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MELLO, Gustavo Francisco de Souza e. Avaliação da gastrostomia 
endoscópica percutânea como procedimento ambulatorial em pacientes com 
câncer de cabeça e pescoço: viabilidade, complicações e impacto clínico do 
momento da realização (pré, per ou pós-tratamento). Dissertação (Mestrado em 
Oncologia) – Programa de Pós-Graduação em Oncologia, Instituto Nacional de 
Câncer, Rio de Janeiro, 2011. 
 

A gastrostomia endoscópica percutânea (GEP) é um método relativamente 
simples e seguro de acesso enteral para pacientes com disfagia. Esse procedimento 
é normalmente realizado durante internação hospitalar. A utilização da GEP como 
procedimento ambulatorial ainda não está bem estabelecida na literatura. Os 
objetivos principais desse estudo foram investigar a viabilidade e segurança da GEP 
ambulatorial e o impacto clínico do momento de realização do procedimento (pré, 
per ou pós-tratamento) em pacientes com câncer de cabeça e pescoço (CCP). Em 
ensaio clínico prospectivo não controlado, pacientes com CCP em bom estado geral 
foram selecionados e incluídos em um protocolo de acompanhamento de GEP 
ambulatorial. O estudo foi dividido em 2 partes sequenciais e complementares, a 
primeira para avaliação da taxa de sucesso e de complicações precoces do 
procedimento, e a segunda para avaliação da taxa global de complicações em 
relação ao momento do tratamento. Na primeira parte do estudo, foram selecionados 
136 pacientes. Três pacientes foram excluídos do estudo no pré-operatório, 4 foram 
hospitalizados pós-procedimento e 129 (94,8%) receberam alta hospitalar 3 horas 
após o procedimento. A taxa de complicações menores foi de 17,6% (dor local 7,4%; 
infecção de ferida 6,6%; dor abdominal 2,9%; hematoma 0,7%). Complicações 
maiores ocorreram em 2,2% (sepultamento do retentor interno da sonda 1,5%; saída 
acidental precoce da sonda 0,7%) dos procedimentos. Não houve óbitos. Na 
segunda fase do estudo, um total de 201 pacientes foram submetidos à GEP 
ambulatorial, sendo 58 (28,9%) pré-tratamento, 48 (23,9%) durante o tratamento e 
95 (47,5%) pós-tratamento para a doença de base. Houve complicações em 55,7% 
dos pacientes no acompanhamento de longo prazo (precoces em 16,9% e tardias 
em 49,8%; maiores em 6,5% e menores em 55,2%). As taxas de complicações 
foram semelhantes às descritas para pacientes hospitalizados. A avaliação das 
variáveis estudadas (faixa etária, sexo e momento da realização da GEP) não 
mostrou associação com a taxa de complicações totais (precoces ou tardias, 
menores ou maiores). Não houve diferença significativa nas taxas de complicações 
das GEPs realizadas no pré, per ou pós-tratamento. A realização ambulatorial de 
GEP é viável e segura em pacientes com CCP em boas condições clinicas. 
Internações desnecessárias são evitadas e os custos hospitalares são reduzidos.  
                                                              
Palavras-chave: Gastrostomia endoscópica percutânea. Câncer de cabeça e 
pescoço. Procedimento ambulatorial. 
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Percutaneous endoscopic gastrostomy as an ambulatory procedure for 
head and neck cancer outpatients: viability, complications and treatment 
timing clinical impact. 

 
Percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) is a relatively simple and safe 

method of providing enteral access for patients with dysphagia. The procedure is 
usually performed in hospitalized patients. The use of PEG as an outpatient 
procedure has not been well established in the literature. The main objectives of this 
study were to investigate the feasibility and safety of outpatient PEG, and the clinical 
impact of the timing of the procedure (pre, peri or post-treatment) in a selected group 
of head and neck cancer (HNC) patients. In this prospective clinical study, HNC 
subjects in good condition were selected and enrolled in a close protocol of 
outpatient PEG. The study was divided into 2 sequential and complementary parts, 
the first part to evaluate the success rate and early complications, and the second 
part to evaluate the overall complication rate in relation to treatment timing. At the 
first part of the study, 136 patients were selected. Three patients were excluded 
preoperatively, four were hospitalized after the procedure and 129 (94.8%) were 
discharged three hours after the procedure. The rate of minor complications was 
17.6% (local pain 7.4%, wound infection 6.6%, abdominal pain 2.9%, hematoma 
0.7%). Major complications occurred in 2.2% (buried bumper syndrome 1.5%, 
accidental early tube dislodgment 0.7%). There was no mortality. At the final part of 
the study, a total of 201 patients underwent ambulatory PEG, 58 (28.9%) 
pretreatment, 48 (23.9%) during treatment and 95 (47.5%) after treatment for the 
underlying malignant disease. There were complications in 55.7% of patients in the 
long-term follow-up (16.9% early and 49.8% late, 6.5% major and 55.2% minor). 
Complication rates were similar to those described for hospitalized patients. The 
evaluation of clinical-demographic variables (age, sex and timing of PEG) was not 
associated with significant statistical difference for complication rates (early or late, 
major or minor). There was also no significant statistical difference for the 
complication rates of pre, peri or post-treatment PEGs. Ambulatory PEG is viable and 
safe in HNC patients in good clinical condition. Unnecessary admissions are avoided 
and costs of hospitalization are reduced.  
 
Keywords: Percutaneous endoscopic gastrostomy. Head and neck cancer. 
Outpatient. 
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A gastrostomia endoscópica percutânea (GEP) é um procedimento 

endoscópico-cirúrgico que visa primariamente oferecer acesso alimentar prolongado 

para pacientes que apresentam o trato gastrointestinal (TGI) íntegro e funcional, mas 

que são incapazes de manter uma ingesta calórica oral adequada (GAUDERER 

2002). 

De uma técnica endoscópica originalmente concebida para fornecimento de 

suporte alimentar em pacientes pediátricos, atualmente sua utilização é, na maior 

parte dos casos, indicada para pacientes idosos com quadros de neuropatia 

degenerativa ou de origem vascular (GAUDERER 2002, LÖSER e cols 2005). 

Geralmente a GEP é realizada durante o período de hospitalização de 

pacientes previamente internados por alguma condição clínica ou cirúrgica de base 

e que apresentam, no decorrer do seu tratamento, necessidade de colocação de um 

acesso enteral para administração de suporte nutricional (HULL e cols 1993, 

CHOUDHRY e cols 1996). Pacientes com indicação de GEP em acompanhamento 

domiciliar (“home-care”) ou internação em clínicas de apoio são hospitalizados 

especificamente para a realização do procedimento, permanecendo internados por 

pelo menos 24 a 72 horas, em observação pós-operatória, antes do retorno ao local 

de origem. 

Na prática médica habitual, o início da alimentação ocorre em torno de 12 a 24 

horas após a realização da GEP, comumente apenas na manhã seguinte ao 

procedimento. Esta rotina implica, portanto, na necessidade de suporte 

hídricocalórico intravenoso (IV) até que seja iniciada a utilização da sonda para 

administração da dieta (CHOUDHRY e cols 1996). 

Entretanto, estudos mais recentes sobre GEP demonstraram a segurança do 

início precoce da nutrição, sem aumento de complicações relacionadas ao 

procedimento (BECHTOLD e cols 2008). Esta constatação permitiu uma mudança 

na abordagem tradicionalmente utilizada em relação ao procedimento, com a 

possibilidade de realização ambulatorial da gastrostomia, sem necessidade de 

internação hospitalar.  

1 - INTRODUÇÃO 



Até o momento, apenas alguns poucos estudos, todos retrospectivos e com 

pequeno número de pacientes, avaliaram a viabilidade e a segurança da execução 

ambulatorial de GEP em pacientes com boas condições clínicas (STERN 1986, 

LARSON e cols 1987, KURCHIN & KORNFIELD 1989, CULLADO e cols 1990, 

MANDAL e cols 2000, DUBAGUNTA e cols 2002, WILHELM e cols 2010). Por este 

motivo, a realização da GEP como procedimento ambulatorial ainda não foi 

claramente estabelecida, na literatura médica, como rotina aplicável na prática 

clínica regular. 

Pacientes portadores de neoplasias de cabeça e pescoço que, apesar da 

doença, apresentam um estado geral ainda preservado, representam um dos grupos 

de pacientes no qual a abordagem ambulatorial para GEP encontra uma clara 

indicação. Esta população específica de pacientes, quando bem selecionada, pode 

reunir tanto a necessidade de acesso alimentar enteral prolongado quanto as 

condições clínicas e sociais favoráveis para a realização do procedimento, sem 

necessidade de internação. 

Os primeiros trabalhos na língua inglesa abordando a utilização da GEP 

especificamente em pacientes com câncer de cabeça e pescoço (CCP) foram 

publicados no fim da década de 1980, por Ruppin e Lux, Shike e colaboradores e 

Hunter e colaboradores (RUPPIN & LUX 1986, SHIKE e cols 1989, HUNTER e cols 

1989). Passados pouco mais de 20 anos desta experiência inicial, o papel da GEP 

como via de acesso alimentar para pacientes com CCP já se encontra bem 

estabelecido na prática clínica. O procedimento pode ser realizado antes, durante ou 

após o tratamento para a neoplasia, sob sedação consciente no centro endoscópico 

ou sob anestesia geral quando feito no momento da ressecção cirúrgica da lesão 

(CUNLIFFE e cols 2000). 

Devido ao crescente volume de pacientes portadores de CCP com 

necessidade de suporte nutricional, além da preocupação com custos de internação, 

baixa disponibilidade de leitos hospitalares, períodos de hospitalização prolongados 

e necessidade de otimizar o estado nutricional dos pacientes antes do início do 

tratamento, existe a necessidade cada vez maior de se buscar alternativas que 

permitam melhorar o fluxo institucional de atendimento para estes casos.  

Em nossa instituição, anteriormente já havíamos apresentado uma experiência 

limitada, mas satisfatória, em alguns casos esporádicos de pacientes com CCP que 

foram submetidos a GEP em nível ambulatorial, sem complicações significativas 



(dados não publicados). O aumento da demanda por gastrostomias para esta 

população resultou na criação de um protocolo de estudo clinico prospectivo, em 

nosso serviço, para avaliação da segurança e viabilidade da realização da GEP 

ambulatorial em pacientes sem necessidade de internação hospitalar. Este estudo, 

originado de uma questão institucional do dia a dia, buscou responder a um 

questionamento com implicações práticas e imediatas que poderiam resultar em 

avanços significativos nos procedimentos aplicados em nossa rotina diária. Foi neste 

contexto que o desenvolvimento do protocolo de estudo clínico evoluiu, de maneira 

natural e quase automática, para o projeto de Dissertação de Mestrado apresentado 

e aprovado no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Oncologia do Instituto 

Nacional de Câncer (PPGO / INCA). 

O estabelecimento da viabilidade da GEP como um procedimento ambulatorial, 

demonstrando que o método pode ser realizado de maneira segura e efetiva em um 

grupo selecionado de pacientes com CCP, pode determinar um substancial impacto 

clínico e econômico na abordagem destes pacientes e para a reformulação das 

rotinas institucionais em hospitais especializados no atendimento oncológico. Além 

disso, a definição do momento mais adequado para a realização do procedimento 

(pré, per ou pós-tratamento da doença de base) também pode contribuir, de maneira 

significativa, para a otimização do atendimento dos pacientes portadores de CCP. 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

 

2.1. Evolução histórica da gastrostomia: 

 
A gastrostomia é uma das mais antigas cirurgias abdominais atualmente em 

uso. Ela consiste na colocação de uma sonda no estômago, através da criação de 

um trato fistuloso cirúrgico entre a parede gástrica e a parede abdominal, permitindo 

a introdução de alimentos diretamente na luz gástrica, ou a sua descompressão 

(WOLLMAN e cols 1995, VANEK 2003).  

A idéia de uma gastrostomia cirúrgica eletiva para alimentação foi proposta 

inicialmente em 1837 por Egeberg, um cirurgião da marinha norueguesa. Desde a 

descrição da primeira gastrostomia cirúrgica, realizada pelo cirurgião francês 

Seddilot, inicialmente em cães (em 1845) e posteriormente em um ser humano (em 

1849), todos os casos resultaram em óbito pós-operatório dos pacientes, causado 

invariavelmente por peritonite. Há controvérsia, na literatura, sobre o autor do 

primeiro procedimento a ser completado com resultado favorável. As primeiras 

gastrostomias a serem realizadas com sucesso são creditadas a Jones (em 1875), 

Verneuil (em 1876), Schoenborn (em 1876) e Trendelemburg (em 1877) (MAMELL 

1989, WOLLMAN e cols 1995, SAFADI e cols 1998). 

As três principais técnicas de gastrostomia cirúrgica (ou aberta) atualmente 

utilizadas são as de Stamm (1894), de Witzel (1891) e de Janeway (1913) 

(GEORGESON & OWINGS 1998, VANEK 2003). Elas apresentam, em comum, a 

fixação da parede gástrica anterior na parede abdominal para reduzir o risco de 

separação do trato da gastrostomia e o extravazamento intraperitoneal do conteúdo 

gástrico, mas diferindo no modo de construção do trato fistuloso para a passagem 

da sonda. 

A realização de gastrostomia cirúrgica implica na necessidade de uma 

laparotomia, frequentemente sob anestesia geral, o que limita seu uso em pacientes 

em condições clínicas precárias (URBAN & TERRIS 1997, GEORGESON & 

OWINGS 1998). Embora as técnicas cirúrgicas de gastrostomia sejam relativamente 

simples, elas têm um grande potencial para causar complicações evolutivamente 

complexas e fatais (GEORGESON & OWINGS 1998). 

