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INTRODUCCIÓ  
El SONDATGE NASOGÀSTRICA consisteix 
en la introducció d'un tub de plàstic o 
cautxú flexible des de les fosses nasals fins 
a la cavitat gàstrica, té com a objectiu 
establir una via entre l'estómac i l'exterior 
amb finalitat preventiva i amb propòsits 
diagnòstics i/o terapèutics (aspiració del 
contingut gàstric, administració de 
substàncies com aliments i/o medicaments, 
evacuació de gasos i líquids, realització de 
rentats gàstrics...). 

 

 Aquest article se centra en les SNG de gran calibre, aquestes són 
les més utilitzades en pacients amb trastorns digestius i en 
pacients amb intoxicació medicamentosa agut.  



Les COMPLICACIONS que se’n deriven de la tècnica de col·locació tenen 

baixa incidència però si es valora únicament en pacients NO COL·LABORADORS, és a 
dir, pacients que es neguen a col·laborar en la tècnica d'inserció de la SNG (sigui 
quin sigui el motiu: demència senil, negació, trastorn psiquiàtric...), el nombre de 
complicacions augmenta exponencialment. 
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Dona de 76 anys portada per l'ambulància al servei de 
urgències, a la seva arribada desorientada i sense poder 
mantenir una conversa amb ella, difícil anamnesi.  



Els tècnics d'ambulància informen haver trobat 
blisters de medicació buits a la casa, en primera 

instància es valora el possible intent suïcida i s'inicia 
el tractament per IMA. 



CAS  
Amb les proves complementàries es detecta un síndrome 
coronari i es decideix passar a la pacient a la... 

 



 



 Ubiquem a la 
pacient en un BOX 





 

Al dia següent apareix un 
familiar de la pacient i explica 

que des de fa aproximadament 
15 dies la pacient inicia amb 
idees depressives i ideació 

suïcida, refereixen que aquella 
nit que estava sola es va 

prendre blisters de 5 
medicaments del marit 

(fenofibrat, trimetazidina, 
lorazepam, espironolactona i 

Sintrom®). 

 
 



Immediatament es decideix fer una interconsulta 
amb cirurgia sobre possibles problemes derivats de 
la coagulopatia de la pacient (INR de 10), la 
cirurgiana decideix col·locar una SNG amb propòsit 
diagnòstic per descartar l'hemorràgia digestiva 
alta. 

 



Per llavors, la pacient es troba conscient 
però desorientada, agitada i no 
col·labora, porta contenció mecànica per 
extracció i arrencament de sondes, 
catèters i diversos intents de saltar del llit. 
Per molt que s'intenta convèncer la 
pacient de la importància de la tècnica i 
demanar la seva col·laboració, la pacient 
no col·labora.  
 

Amb l'ajuda d'altres companys per 
subjectar i immobilitzar la pacient 
s'aconsegueix després de moltes 
dificultats i diversos intents col·locar la 
SNG i aspirar contingut gàstric per 
comprovar que no hi ha presència de 
sagnat actiu en la cavitat gàstrica. Es 
realitzen rentats gàstrics amb sèrum salí, 
amb recuperació del sèrum instil·lat. NO 
es va trobar evidència de sagnat agut 
digestiu.  



Figura 2: Radiografía portátil de tórax que nos muestra neumotórax a tensión derecho 

que evoluciona con mucha rapidez. 

En acabar es va observar que la pacient va iniciar un quadre de 
dispnea intensa, agitació i important treball respiratori (FR de 36x' i 
Saturació d'O2 de 65%). Es retira la SNG, s'inicia immediatament 
tractament i se li realitza una radiografia de tòrax urgent que mostra 
un PNEUMOTÒRAX A TENSIÓ DRET que se sospita que va ser 
secundari a la hiperpressió realitzada per la pacient durant les 
maniobres de col·locació de la SNG.  

 

Figura 1: Radiografia de tòrax realitzada al ingrés de la pacient 
en el servei d’urgències. 

Figura 2: Radiografia portàtil de tòrax on s'observa 
pneumotòrax a tensió dret que evoluciona amb molta 

rapidesa. 



