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INTRODUÇÃO:  

 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Enfermagem no Brasil (2001) estes cursos devem trazer conteúdos que estejam 

relacionados com o processo de saúde-doença com a finalidade de integrar as 

ações do cuidar em Enfermagem. 

O cuidar hoje é considerado uma arte e não somente como uma atividade 

técnica e científica sendo de extrema importância no âmbito da Enfermagem. 

Busca-se resgatar este cuidado fazendo uma releitura e ampliando a sua 

interpretação. Sendo a Enfermagem uma profissão onde se predomina a prática, é 

de extrema importância que o processo de formação do enfermeiro seja 

construído em fortes elementos práticos agregado ao caráter teórico exigidos nos 

cursos superiores (WALDOW & BORGES, 2011).  

O cuidado está relacionado com atos, comportamentos e atitudes que 

variam, de acordo com as condições em que ocorrem as situações e com o tipo de 

relacionamento estabelecido entre cuidador e ser cuidado (WALDOW & BORGES, 

2011). 

As aulas práticas podem, de uma certa forma, trazer angústias ao aluno por 

não saber como serão recebidos pela equipe de Enfermagem, pelos pacientes e 

seus familiares, porém é de extrema valia para conhecer o ambiente de trabalho 

do enfermeiro e interagir com os pacientes (BONMANN & COGO, 2013). 

Os estudantes de Enfermagem, ao terem o contato com o paciente, 

exercendo o ato de cuidar no hospital, convivem com situações que podem deixar 

marcas em sua vida. O ambiente hospitalar proporciona conviver com vários 

pacientes diferentes em situações concretas e singulares, que oferecem ao 

graduando aprender e compreender as situações por eles experimentadas 

(BONMANN & COGO, 2013). 

Em um processo de internação hospitalar, conforme as condições clínicas 

do paciente, pode haver limitações funcionais para ingestão oral de alimentos, 

sendo necessário usar via alternativa de alimentação para garantia de um Sonda é 
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um tubo flexível ou rígido introduzido num canal, natural ou não, com a finalidade 

de extrair ou introduzir algum tipo de matéria como: urina, alimentos ou 

medicamentos estado nutricional adequado (CASTRO; FREITAS; ZABAN, 2009). 

 (BARROS, 2003). 

A escolha da melhor forma de garantir esta nutrição dependerá das 

condições clínicas relacionadas à deglutição, da integridade do trato 

gastrointestinal e do estado geral do paciente. A nutrição enteral, cujo acesso é 

garantido por dispositivos como sonda nasogástrica, sonda nasoentérica e 

ostomias (gastrostomia e enterostomia), possibilita a oferta de alimentos 

diretamente no trato digestivo, sendo normalmente indicada quando há 

impossibilidade de ingestão oral, seja por déficits funcionais ou por condições 

morfológicas, desde que o trato gastrointestinal esteja funcionando total ou 

parcialmente (CASTRO; FREITAS; ZABAN, 2009). 

Uma das indicações da Gastrostomia é o uso da nutrição enteral por tempo 

prolongado, podendo as sondas nasoenterais ou nasoentéricas gerar 

complicações como migração ou retirada espontânea, lesões isquêmicas no nariz, 

orofaringe ou esôfago, estenose e fístula traqueoesofágica (SILVERIO; 

HERNADEZ; GONÇALVES, 2010). 

As sondas vesicais de demora tratam-se de uma introdução de sonda na 

bexiga, podendo ser realizada tanto através da uretra quanto por via supra púbica.  

Na sondagem de alívio, a mesma é retirada após o esvaziamento vesical. Já a 

sondagem de demora é quando existe a necessidade e permanecer com sonda 

(SANTOS; SIQUEIRA; SILVA, 2009). 

A sonda vesical de demora é indicada nos casos de retenção urinária 

obstrutiva ou funcional; incontinência urinária; Peri operatório; doenças da uretra, 

bexiga e próstata; Lesões extensas de pelve e de períneo; Trauma; Avaliação 

contínua da diurese em clientes gravemente enfermos (SILVA et al, 2009). 