2 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 



Até o fim da década de 1970, a principal alternativa para a nutrição enteral em 

pacientes com contra-indicação de gastrostomia cirúrgica era o uso de sonda 

nasoenteral (SNE) ou nasogástrica (SNG). Entretanto, o uso prolongado ou 

permanente da SNE está associado com várias complicações, tais como irritação 

laríngea, refluxo gastroesofágico persistente, esofagite, necrose alar nasal e sinusite 

(McCLAVE & CHANG 2003). Além disso, a sonda tem efeito estético e social 

insatisfatório e, por conta de seu pequeno calibre, obstrui com facilidade e é 

removida acidentalmente com frequência (RAYNOR e cols 1999). 

O procedimento da GEP teve sua origem conceitual no Children´s Hospital, na 

Filadélfia (EUA), onde o Dr. Michael W. L. Gauderer, um cirurgião pediátrico em seu 

período de treinamento (de 1976 a 1978), impressionado pelo crescente número de 

crianças com disfagia encaminhadas para realização de gastrostomias cirúrgicas, 

buscava um método alternativo para obtenção de acesso enteral minimamente 

invasivo e com menor morbidade. Ele notou que a insuflação do estômago, durante 

as endoscopias, determinava uma justa aposição da parede gástrica anterior com a 

parede abdominal, além de deslocar o fígado lateral e cranialmente e o cólon para 

baixo. Pela abordagem endoscópica, esta manobra poderia permitir a passagem de 

um cateter do estômago para o exterior, utilizando a técnica de Seldinger, e a 

realização de uma gastrostomia sem a necessidade de laparotomia (GAUDERER 

2002). 

Entretanto, foi apenas após sua transferência para Cleveland (Ohio, EUA), em 

1978, onde foi trabalhar no Rainbow Babies and Children´s Hospital of University 

Hospitals, que o Dr. Gauderer pode colocar em prática o procedimento que havia 

anteriormente idealizado. A primeira GEP da história foi realizada no dia 12 de junho 

de 1979, em um bebê de 4 meses e meio de idade, e teve como auxiliares o Dr. 

Jeffrey L. Ponsky (endoscopista), o Dr. James Bekeney (cirurgião residente) e o Dr. 

Robert J. Izant Jr (chefe da cirurgia pediátrica). O procedimento foi feito sob sedação 

e analgesia IV, sendo considerado um sucesso (GAUDERER 2002). O relato da 

inovadora técnica foi publicado em 1980 (GAUDERER e cols 1980) e obteve uma 

grande e imediata divulgação, principalmente entre os gastroenterologistas (Figura 

1). 

Uma curiosidade aproxima nosso país deste evento histórico, que resultou no 

desenvolvimento de um procedimento endoscópico que hoje é largamente realizado 

em todo o mundo. O Dr. Gauderer, alemão de nascimento, passou a sua infância e 



juventude no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, tendo cursado e se 

formado (em 1968) pela Faculdade de Medicina na Universidade do Brasil (atual 

UFRJ), antes de sua transferência para a Alemanha (1970) e posteriormente para os 

EUA (1976), onde foi fazer a especialização em cirurgia pediátrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Artigo original de publicação da GEP. As anotações 
manuscritas são de autoria do próprio Dr. Michael Gauderer. 

 

A partir do início da década de 1980 foram introduzidas diversas outras 

técnicas e variantes de gastrostomia percutânea por via endoscópica, sem 

necessidade de laparotomia, realizadas com o paciente sob sedação consciente 

(GAUDERER e cols 1980, HASHIBA 1980, SACHS e cols 1983, RUSSELL e cols 

1984).  

Mais recentemente, a gastrostomia radiológica percutânea (GRP), método 

descrito pela primeira vez por Preshaw em 1981 (PRESHAW 1981), vem sendo 

utilizada como método alternativo, principalmente em pacientes com neoplasia de 

cabeça e pescoço, com taxas de sucesso semelhantes as da GEP (BEAVER e cols 

1998, MARCY e cols 2000, NEEFF e cols 2003, SILAS e cols 2005, GRANT e cols 

2009). Da mesma maneira, houve também um grande desenvolvimento das técnicas 

cirúrgicas minimamente invasivas, com a realização da gastrostomia laparoscópica 

em 1991 (EDELMAN e cols 1991, GEORGESON & OWINGS 1998). 



Apesar do desenvolvimento das técnicas radiológicas e laparoscópicas para 

acesso enteral, a prática clínica tem demonstrado que a GEP é um procedimento 

seguro, de rápida realização, relativamente não invasivo e de menor custo que a 

gastrostomia cirúrgica, sendo também muito mais disponível que a GRP (HIMAL & 

SCHUMACHER 1987, LAASCH e cols 2003, NEEFF e cols 2003, VANEK 2003, 

BANKHEAD e cols 2005, GRANT e cols 2009). Estas condições determinaram uma 

disseminação quase universal e a popularização da aplicação da GEP em vários 

cenários clínicos nos quais a administração de dieta enteral de crianças e adultos se 

faz necessária (VANEK 2003). 

Como registro de fato histórico, em agosto de 2005 foi realizado, aqui no Rio de 

Janeiro, o Simpósio Internacional Comemorativo dos 25 Anos da Gastrostomia 

Endoscópica Percutânea, evento organizado pela SOBED-RJ (Sociedade Brasileira 

de Endoscopia Digestiva, Estadual do Rio de Janeiro), para o qual foram convidados 

o Dr. Gauderer (vindo dos EUA) e o brasileiro Dr. Kiyoshi Hashiba (de São Paulo), 

que foram os dois médicos responsáveis pelas primeiras descrições de métodos de 

GEP na literatura (GAUDERER e cols 1980, HASHIBA 1980) (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Dr. Kiyoshi Hashiba (SP) e Dr. Michael Gauderer (EUA), os 
médicos pioneiros da GEP, no Simpósio Internacional da SOBED-RJ, 
realizado no Rio de Janeiro, em 2005. 

 



2.2. A história da GEP no HC I / INCA: 

 

O primeiro procedimento de GEP no HC I / INCA foi realizado pelo Dr. Gilberto 

Reynaldo Mansur, médico endoscopista da instituição (e atual chefe da Seção de 

Endoscopia Digestiva), no ano de 1986. O procedimento teve lugar na Sala de 

Endoscopia, então localizada no centro cirúrgico do hospital. Na época, foi utilizado 

um kit artesanal para a colocação do acesso alimentar, já que ainda não era 

disponível o kit industrializado no mercado nacional. 

Nos primeiros anos que se seguiram à introdução da técnica em nossa 

instituição, talvez em parte por culpa da utilização de precários kits de sondas 

artesanais (adaptados a partir de sondas de Foley® modificadas) e em parte devido 

ao pouco interesse ou aceitação pelos diversos serviços clínicos e cirúrgicos do 

hospital, a GEP seguiu sendo indicada de maneira tímida e limitada, sendo 

principalmente colocada em pacientes neuropatas e em estado terminal, em casos 

esporádicos anualmente, até meados da década de 1990. 

De 1996 a 1999 a GEP manteve uma baixa demanda institucional. Foi a partir 

do início da década de 2000 que se deu o início da popularização e disseminação de 

seu uso em nosso hospital, face ao início da aquisição regular de kits 

industrializados de GEP. A disponibilidade dos kits facilitou a realização do 

procedimento e permitiu um maior número de marcações de gastrostomias 

endoscópicas percutaneas, possibilitando uma grande divulgação do procedimento e 

aceitação de suas vantagens sobre a SNE e a gastrostomia cirúrgica, principalmente 

pelos serviços de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Oncologia Clínica, Neurocirurgia e 

Cuidados Paliativos. 

Atualmente, a principal população encaminhada para colocação de GEPs no 

INCA é composta por pacientes portadores de CCP (cerca de 3/4 dos casos), 

seguida pelos pacientes com déficits neurológicos (por doença maligna do SNC e 

sequelas pós-tratamento). São raras as indicações de GEPs para descompressão 

paliativa do TGI, mas o numero de procedimentos em crianças vem aumentando 

gradualmente. 

Entre 1996 e 2009 foram realizados um total de 656 procedimentos de GEP na 

Seção de Endoscopia Digestiva do HC I / INCA, sendo que 548 (83,5%) deles 

apenas nos últimos 5 anos (Tabela 1). 

 



    Tabela 1 - GEP no HCI / INCA (Produção mensal / anual de 1996 a 2009): 

Ano 
Mês 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Janeiro - - - - - - - 5 - 5 11 15 6 11 

Fevereiro - 1 - - - - - - - 2 11 2 10 10 

Março - 1 - - 1 2 4 1 - 5 12 6 10 8 

Abril - - - - - - - 4 - 13 4 10 10 13 

Maio - - - - - - - 6 2 9 14 7 13 12 

Junho - 1 - - - 2 1 4 5 4 7 6 12 17 

Julho - - - 1 - 3 1 2 4 4 15 10 14 18 

Agosto - - - 1 - 2 1 1 3 6 13 12 6 15 

Setembro - - - - - 2 5 - 8 10 7 4 8 12 

Outubro - 2 - - 2 - 2 - 6 7 6 4 14 8 

Novembro 2 - - - 3 - - - 6 2 11 7 7 8 

Dezembro 2 1 - - 1 1 4 - 2 9 4 7 12 13 

TOTAL 4 6 - 2 7 12 18 23 36 76 115 90 122 145 

GEP: gastrostomia endoscópica percutânea; 
HC I: Hospital do Câncer I; 
INCA: Instituto Nacional de Câncer. 

 

 

2.3. Indicações de GEP: 
 
 Diversas publicações, na forma de consensos e diretrizes organizados por 

sociedades médicas e de nutrição dos EUA e Europa (ASGE, ASPEN, BAPEN, 

BSG, ESPEN), abordam as indicações da GEP (AUGUST e cols 2002, EISEN e cols 

2002b, STROUD e cols 2003, LÖSER e cols 2005). 

Embora a principal indicação da GEP, na prática clínica diária, seja relacionada 

com a administração de alimentação enteral de longo prazo para pacientes com 

disfagia, sua aplicação em diversas condições ou situações não associadas 

especificamente ao suporte nutricional determinou a expansão do espectro de 

indicações deste procedimento (GAUDERER 2002) (Quadro 1). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Quadro 1 - Indicações de GEP. 
AVE: acidente vascular encefálico; TCE: traumatismo cranioencefálico; GEP: gastrostomia endoscópica 
percutânea; SIDA: síndrome de imunodeficiência adquirida; SNC: sistema nervoso central. 

 

2.3.1. GEP para suporte nutricional enteral 

A utilização mais comum da GEP visa a obtenção de uma via de acesso para 

nutrição enteral prolongada de pacientes com condições clínicas agudas ou crônicas 

que apresentem desnutrição ou risco nutricional (SAFADI e cols 1998). 

A GEP deve ser considerada em pacientes que apresentem o TGI íntegro e 

funcional, mas que sejam incapazes de ingerir uma quantidade de calorias suficiente 

para suprir suas demandas metabólicas (EISEN e cols 2002b). Além desta 

prerrogativa inicial, deve ser também levada em consideração uma necessidade de 

suporte nutricional por um período que seja superior a 3 ou 4 semanas (SAFADI e 

cols 1998, RAFFERTY & THAM 2010). 

As indicações mais frequentes para a colocação de GEP são determinadas por 

alterações no mecanismo de deglutição secundárias a disfunções (benignas ou 

 
INDICAÇÕES DE GEP 

 
 
Suporte nutricional enteral: 
Por disfagia: 

     Disfunção neurológica benigna: neuropatias, Parkinson, quadros demenciais, AVE, TCE 

     Disfunção neurológica maligna: tumores do SNC, lesões metastáticas e sequelas do tratamento 

     Traumatismo de face e mandíbula 

     Doenças malignas obstrutivas do trato aerodigestivo: tumores de cabeça e pescoço e esôfago 

Sem disfagia: 

Condições catabólicas: grandes queimados, SIDA, fibrose cística, doença cardíaca congênita 

Necessidade de suplementação nutricional: síndrome do intestino curto, Crohn, má-absorção 

 

Descompressão gástrica / gastrointestinal crônica: 
     Obstrução intestinal por tumor ou carcinomatose peritoneal 

     Gastroparesia e gastrectasia 

 

Outros: 

     Readministração de secreção biliar: fístulas biliocutâneas 

     Administração de medicamentos impalatáveis ou não toleráveis 

     Fixação de volvo gástrico ou herniação 

     Dilatação e colocação de próteses esofágicas 

     Permitir acesso para terapêutica intraluminal 

 



malignas) do sistema nervoso central (SNC) ou decorrentes de lesões neoplásicas 

obstrutivas do trato aerodigestivo superior (orofaringe, laringe, hipofaringe ou 

esôfago) (PONSKY & GAUDERER 1989, LÖSER e cols 2005).  

Menos comumente, a colocação de GEP pode ser necessária para pacientes 

com disfagia causada por traumatismos de face, mandíbula ou cranioencefálico 

(TCE). Além disso, a GEP também pode ser indicada para pacientes que, mesmo 

sem disfagia, apresentam doenças crônicas que necessitem de suplementação 

nutricional (síndrome do intestino curto, doença de Crohn, síndromes de má-

absorção) ou pacientes com condições catabólicas agudas ou crônicas que 

requerem suporte nutricional complementar (grandes queimados, SIDA, fibrose 

cística, doença cardíaca congênita) (SAFADI e cols 1998, LÖSER e cols 2005).  

 

2.3.2. GEP para descompressão do TGI 

Um aplicação alternativa da GEP visa a descompressão gastrointestinal 

paliativa (SAFADI e cols 1998). A GEP pode ser indicada para descompressão 

gástrica crônica em pacientes com distúrbios motores (atonia gástrica), obstrução 

benigna (bridas ou obstrução do trato de saída gástrico em pacientes sem condições 

cirúrgicas) ou maligna (carcinomatose peritoneal, tumores obstrutivos, congelamento 

pélvico) do TGI. 

