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RESUMO 
Introdução: indivíduos em uso de sonda requerem atenção especial, uma vez 
que a administração de medicamentos por sondas representa um dos 
principais fatores relacionados à toxicidade medicamentosa, erros de 
medicação e efeito sub terapêutico. Objetivo: Investigar o perfil dos 
medicamentos prescritos para uso por meio de sonda enteral e nasogástrica, 
em um hospital público de pequeno porte. Metodologia: Trata-se de um estudo 
descritivo realizado num hospital municipal de Teresina-PI. A análise de 
conglomerados foi realizada para determinar as tendências de consumo de 
medicamentos por sonda nasogástrica e enteral de indivíduos internados na 
cardiologia e clínica geral. As variáveis estudadas foram forma farmacêutica, 
concentração e interação dos principais medicamentos. A coleta de dados foi 
realizada nos meses de abril e maio de 2019. Resultado e discussão: Dos 
medicamentos orais dispensados por sonda 12 eram “não trituráveis”, 13 
apresentavam potenciais interações com a nutrição enteral e entre os 5 
principais utilizados  estavam o AAS 100mg,Carvedilol 3,25mg, Metronidazol 
250mg,Sinvastantina 40mg e Floratil 200mg. Conclusão: Constatou-se um 
predomínio de formas farmacêuticas sólidas prescritas para a administração via 
sonda de nutrição, o que expõe a um risco potencial de interação com a 
nutrição, podendo ainda aumentar a probabilidade de toxicidade medica-
mentosa. Portanto, os resultados deste estudo chamam atenção para a 
necessidade de qualificação da equipe multiprofissional de saúde com o intuito 
de identificar e intervir, quando for o caso, assegurando o sucesso da 
farmacoterapia e o bem estar dos indivíduos.  
 
Palavras-chaves: Nutrição enteral; Intubação nasogástrica; Cateteres 
implantáveis. 
______________________________________________________________ 

ABSTRACT 

Introduction: Individuals undergoing catheterization require special attention, 
since the administration of drugs by catheters is one of the main factors related 
to medical toxicity, medication errors and subtherapeutic effect.Objective: To 
investigate the profile of drugs prescribed for the use of an enteral and 
nasogastric tube in a small public hospital. Methodology: This is a descriptive 
study performed at a municipal hospital in Teresina-PI. Conglomerate analysis 
was performed to determine drug consumption by nasogastric and enteral 
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catheters of patients admitted to cardiology and general practice. The studied 
variables were pharmaceutical form, concentration and interaction of the main 
drugs. In order to analyze the results of 2012 and 2018. Result and 
discussion: The oral medications dispensed by probe 12 were "non-
crunchable", 13 presented with interactions with a nutritional supplement and 
entered the 5 main estrogen depleted in AAS 100mg, Carvedilol 3 , 25mg, 
Metronidazole 250mg, Sinvastatin 40mg and Floratil 200mg. Conclusion: It is a 
predominance of solid dosage forms for administration via a nutrition probe, 
which exposes a risk of interaction with a nutrient, and may increase the 
likelihood of medical-mentosa toxicity. Therefore, the results of this study should 
be answered according to the needs of the multiprofessional health team in 
order to identify and intervene when the case occurs, ensuring the success of 
pharmacotherapy and the well being of individuals. 

Key-words: Enteral nutrition; Nasogastric intubation; Implantable Catheters. 
_______________________________________________________________ 
 
INTRODUÇÃO 

         Nos hospitais as pessoas com dificuldades de receber medicamentos por 
via oral têm como uma das opções terapêuticas disponíveis a via enteral ou 
nasogástrica (SOUZA, 2016). Assim, a correta seleção de medicamentos 
poderá assegurar a efetividade do tratamento, evitando o surgimento de efeitos 
adversos graves. Para tanto, deve-se levar em conta aspectos como a forma 
farmacêutica, o sítio de ação e os efeitos da interação entre a nutrição e a 
absorção do fármaco (RODRIGUES et al., 2014). 
        No Brasil, aproximadamente 95% dos indivíduos em uso dessas vias 
fazem uso de fármaco oral na forma sólida, o que requer atenção especial, 
uma vez que o uso de medicamentos por sondas é um dos principais fatores 
relacionados à toxicidade medicamentosa, erros de medicação e efeito sub 
terapêutico (MATSUDA; MARIN, 2014). Assim, o objetivo deste estudo foi 
investigar o perfil dos medicamentos prescritos para uso através de sonda de 
nutrição enteral e nasogástrica, em um hospital público de pequeno porte. 
 

