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ALIMENTAÇÃO POR SONDA1

TIPOS DE DIETA

Sonda é um tipo de tubo de material plástico, fino, macio e flexível, que leva a 
dieta diretamente para o estômago ou intestino das pessoas. A alimentação por 
sonda é recomendada nos casos em que o paciente está impossibilitado de se ali-
mentar pela boca ou a alimentação não atinge as necessidades nutricionais. Esta 
forma de alimentação tem papel fundamental na recuperação e manutenção da 
saúde e do estado nutricional da pessoa.

Fórmulas não industrializadas a base de alimentos

Chamadas dietas caseiras ou artesanais, são elaboradas a partir de alimentos 
naturais geralmente consumidos pela família, com acréscimo de alimentos pro-
cessados e/ou de suplementos alimentares. Para que esta dieta seja adequada 
é necessário que a receita e o modo de preparo sejam rigorosamente seguidos 
conforme a orientação do nutricionista.

Vantagens
São nutricionalmente equilibradas; podem ser preparadas com alimentos na-

turais, orgânicos e não geneticamente modificados; podem ser adaptadas a prefe-
rências ou restrições alimentares como dietas vegetarianas, veganas etc.; podem 
ser desenvolvidas sem alergênicos (livre de glúten, livre de caseína); apresentam 
boa fluidez, osmolalidade, estabilidade e odor característico dos alimentos utiliza-
dos no seu preparo. Permitem que as refeições sejam administradas em horários 
controlados e regulares e que o usuário participe do preparo e escolha dos ali-
mentos, executando receitas feitas com alimentos usualmente consumidos pela 
família; permitem que os cuidadores tenham o sentimento de estarem nutrindo a 
pessoa assistida; podem ser de fácil preparo e têm custo mais acessível, compara-
das às dietas industrializadas.

2
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CUIDADOS E HIGIENIZAÇÃO NO PREPARO DA DIETA ENTERAL

3.1. HIGIENE PESSOAL DO CUIDADOR

Fórmulas industrializadas

• Manter as unhas curtas e limpas;
• Lavar as mãos com água e sabão (conforme figura abaixo), secar com toalha 

limpa ou toalha de papel e finalizar, de preferência, passando álcool a 70% nas 
mãos e deixar secar naturalmente;

• Usar cabelos presos ou protegidos com lenço ou rede;
• Usar roupas limpas durante o preparo da dieta;
• Não fumar, tossir, falar e espirrar durante o preparo da dieta;
• Evitar a presença de animais domésticos no local de preparo da dieta;
• Deixar o ambiente (pias, bancadas, mesas e chão) sempre limpo para preparar a 

dieta e evitar o acúmulo de louças sujas. Logo antes de iniciar o preparo da dieta, 
higienizar a bancada, e se possível, finalizar passando álcool em gel sobre a mesma. 

As dietas industrializadas são apresentadas na forma de pó ou na forma líqui-
da. As dietas em pó usualmente são diluídas em água (filtrada, fervida ou mine-
ral) conforme orientação do nutricionista. 

3
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3.2. HIGIENIZAÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES

1. Lavar bem as frutas, verduras e legumes em água 
corrente.

2. Deixá-las de molho em solução clorada por 15 mi-
nutos em uma vasilha de vidro ou de plástico.

3. Observar se todos os alimentos ficaram cobertos 
pela água.

4. Após os 15 minutos enxaguá-las em água corrente.

Como preparar a solução clorada

1. Colocar em uma vasilha de vidro ou de plástico 1 
litro de água limpa.

2. Acrescentar 1 colher de sopa de água sanitária.
3. Mergulhar os alimentos na solução, até cobri-los 

completamente.

Observações:
Se 1 litro de água não for suficiente para cobrir todos os alimentos, colocar mais 

1 litro de água limpa e acrescentar mais 1 colher de sopa de água sanitária.

ATENÇÃO: Não utilizar água sanitária perfumada 
(alvejantes)

3.3. HIGIENIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS (panelas, peneiras, talheres, etc.)                                                     

Após o preparo da dieta os utensílios devem ser bem limpos: 
1. Remover a sujeira aparente. 
2. Lavar com detergente. 
3. Enxaguar com água corrente. 
4. Deixar secar.
5. Guardar em local limpo e fechado. 