 

2.3.3. Outras indicações de GEP 

Indicações menos comuns da GEP compreendem a administração de 

medicamentos impalatáveis, recirculação de bile, fixação gástrica em casos de volvo 

ou hérnias diafragmáticas, facilitar o acesso para dilatação retrógrada ou 

anterógrada de esôfago ou hipofaringe, colocação de próteses esofágicas em casos 

especiais e fornecer acesso gástrico para aplicação de técnicas terapêuticas 

intraluminais (PONSKY & GAUDERER 1989, SAFADI e cols 1998, LÖSER e cols 

2005). 

 

 

2.4. Contra-indicações da GEP: 
 
 As contra-indicações da GEP também são abordadas nos consensos e 

diretrizes publicados pelas sociedades especializadas (ASGE, ASPEN, BAPEN, 



BSG, ESPEN) (AUGUST e cols 2002, EISEN e cols 2002b, STROUD e cols 2003, 

LÖSER e cols 2005). 

Diversas condições, relacionadas com o estado geral do paciente, 

comorbidades, anormalidades anatômicas ou outros fatores, podem impossibilitar 

(ou dificultar) definitivamente (contra-indicações absolutas) ou momentaneamente 

(contra-indicações relativas) a realização da GEP (Quadro 2). 
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Quadro 2 - Contra-indicações da GEP. 
EDA: endoscopia digestiva alta; GEP: gastrostomia endoscópica percutânea. 

 

 

 
CONTRA-INDICAÇÕES DE GEP 

 
 
Absolutas: 

     Recusa do paciente 

     Doenças em fase terminal 

     Coagulopatia grave ou não compensada 

     Contra-indicação para realização de EDA 

     Impossibilidade de passagem do endoscópio para o estômago 

     Impossibilidade de estabelecer um trato (pertuito) seguro 

     Estômago intratorácico 

     Ausência de motilidade intestinal 

      

Relativas: 
     Hepatopatia e hipertensão portal 

     Distúrbios de coagulação tratáveis 

     Ascite maciça 

     Diálise peritoneal 

     Peritonite 

     Hepatomegalia 

     Varizes esofagogástricas 

     Hérnia hiatal volumosa 

     Gastrectomia subtotal 

     Obesidade mórbida 

     Cirurgia abdominal prévia em andar supramesocólico 

     Lesões ulceradas, infiltrativas ou infectadas em parede abdominal, no local da punção 

     Fístula esofágica 

     Fístula proximal de intestino delgado 

      



2.4.1. Absolutas 

Dentre as contra-indicações absolutas para realização de GEP incluem-se a 

recusa do paciente, as obstruções completas do trato aerodigestivo superior que 

impossibilitam o acesso ao estômago, a impossibilidade de conseguir a correta e 

segura aposição da parede anterior gástrica com a parede abdominal, as 

coagulopatias não corrigidas e uma expectativa curta de sobrevida (EISEN 2002b, 

LÖSER e cols 2005). A presença de obstrução intestinal pode representar uma 

contra-indicação para GEP, caso o objetivo do procedimento seja o de fornecimento 

de suporte nutricional enteral e não apenas descompressão. Por fim, condições que 

contra-indiquem a realização de exames endoscópicos também impossibilitam a 

colocação de uma GEP. 

 

2.4.2. Relativas 

Contra-indicações relativas (corrigíveis, reversíveis ou temporárias) podem ser 

caracterizadas por uma condição clínica de momento que não permita a realização 

imediata do procedimento, ou então por condições anatômicas ou funcionais que 

podem determinar dificuldade em casos específicos. São representadas, no primeiro 

caso, por hepatopatias descompensadas, distúrbios de coagulação tratáveis, 

peritonite, curso de diálise peritoneal e presença de ascite maciça. No segundo 

grupo, a GEP pode ser tecnicamente dificultada (mas não necessariamente 

impedida) por hepatomegalia, presença de varizes esofagogástricas, presença de 

cateter de derivação ventriculoperitoneal, obesidade mórbida, hérnia hiatal 

volumosa, cirurgias prévias em andar superior do abdome e gastrectomias subtotais 

(SAFADI e cols 1998, LÖSER e cols 2005). A presença de lesões ulceradas, 

infiltrativas ou infectadas na parede abdominal ou gástrica, no local da punção, 

também pode ser considerada como contra-indicação relativa, pois estas condições 

podem ser tratadas (quando condições benignas) ou abordadas dentro de um 

contexto paliativo (quando malignas) (LÖSER e cols 2005).  

A colocação de uma sonda de GEP pode não ser apropriada em um paciente 

que apresente degradação rapidamente progressiva de sua condição clínica 

associada à doença incurável (caracterizando o tratamento fútil) ou quando o retorno 

da alimentação por VO é esperado em um tempo inferior a 4 semanas, pois o 

emprego de SNE neste período pode resultar em desfecho semelhante. Fístulas 



traqueoesofágicas também são mais adequadamente abordadas através da 

colocação de próteses metálicas autoexpansíveis, que além de permitir a 

administração da dieta, resolve o primordial problema da broncoaspiração. A idade, 

em seus extremos, não se caracteriza como contra-indicação ao procedimento 

(SAFADI e cols 1998).  

 

 

2.5. A GEP e suas diferentes técnicas: 
 

Desde a introdução da GEP, primeiramente descrita por Gauderer e 

colaboradores em 1980, este procedimento tornou-se o padrão ouro para 

administração de suporte nutricional enteral de longo prazo (GAUDERER e cols 

1980, THAM e cols 1997, GAUDERER 2002).  

Três técnicas principais para realização de GEP são descritas (PONSKY e cols 

1989, SAFADI e cols 1998, MATHUS-VLIEGEN 2000, VANEK 2003). A técnica de 

tração (Gauderer-Ponsky), descrita em 1980, é o método original e mais 

amplamente utilizado para realização de gastrostomia (GAUDERER e cols 1980). O 

método de pulsão (Sachs-Vine), descrito em 1983, difere do método de tração pelo 

fato da sonda ser empurrada (e não puxada) por sobre um fio guia através da 

cavidade oral, esôfago, estomago e parede abdominal (SACHS e cols 1983). No 

método de introdução ou punção (Russell), descrito em 1984, um fio-guia é 

posicionado por punção no estômago, sob visualização endoscópica, e então o trato 

é dilatado seriadamente para permitir a introdução da sonda balonada através da 

parede abdominal para o estômago, utilizando uma bainha descascável (RUSSELL 

e cols 1984). Além disso, foram também desenvolvidas variantes técnicas utilizando 

trocártes introdutores de sondas associados ao uso de dispositivos para sutura 

(gastropexia endoscópica) das paredes gástrica e abdominal (HASHIBA 1980, 

CAMPOLI e cols 2009, GIORDANO-NAPPI 2009). 

A comparação das diferentes técnicas endoscópicas mostrou que todas são 

equivalentes em termos de segurança, morbidade e sucesso no posicionamento da 

sonda (FERNANDEZ e cols 1995, HOGAN e cols 1986, KOZAREK e cols 1986, 

AKKERSDIJK e cols 1995). Quando confrontados os 3 métodos, o de introdução, 

embora mais difícil tecnicamente, por ser o único que evita a passagem transoral da 

sonda, em teoria poderia apresentar a vantagem de diminuir as taxas de infecção do 



estoma ou, no caso de pacientes portadores de CCP, reduzir a chance de implante 

metastático no local de punção da PEG (DEITEL e cols 1988, TUCKER e cols 2003, 

MAETANI e cols 2003, FOSTER e cols 2007). Apesar destas considerações, os 

dados da literatura são conflitantes na comparação dos resultados obtidos. 

Não existe consenso, na literatura, sobre qual é o melhor ou mais adequado 

método para realização da GEP. A escolha provavelmente deve levar em 

consideração fatores como preferência e experiência pessoal com determinada 

técnica pelo médico endoscopista, disponibilidade de material, doença de base e 

quadro clínico do paciente. 

 

 

2.6. Momento para início da alimentação pós-procedimento: 
 

Na prática clínica habitual, para realização da GEP é necessária a internação 

dos pacientes, com períodos de hospitalização que variam de 1 a 7 dias (WERLIN e 

cols 1994). Normalmente, entretanto, o procedimento é feito em pacientes 

previamente internados por outras condições clínicas, e que no decorrer da doença 

necessitam de suporte enteral prolongado. Geralmente a infusão da dieta é iniciada 

12 a 24 horas após o procedimento (CHOUDHRY e cols 1996), devido ao receio de 

extravazamento do conteúdo gástrico para a cavidade peritoneal ou de 

broncoaspiração.  

Contudo, recentemente alguns trabalhos já demonstraram que o inicio da 

alimentação enteral precocemente após a GEP não apresenta maiores 

complicações quando comparada com o início tardio, o que torna desnecessária a 

reposição volêmica ou suporte calórico por via parenteral (WERLIN e cols 1994, 

NOLAN e cols 1994, CHOUDHRY e cols 1996, McCARTER e cols 1998, 

DUBAGUNTA e cols 2002, STEIN e cols 2002).  

Uma meta-análise publicada em 2008, incluindo 6 estudos randomizados num 

total de 467 pacientes, mostrou não haver diferença estatisticamente significativa 

entre o inicio precoce (< 4 horas) ou tardio da alimentação, em relação às 

complicações (menores e maiores) ou mortalidade (nas primeiras 72 horas). Apesar 

do volume residual gástrico durante o primeiro dia ter sido maior com o inicio 

precoce da alimentação, não houve correlação clínica com aumento de 

microaspirações ou pneumonia (BECHTOLD e cols 2008). 



A segurança do início precoce da alimentação foi um dos fatores determinantes 

para a proposição da GEP ambulatorial, pois poderia possibilitar a realização do 

procedimento sem a necessidade obrigatória de internação hospitalar. 

 

 

2.7. Definição de procedimento ambulatorial: 
 

Procedimento ambulatorial, por definição, é aquele no qual o paciente recebe 

alta hospitalar no mesmo dia da internação. O pernoite, mesmo que por um período 

menor que 24 horas, descaracteriza o procedimento como sendo ambulatorial 

(CUSCHIERI e cols 1997). 

Atualmente, a abordagem ambulatorial é considerada como sendo uma 

conduta eficiente e segura para vários procedimentos cirúrgicos e endoscópicos, 

oferecendo diversas vantagens para pacientes, médicos, hospitais e sociedade. 

Através de uma seleção adequada dos pacientes, ela potencialmente promove 

um cuidado tão efetivo e seguro quanto o tradicional, com menores custos. As suas 

vantagens incluem ainda diminuição na lista de espera para internação, além de 

disponibilizar um maior numero de leitos e pessoal da área de saúde para o 

atendimento de pacientes mais graves e complexos, com otimização dos recursos 

disponíveis (BERTOLINI e cols 2004, TOPAL e cols 2007). 

 

 

2.8. Visão geral das principais complicações da GEP: 
 

Apesar de ser considerado um procedimento seguro e eficaz quando 

apropriadamente indicado e executado, uma série de possíveis complicações, de 

maior ou menor gravidade, pode ocorrer durante ou após a realização da GEP 

(SCHAPIRO & EDMUNDOWICZ 1996, McCLAVE & CHANG 2003). Pacientes com 

baixo IMC (índice de massa corporal) ou doença neoplásica avançada estão 

particularmente sujeitos a complicações mais frequentes e graves (GIBSON e cols 

1992).  

Complicações menores associadas a GEP podem ocorrer em 13,0% a 43,0% 

dos casos, enquanto que as maiores são relatadas em 0,4% a 8,4% dos 

precedimentos (EISEN e cols 2002a). Estas complicações podem ser secundárias 



ao ato endoscópico (procedimento de endoscopia digestiva alta) ou especificamente 

decorrentes do método (complicações da GEP propriamente dita). 

As complicações da endoscopia digestiva alta (EDA) são pouco comuns 

(frequência de 0,13% e mortalidade de 0,004%), ocorrendo geralmente no momento 

da realização do procedimento endoscópico (EISEN e cols 2002a). As principais 

intercorrências podem ser agrupadas em 4 grupos principais: complicações cardio-

pulmonares (arritmias cardíacas, broncoaspiração), complicações relacionadas com 

a sedação IV (hipoxemia, reações medicamentosas, flebite), complicações 

infecciosas (bacteremia) e complicações mecânicas (perfuração e sangramento) 

(EISEN e cols 2002a). 

As complicações específicas da GEP podem ser classificadas como precoces 

(nos primeiros 15 dias) ou tardias (após 15 dias), de acordo com o período pós-

procedimento, e como menores (tratadas conservadoramente) ou maiores 

(frequentemente necessitando de internação hospitalar, hemotransfusão, ou terapia 

endoscópica ou cirúrgica), de acordo com a gravidade (SCHAPIRO & 

EDMUNDOWICZ 1996, FOX e cols 1997, MATHUS-VLIEGEN 2000, LIN e cols 

2001a, McCLAVE & CHANG 2003) (Quadro 3).  

As complicações precoces podem ainda ser subdivididas em imediatas (que 

ocorrem no momento da realização da gastrostomia, sendo relacionadas com o 

exame endoscópico e com o procedimento da GEP) ou mediatas (que são as que 

ocorrem posteriormente a realização do procedimento, até completar o período de 

15 dias). As complicações tardias são aquelas que surgem após o estabelecimento 

do trato (pertuito) da GEP, que ocorre após cerca de 10 a 15 dias, quando o 

processo inflamatório cicatricial determina a fixação dos folhetos visceral e parietal 

do peritônio no local do estoma. Alguns autores também utilizam o período de 30 

dias para dividir as complicações entre precoces e tardias, não havendo consenso 

na literatura sobre este tema.  

