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1 1 XUSTIFICACIÓN
Este procedemento pretende documentar os coidados que se 
van realizar no paciente portador ou que precisa dunha sonda 
nasogástrica incorporando a mellor evidencia existente. A súa 
finalidade é a estandarización dos criterios de actuación e redu-
cir a variabilidade clínica coa incorporación das mellores prácti-
cas na actividade asistencial diaria dos profesionais, e garantir 
en todo momento a seguridade, confort, así como a continuida-
de asistencial do paciente en todos os niveis asistenciais.

A inserción da sonda nasogástrica é un procedemento comple-
xo e require dunha gran competencia e experiencia. Os erros de 
colocación poderían carrexar consecuencias graves. Os investi-
gadores informaron de que nos adultos, os erros de colocación 
do tubo varían dende un 1,3 ata un 50%. 

A valoración da colocación do tubo é un compoñente funda-
mental dos coidados á hora de reducir ao mínimo os riscos de 
complicacións relacionadas coa sonda e proporcionar unha se-
guridade e comodidade óptimas para o paciente 1.

As sondas nasogástricas úsanse frecuentemente na práctica 
clínica para o manexo dos pacientes que requiren descompre-
sión do tracto gastrointestinal, para o diagnóstico e a valoración, 
para o apoio nutricional e para a administración de medicamen-
tos. 

O uso de sondas nasogástricas está asociado con trastornos 
respiratorios (aspiración pulmonar), gastrointestinais (diarrea, 
estrinximento, náuseas e vómitos), problemas relacionados coa 
sonda (traumatismo ou ulceración nasofarínxea, úlceras nasais, 
oclusión da sonda, desprazamento ou desprendemento da son-
da, perforación causada pola sonda) e alteracións metabólicas 
(deshidratación, alteracións dos niveis de electrólitos). 

.
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2 2 DEFINICIÓNS, ABREVIATURAS E 
PALABRAS CLAVE
Definicións/
Sonda nasogástrica - tubo flexible que se insire polo nariz ata o estómago 2 

Calibres da sonda - Mídese en French:

 FRENCH: diámetro externo da sonda. 

 1FR=1/3 mm; 8Fr: 2,7 mm; 10Fr: 3,3 mm; 12Fr: 4 mm; 14Fr: 4,7 mm.

 Lonxitude: 50 a 120 cm.

pH - potencial de hidroxenións. Medida de acidez ou alcalinidade dunha disolución 3

Broncoaspiración - inspiración accidental de líquidos ou un corpo estraño cara ás vías 
respiratorias 4

Abreviaturas / 
cc: centímetro cúbico

CHUVI: Complexo Hospitalario Universitario de Vigo.

cm: centímetro.

EOXI: estrutura organizativa da xestión integrada.

GACELA: Gestión Avanzada de Cuidados de Enfermería Línea Abierta.

HDA: hemorraxia dixestiva alta.

IANUS: historia clínica electrónica do Servizo Galego de Saúde. 

ml: milímetro.

NOX: nariz – orella – xifoides.

SNG: sonda nasogástrica.

Palabras clave / 
Nasogástrica, intubación, catéter de permanencia
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OBXECTIVO
Obxectivo xeral /
Definir as accións que se van desenvolver para conseguir un coidado seguro e efectivo 
dos pacientes con sonda nasogástrica. 

Obxectivos específicos /
1. Establecer unha vía de acceso ao estómago a través das fosas nasais con fins diag-
nósticos, terapéuticos ou para alimentación, mantendo en axeitadas condicións de per-
meabilidade da sonda.

2. Previr ou minimizar as incidencias e complicacións que puidesen aparecer como con-
secuencia de ser portador dunha sonda nasogástrica. 

3. Manter unha boa hixiene bucal para  proporcionarlle comodidade ao doente e previr 
alteracións da cavidade bucal. 

4. Establecer o procedemento de retirada da sonda  cando xa non a necesite, estea 
obstruída, en posición incorrecta ou sexa preciso o seu recambio.

ÁMBITO DE APLICACIÓN4 4
Diagnósticos de enfermería relacionados
Diagnósticos NANDA 5

− 00039 Risco de aspiración. 

− 00004 Risco de infección.

− 00045 Risco de deterioración da mucosa oral.

− 00047 Risco de deterioración da integridade cutánea.

Poboación diana
Este procedemento é de aplicación a todos os usuarios do Servizo 
Galego de Saúde  que precisen inserción, coidados e ou retirada dun-
ha sonda nasogástrica.

