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Resumo
A sonda de nutrição enteral é utilizada por pacientes impossibilitados de se
alimentar por via oral, devido a problemas para deglutir ou patologias e traumas
que atingem as vias alimentares. A sondagem pode ser nasogástrica ou
nasoenteral, sendo que as duas possuem cuidados específicos durante a
administração da alimentação ou medicação. No curso de Enfermagem do
Centro Universitário Autônomo do Brasil o acadêmico tem a oportunidade de
trabalhar com projetos assistenciais no hospital. A apresentação do projeto é
um método utilizado no processo de ensino aprendizagem do Estágio
Curricular Supervisionado II do 8º período do curso. Durante o período de
estágio, dos dias 20/08/2018 à 30/08/2018, percebeu-se a falta de realização
de alguns cuidados específicos a pacientes com sonda de alimentação.
Utilizando a ferramenta 6W-3H para desenvolvimento de ações que viabilizem
esse trabalho, será realizado uma orientação a equipe de enfermagem para
que realizem esses cuidados. As orientações serão realizadas por mim,
acadêmica de Enfermagem do 8º período, sob orientação da professora
supervisora de estágio, após a aprovação da enfermeira supervisora da
unidade de internação. Será aplicada durante o turno de trabalho das equipes
(diurnas e noturnas) na unidade de internação e não haverá custos para os
envolvidos. Participarão aproximadamente 5 enfermeiros e 26 técnicos de
enfermagem. Com esta ação espera-se que a quantidade de intercorrências
com sondas de alimentação diminua para um número aceitável de ocorrências
não resultantes de falta de cuidados. Não há outras considerações até o
momento, pois o projeto está em desenvolvimento de acordo com o
cronograma de estágio. Os demais resultados serão apresentados
posteriormente.
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