Existe também uma certa variação de classificação dos eventos incluídos nas 

complicações maiores e menores, entre os diversos autores (SHELLITO & MALT 

1985, SCHAPIRO & EDMUNDOWICZ 1996). As complicações da GEP classificadas 

como menores incluem infecção periestomal, dor no local da punção, 

extravazamento de conteúdo gástrico, alargamento do estoma, dermatite, tecido de 

granulação, sangramentos menores, hematomas pequenos, pneumoperitônio, íleo 

temporário, obstrução do trato de saída gástrico, saída acidental tardia da sonda e 



fístula gastrocutânea persistente após a retirada da sonda (SCHAPIRO & 

EDMUNDOWICZ 1996) (Quadro 3). As complicações classificadas como maiores 

incluem sepultamento do retentor interno (SRI), fasciíte necrotizante, peritonite, 

broncoaspiração, implante metastático no estoma, perfurações de vísceras ocas ou 

órgãos sólidos, sangramentos maiores, hematomas expansivos ou volumosos da 

parede abdominal ou gástrica, fístula gastrocolocutânea e saída acidental precoce 

da sonda (SCHAPIRO & EDMUNDOWICZ 1996) (Quadro 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Quadro 3 - Classificação das complicações de GEP (quanto à gravidade). 
GEP: gastrostomia endoscópica percutânea; SRI: sepultamento do retentor interno; HDA: hemorragia digestiva 
alta. 

 

 

CLASSIFICAÇÃO DAS COMPLICAÇÕES DA GEP (QUANTO À GRAVIDADE) 
 
 
Complicações menores: 

       Infecção periestomal 

       Obstrução da sonda 

       Degradação da sonda 

       Migração distal da sonda 

       Extravazamento e dermatite química 

       Alargamento do estoma 

       Saída acidental tardia 

       Hematoma de parede gástrica ou abdominal 

       Fístula persistente após retirada 

 

Complicações maiores: 

       Peritonite 

       Saída acidental precoce 

       Perfuração de víscera oca ou órgão sólido 

       Broncoaspiração 

       SRI 

       Fístula gastrocolocutânea 

       HDA 

       Fasciíte necrotizante 

       Implante tumoral no estoma 



A frequência das complicações da GEP observada nos diversos trabalhos é 

muito variável, dependendo das definições utilizadas pelos autores, do tipo de 

população estudada e principalmente do tempo de seguimento realizado (VANEK 

2003). Além disso, o perfil da população geralmente submetida a GEP também 

dificulta o seguimento de longo prazo, pois a maioria dos pacientes apresenta 

disfunções neurológicas significativas que dificultam a mobilização e o transporte 

para as revisões, tem idade avançada associada a graves comorbidades, 

expectativa de vida muitas vezes limitada e, frequentemente, são transferidos do 

local onde foram submetidos a GEP para instituições de suporte clínico (geriátrico ou 

oncológico), com consequente perda do acompanhamento. Isto tudo resulta, 

consequentemente, em subnotificação das complicações (WALTON 1999, SHASTRI 

e cols 2008, TOKUNAGA e cols 2008).  

Esta ampla variação da frequência de complicações da GEP pode ser bem 

exemplificada pela comparação dos resultados de 2 estudos, ambos publicados no 

mesmo ano de 1992. Na série de Taylor e colaboradores, com 97 pacientes de uma 

população geral submetidos a GEP, as complicações foram descritas em 70,0% dos 

casos, sendo 88,0% delas classificadas como complicações menores (TAYLOR e 

cols 1992). Num outro extremo, o trabalho de Gibson e colaboradores, avaliando 43 

pacientes com diagnóstico de CCP submetidos a GEP, apresentou somente uma 

taxa de complicações menores de apenas 5,0% (GIBSON e cols 1992). Uma 

extensa revisão da literatura sobre GEP, realizada por Vanek, mostrou as seguintes 

taxas de complicações: totais 16,7% (variação de 1,7% a 76,7%), menores 13,5% 

(variação de 0,0% a 66,7%) e maiores 4,4% (variação de 0,0% a 20,0%) (VANEK 

2003). Os tipos de complicações encontrados foram infecção periestomal (5,9%), 

extravazamento ao redor da sonda (2,0%), aspiração (1,8%), saída acidental (1,6%), 

perfuração (0,7%), sangramento (0,6%), peritonite (0,6%) e outros (5,5%). 

Embora ainda não tenham sido identificados fatores preditivos isolados 

associados com maior risco para complicações da GEP, alguns autores sugerem 

vários índices prognósticos e fatores relacionados com mortalidade precoce e tardia 

que podem ser utilizados para melhor definição dos critérios para indicação de GEP 

(LANG e cols 2004, JANES e cols 2005, FIGUEIREDO e cols 2007, HIGAKI e cols 

2008, TOKUNAGA e cols 2008). Alguns estudos sugerem que centros endoscópicos 

de referência, com pessoal treinado no método, protocolos de atendimento, 

seguimento regular dos pacientes e que têm como prática fornecer orientações e 



instruções por escrito sobre os cuidados com a sonda para pacientes e cuidadores, 

apresentam melhores resultados nos índices de morbimortalidade e redução nos 

custos relacionados ao procedimento (SARTORI e cols 1996, SCHURINK e cols 

2001, SHASTRI e cols 2008, GIACOMINI e cols 2009). 

 

2.8.1. Infecção periestomal 

A complicação precoce mais comum da GEP é a infecção do estoma da 

gastrostomia. Três meta-análises disponíveis na literatura sobre o assunto 

confirmaram que a administração profilática de dose única de um antibiótico IV de 

largo espectro é eficaz na redução da incidência de infecções periestomais, e deve 

sempre ser utilizada (SHARMA & HOWDEN 2000, JAFRI e cols 2007, LIPP & 

LUSARDI 2009). A infecção pode ocorrer em cerca de 30,0% dos procedimentos 

quando não utilizada antibioticoterapia profilática, que reduz a incidência para cerca 

de 7,0% a 8,0% (JAIN e cols 1987). Menos de 2,0% dos casos necessitam de 

tratamento médico ou cirúrgico agressivo. Um estudo mostrou correlação da flora de 

orofaringe com os micro-organismos isolados das secreções do estoma da GEP 

pela técnica de tração (Gauderer), em pacientes com infecção (FAIAS e cols 2006). 

A infecção do estoma é caracterizada clinicamente pela presença de processo 

inflamatório local, com edema, induração, eritema, dor, saída de secreção purulenta, 

odor e flutuação (Figura 3).  

 

Figura 3 – Infecção periestomal, caracterizada pelo halo de hiperemia cutânea, induração local, 
saída de secreção purulenta e dor. 

 



Condições que cursam com estados de imunodeficiência (como síndrome de 

imunodeficiência adquirida, idade avançada, estado nutricional ruim, diabetes não 

controlado, alcoolismo, insuficiência renal ou hepática crônica, obesidade, doença 

neoplásica e uso de corticóides ou imunossupressores) estão descritas como 

associadas a maior frequência de infecção periestomal. 

Jain e colaboradores propuseram uma combinação de critérios clínicos para o 

diagnóstico de infecção periestomal, o Escore Máximo Combinado (JAIN e cols 

1987). Segundo estes autores, infecção periestomal pode ser identificada nos casos 

que apresentarem secreção purulenta franca ou um escore combinado final de pelo 

menos 8 pontos na soma de 3 quesitos: exsudato (0 a 4 pontos), eritema (0 a 4 

pontos) e induração (0 a 3 pontos). 

 

2.8.2. Sepultamento do Retentor Interno (SRI) da sonda de GEP 

SRI é uma complicação da GEP causada pela migração do retentor interno da 

sonda de gastrostomia através da parede gástrica e, eventualmente, da parede 

abdominal (SCHAPIRO & EDMUNDOWICZ 1996). Na dependência do grau de 

penetração na parede, o retentor pode ficar completamente recoberto por mucosa 

gástrica reacional e alojado no tecido celular subcutâneo. Geralmente sua 

apresentação é tardia, mas são relatados casos precoces (MA e cols 1995, RINO e 

cols 2002, ANAGNOSTOPOULOS e cols 2003, MEINE e cols 2007). 

A tensão excessiva e contínua do retentor externo da sonda na parede 

abdominal, produzindo pressão do retentor interno contra a parede gástrica, 

determina isquemia da mucosa com subsequente ulceração por necrose de pressão 

(SCHWARTZ e cols 1989, MA e cols 1995), sendo considerada a causa primordial 

para o desenvolvimento da complicação. Vários outros fatores contribuem para o 

desenvolvimento do SRI: características do retentor interno, desnutrição, aumento 

da espessura da parede abdominal por ganho de peso e manipulação inadequada 

(BOYD e cols 1995, ORSI e cols 2002). 

As manifestações clínicas mais comuns do SRI são vazamento ao redor da 

sonda, dificuldade de infusão da dieta, imobilidade da sonda, dor e infecção local 

(SCHWARTZ e cols 1989, MA e cols 1995, ANAGNOSTOPOULOS e cols 2003). Em 

alguns casos, o relevo do retentor interno pode ser percebido por sob a pele, na 

parede abdominal (Figura 4). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 4 – Exemplos de SRI. Aspecto externo, mostrando o relevo do 
retentor interno da sonda de gastrostomia no tecido celular subcutâneo. 

 

A incidência do SRI, na literatura, varia de 1,6% a 21,8% (McCLAVE & CHANG 

2003).  

O SRI pode ser classificado endoscopicamente como parcial (Grau I), subtotal 

(Grau II) e total ou completo (Grau III), de acordo com o grau de penetração na 

parede gástrica, de acordo com o esquema proposto por Orsi e colaboradores 

(ORSI e cols 2002) (Figura 5).  

 

Figura 5 – Exemplos de SRI. Aspecto endoscópico, mostrando diferentes graus de penetração (da 
esquerda para direita: parcial, subtotal e completa) do retentor interno da sonda de gastrostomia 
na parede gástrica. 

 



São descritos, na literatura, vários métodos para tratamento do SRI (MA e cols 

1995, BOYD e cols 1995, VENU e cols 2002, VU 2002). As técnicas empregadas 

para o tratamento vão depender de vários fatores: classificação do SRI (se completo 

ou parcial), condições locais (presença de infecção cutânea leve, moderada ou 

grave), momento da complicação (se precoce ou tardio), tipo de sonda utilizado 

(retentor flexível ou rígido) e experiência do examinador. 

Historicamente, grande parte dos casos relatados na literatura era relacionada 

com uso de kits de Sacks-Vine, que apresentam retentor mais rígido e de pequeno 

diâmetro (CROWLEY e cols 2001, LIN e cols 2001b). Estes retentores rígidos, 

quando sepultados, só podiam ser retirados por cirurgia ou através de complicadas 

manobras endoscópicas, com grande risco de perfuração ou sangramento. Nos 

últimos anos, entretanto, houve um grande aprimoramento dos materiais e desenhos 

das sondas de GEP. Desta maneira, atualmente os modelos disponíveis no mercado 

apresentam, como característica, o retentor interno macio e colapsável, permitindo a 

sua retirada por tração externa (ORSI e cols 2002, GENÇOSMANOGLU e cols 

2003). Geralmente não é mais necessária a abordagem endoscópica (ou cirúrgica) 

para retirada das sondas de gastrostomia.   

Nos casos de sepultamento total ou completo, a medida mais simples é a 

retirada do cateter original sepultado, por tração externa, e a realização de um novo 

procedimento de gastrostomia (VU 2002). Esta regastrostomia pode ser feita no 

mesmo tempo da retirada do cateter sepultado, se não houver infecção periestomal 

significativa, ou em alguns dias, após o tratamento e resolução do processo 

infeccioso local. Neste meio tempo, deve-se utilizar uma SNE para nutrição do 

paciente. 

O seguimento clínico regular e a instrução de pacientes e cuidadores têm um 

importante papel na redução da incidência do SRI, permitindo um diagnóstico 

precoce da condição e determinando melhor prognóstico e menos complicações 

relacionadas (MEINE e cols 2007). 

 

2.8.3. Tecido de granulação no estoma de gastrostomia 

A formação de tecido de granulação no estoma da gastrostomia é 

frequentemente observada nos pacientes seguidos por um longo prazo (MATHEW e 

cols 1996, KUTIYANAWALA e cols 1998). Em dois estudos, um envolvendo 

pacientes de uma população geral e o outro em pacientes pediátricos, a frequência 



de hipergranulação no estoma da GEP foi relatada em 67,0% e 68,0% dos casos, 

respectivamente (CROSBY & DUERKSEN 2005, GOLDBERG e cols 2010). Embora 

comum, provavelmente seja um achado normalmente subestimado na literatura, pois 

nem sempre é descrito como complicação (SEGAL e cols 2001). Apesar disso, além 

de causar transtornos para pacientes e cuidadores, pode resultar em necessidade 

aumentada de atendimento médico e hospitalar e, consequentemente, maiores 

custos de tratamento.     

O desenvolvimento de tecido hiperplásico reacional pode ser decorrente de 

vários fatores: reação de corpo estranho ao material da sonda, trauma do óstio da 

gastrostomia pela mobilização da sonda contra suas bordas, irritação química 

causada por extravazamento do conteúdo ácido gástrico e infecção cutânea 

bacteriana ou fúngica (McCLAVE & CHANG 2003). 

A granulação é caracterizada pelo crescimento de um tecido avermelhado, 

amolecido e friável, situado ao redor do estoma da gastrostomia, geralmente com 

exsudação e sangramento, principalmente por trauma durante a limpeza (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Aspecto do tecido de granulação ao redor da sonda de 
gastrostomia. 

 

Esta complicação é bastante comum em pacientes com sobrevida mais 

prolongada. Nos casos discretos ou sem maiores incômodos, a granulação pode ser 

deixada de lado e apenas acompanhada, sem terapêutica específica. 

O tratamento inicial da tecido de granulação periestomal de pequeno a 

moderado tamanho é feito pelo uso de nitrato de prata, em forma de bastão, 



aplicado no local 3 a 4 vezes ao dia, até a eliminação completa da lesão (McCLAVE 

& CHANG 2003, SEGAL e cols 2001).  

Nos casos que cursam com falha terapêutica ao nitrato de prata, ou naqueles 

em que a granulação é exuberante e excessiva, deve-se empregar tratamento mais 

agressivo, geralmente através de desbridamento mecânico seguido de eletro-

coagulação das margens do estoma, visando hemostasia e cauterização de todo 

tecido residual para se evitar recidiva.  