Di

3 3
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5 5
Sonda nasogástrica do tipo e calibre 
axeitado ao motivo da sondaxe (ver 
anexo tipos de sonda).

Xiringa: 50-60 cc estéril tipo Gullón 
(cono ancho) en adultos e 2-5 cc en 
nenos.

Lubricante hidrosoluble. 

Luvas non estériles. 

Esparadrapo hipoalérxico ou apósito 
de fixación.

Gasas non estériles.

Almofía ou rileira.

Tapón de SNG.

Sistema de aspiración (adultos).

Sonda de aspiración.

Batea para transporte de material.

Bolsa colectora adaptable á luz da 
sonda.

Toalla ou protector de cama.

Regra milimetrada ou fita métrica.

Tiras para a medición do Ph.

Profesionais aos que vai dirixido
Este procedemento é de aplicación para os profesionais pertencen-
tes á rede sanitaria do Servizo Galego de Saúde.

Ámbito asistencial de aplicación
Este procedemento é de aplicación na rede sanitaria do Servizo Gale-
go de Saúde en todos os casos nos que o paciente precise inserción, 
coidados e ou retirada dunha sonda nasogástrica.

DESENVOLVEMENTO DO PROCEDEMENTO
5.1 Medios materiais /
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5.2 Procedemento /

PREPARACIÓN PREVIA

- Comprobar a identidade do paciente, segundo o procedemento de aplicación no Ser-
vizo Galego de Saúde.

- Respectar a intimidade do enfermo e gardar confidencialidade dos seus datos.

- Informar o paciente e/ou o coidador principal do procedemento que se lle vai realizar 
e solicitarlle a súa colaboración, se é posible, recalcando a súa utilidade, usar unha lin-
guaxe comprensible e resolver as súas dúbidas e temores. No caso de pacientes pediá-
tricos explicarlles o procedemento aos pais (Grao B) (nivel de evidencia III).

- Solicitar o seu consentimento de forma verbal, sempre que sexa posible.

- Identificar os profesionais sanitarios que van intervir no procedemento. 

- Comprobar  alerxias do paciente.

- Comprobar se é portador de prótese dental móbil, e en caso afirmativo, retirala. 

- Colocar o paciente en posición axeitada: Fowler de primeira elección. De non ser posi-
ble, colocar en decúbito lateral dereito e colocar enchoupador ou toalla enriba do tórax 
do paciente.

- Realizar hixiene de mans (categoría IA) (nivel de evidencia I).

- Dispoñer todo o material necesario.

- Pór luvas non estériles.

TÉCNICA DE SONDAXE

- Comprobar a permeabilidade das fosas nasais: 

 · Se o paciente está consciente pedirlle que se asoe e examinar os orificios na-
sais para comprobar a súa permeabilidade. Explicarlle que respire alternativamente por 
cada un dos orificios mentres bloquea o contralateral. Escolleremos o orificio polo que 
respire mellor 6, 7, 8, 9.

 · Observaremos se existe algunha desviación do tabique nasal. Nese caso elixi-
remos o orificio nasal contrario ao lado desviado.

- Comprobar que a SNG estea en perfectas condicións de uso (que non estea rota, de-
fectuosa e que sexa permeable).

- Medir a lonxitude da sonda que se vai introducir: dende a punta do nariz ao lóbulo da 
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orella e ao apéndice xifoide (medición NOX, nariz-orella-xifoide). Marcar a sonda con 
rotulador permanente.

- Humedecer o extremo distal da sonda con auga no caso de sondas prelubricadas, así 
como as sondas con fiador para que se mobilice con maior facilidade. Aplicar lubricante 
hidrosoluble, se non é o caso.

- Reclinar a cabeza do paciente lixeiramente cara atrás.

- Introducir suavemente a sonda a través da fosa nasal elixida. Se aparecen náuseas 
retiraremos a sonda uns centímetros, esperaremos a que se recupere e seguiremos 
introducindo a sonda. Nas sondas con fiador se hai dificultade na introdución deste, 
pódese retirar uns centímetros para facilitar que progrese. 

- Colocar a cabeza do paciente lixeiramente inclinada cara adiante tras pasar a naso-
farinxe.

- Introducir a sonda suavemente con movementos rotatorios ata chegar ao punto mar-
cado. Nos pacientes adultos e conscientes, facilitar o procedemento solicitándolle que 
respire pola boca e degluta durante a técnica. Nos nenos, aproveitar as inspiracións 
durante o choro para facer progresar a sonda.