As principais indicações para utilização da sonda de alívio são para os 

pacientes com disfunsão vesico esfincteriana que apresentam grande capacidade 

funcional da bexiga e alta resistência uretral, com a finalidade de eliminar urina 
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residual, prevenir infecção urinária e lesões, cálculos vesicais e mimetizar o 

processo normal de micção (SANTOS; SIQUEIRA; SILVA, 2009). 

Em um relato de experiência vivenciado por duas estudantes de 

Enfermagem de uma universidade pública da cidade de Feira de Santana – Bahia 

no primeiro semestre de 2014. As estudantes de Enfermagem deparam-se com o 

cuidar/cuidado ao paciente desde o início das aulas teóricas, para, posteriormente, 

realizarem os saberes adquiridos em sala, nos ambientes hospitalares durante o 

período de aulas práticas (CARVALHO, 2016). 

Mazzo et al. (2011) ressaltam que durante a prática hospitalar os 

estudantes têm a oportunidade de realizar diversos procedimentos que são vistos 

na sala de aula, dentre eles a sondagem vesical dos dois tipos, de alívio e de 

demora. É um procedimento simples, mas que pode acarretar males ao paciente 

por uma introdução errada ou por causar Infecções do Trato Urinário. No 

cateterismo urinário de alívio e intermitente, as sondas são retiradas logo após o 

esvaziamento da bexiga, causando menores taxas de infecção de trato urinário. 

No cateterismo urinário de demora o risco para infecção se torna maior após 72 

horas de permanência com o cateter, e pode ser agravado pelo trauma do tecido 

uretral na sua inserção. 

Em um outro relato de experiência de um interno do 9º período de 

Enfermagem no Hospital Regional Norte, fica explícito a importância do 

conhecimento das atribuições dos serviços de Enfermagem que, viabilizam 

cuidados de Enfermagem voltados para promoção, prevenção e tratamento de 

diversas complicações de saúde. Assim, trazendo benefícios para os estudantes e 

profissionais de saúde ao nortear os cuidados nesta área, assim como para a 

população em geral (BASTOS; FERREIRA; OLIVEIRA, 2017). 

Ainda os mesmos autores poderiam verificar que a sondagem nasoenteral 

também consiste em um procedimento invasivo assim como a sondagem 

nasogástrica. Esta sondagem tem o objetivo de realizar inserção de sonda enteral 

por via nasal, para administração de medicações e alimentação. Após todo o 

procedimento de sondagem, deve-se retirar às luvas, desprezar em lixeira para 

resíduo infectante os materiais descartáveis utilizados deixando o local em ordem, 



6 
 

lavar as mãos, registrar o procedimento no prontuário e no módulo procedimento 

de Enfermagem, relatando data, horário, o tipo de sonda utilizada, calibre do 

cateter, o nome do responsável pelo recebimento do guia e se houve alguma 

intercorrência, assinar e carimbar o registro no prontuário do paciente (BASTOS; 

FERREIRA; OLIVEIRA, 2017). 

A realização de procedimentos por estudantes de Enfermagem na prática 

hospitalar é uma oportunidade para que haja o desenvolvimento de suas 

habilidades, mas, além disso, a execução de um procedimento significa para o 

estudante a possibilidade de ajudar o próximo e proporcionar o conforto e a 

satisfação da pessoa cuidada (CARVALHO, 2016). 

Na amostra de pacientes que apresentaram algum tipo de engasgo ou 

tosse, todos faziam uso de alguma via enteral. Não se observou registro de sinais 

e sintomas de dificuldade de alimentação no grupo de sujeitos em alimentação 

parenteral. A ausência de registros referentes a sinais e sintomas de dificuldade 

de alimentação foi significante nos grupos de pacientes em uso de SNG e SNE 

(p< 0,0001) (NOGUEIRA, et al, 2013). 

 

OBJETIVO 

Relatar as experiências vivenciadas na disciplina de Cuidados de 

Enfermagem, sobre as aulas práticas de passagem de sondas nasogástrica, 

nasoenteral, vesical de demora e de alívio. 

 

METODOLOGIA 

 

O estudo trata-se de um relato de experiência da disciplina de Cuidados de 

Enfermagem, durante as aulas práticas de passagem de sondas de alívio, de 

demora, nasoenteral e nasogastrica. 