OBJECTIUS  

Aquest succés clínic va generar diversos dilemes ètics i dubtes de les actuacions 
realitzades motivant el present estudi sobre aquest tema. 

 

Els OBJECTIUS del present estudi són: 
 

1)  Conèixer les diferents complicacions de la inadequada col·locació de la SNG. 

2)  Identificar mesures preventives per evitar aquestes complicacions. 

3)  Analitzar els dilemes ètics que planteja realitzar una tècnica en pacients no col·laboradors. 



MATERIAL I MÈTODES 
En aquesta revisió bibliogràfica s'ha realitzat un 
anàlisi documental d'articles publicats en 
revistes científiques. Per a la localització dels 
documents bibliogràfics es va utilitzar una 
exploració retrospectiva i sistemàtica en 
diverses bases de dades. 

 

CRITERIS D'INCLUSIÓ: 

Aquells estudis amb pacients no col·laboradors, portador de 
SNG o els que van tenir complicacions. 
 

CRITERIS D'EXCLUSIÓ: 

Es van excloure els articles de pacients pediàtrics i els escrits 
en altres llengües que no fossin la llengua castellana. 
 

MOSTRA: 21 articles de context nacional i internacional. 

 
 



TAULA  

En una TAULA vaig agrupar els articles utilitzats en aquesta revisió bibliogràfica 
pel conjunt d'informació que aporten en relació als objectius plantejats. 

 





RESULTATS  
Les diverses COMPLICACIONS que poden derivar-se d'una inadequada tècnica 
d'inserció de la SNG són:  
 

• Ocasionar sagnat, infecció, pneumotòrax, neumomediastí, emfisema subcutani, 
pneumonitis, vessament pleural, empiema causa de la infusió de nutrients i/o 
líquids, fístula broncopleural, hemotòrax, perforació d'esòfag i penetració 
intracranial.  

 

 

Els FACTORS DE RISC per a aquestes complicacions són:  
 

• Pacients poc col·laboradors, alteracions en l'estat mental, alteracions dels reflexos 
orofaringis, el traumatisme cranioencefàlic, pacients amb ventilació mecànica, 
sedació i/o paralitzats. 

 



Són diverses les accions que permeten corroborar la correcta posició d'una SNG, a 
continuació es citen per ordre de major fiabilitat les diferents maniobres de comprovació. 

 

1. La radiografia d'abdomen que permet confirmar la seva col·locació. 
 

2. Aspirar suaument per extreure el contingut gàstric. Si resulta positiu és un mètode molt 
fiable per confirmar la situació de la sonda a l'estómac. 
 

3. Connectar una xeringa amb 20cc d'aire a l'extrem de la sonda i col·locar el fonendoscopi 
sobre el quadrant superior esquerre de l'abdomen i al injectar l'aire immediatament 
sentirà un soroll sibilant o bombolleig que confirmarà la situació de la sonda a l'estómac.  

  

Tanmateix hi ha autors que anomenen a aquesta última maniobra de comprovació 
pseudoconfirmació, ja que això pot interpretar-se erròniament ja que influeix l'experiència 
del infermer/a per interpretar el que escolta, a més els sorolls peristàltics poden interferir 
amb el que s'escolta, així com també els sorolls respiratoris com raneres bronquials o sons 
de ventiladors i tubs toràcics. 

 

La prova anomenada del "got d'aigua" també és poc fidedigna de col·locació adequada, ja 
que l'aire pot provenir de l'estómac, per tant la literatura la cita però destaquen que 
actualment està en desús. 

+ 

 
_ 
 



Alternatives per EVITAR aquestes COMPLICACIONS: 

 

a) La col·locació sota visió directa amb un endoscopi o mitjançant laringoscòpia 
prèvia anestèsia local. 

 

b) La utilització de la fluoroscòpia en pacients d'alt risc. 
 

c) Taylor proposa una modificació de la maniobra d'inserció convencional d'una 
SNG. Es tractaria d'invertir la curvatura natural que té la sonda per venir 
doblegada dins de la seva bossa. D'aquesta manera, al introduir-la invertida, la 
punta de la sonda no se separa de la paret posterior de la faringe i entraria més 
vegades directament al esòfag. 