Obs: Preferir utensílios de material liso, resistente e de 
fácil limpeza (vidro, louça). Após limpeza com detergente de utensílios de vidro ou 
louça, passar água fervente. Não passar água fervente em utensílios de plástico. 
Utensílios de plástico podem ser utilizados desde que bem higienizados e separa-
dos exclusivamente para uso no preparo da dieta.
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• Os ingredientes perecíveis (frutas, leite, carnes, ovos) devem ser guardados se-
paradamente, na parte interna da geladeira para evitar a deterioração, e se já 
estiverem porcionados ou picados devem 
ser consumidos em no máximo 15 horas;

• Caso seja necessário preparar a dieta an-
tes do horário a ser administrado:
• Colocar a dieta nos frascos e fechá-los 

ou em outro recipiente com tampa, 
devidamente lavado e higienizado;

• Conservar a dieta na geladeira (na pra-
teleira de cima e no fundo para melhor 
conservação) em recipiente tampado. 
Recomenda-se não colocar outros ali-
mentos na prateleira em que a dieta 
estiver acondicionada;

• Retirar a dieta da geladeira 30 a 40 minutos antes do horário da adminis-
tração. Em dias muito frios, retirar 1 hora antes para que a mesma esteja à 
temperatura ambiente no momento da administração;

• Nunca congelar a dieta;
• A dieta pronta não deve ser aquecida em banho-maria ou micro-ondas, 

pois o calor pode alterar a composição da dieta;
• O frasco da dieta não deve ser aquecido. Se o recipiente for de plástico, o 

calor pode fazer com que o plástico solte resíduos na dieta;
• A dieta preparada deve ser administrada no mesmo dia, NÃO devendo ser 

utilizada no dia seguinte.

3.4. HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (liquidificador, mixer, etc.)

1. Retirar da tomada e desmontar.
2. Lavar com detergente.
3. Enxaguar com água corrente.
4. Realizar a sanitização com solução clorada.
5. Enxaguar novamente com água corrente tratada. 
5. Deixar secar.
6. Remontar.
7. Guardar em local limpo e fechado.

CONSERVAÇÃO DA DIETA A BASE DE ALIMENTOS IMPORTANTE!4
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Material

Procedimentos

1. Suporte que permita pendurar o frasco;
2. Frasco para dieta;
3. Equipo macrogotas;
4. Dieta a ser administrada.

ATENÇÃO!!!
Sempre seguir o horário da administra-

ção da dieta, prescrito pelo nutricionista.

1. Colocar a dieta no frasco.
2. Conectar o equipo ao frasco e pendurar no suporte/gancho. O suporte deve 

estar posicionado em um local elevado, cerca de meio metro acima do nível 
da cabeça.

3. Abrir a roldana do equipo e deixar as gotas caírem lentamente. A dieta deve 
preencher todo o equipo.

4. Colocar o indivíduo sentado ou deitado com a cabeceira elevada, enquanto 
receber a dieta, mantendo as costas elevadas de 45° a 60°.

5. Controlar o gotejamento pelo equipo macrogotas conforme orientação do 
nutricionista ou enfermeiro, como descrito a seguir: deverão cair _____ gotas 
por minuto e a dieta deve ser administra em aproximadamente ____ minutos 
após o início do gotejamento.

6. Deixar o paciente na posição indicada por no mínimo 30 minutos após o tér-
mino da administração.

ADMINISTRAÇÃO DA DIETA POR EQUIPO5
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Material

Procedimentos

1. Seringa descartável de 20 a 60 mL.
2. Dieta a ser administrada.

1. Colocar a dieta em recipiente limpo (um copo, por exemplo).
2. Colocar o indivíduo assentado ou deitado com a cabeceira elevada, enquanto 

receber a dieta, mantendo as costas elevadas de 45° a 60°.
3. Aspirar (puxar) a dieta com a seringa.
4. Conectar a seringa diretamente na sonda. 
5. Aplicar lentamente a dieta apertando a seringa suavemente.
6. Fazer o mesmo procedimento várias vezes até terminar a dieta.
7. A dieta deverá ser administrada durante ______ minutos, conforme orienta-

ção do nutricionista ou enfermeiro.
8. Manter o paciente na posição indicada por no mínimo 30 minutos após o tér-

mino da administração.

Após administração de cada horário de dieta, passar pela sonda 20 a 40 mL de 
água à temperatura ambiente (filtrada ou mineral) com auxílio de uma seringa, a 
fim de evitar o acúmulo de resíduos alimentares na sonda.

Depois de limpa, a sonda deve ser fechada.

Obs: Esta limpeza da sonda deve ser feita a cada administração de dieta, seja 
por equipo, seja por seringa.

ADMINISTRAÇÃO DA DIETA POR SERINGA

LIMPEZA DA SONDA

6

7
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• O volume de água recebido para hidratação consiste na soma dos volumes 
de: água livre da dieta + água de higienização da sonda + água para diluir os 
medicamentos;

• As dietas artesanais de 1500kcal, 1800kcal e 2100kcal propostas nesta cartilha 
apresentam 85% de água livre;

• Entre uma refeição e outra é importante oferecer água (através da sonda);
• A quantidade de água a ser ofertada varia de pessoa para pessoa.