METODOLOGIA 

      Trata-se de um estudo descritivo realizado num hospital municipal de 
Teresina-PI. A análise de conglomerados foi realizada para determinar as 
tendências de consumo de medicamentos por sonda nasogástrica e enteral de 
indivíduos internados na clínica cardiológica e geral. A coleta de dados foi 
realizada nos meses de abril e maio de 2019. Os dados sobre os 
medicamentos foram coletados por meio da análise de prontuário de 
prescrições impressas, considerando-se os medicamentos padronizados. As 
variáveis estudadas foram forma farmacêutica, concentração e interação dos 
principais medicamentos utilizados.  O instrumento para a coleta de dados foi 
uma planilha computadorizada composta por uma parte específica Microsoft 
Excel dos medicamentos na unidade hospitalar. 



 

_____________________________________________________________ 
Revista Interdisciplinar de Ciências Médicas - Anais - Teresina-PI  
CNPJ:14.378.615/0001-60  
Registro: ISSN 2594-522X 
 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

        Antes de se implantar uma terapia farmacológica por meio de sonda, 
diversas considerações devem ser observadas, a fim de se impedir 
complicações que acarretem prejuízos na terapia empregada e, 
consequentemente ao paciente. Também devem ser avaliados os parâmetros 
relacionados à biodisponibilidade dos fármacos, eficácia e segurança no uso 
(RODRIGUES et al., 2014). 
 
TABELA 1: Sólidos orais não trituráveis utilizados via sonda nasogástrica e/ou 
enteral. 
 

Medicamentos sólidos Concentração Forma farmacêutica 
Albendazol 400mg Comprimido mastigável 
Bisacodil 5 mg Comprimido revestido 
Cefalexina 500mg Cápsula 
Cloridrato de hidralazina 25 mg Drágea 
Cloridrato de tramadol 100 mg Comprimido de liberação 

prolongada 
Diclofenaco potássico 50 mg Drágea 
Isossorbida dinitrato 5mg Comprimido sublingual 
Nifedipino 10mg Cápsula 
Nifedipino 20 mg Comprimido de liberação 

prolongada 
Omeprazol 20mg Cápsula com grânulos 

gastrorresistentes 
Sulfamet. + Trimetoprima 400mg Comprimido revestido 
Tenoxicam 20mg Comprimido revestido 

Fonte: Autoria própria. 
 
        Medicamentos formulados para administração por via oral com 
revestimento entérico de liberação controlado na forma de microgrânulos 
gastrorresistentes, sob a forma de drágeas ou comprimido sublingual são 
usualmente triturados, uma prática que pode comprometer o controle de 
liberação da substância ativa com riscos de absorção aumentada ou diminuída 
(HOEFLER & VIDAL, 2009). 
GRÁFICO 1: Principais medicamentos utilizados por sonda nasogástrica e 
enteral. 
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 Fonte: Autoria própria. 

          Observou-se que os medicamentos que apresentaram maior frequência 
de administração por sonda foram os que não apresentam restrições de uso 
por esta via de acordo com a literatura pesquisada. No entanto, esse achado 
se apresenta inconsistente quanto às recomendações de uso de medicamentos 
via sonda de nutrição, uma vez que as formas líquidas são preferíveis 
(MARTINS et al.,2013). 

 
TABELA 2: Medicamentos dispensados com potenciais interações entre a 
nutrição enteral e nasogástrica.  
 

Medicamento Concentração Efeito da interação 
Atenolol 
Captopril 
Carbamazepina 
Cefaleina 
Furosemida 
Isossorbida 
Levofloxacino 

50 mg 
25mg 

200mg 
500mg 
40mg 
10mg 

500mg 

 
Diminuição 

ou aumento da 
absorção 

 

 
Metronidazol 
Isoniazida 

 
250 mg 
100 mg 

 
Diminuição 

ou aumento da 
biodisponibilidade 

 
 
Varfarina 
Digoxina 
FenitoÍna 

 
5mg 

0,25mg 
100mg 

 
Diminuição 

ou aumento da 
concentração sérica 

 
Clorpromazina 

 
25mg 

 
Precipitação por 

Incompatibilidade 



 

_____________________________________________________________ 
Revista Interdisciplinar de Ciências Médicas - Anais - Teresina-PI  
CNPJ:14.378.615/0001-60  
Registro: ISSN 2594-522X 
 

 

Fonte: Autoria própria. 
 

     A via de alimentação enteral por sonda com a administração simultânea de 
medicamentos pode ocasionar distúrbios gastrintestinais e interação fármaco 
nutriente, podendo resultar em incompatibilidades físico-química, farmacêutica, 
farmacológica e/ou farmacocinética (FERREIRA et al., 2010). 
 

CONCLUSÃO 

          Constatou-se um predomínio de formas farmacêuticas sólidas prescritas 
para a administração via sonda de nutrição, o que expõe a um risco potencial 
de interação com a nutrição, podendo ainda aumentar a probabilidade de 
toxicidade medicamentosa. Portanto, os resultados deste estudo chamam  
atenção para a necessidade de qualificação da equipe multiprofissional de 
saúde com o intuito de identificar e intervir, quando for o caso, assegurando o 
sucesso da farmacoterapia e o bem estar dos indivíduos.  
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