CONCLUSIÓ 

• Ocasionar sagnat 

• Infecció 

• Pneumotòrax 

• Neumomediastí 

• Emfisema subcutani 

• Pneumonitis 

• Vessament pleural 

• Empiema causa de la infusió de 
nutrients i/o líquids  

• Fístula broncopleural 

• Hemotòrax  

• Perforació d'esòfag  

• Penetració intracranial 

1. Com a resposta a l'objectiu plantejat de conèixer les 
diverses COMPLICACIONS que poden derivar-se d'una 
inadequada tècnica d'inserció de la SNG són:  



2. Per respondre la pregunta d'identificar les 
MESURES PREVENTIVES... 
 

Hem observat que no hi ha estudis sobre com facilitar la tècnica per evitar les 
complicacions potencialment greus.  

 

A més, aquesta situació es veu accentuada quan es tracta de pacients que es 
neguen i no col·laboren. Podem afirmar que sense la participació i col·laboració 
del pacient una tècnica relativament senzilla per al professional d'infermeria 
entrenat pot arribar a ser molt difícil i gairebé impossible la seva correcta 
col·locació.  

 

Potser en FUTURS ESTUDIS es podria plantejar tècniques psicològiques o 
tècniques de sedació en aquest tipus de pacients, no únicament amb l'objectiu de 
facilitar la tècnica sinó amb la finalitat de disminuir i evitar les complicacions. 

 



Aquests resultats han de servir per RECORDAR: 
 

 Que si ens trobem alguna resistència al pas de la sonda, el més prudent és 
retirar-la i tornar-ho a intentar, ja que segurament no està anant en bona 
direcció i és perillós forçar la seva entrada. 
 

 La inserció de la SNG no es tracta d'una tècnica d'infermeria si no d'un 
procediment del pacient que requereix de la nostra ajuda per guiar i realitzar-
lo de forma correcta. Per tant, si el pacient està de la nostra part sempre 
triomfarem en la tècnica. 
 

 Personalment recomano utilitzar la maniobra de Taylor en pacients amb risc. 
Encara que no hi ha estudis que demostrin la seva efectivitat es tracta d'una 
tècnica senzilla i podria aportar beneficis sense perills afegits. Per tant, futurs 
estudis podrien anar dirigits a estudiar l'efectivitat d'aquest mètode. 

 



3. Pel que fa als DILEMES ÈTICS... 
 

Basant-nos en els principis bioètics de BENEFICÈNCIA i NO MALEFICÈNCIA, sempre els riscos i 
beneficis per al pacient guiaran la nostra decisió. Si hi ha indicació mèdica de col·locació de SNG com 
a mètode diagnòstic o terapèutic i el pacient es nega a la col·locació, cal intentar convenç-se’l que és 
la millor solució o proposar una alternativa si és possible. Si continua negant-se, cal respectar la seva 
decisió si és competent o consultar la seva família en el cas que no ho sigui.  
 

D'altra banda, tampoc seria correcte fer entendre que la tècnica d'inserció de la SNG que és tan 
molesta i incomoda no té més finalitat que la de castigar pel seu intent de suïcidi, al contrariar, 
l'efecte que s'obtindria seria una major negació i rebuig a la tècnica, de manera que el pacient sortiria 
perjudicat amb una tècnica executada a la força, més traumàtica i dolorosa. 
 

Cada situació és diferent i en cada cas és el professional d'infermeria l'encarregat de valorar i actuar 
en conseqüència. 
 

 

Sempre hem de tenir com a OBJECTIU aconseguir una assistència satisfactòria per al pacient, per a 
això serà necessari no només una bona tècnica, sinó que precisa també d'una comunicació on 

l'actitud del professional sanitari hauria ser ferma i clara, mostrant empatia i escolta activa, oferint 
suport, evitar retrets i amenaces, explicant-li tot el procediment que farem i fer-lo partícip d’això. 

Explicar els nostres objectius en relació a les accions que realitzarem i sobre tot establir una relació 
de respecte. 

 

  



 

Moltes gràcies  