No seu caso, em cada intervalo entre as dietas, você deverá receber: _____mL.
Quando o paciente perde mais água do que recebe, corre o risco de desidratar.
Fique atento para as situações de risco de desidratação: diarreia, vômitos, fe-

bre, suor excessivo, eliminação excessiva de secreções.
Observe sempre a pele do paciente (se estiver ressecada, pode ser sinal de desi-

dratação). Urina de cor amarela muito escura pode indicar hidratação insuficiente. 

HIDRATAÇÃO

INTERCORRÊNCIAS

8
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9.1. OBSTRUÇÃO DA SONDA

9.2. DIARREIA

1. Com o auxílio de uma seringa de 20 mL coloque água à temperatura ambiente 
pela sonda (filtrada ou mineral), até que desentupa.

2. A água deve ser colocada lentamente para evitar que a sonda se exteriorize 
devido à pressão da água.

3. Se a sonda continuar entupida procure seu Centro de Saúde ou serviço de 
Pronto Atendimento.

Considera-se diarreia presença de 3 ou mais evacua-
ções ao dia, com fezes líquidas e volumosas. Esta situação 
pode causar desconforto abdominal, desidratação, perda 
de nutrientes e consequentemente prejuízo ao estado nu-
tricional. Quando a diarreia se estender por um período 
de 4 semanas ou mais, é denominada diarreia crônica.
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9.3. Constipação intestinal

Possíveis causas da diarreia

O que fazer?

Possíveis causas da constipação

O que fazer?

• Velocidade de gotejamento muito rápida;
• Preparo e conservação das dietas fora das recomendações;
• Higiene inadequada durante a manipulação e preparo das dietas;
• Uso de alguns antibióticos, de medicamentos que contenham sorbitol, lactulo-

se/ laxantes, antiácidos contendo magnésio, suplementos de fósforo e potássio.

• Caso o paciente receba sucos laxativos (laranja, abacaxi e manga) substituí-los 
por sucos constipantes (caju, limão, goiaba ou maçã, coados).

• Caso a dieta contenha leite substituí-la por leite com teor reduzido de lactose 
ou bebida à base de soja.

• Não acrescentar à dieta alimentos ricos em fibras como canela, farelos e aveia.
• Administrar a dieta lentamente.
• Verificar a temperatura em que a dieta está sendo administrada.
• Verificar as técnicas de preparo e conservação da dieta.
• Caso a diarreia não melhore com as medidas acima, consulte o nutricionista 

responsável. Caso a diarreia persista, procure seu Centro de Saúde ou serviço 
de Pronto Atendimento.

Constipação intestinal caracteriza-se pela presença de fezes endurecidas e/ou 
ausência de evacuação por um período superior a três dias.

• Alimentação com pouca fibra (substância que ajuda a acelerar o funciona-
mento intestinal);

• Hidratação insuficiente nos intervalos das dietas;
• Pacientes com pouco movimento durante o dia ou acamados podem apresen-

tar menor mobilidade intestinal, o que leva a constipação;
• Pessoas idosas também têm maior tendência à constipação.

• Ofertar sucos laxativos (laranja, mamão, manga, ameixa).
• Avaliar se a oferta hídrica diária (água da dieta + água para higienizar a sonda 
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+ água para diluir medicamentos) está de acordo com o prescrito.
• Usar diariamente no preparo da dieta aveia e canela em pó (fontes de fibras).
• Incentivar a movimentação do paciente saindo da posição deitada para senta-

do ou de pé. 
• Massagens no abdômen podem auxiliar no processo de evacuação.
• Caso o usuário não apresente evacuação por até 5 dias, procure o Centro de 

Saúde ou serviço de Pronto Atendimento.

9.4. Náuseas e vômitos

9.5. Estase gástrica, cólicas e distensão abdominal

Possíveis causas de náuseas e vômitos

O que fazer?

• Posição incorreta do paciente;
• Sonda mal posicionada;
• Administração rápida da dieta;
• Dietas geladas ou muito quentes;
• Intolerância à lactose;
• Presença de refluxo gastroesofágico;
• Esvaziamento gástrico lento.

• Suspenda a dieta até o próximo horário de administração;
• Verifique a posição do paciente (deve sempre estar posicionado entre 45° e 60°);
• Administre a dieta lentamente e, se necessário, diminua o volume de infusão;
• No caso de sonda enteral com acesso pelo nariz (nasoentérica), confira se a 

marcação do posicionamento da sonda está adequada, ou seja, próxima à 
narina. Caso a sonda esteja muito exteriorizada, suspenda o próximo horário 
da dieta e entre em contato com o enfermeiro responsável;

• Caso os vômitos não cessem, procure seu Centro de Saúde ou serviço de Pronto 
Atendimento.