 · Interromper a manobra e retirar a sonda uns centímetros se atopamos resis-
tencia, o doente tose, se esgana, se se pon cianótico, ou se a sonda se envolve sobre si 
mesma, quedando na boca. Tras uns minutos de descanso continuar coa introdución 
ata a marca sinalada. 

 · Se a resistencia persiste, repita o procedemento na outra fosa nasal e conside-
re a posibilidade de cambiar a sonda por unha de menor diámetro 7. 

- Fixar a sonda cun sistema de fixación axeitado, evitar decúbitos na fosa nasal e coi-
dando de deixar a marca de medición NOX visible. Tirar suavemente dela para compro-
bar que non se despraza. Non interceptar o campo visual. Fixar o extremo aberto da 
sonda ao ombreiro do paciente para evitar traccións (salvo nos neonatos).

- Se a sonda leva fiador retiralo, e eliminalo no colector de obxectos punzantes 7, 10. 

- Comprobar a correcta colocación da sonda:

PROBA DE PRIMEIRA LIÑA (anexo medición do PH): medir o pH gástrico con tiras re-
activas. A evidencia dun pH ≤ 4 determinado con tiras reactivas confirma a correcta 
colocación da sonda no estómago 11. Un pH entre 4 e 5,5 pode ser indicativo de que a 
sonda se atope a nivel esofáxico e sería necesario confirmar a posición correcta me-
diante radiografía. Para a obtención dunha mostra de aspirado pola sonda, proceder 
como segue: 

1. Empregando unha xiringa de 50-60 ml insuflar lentamente 10-20 ml de aire para 
limpar a luz da sonda e separala da parede do estómago. En nenos (non neonatos) 
empregar xiringa de 2-5 ml e insuflar 1-5 ml de aire. A continuación aspirar suavemente 
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coa mesma xiringa polo menos de 0.5 a 1 ml de contido. 

2. Se non se obtén mostra ningunha, repetir o paso 1 e a continuación aspirar usando 
unha xiringa de 10 ml. 

3. Se segue sen obter mostra ningunha, agardar 30 min e volver repetir os pasos 1 e 2.

Podemos realizar os coidados da boca co fin de estimular a secreción de ácido gástrico. 
Non usar auga para enxaugar. 

PROBA DE SEGUNDA LIÑA: ante a ausencia de aspirado ou en caso de dúbida na proba 
de primeira liña, utilizar sempre control radiolóxico. A comprobación radiolóxica da colo-
cación correcta da sonda nasogástrica deberá vir acompañada de informe radiolóxico 
ou ser valorada polo facultativo responsable 10, e deixar constancia na historia clínica 
do paciente.

RECOMÉNDASE UTILIZAR SEMPRE O CONTROL RADIOLÓXICO para aqueles pacien-
tes considerados de alto risco: 

 Baixo nivel de conciencia.

 Reflexo de tose ou náusea diminuído. 

 Presenza de tubo endotraqueal ou extubación recente.

- Se a sonda:

Está correctamente colocada, rexistrar no plan de coidados a lonxitude externa desta e 
marcar con tinta indeleble o punto de saída da sonda do nariz. 

Non está correctamente colocada, retirala ou recolocala segundo indicación. 

- Segundo a finalidade da sondaxe, conectar a bolsa colectora, ao equipo de alimenta-
ción ou de aspiración, ou ben pechar co tapón.

- Deixar o paciente en posición cómoda e axeitada, permitíndolle un fácil acceso ao 
timbre e aos seus obxectos persoais.

- Recoller o material empregado. 

- Retirar as luvas e realizar a hixiene de mans (lavado de mans rutineiro, segundo pro-
cedemento)

MANTEMENTO DA SONDA NASOGÁSTRICA

Manter sempre incorporada a cabeceira da cama 30-40º.

COIDADOS DA SONDA:
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- Comprobar a posición correcta da sonda (verificar a marca da medición NOX e/ou 
medir a lonxitude externa da sonda e comprobar coincidencia co rexistrado no plan de 
coidados) cada 24 horas e ademais 1, 12.

 · Polo menos unha vez por quenda no caso de alimentación continua.

 · Previamente á administración de alimentación por bolo e/ou administración de 
medicamentos.

 · Se o paciente se queixa de molestias ou refluxo de alimento na boca. 