 
2.8.4. Alargamento do estoma da gastrostomia 

Apesar de considerada uma complicação menor, o alargamento do estoma da 

gastrostomia é uma das complicações de mais difícil abordagem, resultando 

geralmente em lesão química da pele ao redor do tubo e perda nutricional (Figura 7).  

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Aspecto externo, mostrando o alargamento do estoma da GEP e a 
lesão química ao redor. 

 

Embora pouco descrita, é uma das mais catastróficas complicações 

relacionadas com o procedimento. Nos casos mais graves, em que as medidas 

empregadas falham em conter a progressão do alargamento, pode ser necessária a 

retirada definitiva da sonda. 

Existem poucos dados, na literatura, sobre o manejo do alargamento do 

estoma de gastrostomia. O princípio básico é a prevenção da condição, já que, 

depois de estabelecido, o alargamento do estoma representa um grande desafio 

para tratamento, com graves consequências para os pacientes. 



Pacientes com alto grau de desnutrição, em uso de corticóides (com alteração 

da cicatrização), imunodeficiências (SIDA, imunomoduladores), com doença 

neoplásica ou estados catabólicos intensos (quadros sépticos) apresentam grande 

risco de desenvolver alargamento do estoma e outras complicações (McCLAVE & 

CHANG 2003). 

O mecanismo do alargamento é multifatorial. Entre os principais fatores 

envolvidos está o trauma continuado por mobilização da sonda contra as margens 

do estoma, que pode determinar um progressivo alargamento do orifício (KAVIK & 

BASSON 2001, McCLAVE & CHANG 2003, JANIK e cols 2004a). Com o 

alargamento, ocorre extravazamento do conteúdo gástrico ácido para a pele ao 

redor da sonda, e a lesão cutânea química pode ser complicada por infecção 

secundária, fúngica ou bacteriana, piorando as condições locais. Isso acelera o 

alargamento, que aumenta o extravazamento. Esta cadeia de eventos interligados 

pode, por fim, terminar em um ciclo vicioso que frequentemente é difícil de ser 

interrompido. 

Frente a um caso de alargamento do estoma da gastrostomia com vazamento, 

o tratamento indicado é o uso de uma sonda de menor calibre, que vai permitir o 

fechamento progressivo e gradual do estoma, por segunda intenção, ao redor da 

sonda (RIGDON & KUKORA 1983, SCHAPIRO & EDMUNDOWICZ 1996). Por fim, 

imobilização e fixação da sonda ou então troca da mesma por um button de 

gastrostomia são as medidas que podem ser utilizadas para reduzir o trauma local 

do estoma e seu consequente alargamento (McCLAVE & CHANG 2003). Outros 

métodos que podem ser empregados para tratamento incluem, ainda, a circlagem do 

estoma por sutura mecânica, posicionamento de uma SNE distalmente no intestino 

delgado e, eventualmente, a retirada definitiva da sonda até o fechamento do orifício 

(RIGDON & KUKORA 1983, McCLAVE & CHANG 2003). 

 

2.8.5. Dermatite química por vazamento ao redor da sonda de GEP 

Embora o vazamento pelo estoma da GEP seja descrito, na literatura, em 1,0% 

a 2,0% dos casos, a real frequência provavelmente seja muito mais elevada 

(SCHRAG e cols 2007). Lesão química cutânea por extravazamento do conteúdo 

gástrico (dieta e secreção ácida) ao redor do estoma é uma das complicações mais 

comumente encontradas em pacientes com uso prolongado de sondas de 

gastrostomia (McCLAVE & CHANG 2003). 



Algum grau de vazamento pode ser inevitável em momentos de aumento da 

pressão intra-abdominal (tosse, vômitos, esforço, etc), mas geralmente não tem 

significado clínico (MATHUS-VLIEGEN 2000). Em grande parte dos casos, um 

simples ajuste do posicionamento de um retentor externo excessivamente frouxo é 

suficiente para resolver o vazamento (MATHUS-VLIEGEN 2000, McCLAVE & 

CHANG 2003). 

A principal consequência do vazamento contínuo é a lesão da pele ao redor do 

estoma (dermatite química), que pode ser intensa e evoluir com infecção secundária 

bacteriana ou fúngica (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Aspecto da intensa lesão cutânea química causada pelo extravazamento de 
secreção ácido-biliar ao redor da sonda, associado ao manejo inadequado dos cuidados 
locais, feitos através de curativo oclusivo. 

 

Os fatores de risco que podem agravar a lesão cutânea química incluem uso 

de agentes corrosivos (infusão de ácido ascórbico, limpeza prolongada da pele com 

peróxido de hidrogênio), infecção periestomal (bacteriana ou fúngica), 

desenvolvimento de tecido de granulação, SRI, ausência de retentor externo na 

sonda e alargamento do estoma (McCLAVE & CHANG 2003). 

O tratamento medicamentoso deve incluir uso de supressores da secreção 

ácida (IBPs e Bloqueadores H2) e prócinéticos (como bromoprida e domperidona) 

(SCHRAG e cols 2007). Deve ser evitada a limpeza do estoma com peróxido de 

hidrogênio (água oxigenada a 10%) ou álcool. Na área afetada pode ser aplicado um 



creme antifúngico ou uma pomada à base de óxido de zinco (McCLAVE & CHANG 

2003). Os casos associados com infecção bacteriana devem ser tratados com 

antibioticoterapia. 

Nos casos mais graves, quando a lesão cutânea é muito intensa, pode ser 

necessário o desvio da infusão da dieta do estômago para o intestino delgado, 

através da colocação de uma sonda de extensão jejunal por dentro da GEP, ou a 

remoção da gastrostomia e colocação de uma sonda nasojejunal, até a cicatrização 

do local. 

 

2.8.6. Complicações hemorrágicas 

Os fenômenos hemorrágicos imediatos, precoces e tardios relacionados com a 

gastrostomia endoscópica, como os hematomas de parede gástrica anterior e 

posterior, lacerações esofágicas ou gástricas, ulcerações pela ponta do cateter, 

sangramentos no ponto de punção e lesões traumáticas do pertuito da gastrostomia 

no momento da troca da sonda, são eventos raros (ocorrendo em 0,0% a 2,5% dos 

casos) mas potencialmente graves (SAFADI e cols 1998, NISHIWAKI e cols 2010). 

Outras lesões hemorrágicas não propriamente relacionadas com a GEP 

também podem ocorrer nestes pacientes, tais como úlceras pépticas, lacerações de 

Mallory-Weiss, esofagites, hipertensão portal, etc (SCHRAG e cols 2007, 

NISHIWAKI e cols 2010). Todas estas causas de sangramento podem ser 

abordadas endoscopicamente para realização de diagnóstico etiológico e tratamento 

hemostático (SAFADI e cols 1998).   

 

2.8.6.1. Hematoma de parede gástrica anterior: 

O hematoma de parede gástrica anterior é uma complicação que pode ocorrer 

no momento da realização do procedimento ou mais tardiamente. 

O hematoma de parede gástrica, no momento da realização da gastrostomia, é 

uma complicação pouco frequente (0,0% a 3,0%), sendo decorrente da punção 

inadvertida de um vaso arterial ou venoso que atravessa o trajeto da agulha de 

punção ou do cateter (CHIKAMORI e cols 2003, McCLAVE & CHANG 2003). 

O surgimento do hematoma pode ser imediatamente identificado durante o 

procedimento endoscópico, apresentando-se como uma lesão abaulada, 

progressivamente expansível e com sangramento da parede gástrica, no local da 

punção (Figura 9). 



 

 

 

 

 

Figura 9 – Formação de hematoma no local da gastrostomia, determinando abaulamento 
da parede gástrica anterior, junto ao retentor interno da sonda. 

 

Nos casos de diagnóstico mais tardio, geralmente evolui em questão de poucas 

horas, com exteriorização de sangramento ou quadro de hipotensão inexplicada com 

queda do hematócrito. 

O tratamento do hematoma de parede gástrica não complicado, quando 

identificado no momento do procedimento, pode ser realizado pelo endoscopista, 

utilizando um instrumento imediatamente à mão: a própria sonda, através da 

compressão do hematoma pelo retentor interno. A manutenção deste 

tamponamento, por alguns minutos, geralmente é suficiente para a hemostasia. Nos 

casos mais graves, que resultam em hematoma volumoso ou progressivo, com 

repercussão clínica ou indicação de hemotransfusão, pode ser necessária a 

abordagem cirúrgica de urgência. 

A observação da técnica correta para o procedimento, com localização do 

ponto de punção e desvio dos vasos visíveis pela endoscopia, além de avaliação 

pré-operatória com coagulograma e suspensão de drogas anticoagulantes (como 

cumarínicos, heparina e AAS), são medidas que podem contribuir para a redução 

das complicações hemorrágicas da gastrostomia (CHIKAMORI e cols 2003). 

 

2.8.6.2. Úlcera gástrica traumática: 

Sangramento digestivo como complicação direta de sondas de GEP pode ser 

causado por ulceração da parede gástrica anterior (por pressão excessiva do 



retentor interno na mucosa gástrica), ou por ulceração da parede gástrica oposta 

(pela extremidade do cateter). 

Lesão ulcerada (do tipo necrose por pressão) em incisura angularis ou na 

parede posterior do estômago, por ponta de cateter balonado, é uma complicação 

pouco frequente (ou pouco diagnosticada) da gastrostomia endoscópica. 

Em adultos, geralmente as úlceras gástricas relacionadas a trauma por sondas 

de gastrostomia são localizadas na parede gástrica posterior, diferentemente das 

crianças, nas quais a pequena curvatura é a principal localização (SPIEGELMAN & 

GOLDBERG 1992, KAZI e cols 1997, WEISS e cols 1999, NZEAKO e cols 2001). 

O trauma contínuo da ponta do cateter contra a mucosa gástrica da parede 

posterior ou da pequena curvatura, principalmente quando o estômago está vazio, 

com aposição de suas paredes, é o mecanismo proposto para este tipo de lesão 

(WIENER 1999, NZEAKO e cols 2001). 

A formação de úlceras relacionadas com necrose de pressão pela ponta de 

sondas de gastrostomia na parede gástrica contralateral é uma condição 

dependente do tipo da sonda utilizada e do comprimento de sua ponta, entre outros 

fatores (como pacientes que permanecem muito tempo em posição sentada, ou com 

aspiração contínua pela gastrostomia) (DELATORE e cols 2000, NZEAKO e cols 

2001, KANIE e cols 2002) (Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Ulceração profunda localizada na pequena curvatura gástrica, 
causada por necrose de pressão pela ponta da sonda de gastrostomia 
(cateter de Foley®). 

 



Os vários tipos de sondas de gastrostomia (kits industriais ou adaptados, como 

cateteres de Foley®), balonados ou não, foram relacionados com ulcerações da 

parede gástrica contralateral. O tratamento normalmente consiste na substituição do 

cateter por um de outro tipo, administração de IBPs e, nos casos com sangramento 

em atividade, tratamento endoscópico usual da lesão (NZEAKO e cols 2001).  

A hemostasia endoscópica, por qualquer um dos métodos atualmente 

disponíveis, é o tratamento inicial de escolha para as complicações hemorrágicas 

causadas pela ponta do cateter de GEP, e pode ser empregada, de maneira rápida 

e segura, no próprio centro endoscópico ou no setor de emergência. 

 

2.8.7. Fístula gastrocolocutânea 

É uma complicação pouco comum da GEP, sendo relatada em 0,3% a 6,7% 

dos casos (SEGAL e cols 2001, PATWARDHAN e cols 2004, FOX e cols 2004), 

ocorrendo principalmente na população infantil. 

Na maioria dos casos, a fístula gastrocolocutânea é formada no momento da 

realização da GEP, pela punção de uma alça interposta entre a parede abdominal e 

a parede gástrica (SMYTH e cols 2003). Mais raramente, pode se formar 

tardiamente, através de ulceração da parede gástrica e penetração do retentor 

interno até a alça intestinal adjacente (McCLAVE & CHANG 2003, PATWARDHAN e 

cols 2004). A alça envolvida mais comumente é o cólon (principalmente o 

transverso), mas são relatados casos com envolvimento do intestino delgado 

(PATWARDHAN e cols 2004, FOX e cols 2004). 

O momento do diagnóstico da fístula pode variar de dias a meses após o 

procedimento (PATWARDHAN e cols 2004), pois a aderência do estômago ao cólon 

e deste à parede abdominal previne o extravazamento (SMYTH e cols 2003). Na 

maioria das vezes esta complicação é notada apenas no momento em que a sonda 

de GEP original é substituída por uma sonda de troca balonada, quando o novo 

cateter é posicionado na luz intestinal ao invés de na luz gástrica (SMYTH e cols 

2003). Ocasionalmente, os pacientes podem se apresentar agudamente com sinais 

de perfuração ou obstrução (McCLAVE & CHANG 2003). 

Para que se evite esta complicação, a técnica do procedimento deve ser 

rigorosamente seguida, com insuflação gástrica suficiente, observação da 

transiluminação, avaliação da manobra de impressão digital e pesquisa de alça 



interposta através da aspiração de ar pela punção com uma seringa (manobra do 

“safe-track”) (BEASLEY e cols 1995, KAVIC & BASSON 2001).  

A apresentação clínica é geralmente insidiosa, com manifestações crônicas tais 

como saída de fezes pelo estoma da GEP, perda de peso inexplicada, obstrução 

intestinal, vômitos fecalóides e diarréia com aspecto da dieta infundida (SEGAL e 

cols 2001, McCLAVE & CHANG 2003, PATWARDHAN e cols 2004). 