Estase gástrica representa o acúmulo de dieta e secreções no estômago e está 
associada ao esvaziamento gástrico lento. O familiar/cuidador perceberá retorno do 
conteúdo gástrico através da sonda no momento de administração da próxima dieta.
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9.6. Exteriorização (saída) da sonda

Possíveis causas

O que fazer?

O que fazer?

• Posicionar a sonda com a abertura para baixo para drenar o conteúdo gástrico;
• Administrar a dieta em temperatura ambiente (extremos de temperatura são 

associados a desconforto abdominal);
• Administrar no horário seguinte metade do volume da dieta prescrita;
• Não utilizar no preparo da dieta alimentos fibrosos como canela, aveia e farelos;
• A dieta sem lactose pode ser recomendada neste momento;
• Em caso de novo episódio de estase, suspenda a dieta daquele horário e pro-

cure o Centro de Saúde ou serviço de Pronto Atendimento.

Vômitos e movimentos bruscos poderão fazer com que a sonda se desloque.

• Antes de administrar a dieta ou medicação observar se o comprimento da 
sonda está mantido;

• Caso esteja maior do que o habitual suspenda a administração da dieta e pro-
cure o Centro de Saúde ou serviço de Pronto Atendimento.

Para administrar medicamentos pela sonda, proceder da seguinte maneira:
• Medicamentos líquidos: aspirar o volume prescrito com a seringa e injetar 

lentamente pela sonda;
• Comprimidos e drágeas: amassar até que vire pó e dissolver em 10 a 20 mL 

de água filtrada misturando bem. Aspirar com a seringa e injetar pela sonda, 
conforme orientação do enfermeiro, médico ou farmacêutico.

Os medicamentos devem ser administrados entre os intervalos das dietas. 
Administrar os medicamentos um a um. Injetar 15 a 30 mL de água após me-

dicar o paciente. Existem medicamentos que não devem ser administrados por 
sonda; verifique com o médico ou enfermeiro.

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS PELA SONDA10
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OUTROS CUIDADOS11

Higiene corporal

Higiene do ambiente

Higiene oral

A higiene corporal deve ser feita diariamente. Em pessoas que usam fraldas, a 
troca e a higienização devem ser realizadas sempre que necessário.

Procure manter o paciente em um quarto limpo, iluminado e mais ventilado.

1. Certificar que o paciente não esteja recebendo dieta enteral no momento. 
2. Orientar o paciente sobre o procedimento (se o paciente estiver consciente 

e orientado). 
3. Elevar a cabeceira do paciente.
4. Preparar e deixar o material de aspiração disponível ou uma toalha, quando 

for o caso.
5. Não deixar a saliva acumular na boca. O paciente deve tentar cuspir ou incli-

nar a cabeça para baixo para que a saliva escorra para fora da boca. Caso o 
paciente não consiga cuspir, o familiar/cuidador deve remover a saliva com 
o uso de gaze enrolada na espátula ou um pano macio e limpo enrolado no 
cabo de uma escova de dente.

6. A higiene oral deve ser realizada no mínimo 3 vezes ao dia, sendo importante 
para estimular a produção de saliva e evitar o acúmulo de bactérias na boca, 
que podem causar infecções respiratórias graves.

7. Colocar o creme dental na escova e umedecer com pouca água. 
8. Realizar a escovação dos dentes, gengiva e língua, com movimentos circula-

res e de cima para baixo. 
9. Enquanto realiza a escovação dos dentes, aspirar a cavidade oral, posterior-

mente instilar água e aspirar para remover o líquido, espuma e resíduos. 
10. Enxugar os lábios do paciente com toalha.
11. Lubrificar os lábios com protetor labial. 

Observações:
• Pacientes com plaquetopenia e/ou em uso de anticoagulantes precisam ser 

submetidos a uma higienização oral cuidadosa, para evitar sangramentos.
• Na ausência de escova de dentes ou em pacientes desdentados, pode ser usa-

da uma espátula com gazes. 
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ORIENTAÇÕES DO FONOAUDIÓLOGO12

• No caso de uso de próteses dentárias, é muito importante que as próteses 
estejam bem adaptadas à boca e que sejam higienizadas após a alimentação 
e retiradas para dormir.

• Deve-se promover a aspiração orofaríngea durante a realização da higiene 
oral em pacientes em ventilação mecânica ou com dificuldade de deglutição.