 · Despois de vómitos ou arcadas violentas. 

 · Despois de graves ataques de tose/dificultade respiratoria. 

 · Despois de aspiración do tubo endotraqueal ou traqueotomía. 

 · Se a sonda se desprazou nos traslados ou na recepción do paciente. 

- Cambiar diariamente o punto de fixación no nariz e rotar a sonda para evitar lesións 
por decúbito tanto na fosa nasal como na mucosa gástrica, extraendo a sonda con mo-
vementos rotatorios uns 2-3 cm e introducila novamente ata a marca sinalada. 

- Manter a permeabilidade da sonda:

A. Lavar a sonda como mínimo con 30-50 ml de auga:

 · Despois da administración dun bolo de alimentación enteral. 

 · Antes e despois da administración de fármacos. 

 · Cada 4-6 horas en pacientes con nutrición enteral continua. 

B. Empregar presentacións líquidas de fármacos (solucións, xaropes etc.). Se o fárma-
co non está dispoñible nunha presentación líquida, valorar a posibilidade de disolver e/
ou triturar o fármaco. Consultar co Servizo de Farmacia sobre a posibilidade de mani-
pular fármacos para a súa administración por sonda. Se non se dispón dunha presenta-
ción axeitada para a administración por sonda, considerar a vía parenteral/sublingual/
rectal/transdérmica/inhalada. 

C. No caso de realizar comprobación do contido gástrico residual, aspirar de forma sua-
ve e coidadosa, a presión excesiva fai que a sonda poida obstruírse. 

D. Se a sonda se oclúe (nivel IV) inxecte 5 ml de auga morna e peche a sonda durante 
5 minutos, a continuación lave con auga e repita o procedemento ata desobstruír a 
sonda. Se continúa obstruída, valore repetir o mesmo procedemento ou utilice unha 
solución de enzima pancreática, aínda que esta debe ser prescrita. Hai controversia na 
utilización de bebidas carbonatadas (bebidas de cola), zumes ácidos (arandos, piña) ou 
outras bebidas azucradas e efervescentes 2, 13
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E. Se persiste a oclusión, cambie a sonda.

- Lavar por fóra diariamente con auga morna e limpar calquera resto que quedase ad-
herido á parte externa da sonda

COIDADOS DO PACIENTE:

- Limpeza nasal (cunha gasa humedecida en soro fisiolóxico). 

- Realizar ou axudar o paciente na hixiene bucal 3 veces ao día e lubricar labios. 

- Acomodar o paciente. 

- Recoller o material empregado. 

- Retirar as luvas e realizar a hixiene de mans (lavado de mans rutineiro, segundo o 
procedemento).

RETIRADA DA SONDA NASOGÁSTRICA

- Identificar e informar o paciente e/ou familia das actividades que imos realizar, expli-
cándolles que ao retirar a sonda se poden producir algunhas molestias no nariz, tose, 
esbirros ou náuseas. Solicitar a súa colaboración se é posible.

- Manter incorporada a cabeceira da cama 30-40º.

- Cubrir o peito do paciente cunha toalla e proporcionarlle panos desbotables.

- Realizar hixiene de mans e colocar luvas non estériles. 

- Desconectar a sonda do sistema de aspiración ou da alimentación, se as houbese.

- Introducir 10 cc de auga na sonda para que non teña contido gástrico ao retirala (en 
pacientes pediátricos de 3 a 5 cc)  7.

- Pinzar a sonda nasogástrica dobrando o tubo coa man ou ben colocar un tapón.

- Retirar o apósito de fixación con coidado para non lesionar a pel do paciente.

- Se o paciente está consciente pedirlle que inspire profundamente e manteña a respi-
ración mentres se extrae a sonda suavemente e de forma continua. Se o paciente está 
intubado asegurarse da correcta presión do neumotaponamento antes de retirala. A 
medida que a retiramos irémola limpando cunha gasa.

- Desbotar a sonda no colector de residuos asimilables a urbanos.  

- Limpar calquera resto de esparadrapo que puidese quedar adherido ao nariz cunha 
gasa impregnada en alcohol de 70º e limpar coidadosamente a fosa nasal cunha gasa 
humedecida en auga morna, e aplicar lubricante hidrosoluble, se fose preciso.
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- Manter o paciente en posición de Fowler uns 30 minutos para previr unha posible 
broncoaspiración no caso de vómito.

- Recoller e desbotar o material utilizado no colector correspondente. 