Em caso de suspeita clínica, após a troca inicial da sonda, o diagnóstico 

envolve documentação da complicação por exames radiológicos contrastados (com 

injeção do contraste pela sonda de GEP), que mostram o contraste desenhando o 

relevo colônico e não do estômago (McCLAVE & CHANG 2003, PATWARDHAN e 

cols 2004) (Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Radiografia de abdome, após injeção de 
contraste pela sonda de gastrostomia, revelando a 
opacificação dos cólons sem a passagem do 
contraste para a luz gástrica. 

 

Nos pacientes assintomáticos, nos quais não houve troca da sonda original, 

nem EDA nem exames contrastados pela sonda têm utilidade, pois não mostrarão a 



complicação (PATWARDHAN e cols 2004). Uma colonoscopia pode, nestes casos, 

fazer o diagnóstico incidental pelo encontro da sonda atravessando a luz do cólon 

transverso. 

O tratamento dos casos crônicos é feito pela remoção imediata da sonda de 

GEP por tração externa, seguida por curativo local. Nestes casos, a fístula 

geralmente apresenta fechamento espontâneo em questão de horas. Tratamento 

cirúrgico é indicado nos raros casos que apresentam complicações (pacientes com 

evidências de peritonite, infecção cutânea ou os muito desnutridos) ou fístula 

persistente (KHATTAK e cols 1998, EISEN e cols 2002a, McCLAVE & CHANG 

2003). O tratamento dos casos agudos de perfuração colônica assintomática não 

está bem estabelecido na literatura (EISEN e cols 2002a). 

 

2.8.8. Saída acidental precoce da sonda e peritonite 

A retirada inadvertida ou acidental precoce da sonda de gastrostomia é uma 

complicação descrita em 1,6% a 4,4% dos pacientes (SCHRAG e cols 2007). Sua 

importância clínica reside no risco de separação dos folhetos parietais entre o 

estômago e a parede abdominal, permitindo a saída de secreção gástrica para a 

cavidade peritoneal. 

Peritonite como complicação de GEP é relatada em 0,0% a 1,6% dos 

pacientes, sendo normalmente associada com uma alta taxa de mortalidade 

(SAFADI e cols 1998, McCLAVE & CHANG 2003). Geralmente é decorrente de 

extravazamento do conteúdo gástrico para a cavidade peritoneal causado pela saída 

da sonda de GEP antes da maturação do trato da gastrostomia (que ocorre em 7 a 

14 dias). Peritonite pode também ocorrer em caso de SRI precoce, vazamento 

interno ou mais raramente como evolução de uma infecção do estoma (SAFADI e 

cols 1998, McCLAVE & CHANG 2003). 

O tratamento cirúrgico de urgência deve ser realizado no caso de peritonite 

franca, embora em casos mais brandos, sem evidência radiológica de 

extravazamento intraperitoneal, possa ser feito com administração IV de 

antibioticoterapia de amplo espectro e acompanhamento clínico (McCLAVE & 

CHANG 2003). 

 

 



2.8.9. Fístula gastrocutânea persistente após retirada da sonda de GEP 

Nos casos em que o suporte nutricional é necessário apenas temporariamente, 

ao final do tratamento a sonda de gastrostomia pode ser simplesmente removida por 

tração externa. Embora o fechamento do trato fistuloso geralmente aconteça de 

forma espontânea, em um curto período, eventualmente pode ocorrer o 

desenvolvimento de uma fístula gastrocutânea persistente ou crônica. Por definição, 

fístula gastrocutânea persistente é aquela que permanece patente por mais de 4 

semanas após a retirada eletiva da sonda (GORDON & LANGER 1999,  JANIK e 

cols 2004b). 

É uma complicação pouco comum, em se tratando de gastrostomia 

endoscópica, com uma incidência relatada menor que 5,0% dos casos que retiram a 

sonda eletivamente (GORDON & LANGER 1999). Na gastrostomia cirúrgica 

convencional, face à colocação de suturas que envolvem a parede gástrica, inclusive 

sero-serosa e parede abdominal, a persistência de fios pode resultar na perpetuação 

do trato, com consequente vazamento, em 2,0% a 44,0% dos casos (GORDON & 

LANGER 1999, JANIK e cols 2004b). 

O tratamento padrão da fístula gastrocutânea crônica é a excisão cirúrgica do 

trato fistuloso (DAVIES e cols 2001, TEITELBAUM e cols 2005, ARNBJÖRNSSON e 

cols 2005). Entretanto, em decorrência do avanço da tecnologia endoscópica, várias 

alternativas de tratamento não cirúrgico estão disponíveis atualmente para o manejo 

desta complicação. Técnicas combinadas de tratamento endoscópico podem evitar 

que o paciente seja submetido a procedimentos mais invasivos e de maior risco. A 

aplicação de clips tem sido utilizada, com sucesso, em várias situações nas quais 

ocorre abertura da parede do trato gastrointestinal (como em fístulas colônicas, 

fístulas pós-gastroplastias, perfurações pós-intervenções endoscópicas, etc) 

(TEITELBAUM e cols 2005, AKHRAS e cols 2005). A colocação dos clips para 

fechamento do orifício interno da gastrostomia pode ser feita sem maiores 

dificuldades, permitindo a oclusão do trato e a cicatrização completa do pertuito, com 

parada do vazamento (Figura 12). Embora o fechamento de um trato de 

gastrostomia persistente com uso de clips seja uma medida efetiva, a falha do 

método quando utilizado isoladamente pode ser resultado de diversos fatores, como 

pertuito com alto grau de epitelização, colocação inadequada, número inadequado 

ou pela queda precoce dos clips (TEITELBAUM e cols 2005). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – No alto, à esquerda, o orifício interno do trato ainda 
patente da gastrostomia pode ser identificado no pólo inferior 
da imagem endoscópica. O piloro encontra-se acima da fístula. 
Na sequência, as etapas sucessivas da colocação dos 3 clips, 
resultando em fechamento completo do orifício interno da 
gastrostomia. 

 

O tempo prolongado de permanência da sonda de gastrostomia parece ser o 

fator principal para a persistência da fístula gastrocutânea cirúrgica (DAVIES e cols 

2001, JANIK e cols 2004b). A epitelização do pertuito da gastrostomia pode resultar 

em falha do fechamento (DAVIES e cols 2001). Desta maneira, associado ao uso 

dos clips pode ser realizada a cauterização do pertuito com nitrato de prata ou 

eletrocoagulação multipolar (TEITELBAUM e cols 2005). A aplicação de selante de 

fibrina, injetado no pertuito, também tem sido utilizado como medida adjuvante no 

fechamento da gastrostomia com vazamento persistente (AKHRAS e cols 2005). 

 

 

2.9. Características técnicas e descritivo do material: 
 

Várias empresas fabricantes de equipamentos e material médico produzem kits 

para acesso enteral percutâneo primário e dispositivos de troca ou substituição 

(EISEN e cols 2002c, BOSCO e cols 2002, DALL`OSTO 2004, FANG 2006).

 Diversas modificações na estrutura, construção e uso de materiais destes kits 



resultaram em progressiva evolução com relação a segurança, custoefetividade, 

disseminação, eficiência, facilidade e simplicidade de utilização (BASKIN 2001).   

 

2.9.1. Sondas de GEP 

As sondas para realização de GEP são produzidas basicamente de dois tipos 

de material, silicone ou poliuretano, com diâmetros que variam de 16 a 28 Fr (EISEN 

e cols 2002c, BOSCO e cols 2002, FANG 2006). 

Como característica comum, as sondas de GEP apresentam um retentor 

interno cujo objetivo básico é prevenir a saída ou remoção acidental da sonda. Além 

disso, através da sua aposição contra a parede anterior do estômago, o retentor 

funciona como um tampão que impede o extravazamento da dieta e de secreções 

gástricas pelo estoma. A estrutura dos retentores internos varia para cada modelo, 

mas o desenho básico tem a forma de uma abóbada, embora possam se apresentar 

na forma de um disco plano, uma placa triangular ou gaiola (Figura 13).  

 

Figura 13 - Modelos de Kits de GEP. À esquerda, EndoVive (Boston Scientific); no centro, 
PEG-24 Pull-S (W. Cook); e à direita, PEG Entristar (Tyco, Kendall). 

 

Os modelos iniciais apresentavam retentores internos pequenos e rígidos, que 

necessitavam de remoção endoscópica obrigatória. Nos últimos anos, porém, houve 

um grande aprimoramento dos materiais e desenhos das sondas de GEP. Desta 

maneira, atualmente os modelos disponíveis no mercado apresentam, como 

característica, o retentor interno macio e colapsável, permitindo a sua retirada por 

simples tração externa, em ambiente ambulatorial, geralmente não sendo mais 

necessária a abordagem endoscópica (ou cirúrgica) para retirada das sondas de 

gastrostomia. Estes retentores, de acordo com a forma de construção e o material 



empregado, diferem entre si na quantidade de força necessária para sua remoção 

(BASKIN 2001). 

A maioria dos kits de GEP disponíveis inclui os acessórios (como sonda, fio-

guia, tesoura, gazes, campo cirúrgico, agulhas, bisturi, anestésico, seringas, 

antisséptico, e etc) necessários para a realização do procedimento, já agrupados em 

uma embalagem estéril e prática, pronta para uso. 

 

2.9.2. Sondas balonadas de gastrostomia para reposição ou troca 

A gastrostomia pode ser utilizada por um longo período. Sondas com balão 

inflável, utilizadas para substituição da sonda original, estão disponíveis em diversos 

fabricantes de sondas enterais (BOSCO e cols 2002, FANG 2006). Estas sondas de 

reposição são construídas de silicone e dispõem de balão de grande volume e alta 

complacência, inflável com água. Além disso, vêm acompanhadas de disco de 

retenção externo com fixador e terminal adaptador para equipo de dieta (Figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Modelos de sondas balonadas de reposição. À 
esquerda, BRT (W. Cook); à direita, Kangaroo (Tyco, 
Kendall). 

 
Apesar de ainda serem consideradas de preço alto, têm tido o custo reduzido 

continuamente, sendo atualmente consideradas como custoefetivas principalmente 

por conta de sua longevidade maior. Algumas destas sondas de reposição mais 

calibrosas (de 28 Fr) podem permitir a colocação de sondas de extensão jejunal 

(BASKIN 2001). 

Embora sondas de Foley® venham sendo utilizadas regularmente como sondas 

de reposição, seu material de construção (látex) tem sido associado com reações 

cutâneas alérgicas em pacientes a ele sensíveis (BASKIN 2001), além de 



frequentemente apresentar disfunção por repetidas rupturas de balão, causadas por 

degradação precoce do material, devido à ação do ácido gástrico.  

 

2.9.3. Buttons 

Os buttons são dispositivos de gastrostomia que ficam adaptados ao nível da 

pele, na parede abdominal. Foram desenvolvidos por Gauderer e colaboradores 

(GAUDERER e cols 1984) com a intenção de evitar o longo comprimento das 

sondas originais de gastrostomia. Construídos de silicone ou poliuretano, existem 

modelos com retentor interno balonado ou fixo (mas deformável) (BOSCO e cols 

2002, FANG 2006). Como não são reguláveis, são disponíveis em vários 

comprimentos, sendo necessária a avaliação prévia da espessura da parede, no 

trato da gastrostomia, antes da colocação do dispositivo (Figura 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15 - Modelos de Buttons de gastrostomia. À esquerda, Entristar (Kangaroo, Tyco, 
Kendall); no centro, MYC-KEY (Kimberly-Clark); e à direita, Passport (W. Cook).

 

 

2.10. GEP em pacientes com CCP: 
 

As neoplasias de cabeça e pescoço compreendem um complexo grupo de 

tumores originados em várias localizações anatômicas (orofaringe, hipofaringe, 

nasofaringe, cavidade oral, laringe, cavum, tireóide, seios paranasais, face). 

A presença de neoplasia avançada de cabeça e pescoço determina um 

importante impacto negativo na qualidade de vida dos pacientes afetados. Em 

virtude de sua localização, estes tumores afetam profundamente a capacidade de 



deglutição, com repercussão direta no estado nutricional e sobrevida dos pacientes 

com CCP (AHMED e cols 2005, CHASEN & BHARGAVA 2009) (Figura 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Exemplos de lesões neoplásicas de cabeça e pescoço. À esquerda, 
lesão úlcero-infiltrativa da parede posterior de hipofaringe, e à direita, lesão ulcerada 
de seio piriforme direito. 

 

Historicamente, essas lesões eram tratadas primariamente por ressecção 

cirúrgica, seguida de RXT adjuvante nos casos avançados, resultando 

frequentemente em sequelas operatórias mutilantes e com grave repercussão 

funcional (SCOLAPIO e cols 2001). Na última década, entretanto, tem aumentado o 

interesse na abordagem não cirúrgica do CCP, através de protocolos de tratamento 

por QT/RXT concomitante, com o objetivo principal de controle locorregional da 

doença e preservação organofuncional (HANNA e cols 2004, MORTON e cols 2009, 

SALAS e cols 2009). Vários estudos randomizados mostraram um melhor desfecho 

para esses pacientes, embora a toxicidade resultante do tratamento também tenha 

aumentado, assim como a dependência por nutrição enteral de longo prazo 

(LAWSON e cols 2009, OAKLEY e cols 2009). 

Os pacientes com CCP são particularmente sujeitos a um risco nutricional 

aumentado decorrente dos problemas e dificuldades para a manutenção de uma 

ingesta alimentar adequada, causados pela presença da lesão neoplásica 

propriamente ou como consequência do tratamento utilizado (HUNTER e cols 1989, 

DONALDSON & BRADLEY 2000, EHRSSON e cols 2004).  