• Quando há travamento da boca, colocar a espátula envolta em esparadrapo en-
tre os dentes de um lado da boca, mantendo-a aberta e escovar o outro lado. 
Depois, colocar a espátula do outro lado e realizar a limpeza do lado oposto.

Em caso de dúvidas, o usuário ou cuidador deve procurar a equipe de saúde 
bucal do Centro de Saúde de referência.

Manobras posturais indicadas: ________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Tipo de alimento / Volume / Temperatura / Sabor: _________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Utensílios indicados: ________________________________________________
_________________________________________________________________
Outras orientações: _________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Agendamentos: ____________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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PREPARO DA DIETA ARTESANAL (fórmula com alimentos)14

As formulações dietéticas propostas a seguir foram elaboradas pensando-se 
em uma dieta nutricionalmente completa e de baixo custo. Ressalta-se, no entan-
to que o nutricionista que acompanha o paciente tem total autonomia de alterar 
os ingredientes, conforme a sua prescrição e necessidades do paciente.

Administração

Seguir orientações (horários e quantidades) indicadas pelo nutricionista, e na 
sua ausência, pelo enfermeiro ou médico.

Horários de Administração da Dieta

Volume Horário Observações

1º refeição

Hidratação

2ª refeição

Hidratação

3ª refeição

Hidratação

4ª refeição

Hidratação

5ª refeição

Hidratação

6ª refeição

Hidratação
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14.1. Dieta enteral semiartesanal para crianças de 1 a 3 anos 
          de idade – 1000 kcal

Ingredientes – Mingau 1 Medida em 
gramas/ mililitros Medida Padrão

Leite de vaca integral 150 ml

Cereal comercial a base de arroz 8g 2 medidas

Suplemento alimentar em pó 
para crianças 8,5g 1 medida

Ingredientes – Vitamina 1 Medida em 
gramas/ mililitros Medida Padrão

Água filtrada 100 ml

Banana prata bem madura 68g 1 unidade

Suplemento alimentar em pó 
para crianças 17g 2 medidas

Ingredientes – Refeição: Almoço Medida em 
gramas/ mililitros Medida Padrão

Arroz branco cozido 2 colheres
de sopa rasas

Carne cozida 12,5g 1 colher
de sopa rasa

Óleo de soja 5ml ½ medida

Feijão cozido (grão e caldo) 37g 2 colheres
de sopa rasas

Água filtrada 100ml

Ingredientes – Vitamina 2 Medida em 
gramas/ mililitros Medida Padrão

Leite de vaca integral 150ml

Maçã sem casca 45g ½ unidade
pequena

Suplemento alimentar em pó 
para crianças 17g 2 medidas

Nome: _____________________________Data:___/___/____
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Ingredientes – Refeição: Jantar Medida em 
gramas/ mililitros Medida Padrão

Arroz branco cozido 2 colheres
de sopa rasas

Frango cozido 15g 1 colher
de sopa rasa

Azeite de oliva 5ml ½ medida

Feijão cozido (grão e caldo) 37g 2 colheres
de sopa rasas

Água filtrada 100ml

Ingredientes – Mingau 2 Medida em 
gramas/ mililitros Medida Padrão

Leite de vaca integral 150 ml

Cereal comercial a base de arroz 8g 2 medidas

Suplemento alimentar em pó 
para crianças 8,5g 1 medida

Ingredientes – Suco Medida em 
gramas/ mililitros Medida Padrão

Suco de laranja 100ml

Beterraba crua ralada 1 colher
de sopa rasa

Açúcar 10g 1 medida

*Castanha do Pará 2g ½ unidade

Medida padrão = copo medidor para xarope de 10ml.
* Comprar a castanha do Pará, somente que vier embalada, nunca 

comprar a granel devido ao risco de contaminação.

Cuidados no preparo da dieta enteral semiartesanal

1. Reservar uma bancada limpa e seca para manipular os alimentos.
2. Separar os ingredientes e os utensílios antes de começar a preparar a dieta.
3. Observar a data de validade dos alimentos, bem como a conservação das 

embalagens.
4. Limpar as embalagens dos produtos antes de usar.
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5. Fechar adequadamente as embalagens antes de guardá-las.
6. Armazenar os alimentos não perecíveis (açúcar, óleo, arroz, feijão etc.) em 

local limpo, arejado e seco, separados de produtos de limpeza.
7. Armazenar os alimentos perecíveis (carnes, leite, hortaliças, frutas etc.) na 

geladeira.
8. Usar somente água filtrada no preparo das dietas.
9. Preparar as dietas diariamente e não aproveitar as sobras.
10. Ao final do dia lavar bem o copo do liquidificador com água e detergente, e 

enxaguar bem. A seguir preparar 1 litro de água clorada e encher o copo do li-
quidificador com esta solução. Deixar agir por 15 minutos e a seguir enxaguar 
muito bem em água corrente. Colocar o copo para secar sobre pano limpo e 
com a boca virada para baixo.