- Retirar as luvas e realizar a hixiene de mans (lavado de mans rutineiro, segundo pro-
cedemento).

5.3 Observacións /
- Ter en conta as contraindicacións, (anexo contraindicacións para a colocación da SNG). 

- Nos pacientes inconscientes hai que vixiar a posible aparición de cianose, xa que o 
reflexo de tose pode estar diminuído ou ser inexistente. 

- Deixe o procedemento se o paciente presenta signos de angustia 7. 

- Non repita o procedemento máis de 3 veces 7. 

- Algunhas das sondas que se usan actualmente para alimentación son de calibre moi 
fino (sonda nasointestinal) e levan un mandril ou fiador para guiar a súa introdución. 
Neste caso é preciso lubricalas por dentro (xeralmente basta con 5-10 cc de auga) an-
tes de introducilas mobilizando lixeiramente o fiador. Terase presente que, debido ao 
seu pequeno calibre, moitas veces a comprobación da colocación a través da aspira-
ción resulta imposible porque se colapsa. 

- Indicar o paciente como ten que moverse para evitar tiróns e desprazamentos da 
sonda.

- Informalo das posibles sensacións, máis ou menos desagradables, que pode ter: se-
quidade de gorxa, dificultade para tragar ou sensación de corpo estraño. 

- Debemos utilizar sempre lubricante hidrosoluble porque se disolve, se penetra acci-
dentalmente nos pulmóns, mentres que o lubricante oleoso tipo vaselina non se disol-
vería e podería provocar complicacións respiratorias 7, 8 (nivel IV). 

- En neonatos, a sonda unha vez colocada non se suxeita ó ombreiro para evitar danar 
a pel.

- Se ao realizar o aspirado gástrico para a comprobación da correcta colocación obte-
mos contido bilioso ou verdoso, é posible que xa esteamos en duodeno, polo que retira-
remos un pouco a sonda e volveremos a comprobala 14. 

- A auscultación da insuflación de aire como método de comprobación da colocación 
da sonda pode inducir a erros perigosos e carece de fundamento científico. Este méto-
do non permite distinguir a colocación da sonda no pulmón, no esófago, no estómago 
ou no intestino delgado. Tamén son pouco fiables outros métodos como a observación 
de síntomas respiratorios (tose, incapacidade de falar) ou a colocación do estremo ex-
terno da sonda dentro dun vaso para detectar a saída de burbullas de aire. Non se debe 
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utilizar ningunha destas abordaxes como método principal de valoración da colocación 
correcta da sonda 15.

- A inspección visual de aspirado e auscultación non son indicadores fiables da coloca-
ción correcta e non debe confiarse nelas, (recomendación grado B JBI) 16.

- Todas as radiografías que se lle fagan a un paciente con sonda nasogástrica deben 
levar especificado que o paciente é portador de sonda.

5.4 Rexistros /
Realizaranse no aplicativo informático GACELA, IANUS, na folla de enfermería ou en cal-
quera outro sistema de rexistro co que conte a unidade. Deberase anotar a realización 
da técnica (día, hora, tipo de sonda e calibre, pH do aspirado, lonxitude externa da sonda 
e data probable de cambio), rexistro dos coidados da sondaxe nasogástrica; rexistro 
das complicacións (no caso de presentarse).

Rexistrar no plan de coidados do/a paciente as accións derivadas do procedemento.

5.5 Avaliación e seguimento /
Este documento será actualizado no prazo de cinco anos ou cando a evidencia científi-
ca poida afectar o recollido no procedemento.

RESPONSABILIDADES
As accións derivadas da posta en práctica deste procedemento son responsabilidade 
do persoal sanitario do Servizo Galego de Saúde. A dispoñibilidade do procedemento e 
das ferramentas necesarias para a súa aplicación na práctica asistencial son responsa-
bilidade da dirección do centro sanitario.
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Planificación e Coidados de Enfermería e vixentes ata a data de aprobación do presente 
documento: 

PRD02.02 Colocación de sonda nasogástrica (SNG). Ed. 00. Aprobado o 7 de abril de 
2009.

7 7

6 6

http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=2393


PROCEDEMENTO DE COLOCACIÓN DA SONDA NASOGÁSTRICA

/        /17

PRD02.03 Mantemento da sonda nasogástrica. Ed. 00. Aprobado o 10 de maio de 2011.

PRD02.04 Retirada da sonda nasogástrica. Ed. 00. Aprobado o 7 de xuño de 2011.

BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía referenciada /

1. Sistema de Notificación y aprendizaje para la seguridad del paciente (SiNASP). Error 
en la colocación de una sonda de alimentación enteral (nasogástrica). [Acceso 24 de 
xaneiro de 2013]. Dispoñible en: https://www.sinasp.es/evento.php?id=29&tipo=2

2. Dandeles, L. M.; Lodolce, A. “Efficacy of Agents to Prevent and Treat Enteral Feeding 
Tube Clogs. 680”. The Annals of Pharmacotherapy. 2011 May, Volume 45 theannals.com

3. pH - Wikipedia, la enciclopedia libre [acceso 13 de xuño de 2013]

4. www.tumedico.com.ve/abc.jsp?letra=2&l=b&ihealth=360 [acceso 13 de xuño de 2013].

5. NANDA Internacional. Diagnósticos Enfermeros: Definiciones y Clasificación 2009-
2011. Editado por T. Heather Herdman. Elsevier. 2010.

6. Botella Dorta, C. El sondaje nasogástrico [sede web]. A Laguna: Fisterra.com; [actua-
lizada o 11 de marzo de 2009; acceso 3 de maio de 2011]. Dispoñible en: http://www.
fisterra.com/material/tecnicas/sng/sng.asp.

7. Manual de protocolos e procedementos xerais de enfermería. Hospital Reina Sofía. 
“H-8 Sonda nasogástrica y gastrostomía: inserción, mantenimiento y retirada”. Revisa-
do en abril de 2011.

8. Portero Salmerón, E.; Pardo Carrión, D.; Ferre Pérez, M. A. Tratado de Enfermería en 
cuidados críticos pediátricos y neonatales. Capítulo 101: “Sondaje nasogástrico y/o oro-
gástrico”. [actualizada o 26/10/2012; acceso 31 de decembro de 2012]. Dispoñible en: 
http:/www.ecpn.aibarra.org/temario/sección6/…/capítulo 101.htm

9. Safer better good value care. Royal Cornwall Hospitals (NHS). Clinical guideline for 
insertion and placement confirmation of a fine bore nasogastric feeding tube with in-
troducer in adults, children and infants. [Actualizada 15 de xuño de 2012; acceso 17 
de Xaneiro de 2013] Dispoñible en: www.rcht.nhs.uk/DocumentsLibrary/.../Clinical/.../
NGGuidelines.pdf

10. Lamont, T.; Beaumont, C.; Fayaz, A.; Frances Healey e cols. Control del emplazamien-

8 8

https://www.sinasp.es/evento.php%3Fid%3D29%26tipo%3D2
theannals.com
www.tumedico.com.ve/abc.jsp%3Fletra%3D2%26l%3Db%26ihealth%3D360
http://www.fisterra.com/material/tecnicas/sng/sng.asp
http://www.fisterra.com/material/tecnicas/sng/sng.asp
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/hrs3/index.php%3Fid%3Dprocedimientos%20
http://www.madrid.org/cs/Satellite%3Fc%3DCM_Publicaciones_FA%26cid%3D1142617619918%26idConsejeria%3D1109266187266%26idListConsj%3D1109265444710%26idOrganismo%3D1142439317794%26language%3Des%26pagename%3DComunidadMadrid%252FEstructura%26sm%3D1109266101003%20
http:/www.ecpn.aibarra.org/temario/secci%C3%B3n6/%E2%80%A6/cap%C3%ADtulo%20101.htm
www.rcht.nhs.uk/DocumentsLibrary/.../Clinical/.../NGGuidelines.pdf
www.rcht.nhs.uk/DocumentsLibrary/.../Clinical/.../NGGuidelines.pdf


PROCEDEMENTO DE COLOCACIÓN DA SONDA NASOGÁSTRICA

/        /18

to de la sonda nasogástrica en adultos. [Actualizada 29 de agosto de 2011; acceso 9 
de xaneiro de 2013] Dispoñible en: http://www.intramed.net/contenidover.asp?conteni-
doID=71389

11. Hanna, G.; Phillips, L.; Priest, O.; Ni, Z. Improving the safety of nasogastric feeding 
tube insertion Developing guidelines for the safe verification of feeding tube position - a 
decision analysis approach. NHS Patient Safety Research Portfolio. July 2010.  

12. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Sondaje Nasogástrico. Versión 3: 
Entrada en vigor: 1/10/2009. Páx. 5-6. 

