
✔ Limpar  bem a área de preparo das fórmulas com água e sabão neutro; 

✔ Lavar bem as mãos com água e sabão neutro e secá-las com papel toalha ou 

pano devidamente limpo antes de preparar as fórmulas; 
✔ Passar  álcool (utilizar gaze ou algodão) nas embalagens usadas como latas, 

envelopes ou frascos;
✔ Higienizar os equipos e os frascos  após cada horário de administração da 

dieta, com água corrente e sabão neutro;
✔ Deixar de molho numa solução com 1 litro de água e 4 colheres de sopa de 

vinagre. Tendo o cuidado de trocar a solução todos os dias;
✔ O equipo pode ser limpo da seguinte forma: encher o frasco já higienizado 

com água fervente, conectar o equipo no frasco e deixar correr toda a água pelo interior 
do equipo;

✔ A dieta em pó deve ser preparada com água fervida, fria e liquidificada até ficar 

homogênea;
✔ Utilizar um copo de liquidificador exclusivamente para o preparo da dieta e 

lavá-lo adequadamente após cada preparo; 
✔ Colocar a quantidade indicada por horário no frasco e agitar bem antes de 

administrá-lo;
✔ As preparações prontas para outros horários dever ser armazenadas no 

refrigerador pelo tempo máximo de 24 horas. Devem ser retiradas da mesma antes da 
administração, aquecidas em banho-maria para serem administradas em temperatura 
ambiente;

✔ Em casos de constipação entrar em contato com médico ou nutricionista;

✔ Em casos de diarréia (mais de 3 evacuações líquidas por dia), considerar se 

todas recomendações anteriores estão sendo seguidas e, em caso de dúvida também 
entrar  em contato com médico ou nutricionista;

✔ Em caso de vômitos suspender a dieta e entrar  em contato com médico ou 

nutricionista.

 - 2 frascos de dieta;
- 2 equipos;
- 1 seringa.

Orientação Nutricional:

Material necessário para infusão da dieta:

Cuidados com Sonda



Orientação de Enfermagem:

Orientação Nutricional:
✔

✔ Leite integral

✔ Maltodextrina

✔ Nutren Active

✔ Azeite de oliva  

Colocar todos os ingredientes no liquidificador e bater por 3 minutos. Coar e 
acrescentar água previamente fervida e resfriada  até completar 1500ml. Guardar em jarra 
fechada na geladeira.

✔ Volume por horário: ______ml;

✔ Número de vezes por dia: ______;

✔ Administrar ______ ml de água nos intervalos da dieta.

✔ Oferecer a dieta nos seguintes horários(horário sugestivo):

✔ 6h, 9h, 12h, 15h, 18h, 21h. 

✔ Manter a cabeceira elevada mais de 30º;

✔ Manter a sonda fechada quando não estiver em uso;

✔ Trocar fixação da sonda quando necessário;

✔ Caso o paciente a puxe, não tentar recolocá-la. Fazer 

contato com profissional especializado de enfermagem, em hospital ou 
posto de saúde;

✔ Realizar limpeza da cavidade oral.

Albumina 

Ingredientes da dieta
Opção 1:

Opção 2:

colheres de sopa;

xícaras duralex;

colheres de sobremesa;

colheres de sopa;

colheres de sobremesa;



Orientação Farmacêutica:

Orientação Nutricional:

✔ Não tomar medicamentos com leite ou seus derivados, procure tomar com 

água;
✔ Se esquecer de tomar uma dose faça assim que lembrar, mas não tome uma 

dose dobrada ou próxima da outra para compensar;
✔ Organize-se, procure não marcar todos os horários dos seus medicamentos 

para a mesma hora;
✔ Os medicamentos muitas vezes tem características especiais, alguns devem 

ser tomados de dia ou a noite, em jejum ou longe da comida, outros devem ser tomados 
com as refeições. Informe-se com seu médico ou farmacêutico, pois esses detalhes 
podem melhorar seu tratamento;