Modo de preparo - Mingau 1 e 2

Modo de preparo - Vitamina 1

Modo de preparo - Refeição: Almoço

Modo de preparo - Vitamina 2

1. Porcionar 150ml de leite morno. 
2. Acrescentar o cereal a base de arroz e mexer bem com auxílio do misturador. 
3. Adicionar o suplemento alimentar em pó e mexer novamente com o misturador.

1. Liquidificar a água com a banana por 1 minuto. 
2. Acrescentar o suplemento alimentar em pó e liquidificar por mais 1 minuto.

1. Refogar a carne já cozida com o óleo. 
2. Acrescentar o feijão e o arroz já cozidos e misturar. 
3. Acrescentar a esta mistura 100ml de água filtrada.
4. Liquidificar e coar. 
Obs: Preparar esta dieta próxima ao horário em que for administrada.

1. Colocar no copo do liquidificador o leite e os demais ingredientes conforme 
a receita. 

2. Liquidificar por 2 minutos.



21

Modo de preparo - Refeição: Jantar

Modo de preparo - Suco

1. Refogar o frango já cozido com o óleo. 
2. Acrescentar o feijão e o arroz já cozidos e misturar.
3. Acrescentar a esta mistura 100ml de água filtrada.
4. Liquidificar e coar. 

1. Lavar as laranjas e secar com pano limpo.
2. Cortar as laranjas ao meio e espremer no extrator manual. 
3. Porcionar 100ml de suco e liquidificar por 2 minutos com os demais ingre-

dientes e coar.
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14.2. Dieta enteral semiartesanal padrão para adolescentes,
          adultos e idosos - 1500 kcal

Nome: _____________________________Data:___/___/____

Ingredientes Medida em 
gramas/ mililitros Medida Padrão

Leite desnatado 1000 ml 1 caixa

Albumina em pó pura 17,4g
(5x/ semana) 4 ½ medidas

Ovo 45g
(2x/ semana) 1 unidade

*Farinha de aveia 45g 9 medidas

Creme de arroz enriquecido 50g 6 medidas

Batata inglesa 280g 2 unidades
médias

*Castanha do Pará 2g ½ unidade

Óleo de canola 26ml 2 ½ medidas

Óleo de soja 13ml 1 medida

Cereal comercial à base de 
milho 5g 1 ½ medidas

*Canela em pó 12g 2 medidas

Açúcar 13,8g 1 medida

Sal iodado 2g 2 tampinhas
de caneta

Suco 180 ml

Cenoura crua 55g 1 unidade
pequena

Laranja 180g 3 unidades
médias

Medida padrão = copo medidor para xarope de 10ml.
* Comprar a castanha do Pará, farinha de aveia e canela, somente que vier 

embalada, nunca comprar a granel devido ao risco de contaminação.
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14.3. Dieta enteral semiartesanal padrão para adolescentes,
          adultos e idosos - 1800 kcal

Nome: _____________________________Data:___/___/____

Ingredientes Medida em 
gramas/ mililitros Medida Padrão

Leite integral 500 ml ½ caixa

Leite desnatado 500 ml ½ caixa

Albumina em pó pura 17,4g 4 ½ medidas

Ovo 45g
(2x/ semana) 1 unidade

*Farinha de aveia 45g 9 medidas

Creme de arroz enriquecido 55g 7 medidas

Batata inglesa 280g 2 unidades
médias

*Castanha do Pará 2g ½ unidade

Óleo de canola 26ml 2 ½ medidas

Óleo de soja 13ml 1 medida

Cereal comercial à base de milho 15g 5 medidas

*Canela em pó 12g 2 medidas

Açúcar 27,6g 2  medidas

Sal iodado 2g 2 tampinhas
de caneta

Suco 200 ml

Cenoura crua 55g 1 unidade
pequena

Laranja 180g 3 unidades
médias

Açúcar 13,8g 1 medida

Medida padrão = copo medidor para xarope de 10ml.
* Comprar a castanha do Pará, farinha de aveia e canela, somente que vier 

embalada, nunca comprar a granel devido ao risco de contaminação.
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14.4. Dieta enteral semiartesanal padrão para adolescentes,
    adultos e idosos - 2100 kcal