São estimados que, mesmo antes do início do tratamento, de 1/4 a metade dos 

pacientes com CCP apresentem um estado nutricional bastante deficiente (MARCY 



e cols 2000). A desnutrição decorre primariamente da dificuldade de deglutição pela 

presença e localização anatômica do tumor, pela lesão de nervos cranianos e por 

segmentos faríngeos adinâmicos, mas também envolve múltiplos outros fatores, 

como broncoaspiração, tabagismo pesado, etilismo crônico e dieta desbalanceada 

ou inadequada qualitativamente (FELDMAN e cols 1975, ROUKEMA e cols 1990, 

GIBSON e cols 1992, URBAN & TERRIS 1997, RAYNOR e cols 1999, 

DONALDSON & BRADLEY 2000, MEKHAIL e cols 2001, SCHWEINFURTH e cols 

2001, EHRSSON e cols 2004). Além disso, estudos relataram 10,0% ou mais de 

perda ponderal adicional durante o tratamento com RXT e QT (NEWMAN e cols 

1998, MEKHAIL e cols 2001). A QT/RXT concomitante em pacientes com CCP 

frequentemente produz mucosite intensa (graus III e IV), xerostomia, alterações de 

paladar e disfagia significativas, que reduzem drasticamente a capacidade de 

ingesta oral destes pacientes (CAPUANO e cols 2006, CHASEN & BHARGAVA 

2009). Adicionalmente, o desenvolvimento de fístulas ou as alterações anatômicas e 

funcionais decorrentes da ressecção cirúrgica do tumor podem, posteriormente, 

dificultar a deglutição (HUNTER e cols 1989, GIBSON e cols 1992, 

SCHWEINFURTH e cols 2001). Os principais fatores contribuintes para a redução 

da ingesta alimentar em pacientes com CCP estão sumarizados no Quadro 4. 

Normalmente, mesmo a orientação nutricional intensiva e a administração de 

suplementos hipercalóricos e hiperprotéicos por VO mostram-se insuficientes ou 

inadequadas para reduzir a perda ponderal ou evitar a necessidade de alimentação 

pela via enteral (BEAVER e cols 1998, LEE e cols 2008). O suporte nutricional 

enteral é, portanto, frequentemente indicado para manter um aporte adequado. Os 

métodos mais comumente utilizados para o fornecimento de nutrição enteral são a 

SNE e a GEP (LEES 1997, EHRSSON e cols 2004, SHASTRI e cols 2008). Estudos 

demonstraram que o suporte nutricional enteral (por SNE ou GEP) resulta em menor 

perda de peso durante o tratamento quando comparado com dieta por VO 

exclusivamente (SHIKE e cols 1989, LEE e cols 1998, BEAVER e cols 2001, 

PIQUET e cols 2002, CHANG e cols 2009). 

Diferentes estratégias podem ser empregadas para prevenção e tratamento da 

desnutrição em pacientes com CCP. Devem ser levados em consideração, além da 

expectativa do tempo de uso, as características da lesão e o tipo de tratamento a ser 

utilizado. Para o suporte nutricional enteral de curto prazo (menos de 3 a 4 

semanas) normalmente é utilizada a SNE. Nos casos em que o suporte enteral seja 



necessário por mais de 4 semanas, deve ser avaliada a indicação de uma 

gastrostomia (LEES 1997, LUNA-ORTIZ e cols 2002).  

 

Quadro 4 – Fatores contribuintes para a redução da ingesta alimentar em pacientes com CCP. 
CCP: câncer de cabeça e pescoço; QT: quimioterapia; RXT: radioterapia. 

 

 

 
FATORES CONTRIBUINTES PARA A REDUÇÃO DA INGESTA ALIMENTAR 

 

Ingesta oral reduzida 
Anorexia 

Náuseas e vômitos 

Alterações de paladar e olfato 

 

Efeitos locais do tumor 

Odinofagia e disfagia 

Lesão obstrutiva 

 

Fatores psicossociais 

Depressão e ansiedade 

Aversão alimentar 

 

Efeitos do tratamento oncológico 

Cirurgia 

Mastigação e deglutição alteradas 

Estenoses anastomóticas 

QT 

Náuseas e vômitos 

Percepção alterada de paladar e olfato 

Mucosite e estomatite 

Diarréia 

RXT 

Odinofagia e disfagia 

Mucosite e xerostomia 

Estenoses e fístulas 



A GEP é atualmente considerada como o método de escolha para 

fornecimento de nutrição enteral em pacientes que requerem suporte nutricional 

prolongado (LARSON e cols 1987, URBAN & TERRIS 1997, NEEFF e cols 2003). 

Um estudo britânico publicado em 2010, com os resultados de um levantamento 

nacional envolvendo 156 hospitais da Grã-Bretanha, avaliou as técnicas de inserção 

mais utilizadas para colocação de acesso enteral por gastrostomia (endoscópica, 

radiológica ou cirúrgica) em pacientes com CCP (BARBER e cols 2010). A GEP foi 

relatada como a técnica de escolha em 82,0% dos hospitais, em 77,0% dos casos 

tendo sido utilizada a técnica de tração (Gauderer-Ponsky).  

Em alguns pacientes, a disfagia pode persistir por longo tempo mesmo após o 

tratamento e erradicação de um CCP (CHASEN & BHARGAVA 2009). O suporte 

nutricional enteral permanente pode ser necessário para fornecer hidratação e 

nutrição adequadas em até 10,0% dos pacientes com sobrevida prolongada após o 

tratamento da neoplasia (CHASEN & BHARGAVA 2009). Doença localmente 

avançada, tratamento com RXT adjuvante, tumores de orofaringe e reconstrução 

cirúrgica utilizando retalho livre vascularizado (refletindo condições para potencial 

disfagia após o tratamento primário) são fatores associados com uso prolongado ou 

permanente de GEP (ROGERS e cols 2007). 

Alguns trabalhos investigaram os fatores prognósticos especificamente 

correlacionados com a necessidade de GEP em pacientes com CCP. Um estudo 

que avaliou os fatores preditivos da necessidade de GEP em 477 pacientes com 

CCP mostrou que doença avançada (tumores T4) e envolvimento tumoral de 

hipofaringe, cavidade oral e orofaringe foram os fatores mais fortemente associados 

com indicação de gastrostomia (AHMED e cols 2005). Um outro estudo, com 142 

pacientes com CCP, identificou que o etilismo pesado, cirurgias reconstrutivas, 

necessidade de tratamento radioterápico e tumores da base da língua foram fatores 

fortemente associados com indicação de colocação de GEP (SCHWEINFURTH e 

cols 2001).  

Apesar da ampla utilização da GEP para o suporte enteral prolongado em 

pacientes com CCP, ainda não existe consenso nem dados científicos estabelecidos 

na literatura que demonstrem uma vantagem da utilização da gastrostomia sobre o 

uso de SNE em relação ao desfecho clínico dos pacientes (GIBSON & WENIG 1992, 

LEES 1997, MEKHAIL e cols 2004, BAREDES e cols 2004, CORRY e cols 2008, 



CORRY e cols 2009).  Alguns autores sugerem que os custos da GEP podem 

superar em 10 vezes os do uso de SNE (CORRY e cols 2008). 

Por outro lado, já está bem estabelecido que a GEP apresenta menos 

complicações e menor custo quando comparada com a gastrostomia cirúrgica e 

menores taxas de disfunção da sonda e maior disponibilidade, quando comparada 

com a GRP (STIEGMANN e cols 1990, NEEFF e cols 2003, VANEK 2003, RUSTON 

e cols 2006, CHASEN & BHARGAVA 2009).  

A utilização da GEP em pacientes com CCP pode ser associada a resultados 

mais satisfatórios quando está disponível uma equipe multiprofissional (médicos, 

enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, fonoaudiólogos) dedicada ao suporte global 

dos pacientes, seguindo protocolos rígidos de conduta, um programa de educação e 

treinamento continuado (da equipe, pacientes e familiares), além de um 

acompanhamento cuidadoso dos pacientes durante todo o período de uso da GEP 

(HULL e cols 1993, WALTON 1999, DONALDSON & BRADLEY 2000, ROGERS e 

cols 2007, CORRY e cols 2009).  

 

2.10.1. GEP como tratamento paliativo em pacientes com CCP 

 Apesar das modalidades de tratamento disponíveis (RXT, QT e cirurgia), um 

razoável número de pacientes com CCP apresenta doença progressiva, residual ou 

recidivada, necessitando de suporte oncológico paliativo para seus sintomas 

(LOVEL 2000).  As indicações principais para realização de GEP, neste cenário 

clínico, são disfagia e obstrução (ZERA e cols 1993). Pacientes com doença 

incurável podem apresentar, apesar da falta de alternativas terapêuticas 

oncológicas, uma expectativa de sobrevida que pode alcançar várias semanas ou 

meses (ARENDS e cols 2006).  

  Queixas e complicações frequentes, como disfagia, dor, obstrução de vias 

aéreas, xerostomia, náuseas, vômitos, tumores necróticos e fístulas, decorrentes da 

lesão neoplásica ou de seu tratamento, demandam uma abordagem criteriosa e 

fundamental, por parte da equipe oncológica assistente, para permitir uma melhor 

qualidade de vida para os pacientes com CCP (LOVEL 2000, ARENDS e cols 2006). 

 Nos pacientes com doença avançada ou incurável, mas ainda com estado 

geral preservado, a NE tem como objetivo minimizar a perda ponderal e evitar a 

desidratação (ARENDS e cols 2006). A disfagia, problema quase universal na 

doença avançada de cabeça e pescoço, pode ser abordada pela realização de GEP, 



quando tecnicamente possível (LOVEL 2000). A GEP determina uma melhor 

qualidade de vida, aumenta a sobrevida e é preferível ao posicionamento de uma 

SNE quando o tempo de uso estimado da sonda for superior a algumas semanas. A 

colocação da sonda de gastrostomia pode aliviar a fome, a sede e reduzir o risco de 

aspiração causado pelas tentativas de deglutição de líquidos e alimentos (LOVEL 

2000, ARENDS e cols 2006).  

Para pacientes com indicação de suporte paliativo, a nutrição precoce por GEP 

possibilita uma rápida liberação do hospital e um pronto retorno ao convívio familiar 

e social (SHASTRI e cols 2008). A permanência domiciliar com acompanhamento 

ambulatorial, além disso, permite o aumento da rotatividade e disponibilidade de 

leitos hospitalares e a redução de custos para o sistema de saúde (SHASTRI e cols 

2008). 

 

2.10.2. Complicações da GEP em pacientes com CCP 

Apesar da GEP representar um método bem estabelecido e amplamente 

utilizado para fornecimento de nutrição enteral de longo prazo, sendo considerada 

um método seguro e efetivo, pode estar associada com complicações (maiores e 

menores) que resultam em importante morbimortalidade (WALTON 1999, 

SCHURINK e cols 2001). 

A simples presença de doença neoplásica avançada, isoladamente, parece 

estar relacionada com uma maior taxa de complicações e mortalidade pela GEP 

(FINOCCHIARO e cols 1997, GIACOMINI e cols 2009). Alguns autores sugerem que 

pacientes com CCP possam estar especificamente sujeitos a um maior risco de 

complicações infecciosas associadas tanto com a GEP quanto com a GRP, 

independentemente se as bactérias são introduzidas pela via oroesofágica ou 

percutânea direta (AVERY e cols 2008, CANTWELL e cols 2008). Por outro lado, 

outros sugerem que as taxas de complicações podem ser similares, mas que as 

taxas de mortalidade relacionadas ao procedimento parecem ser mais elevadas nos 

pacientes com CCP submetidos a GEP do que as de pacientes de uma população 

geral (GRANT e cols 2009). Quando realizada em pacientes com CCP moribundos, 

com condições clínicas desfavoráveis, a GEP pode resultar em grande risco de 

complicações graves e alta taxa de mortalidade precoce relacionada ao 

procedimento (GRANT e cols 2009). 



Em pacientes portadores de doença neoplásica (como o CCP) submetidos à 

GEP, o estabelecimento de uma equipe especializada para seguimento regular 

também pode resultar em benefícios no curto e no longo prazo, por permitir o 

acompanhamento nutricional intensivo, a substituição de sondas disfuncionais e, 

principalmente, diagnóstico e tratamento precoces das complicações (SCHURINK e 

cols 2001, WILHELM e cols 2010).  

A revisão da literatura sobre complicações da GEP especificamente em 

pacientes com CCP, composta basicamente por estudos retrospectivos e com 

seguimento de curto prazo, torna difícil determinar a efetiva taxa de complicações do 

procedimento nessa população. 

A maior parte das séries publicadas envolve estudos apenas descritivos ou de 

revisão, contando com um pequeno número de pacientes (CHANDU e cols 2003). 

Adicionalmente, a maioria dos trabalhos publicados não estabelece, com precisão, a 

forma e o tempo de seguimento dos pacientes. Este fato também pode justificar a 

grande variação dos valores descritos nos diversos estudos, para este grupo de 

pacientes, assim como ocorre para a GEP na população geral (SCHAPIRO & 

EDMUNDOWICZ 1996, SAFADI e cols 1998, WALTON 1999). 

Uma compilação das diversas publicações que abordaram, especificamente ou 

não, as complicações da GEP em pacientes com CCP, pode ser conferida na Tabela 

2 (HUNTER e cols 1989, SHIKE e cols 1989, GIBSON e cols 1992, URBAN & 

TERRIS 1997, WALTON 1999, RAYNOR e cols 1999, CUNLIFFE e cols 2000, 

SCHURINK e cols 2001, TALLER e cols 2001, RIERA e cols 2002, PIQUET e cols 

2002, LUNA-ORTIZ e cols 2002, LLOYD e cols 2002, CHANDU e cols 2003, NEEFF 

e cols 2003, TUCKER e cols 2003, EHRSSON e cols 2004, BAREDES e cols 2004, 

HUJALA e cols 2004, NGUYEN e cols 2006, RUSTON e cols 2006, SAHA & BOSE 

2006, FOSTER e cols 2007, EZE e cols 2007, SHASTRI e cols 2008, AVERY e cols 

2008, CORRY e cols 2008, CORRY e cols 2009, LAWSON e cols 2009, GRANT e 

cols 2009, CAMPOLI e cols 2009, WILHELM e cols 2010). 

Todos esses trabalhos acima citados demonstram, claramente, a grande 

diversidade de resultados encontrados sobre as complicações da GEP em pacientes 

com CCP. 