✔ Ao tomar medicamentos siga os horários estabelecidos pelo médico, caso o 

mesmo não tenha estipulado o horário, entre em contato com ele ou com o farmacêutico;
✔ Não parar de tomar seus medicamentos sem orientação médica, deve-se 

seguir o tratamento até o fim, porém, não tome mais do que a quantidade prescrita;
✔ Manusear os medicamentos sempre com as mãos limpas em especial os 

medicamentos líquidos;
✔ Guardar os medicamentos bem fechados, em locais frescos e secos, longe 

da luz e de fontes de calor;
✔ Manter os medicamentos fora do alcance das crianças;

✔ Não indicar para outra pessoa o medicamento que foi prescrito para você, 

nem tome medicamento indicado por um amigo, parente ou qualquer pessoa;
✔ Em caso de dúvida ou reação adversa ao medicamento, procure o médico ou o 

farmacêutico;
✔ Idosos com mais de 70 anos de idade é importante o acompanhamento dos 

familiares ou cuidadores na consulta médica, bem como na adesão ao tratamento;
✔ Ler atentamente o rótulo para não tomar medicamento trocado;

✔ Não tomar medicamento com prazo de validade vencido;

✔ Se você possuir medicamentos vencidos em casa não descarte-os no lixo 

comum, procure algum ponto de coleta para medicamentos vencidos (farmácias) ou em 
lixo químico.

✔

✔ Passar álcool 70° nas mãos;

✔ Procure marcar os horários dos medicamentos para o intervalo das dietas;

✔ Se possível interrompa a nutrição por 30min para  administração do 

medicamento;

Lavar bem as mãos;

Como preparar e administrar o medicamento por 
sonda nasoenteral.
Recomendações:



✔

principalmente se muito viscoso; 
✔ Com uma seringa de 20ml aspirar o medicamento diluído em água; 

✔ Conectar a seringa na sonda e administrar imediatamente;

✔ Não administrar mais de um medicamento juntos;

✔ Se mais de um medicamento no mesmo horário, 

administrar um por vez lavando a sonda entre cada administração 
com 5ml de água potável;

✔ Após a administração dos medicamentos lavar 

novamente a sonda com 20ml de água potável (para evitar sobras do 
medicamento na sonda);

✔ Lavar e guardar o material; 

✔ Não tente desobstruir a sonda sem a ajuda de um profissional qualificado.
 Sempre que possível programe a administração dos 

medicamentos nos intervalos da dieta.

Acrescentar água (se possível destilada ou fervida fria e/ou filtrada) 

Gotas, xaropes e suspensões:   

Hospital Unimed Vale do Caí
Av. Júlio Renner, 450 - Timbaúva - Montenegro/RS
Fone: (51) 3632-0900 - www.unimedvaledocai.com.br

✔

um pó bem fino; 
✔ Acrescentar água 

(se possível destilada ou 
fervida fria e/ou filtrada) e 
misturar; 

Triturar até obter ✔

o conteúdo no grau; 
✔ Acrescentar água (se 

possível dest i lada ou 
fervida fria e/ou filtrada) e 
misturar; 

Abrir e colocar todo ✔

um pó bem fino; 
✔ Acrescentar água 

(se possível destilada ou 
fervida fria e/ou filtrada) e 
misturar; 

Triturar até obter 

Comprimidos: Cápsulas: Drágeas:  

Orientação Nutricional:

✔

porque diminui seu efeito (ex: omeprazol, levotiroxina, captopril, ciprofloxacino, 
levofloxacino, norfloxacino, fenitoína, levodopa + benserazida);

✔ Lavar a sonda antes de administrar o medicamento com 20ml de água potável 

(para evitar sobras da dieta na sonda);
✔ Separar o medicamento a ser administrado;

✔ Material: grau e pistilo (triturador);

 ✔ Passar álcool com papel toalha no material. 

Esses são alguns medicamentos que devem ser administrados longe da dieta 
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