Nome: _____________________________Data:___/___/____

Ingredientes Medida em 
gramas/ mililitros Medida Padrão

Leite integral 500 ml ½ caixa

Leite desnatado 500 ml ½ caixa

Albumina em pó pura 29g 7 medidas

Ovo 45g
(2x/ semana) 1 unidade

*Farinha de aveia 50g 10 medidas

Creme de arroz enriquecido 55g 7 medidas

Batata inglesa 280g 2 unidades
médias

*Castanha do Pará 2g ½ unidade

Óleo de canola 26ml 2 ½ medidas

Óleo de soja 26ml 2 medidas

Cereal comercial à base de milho 25g 8 medidas

*Canela em pó 12g 2 medidas

Açúcar 27,6g 2 medidas

Sal iodado 2g 2 tampinhas
de caneta

Suco 220 ml

Cenoura crua 55g 1 unidade
pequena

Laranja 180g 3 unidades
médias

Açúcar 27,6g 2 medidas

Medida padrão = copo medidor para xarope de 10ml.
* Comprar a castanha do Pará, farinha de aveia e canela, somente que vier 

embalada, nunca comprar a granel devido ao risco de contaminação.
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14.5. Dieta enteral semiartesanal para adolescentes,
          adultos e idosos com diabetes - 1500 kcal

Nome: _____________________________Data:___/___/____

Ingredientes Medida em 
gramas/ mililitros Medida Padrão

Leite desnatado 1000 ml 1 caixa

Albumina em pó pura 11,6g 3 medidas

Ovo 45g
(2x/ semana) 1 unidade

*Farinha de aveia 45g 9 medidas

Creme de arroz enriquecido 55g 7 medidas

Batata inglesa 280g 2 unidades
médias

*Castanha do Pará 2g ½ unidade

Óleo de canola 26ml 2 ½ medidas

Óleo de soja 13ml 1 medida

Cereal comercial à base de milho 5g 1 ½ medidas

*Canela em pó 12g 2 medidas

Maltodextrina sem glicose 24,9g 3 ½ medidas

Sal iodado 2g 2 tampinhas
de caneta

Suco 180 ml

Cenoura crua 55g 1 unidade
pequena

Laranja 180g 3 unidades
médias

Medida padrão = copo medidor para xarope de 10ml.
* Comprar a castanha do Pará, farinha de aveia e canela, somente que vier 

embalada, nunca comprar a granel devido ao risco de contaminação.
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14.6. Dieta enteral semiartesanal para adolescentes,
          adultos e idosos com diabetes - 1800 kcal

Nome: _____________________________Data:___/___/____

Ingredientes Medida em 
gramas/ mililitros Medida Padrão

Leite integral 500 ml ½ caixa

Leite desnatado 500 ml ½ caixa

Albumina em pó pura 17,4g 4 ½ medidas

Ovo 45g
(2x/ semana) 1 unidade

*Farinha de aveia 45g 9 medidas

Creme de arroz enriquecido 55g 7 medidas

Batata inglesa 280g 2 unidades
médias

*Castanha do Pará 2g ½ unidade

Óleo de canola 26ml 2 ½ medidas

Óleo de soja 13ml 1 medida

Cereal comercial à base de milho 15g 5 medidas

*Canela em pó 12g 2 medidas

Maltodextrina sem glicose 24,9g 3 ½ medidas

Sal iodado 2g 2 tampinhas de 
caneta

Suco 200 ml

Cenoura crua 55g 1 unidade
pequena

Laranja 180g 3 unidades
médias

Maltodextrina sem glicose 16,6g 2 ½ medidas

Medida padrão = copo medidor para xarope de 10ml.
* Comprar a castanha do Pará, farinha de aveia e canela, somente que vier 

embalada, nunca comprar a granel devido ao risco de contaminação.
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14.7. Dieta enteral semiartesanal para adolescentes,
          adultos e idosos com diabetes - 2100 kcal

Nome: _____________________________Data:___/___/____

Ingredientes Medida em gramas/ 
mililitros Medida Padrão

Leite integral 500 ml ½ caixa

Leite desnatado 500 ml ½ caixa

Albumina em pó pura
29g (5x/ semana) 7 medidas

23,2g (2x/ semana) 6 medidas

Ovo 45g (2x/ semana) 1 unidade

*Farinha de aveia 45g 9 medidas

Creme de arroz enriquecido 55g 7 medidas

Batata inglesa 280g 2 unidades
médias

*Castanha do Pará 2g ½ unidade

Óleo de canola 26ml 2 ½ medidas

Óleo de soja 26ml 2 medidas
Cereal comercial à
base de milho 15g 5 medidas

*Canela em pó 12g 2 medidas

Maltodextrina sem glicose 49,8g 7 medidas

Sal iodado 2g 2 tampinhas
de caneta

Suco 220 ml

Cenoura crua 55g 1 unidade
pequena

Laranja 180g 3 unidades
médias

Maltodextrina sem glicose 33,2g 5 medidas

Medida padrão = copo medidor para xarope de 10ml.
* Comprar a castanha do Pará, farinha de aveia e canela, somente que vier 

embalada, nunca comprar a granel devido ao risco de contaminação.
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Nome: _____________________________Data:___/___/____

