
Recorra ao hospital 

 Na presença de vermelhidão recor-

rente, exsudado, hemorragia, febre 

 

 Se sintomas persistentes como barri-

ga inchada, cólicas, dor, diarreia, 

náuseas ou vómitos 

 

 Se obstrução da sonda. 

Se a sonda PEG se exteriorizar 

Recorra ao Centro de Saúde 

Serviço de Neurologia 

CUIDADOS NA  

ALIMENTAÇÃO POR PEG 

(Gastrostomia endoscópica percutânea) 

Tem Dúvidas? 
 

 

NÃO HESITE 

 
 

 

Contacte pessoalmente a equipa de En-

fermagem do Serviço de Neurologia, ou 

através do número: 

 

Unidade de internamento A:  

 239 400 653 

 

Unidade de internamento B: 

 239 400 652  

 

Unidade de internamento C:  

 239 400 651  

 



 

A PEG consiste na colocação de uma 

sonda no estômago através do abdó-

men, para permitir a alimentação da 

pessoa.  

 

Antes de iniciar a refeição: 

1. Triture a alimentação que deve ficar com 

uma consistência líquida para que seja possí-

vel a sua administração; 

2. Coloque a pessoa na posição de sentada; 

3. Lave as mãos antes de dar a refeição; 

4. Verifique se a sonda PEG está no nível ha-

bitual; 

 Com uma seringa aspire o conteúdo gás-

trico. Se vier conteúdo amarelado ou es-

branquiçado até cerca de 40cc é nor-

mal, pode alimentar a pessoa; 

 Se ao aspirar fizer vácuo significa que o 

estômago está vazio, pode alimentar a 

pessoa; 

 Se ao aspirar vier conteúdo alimentar su-

perior a 100cc, reintroduza o conteúdo 

no estômago e aguarde cerca de 2 ho-

5. Verifique a temperatura da alimentação, deve 

estar morna; 

 

6. Não administre grandes quantidades de ali-

mentos (até 250cc em cada refeição). 

 

 

Durante a refeição: 

7. Administre lentamente a alimentação;  

8. Triture os comprimidos até ficarem em pó fino 

para os conseguir administrar; 

9. No final da refeição introduza 50cc de água 

para que a sonda fique sem restos alimentares ou 

de medicação, evitando a sua obstrução. 

 

Após a refeição: 

11. Coloque a tampa na sonda; 

12. Mantenha a pessoa sentada durante algum 

tempo. 

 

 

Se a pessoa vomitar: 

 

- Pare de alimentar e vire a pessoa 

de lado; 

- Retire a tampa da sonda e deixe os 

restantes alimentos saírem para uma 

taça; 

- Aguarde 3 horas e administre uma 

seringa de chá. Se a pessoa não 

vomitar recomece  a alimentação. 

Se mantiver os vómitos contacte o 

enfermeiro. 

ALIMENTAÇÃO POR PEG (GASTROSTOMIA ENDOSCÓPICA PERCUTÂNEA) 