13. Guidelines for the management of enteral tube feeding in adults. CREST. Abril 
2004. . [Acceso 17 de Xaneiro de 2013] Dispoñible en: http://www.irspen.ie/wp-content/
uploads/2010/05/CREST-guidelines.pdf

14. Smith, S.; Duell, D.; Martin, B. Técnicas de enfermería clínica Vol. I. 7.ª ed. Madrid: 
Pearson; 2009. p. 657-661. 

15. Metheny, N. and M. Titler (2001). Assessing placement of feeding tubes. AJN Vol. 
101(1), 36-46.

16. Métodos para determinar la colocación correcta de una sonda nasogástrica tras su 
inserción en pacientes adultos. Best practice information sheet. Reproducido del Best 
Practice 2010; 14 (1): 1-4. Edición 29-5-2012. [Acceso 2 de xaneiro de 2013]. Dispoñible 
en: http://www.joannabriggs.edu.au/

17. Relaño García, C.; Moyano Tost, M.; De Frutos Arribas, M. Tratado de Enfermería en 
Cuidados Críticos y Neonatales: Nutrición enteral por sonda traspilórica. ISSN: 1885-
7124 [actualizada en outubro de 2012; acceso 14 de maio de 2013].

18. Berman, A.; Snyder, S. J.; Kozier, B.; Erb, G. Fundamentos de Enfermería. Conceptos, 
proceso e prácticas. Vo.l II. 8 ª ed. Madrid: Pearson; 2008. p. 1265-1269.

Bibliografía consultada /

- Simons, S. R.; Abdallah, L. M. Bedside Assessment of Enteral Tube Placement: Aligning 
Practice with Evidence. AJN. February 2012. Vol. 112, N.º 2; p 40-46. [Acceso 24 de xa-
neiro de 2013] Dispoñible en: http://www.ajnonline.com

ANEXOS
Anexo I: Elección da sonda /9 9

http://www.intramed.net/contenidover.asp%3FcontenidoID%3D71389
http://www.intramed.net/contenidover.asp%3FcontenidoID%3D71389
http://www.irspen.ie/wp-content/uploads/2010/05/CREST-guidelines.pdf%20
http://www.irspen.ie/wp-content/uploads/2010/05/CREST-guidelines.pdf%20
http://www.joannabriggs.edu.au/
http://www.ajnonline.com


PROCEDEMENTO DE COLOCACIÓN DA SONDA NASOGÁSTRICA

/        /19

SEGUNDO CALIBRE A LONXITUDE

Adultos: calibre 12, 14 o 16 Fr. Lonxitude mínima 90 NSG

Nenos: adecuar calibre e lonxitude ao peso: 

 < 5 Kg: 5 Fr

 15 a 20 Kg: 6-7Fr

 Maiores: 8 Fr ou máis 

 Lonxitude mínima: 50-70 cm.

O calibre das sondas mídese en French; en lactantes pequenos úsanse as de 5-6 Fr e 
os nenos maiores de 8 Fr. Con estes calibres as molestias son mínimas. Unicamente 
se poden introducir alimentos líquidos. Débense elixir moi finas para que o neno estea 
o máis cómodo posible. 17

CON OU SEN FIADOR; CON OU SEN LASTRE 17

Existen sondas sen guía e con guía para facilitar a súa inserción, sondas non lastra-
das e sondas lastradas, cun lastre inerte de tungsteno, deseñadas para facilitar o paso 
transpilórico e diminuír o risco de broncoaspiración. No extremo superior teñen unha 
conexión en Y para facilitar o lavado e a administración dos fármacos.

SEGUNDO TIPO DE MATERIAL 14, 17

Para administrar unha dieta enteral deben utilizarse as sondas fabricadas especialmen-
te para este uso, que presentan un calibre, flexibilidade e resistencia axeitados para 
garantir o máximo confort ao paciente e evitar complicacións indesexables. Os mate-
riais máis frecuentemente empregados na fabricación de sondas son o PVC (cloruro de 
polivinilo) e o poliuretano ou silicona.

SILICONA E POLIURETANO: actualmente son as que máis se usan xa que son de longa 
duración, adoitan ser máis finas e elásticas e teñen un diámetro interno maior, a igual 
calibre externo. Son brandas e non se endurecen unha vez colocadas. O calibre nestes 
casos é menor, entre 8 e 12 Fr.

As sondas de poliuretano non son atacadas, nin alteradas pola acidez gástrica e poden 
permanecer colocadas períodos de tempo máis longos.