Ingredientes Ingredientes (ilustrado) Medida Padrão

Leite integral Obs: metade de 
uma caixinha

Leite desnatado

Albumina em pó 
pura

Ovo cozido

Farinha de aveia

Creme de arroz 
enriquecido

Batata inglesa

14.8. Dieta enteral semiartesanal padrão para adolescentes,
          adultos e idosos - 1800 kcal: ilustrada
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Castanha do Pará

Óleo de canola

Óleo de soja

Cereal comercial 
à base de milho

Canela em pó

Açúcar

Sal iodado
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SUCO

Cenoura crua

Laranja

Açúcar

Cuidados no preparo da dieta enteral artesanal

Modo de preparo da dieta enteral artesanal

1. Separar os ingredientes e os utensílios antes de começar a preparar a dieta.
2. Observar a data de validade dos alimentos, bem como a conservação das 

embalagens.
3. Alimentos como canela, farinha de aveia, castanha do Pará etc., nunca devem 

ser adquiridos a granel, devido ao risco de contaminação.
4. Limpar as embalagens dos produtos antes de usar.
5. Fechar adequadamente as embalagens antes de guardá-las.
6. Armazenar os alimentos não perecíveis (açúcar, óleo, arroz, etc.) em local lim-

po, arejado e seco, separados de produtos de limpeza.
7. Armazenar os alimentos perecíveis (carnes, ovos, leite, hortaliças, frutas, etc.) 

na geladeira.

1. Higienizar as batatas e o ovo conforme item 3.2 da cartilha.
2. Fazer um corte transversal nas batatas para facilitar o cozimento. Em uma 

panela cozinhar as batatas com casca. Após o cozimento retirar a casca e 
reservar. 

3. Nos dias programados, cozinhar o ovo por 5 minutos a partir da fervura. Des-
cascar o ovo após o cozimento e reservar.



31

Sugestões de sucos

4. Torrar a canela por aproximadamente 3 minutos em fogo baixo, mexendo 
sempre para não queimar. Reservar.

5. Porcionar em vasilhas com tampa os demais ingredientes, exceto os ingre-
dientes do suco. Todos os ingredientes devem ser guardados separadamente, 
na parte interna da geladeira por no máximo 15 horas em vasilhas de vidro 
ou plásticas com tampa.

6. O suco deve ser preparado na hora da oferta ao paciente (2ª refeição do dia).
7. Para cada refeição, juntar um quinto de cada ingrediente no liquidificador e ho-

mogeneizar bem. Assim, os ingredientes separados servirão para 5 refeições. 
8. O sal deverá ser adicionado na terceira e última refeição do dia.
9. A castanha deverá ser acrescentada somente na primeira refeição do dia.
10. Envasar a dieta em frasco próprio ou recipiente de vidro ou plástico higieni-

zado adequadamente. 

• Poderão ser utilizados sucos de frutas, verduras e legumes;
• Bater bem todos os ingredientes no liquidificador e oferecer por seringa logo 

após o preparo.

Sugestões de opções de sucos:
• Laranja com cenoura;
• Beterraba com laranja;
• Couve com limão;
• Agrião com laranja;
• Mamão com laranja;
• Melão com hortelã;
• Maçã, pêra, manga, melancia e outros.

Sucos laxativos (para “soltar” o intestino)
• Ameixa, cenoura, beterraba, laranja, mamão e verduras.

Sucos constipantes (para “prender” o intestino)
• Caju, goiaba, limão, maçã, pera.
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A dieta semiartesanal, a base alimentos, nem sempre apresenta a quantidade 
de nutrientes necessários para o bom funcionamento do organismo sendo neces-
sário o acréscimo de suplementos alimentares ou de vitaminas e minerais especí-
ficos. Assim, seu nutricionista poderá indicar alguns suplementos que possam ser 
necessários. 

SUPLEMENTAÇÃO15
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Eventuais substituições

ANOTAÇÕES16
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Outras recomendações
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Complicações/ Datas: 
(   ) Estase - __/__ /__
(   ) Náuseas e vômitos - __/__/__
(   ) Diarreia - __/__/__
(   ) Constipação - __/__ /__
(   ) Entupimento da sonda - __/__/__
(   ) Saída da sonda - __/__/__
(   ) Sem complicações - __/__ /__
Medidas dietéticas adotadas e resultados:
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Observações
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