A aula prática foi realizada no laboratório de Enfermagem de um Centro 

Universitário da região sul na cidade de São Paulo em agosto/2016, onde a turma 

foi dividida em dois grupos. Os professores nos apresentaram os materiais 

necessários para a passagem de sondas, os equipamentos de proteção individual, 
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as técnicas, os objetivos, as principais dificuldades e os benefícios. Durante o 

trabalho os alunos relataram suas vivências nas aulas práticas.  

A fim de manter a particularidade do relato da visão dos acadêmicos em 

relação a simulação como estratégia de ensino-aprendizagem, foram utilizados no 

corpo do texto, alguns trechos da fala dos participantes, os quais foram nomeados 

com o nome Aluno, seguido de um número, para evitar a identificação dos 

mesmos. 

Vale ressaltar que este trabalho trata-se de um relato de experiência e, os 

próprios sujeitos do estudo também são os autores, sendo que todos eles deram o 

seu consentimento para participar do estudo, bem como para divulgar os 

resultados 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A experiência prática relatada entre os alunos reflete a realidade a ser 

enfrentada no dia-a-dia após a formação acadêmica, desencadeando a 

capacidade de raciocínio clínico, e habilidades na prática real. 

Considerando que a segurança do paciente é imprescindível, inicialmente, 

os acadêmicos participam de aulas teóricas e práticas, com simulações no 

laboratório de enfermagem; posteriormente, desenvolvem os primeiros cuidados 

em instituições de saúde (TEIXEIRA; FELIX, 2010) 

As aulas práticas são de suma importância para o desenvolvimento do olhar 

clinico do aluno, faz com que tenhamos curiosidade de aprofundar o conhecimento 

para realizar procedimentos com técnicas eficientes para não causar problemas 

ao cliente (Aluno 1). 

O enfermeiro está presente em todos os níveis de prestação de serviços de 

saúde, desde a atenção básica até os serviços da mais alta complexidade, 

portanto é relevante o fato de que o enfermeiro deve ter iniciativa e disponibilidade 

para desenvolver sua competência, realizando uma educação continuada e 

treinamento em assistência de saúde em nível hospitalar e isso depende 

diretamente das experiências de ensino-aprendizagem proporcionadas 

(FERREIRA et al., 2009). 
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A capacitação do profissional é necessária para que se tenha serviço de 

qualidade. Somente ser graduado nem sempre é o bastante, deve-se investir em 

mais cursos para desenvolvermos técnicas e habilidades, conquistando assim 

destaque e melhores oportunidades na carreira (Aluno 2). 

 

No processo de passagem de sondas, pode haver intercorrências 

importantes. Em virtude da possibilidade de contaminação, a inserção de uma 

sonda deverá exigir do profissional elevada competência para a realização do 

procedimento, aplicando conhecimento e habilidade (SILVA et al., 2009). 

A passagem de sonda é um procedimento exclusivo do enfermeiro o que 

requer conhecimento e habilidade. A importância de formar um profissional com 

conhecimento sobre a passagem de sondas, traz segurança e consciência, com o 

correto conhecimento da técnica e eventualidades que podem surgir no dia-a-dia 

(Aluno 3). 

Pagel, Campos e Batitucci (2015) afirmam que as práticas simuladas 

podem ajudar no processo de interação, na apropriação e no desenvolvimento de 

conceitos científicos, além de permitir que os alunos aprendam como abordar 

objetivamente o seu mundo e como desenvolver soluções para problemas 

complexos. 

A simulação é uma forma de ensino que possibilita que os alunos vivenciem 

a dramatização de um caso real com o propósito de aprender, praticar e avaliar 

esta situação, podendo estimular o raciocínio crítico do aluno, bem como analisar 

sua atuação nesse processo. 

O laboratório de enfermagem deve ser disponibilizado ao acadêmico para a 

prática dos procedimentos e técnicas, em uma transição entre a teoria e a prática 

clínica. No entanto, esse espaço não se restringe às técnicas, mas proporciona 

uma relação entre o professor e o acadêmico, possibilitando conhecimento e 

reflexão. A humanização do cuidado, essencial na prática dos acadêmicos de 

enfermagem, é desenvolvida nas situações reais. Porém, as práticas simuladas 

têm gerado experiências e destrezas fundamentais ao desenvolvimento ético-

profissional do acadêmico de enfermagem, que perduraram pela sua carreira. 
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