O uso de sondas de diámetro fino aumenta o risco de inserción errónea desta e de que 
non sexa detectado este erro (nivel IV). Isto acontece porque os efectos indesexados 
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que causa no paciente son menores dado o calibre. 

CLORURO DE POLIVINILO: son grosas, algo máis ríxidas e axeitadas para a descompre-
sión gástrica. Os calibres que se deben utilizar nestes casos son 16 e 18 French. Teñen 
tendencia a poñerse ríxidas co tempo, baixo a acción dos xugos dixestivos. Por iso, é 
necesario substituílas cada 7-10 días.

Anexo II: Medición do pH (Proba de Primeira Liña) 15 /

A medición do pH é utilizado como método de comprobación de primeira liña. O aspira-
do debe ser obtido utilizando unha xiringa de 50 ml, pois se fose máis pequena podería 
danar a sonda pola excesiva presión. Debe aspirarse polo menos entre 0.5 e 1 ml para 
cubrir de maneira correcta a tira de medición. Esperaremos 10 segundos para facer a 
lectura. Introducir de 10 a 20 ml de aire (adultos), de 1 a 5 ml (nenos) na sonda para 
limpala de calquera outra substancia.

Se o paciente acaba de comer ou acabamos de administrarlle algunha medicación (vía 
oral ou por sonda) debemos esperar polo menos unha hora para facerlle a medición do 
pH gástrico. 18

Un pH ≤4 é considerado como seguro para iniciar a alimentación pola sonda. Se se 
obtén un pH >4 non se recomenda iniciar a alimentación ata comprobar a posición da 
sonda mediante unha radiografía.

Debemos resaltar que nalgúns casos os niveis de pH gástrico poden ser elevados por 
algunhas medicacións. 

As tiras de pH deben ter gradacións de 0.5 ou rangos de 0-6 ou de 1-11 para distinguir 
entre o contido gástrico e o bronquial.

Potenciais confusións e limitacións da medición do pH con tiras reactivas:

 · Alteración do pH gástrico nos pacientes de idade avanzada.

 · Comorbilidade como Diabetes tipo II mal controlada.

 · Refluxo duodenal no estómago.

 · Atraso do baleirado gástrico.

 · Fármacos prescritos para previr úlceras por estres ou refluxo gástrico.

 · A nutrición enteral ten un efecto alcalinizador nas secrecións gástricas. A 
medición do pH é pouco fiable para comprobar a posición da SNG en pacientes con 
nutrición enteral continua.

 · A implementación da medición do pH con tiras reactivas require avaliación  
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Anexo III: Diagrama de fluxo /

PREPARACIÓN PREVIA
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REALIZACIÓN DA TÉCNICA DE SONDAXE
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MANTEMENTO DA SONDA NASOGÁSTRICA
COIDADOS DA SONDA
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COIDADOS DO PACIENTE
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RETIRADA DA SONDA NASOGÁSTRICA
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Anexo IV: Contraindicacións para a colocación da SNG 6 /

En caso de fractura da base do cranio, rotura de ósos da cara e taponamento nasal, 
está contraindicada a inserción da sonda polo nariz. Utilizarase a vía oral.

Sospeita ou evidencia de perforación esofáxica. 

Coagulopatía severa non controlada.

Inxestión de ácidos, álcalis, outras sustancias cáusticas ou derivados do petróleo: non 
se realizará nunca un lavado gástrico. 

A presenza de varices esofáxicas ou de esofaxite grave non é unha contraindicación 
absoluta, pero esixe valorar moi ben a súa indicación e extremar as precaucións para 
evitar a perforación. 

A diminución do nivel de conciencia é unha contraindicación relativa polo incremento 
do risco de aspiración. Se é preciso pódese facer coa visualización directa con laringos-
copio ou intubación endotraqueal. 

Se o doente presenta algunha alteración nasal como tabique desviado, que impide in-
troducir a sonda por esta vía, debese colocar pola boca trala retirada de próteses den-
tais e/ou piercings 8.

No caso de que o paciente sexa portador dunha prótese esofáxica, estaría contraindi-
cado colocar a sonda nasogástrica nas primeiras 24 horas despois da colocación da 
prótese por risco de desprazamento desta.

Anexo V: Tipos de SNG /

/ Sonda con válvula antirrefluxo (Ander-
sen)
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/ Sonda de poliuretano con fiador

/ Sonda de Salem
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