abordagem integral do paciente mediante a identificação das 

necessidades apresentadas e a qualidade do cuidado de enfermagem;

•  Trabalhar em conjunto com uma equipe multiprofissional; 

• Deve-se garantir o direito ao consentimento na colocação do tubo de gastrostomia.

É necessário fornecer ao paciente e/ou o seu cuidador informações completas sobre 

os benefícios e riscos do tubo alimentação e medicamentos antes da inserção do 

tubo de gastrostomia.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os cuidados de enfermagem ao paciente com gastrostomia são necessários desde a

decisão da colocação por parte do paciente,  a gestão da equipe quando há cuidados numa

Instituição de Longa Permanência para Idosos, a educação em saúde no familiar que cuida de

alguém com estomia em domicílio,  a própria gestão do cuidado que é acompanhado pelo

enfermeiro e o protocolamento dos cuidados necessário com a alimentação, o estoma, a pele

em volta.

No estudo foram encontrados cuidados com gastrostomia em adultos e crianças, mas

nenhum em paciente idoso, mesmo com a estimativa da população idosa dobrar nos países em

desenvolvimento  de  2017  a  2050,  que  deveria  ser  um  determinante  para  as  demandas

específicas aos serviços de atenção social e de saúde.

Este estudo de revisão permite uma melhor compreensão dos cuidados de enfermagem

disponíveis,  e  permite  um  aprofundamento  dos  cuidados  inerentes  ao  paciente

gastrostomizado, fornecendo uma melhor assistência e mudança no cenário de prática nos

diversos ambientes de cuidado. 

Nesse estudo conclui-se que o cuidado de enfermagem permeia além dos problemas

gerados pela  falta de cuidado com gastrostomia e a manutenção.  Estudos comprovaram a

melhor eficácia do cuidado quando supervisionado pelo enfermeiro, onde ele tem o papel de

educador em saúde, instruindo tanto os pacientes e seus cuidados em domicílio. 

Os estudos que houveram detalhamento dos cuidados com gastrostomia puderam dar

uma base prática desse cuidado. Por outro lado, estudos que falavam da gestão da equipe de

enfermagem  e  da  equipe  multiprofissional  puderam  dar  suporte  ao  enfermeiro  de  como

gerenciar o trabalho ao paciente com gastrostomia, destacando a necessidade de protocolos,

treinamentos e o processo de enfermagem. 

Serão necessários novos estudos dessa temática direcionado ao público idoso, mesmo

com  estudos  direcionados  majoritariamente  ao  público  pediátrico  e  adultos,  os  cuidados

centrais a população idosa acaba não sendo o foco. 

Serviços  de  saúde necessitam de  protocolos  e  indicações  de  melhores  práticas  no

cuidado com gastrostomia.  A falta de estudos nessa área gera dúvidas nos profissionais e
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cuidadores sobre qual a melhor prática, colocando muitas das vezes os pacientes em situações

de risco. 
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