 

 

 



Tabela 2 – Trabalhos publicados sobre complicações da GEP em pacientes com CCP: 

Complicações 
Autor Ano 

Número de 
pacientes 
com CCP 

Desenho do 
estudo 

Taxas (%) Tipos (%) 

Hunter e cols. 1989 54 Retrospectivo Totais: 18,0% 
Menores: 14,0% 
Maiores 4,0% 

N/D 

Shike e cols. 1989 39 Retrospectivo Totais: 18,0% N/D 

Gibson e cols. 1992 46 Retrospectivo Totais: 5,0% Infecção: 5,0% 

Urban & Terris 1997 39 Retrospectivo Totais: 7,3% 
Menores: 4,9% 
Maiores: 2,4% 

N/D 

Raynor e cols. 1999 43 Retrospectivo Totais: 37,3% 
Menores: 35,0% 
Maiores: 2,3% 

Vazamento: 16,3% 
Granulação: 11,6% 
Dor: 4,6% 
SRI: 4,6% 
Sangramento: 4,6% 
Obstrução: 4,6% 
Abscesso: 2,3% 
Disfunção do tubo: 2,3% 

Walton 1999 40 Retrospectivo e 
prospectivo 

Totais: 40,0% 
Maiores: 22,5% 
Menores: 17,5% 

Saída precoce: 12,5% 
Infecção: 10,0% 
Vazamento: 5,0% 
Pneumonia: 2,5% 
Peritonite: 2,5% 
TEP: 2,5% 
SRI: 2,5% 
Disfunção do tubo: 2,5% 

Cunliffe e cols. 2000 72 Retrospectivo Totais: 16,6% 
Menores: 16,6% 

Infecção: 8,3% 
Íleo: 8,3% 

Schurink e cols. 2001 183 Retrospectivo Totais: N/D 
Menores: N/D 
Maiores: 10,0% 

Infecção: N/D 
Sangramento: N/D 
Peritonite: N/D 
Ulceração: N/D 
Desposicionamento: N/D 
Vazamento: N/D 
Dor: N/D 
Abscesso: N/D 
MTX estoma: 0,5% 

Taller e cols. 2001 25 Retrospectivo Totais: 0,0% - 

Luna-Ortiz e cols. 2002 46 Retrospectivo Totais: 21,8% 
Menores: 17.4% 
Maiores: 4,4% 

Punção dupla: 6,6% 
Vazamento: 4,4% 
SRI: 2,2,% 
Sangramento: 2,2% 
Dor: 2,2% 
Infecção: 2,2% 
Pneumoperitônio: 2,2% 

Lloyd e cols. 2002 54 Retrospectivo Totais: 18,5% 
Menores: 18,5% 

Íleo: 7,4% 
Infecção: 7,4% 
Vazamento: 3,7% 

Piquet e cols. 2002 33 Prospectivo Totais: 23,0% 
Menores: 21% 
Maiores: 2,0% 

Infecção estoma: N/D 
Vazamento: N/D 
Dor abdominal: N/D 
Abscesso: 2,0% 

Tabela 2 continua na próxima página 



Tabela 2 – Continuação: 

Complicações 
Autor Ano 

Número de 
pacientes 
com CCP 

Desenho do 
estudo 

Taxas (%) Tipos (%) 

Riera e cols. 2002 43 Retrospectivo Totais: 23,1% 
Precoces: 18,5% 
Tardias: 4,6% 
Maiores: 6,9% 
Menores: 16,2% 

Infecção: 7,0% 
Hematoma: 2,3% 
Dor: 4,6% 
Fístula: 2,3% 
Peritonite: 2,3% 
SRI: 2,3% 
Abscesso: 2,3% 
Vômitos: 2,3% 

Chandu e cols. 2003 50 Retrospectivo Totais: 18,0% 
Menores: 10,0% 
Maiores: 8,0% 

Infecção: 6,0% 
Vazamento: 4,0% 
Saída precoce: 4,0% 
SRI: 2,0% 
Abscesso: 2,0% 

Neeff e cols. 2003 56 Retrospectivo Totais: 10,8% 
Maiores: 3,6% 
Menores: 7,2% 

Peritonite: 3,6% 
Infecção: 3,6% 
Hematoma: 1,8% 
Vômitos: 1,8% 

Tucker e cols. 2003 50 Retrospectivo Totais: 30,0% 
Maiores: 8,0% 
Menores: 22,0% 

Vazamento: 8,0% 
Infecção: 8,0% 
Obstrução: 4,0% 
Abscesso: 4,0% 
Necrose estomal: 2,0% 
MTX estoma: 2,0% 
SRI: 2,0% 

Baredes e cols. 2004 55 Retrospectivo Totais: 10,9% 

 

Granuloma: 5,5% 
Outros: 5,4% 

Ehrsson e cols. 2004 156 Retrospectivo Totais: 37,0% 
Menores: 16,0% 
Maiores: 21,0% 

 

Infecções: 17,0% 
Dor: 14,0% 
Vazamento: 8,0% 
Granuloma: 7,0% 
SRI: 1,0% 

Hujala e cols. 2004 79 Retrospectivo Totais: 16,3% 
Menores: 15,0% 
Maiores: 1,3% 

Infecção: 3,7% 
Vazamento: 3,7% 
Saída tardia: 3,7% 
Ruptura do cateter: 1,3% 
Broncoaspiração: 1,3% 
Abscesso: 1,3% 

Saha & Bose 2006 6 Retrospectivo Totais: 0,0% - 

Nguyen e cols. 2006 104 Retrospectivo Totais: 3,0% 
Menores: 3,0% 

Vazamento: 2,0% 
Infecção: 1,0% 

Ruston e cols. 2006 40 Retrospectivo Totais: 40,0% 
Menores: 40,0% 

Infecção: 20,0% 
Vazamento: 17,5% 
Saída tardia: 5,0% 
Obstrução: 2,5% 
Granuloma: 2,5% 

Eze e cols. 2007 44 Retrospectivo Totais: 14,0% Extravazamento: 7,0% 
Abscesso: 5,0% 
Saída acidental: 2,0% 

Tabela 2 continua na próxima página 

 

 



Tabela 2 – Continuação: 

Complicações 
Autor Ano 

Número de 
pacientes 
com CCP 

Desenho do 
estudo 

Taxas (%) Tipos (%) 

Foster e cols. 2007 141 Retrospectivo Totais: 11,4% 
Maiores: 0,7% 
Menores: 10,7% 

Infecção: 3,4% 
Saída acidental: 2,6% 
Dor: 1,3% 
Extravazamento: 1,3% 
Necrose cutânea: 1,3% 
Abscesso esplênico: 0,7% 
Migração: 0,7% 

Avery e cols. 2008 225 Prospectivo Totais: 15,0% 
Menores: 12,0% 
Maiores: 3,0% 

Infecção: 7,0% 
Obstrução: 3,0% 
Vazamento: 2,0% 
SRI: 1,0% 
Sangramento: 0,5% 
Outros: 1,5% 

Shastri e cols. 2008 230 Retrospectivo Imediatas: 4,6% Dispnéia: 2,9% 
Sangramento: 0,4% 
Dor torácica: 0,4% 
Pneumoperitônio: 0,4% 
Luxação mandíbula: 0,4% 

Corry e cols. 2008 15 Prospectivo Totais: 27,0% Infecção: 27,0% 

Corry e cols. 2009 32 Prospectivo Totais: N/D Infecção: 40,6% 
Saída acidental: 19,0% 
Íleo: 6,3% 
Disfunção do tubo: 3,1% 

Lawson e cols. 2009 102 Retrospectivo Totais: 31,1% Saída acidental: 10,8% 
Infecção: 8,8% 
Dor: 5,6% 
Vazamento: 3,9% 
Obstrução: 1,0% 
Sangramento: 1,0% 

Campoli e cols. 2009 346 Prospectivo Totais: 2,8% 
Menores: 1,6% 
Maiores: 1,2% 

Sangramento: 0,9% 
Insuficiência respiratória: 0,7% 
Pneumoperitônio: 0,5% 
Vazamento: 0,5% 
Infecção: 0,2% 

Grant e cols. 2009 1281 Revisão 
sistemática 

Totais: 18,0% 
Menores: 13,3% 
Maiores: 4,7% 

N/D 

Grant e cols. 2009 121 Prospectivo Totais: 32,2% 
Menores: 28,9% 
Maiores: 3,3% 

Infecção menor: 9,1% 
Disfunção do tubo: 5,8% 
Dor abdominal: 4,9% 
Vazamento: 4,1% 
Inflamação: 3,3% 
Hemorragia maior: 1,6% 
Sangramento menor: 1,6% 
Infecção maior: 1,6% 

Wilhelm e cols. 2010 26 Retrospectivo Totais: 11,8% 
Menores: 11,5% 
Maiores: 0,3% 

Infecção maior: 0,3% 
Infecção menor: 11,5% 

CCP: câncer de cabeça e pescoço; 
GEP: gastrostomia endoscópica percutânea; 
MTX: metástase; 
SRI: sepultamento do retentor interno; 
TEP: trombo-embolia pulmonar; 
N/D: não disponível. 



As variações das taxas de complicações descritas foram: totais de 0,0% a 

40,0%, precoces de 0,0% a 19,8%, tardias 0,0% a 4,6%, menores de 0,0% a 40,0%, 

e maiores de 0,0% a 22,5%. 

As complicações mais comumente relatadas foram: infecção periestomal (0,0% 

a 40,6%), saída acidental (precoce ou tardia) da sonda (0,0% a 19,0%), vazamento 

ao redor da sonda (0,0% a 17,5%), dor local ou abdominal (0,0% a 14,0%), tecido de 

granulação (0,0% a 11,6%), íleo adinâmico (0,0% a 8,3%), SRI (0,0% a 4,6%), 

sangramento (0,0% a 4,6%), obstrução da sonda (0,0% a 4,6%), abscesso de 

parede (0,0% a 4,0%), peritonite (0,0% a 3,6%), insuficiência respiratória aguda 

(0,0% a 2,9%), pneumonia/broncoaspiração (0,0% a 2,5%), disfunção da sonda 

(0,0% a 2,5%), TEP (0,0% a 2,5%), pneumoperitônio (0,0% a 2,3%), hematoma de 

parede gástrica (0,0% a 2,3%), fístula gastrocolocutânea (0,0% a 2,3%), vômitos 

(0,0% a 2,3%), MTX estomal (0,0% a 2,0%), necrose do estoma (0,0% a 2,0%), dor 

torácica (0,0% a 0,4%) e luxação de mandíbula (0,0% a 0,4%). 

Muitos dos estudos foram conduzidos por otorrinolaringologistas ou cirurgiões 

de cabeça e pescoço, e não por gastroenterologistas endoscopistas. O tipo e o 

momento de tratamento também foram muito variáveis, assim como as técnicas de 

GEP utilizadas e o estadiamento e localização das lesões. Os resultados desiguais 

das taxas de complicações refletem estas diferenças de abordagem para os 

pacientes com CCP. 

 

2.10.3. Dificuldades técnicas para realização de GEP em pacientes com 

CCP 

Alterações anatômicas locais são descritas, na literatura, como causas 

frequentes de dificuldade ou impedimento para realização da GEP em pacientes 

com CCP, por impossibilitarem a introdução do endoscópio até o estômago. Massas 

tumorais extensas ou lesões infiltrativas estenosantes podem obstruir a passagem 

do aparelho endoscópico para a luz do TGI. O trismo, condição comum nestes 

pacientes, também pode ser um fator impeditivo para introdução do aparelho pela 

VO (TALLER e cols 2001, HUJALA e cols 2004). Taller e colaboradores relataram, 

em sua série de 277 pacientes com CCP, 27 (9,7%) casos em que não foi possível a 

passagem de um endoscópio para o esôfago (TALLER e cols 2001). 

Algumas situações especiais (como obstruções da região faringoesofágica e a 

presença de fístulas cervicais), apesar de dificultarem a realização da GEP em 



grande parte dos casos, nem sempre impossibilitam o procedimento. O emprego de 

técnicas endoscópicas ou cirúrgicas alternativas pode permitir a realização da GEP 

sem maior morbidade relacionada (ZERA e cols 1993, TALLER e cols 2001).  

A dilatação endoscópica de lesões obstrutivas (estenoses faringoesofágicas 

actínicas, estenoses anastomóticas e lesões tumorais residuais ou recidivadas) com 

velas de Savary-Gilliard (W. Cook) ou balões hidrostáticos pode ser realizada com 

segurança e sucesso, permitindo a passagem do aparelho e a realização da GEP 

(ZERA e cols 1993, SELZ & SANTOS 1995, MARGOLLIS e cols 2003, SHASTRI e 

cols 2008). O risco de estreitamentos e estenoses da região faringoesofágica 

aumenta quando os pacientes são submetidos ao tratamento de QT/RXT 

concomitante (LAWSON e cols 2008). Mekhail e colaboradores relataram que 23,0% 

dos pacientes com CCP submetidos a GEP tiveram necessidade de dilatação 

faringoesofágica, todos os casos em pacientes previamente tratados com QT + RXT 

(MEKHAIL e cols 2001). 

A introdução do aparelho por um acesso cervical alternativo, através da 

passagem direta por faringostomias ou esofagostomias, pode permitir a colocação 

da GEP em pacientes com lesões obstrutivas associadas a fístulas ou ostomias 

cervicais que não possibilitam a abordagem tradicional pela VO (HUNTER e cols 

1989, LUJBER e cols 2001, LUBJER 2006) (Figura 17). De maneira semelhante, 

também já foi descrita a introdução do aparelho pela abertura cirúrgica da faringe, no 

momento da ressecção do tumor, para realização da GEP (TALLER e cols 2001). 

A endoscopia transnasal pode ser utilizada nos casos de pacientes com trismo 

intenso ou obstruções da cavidade oral (TALLER e cols 2001, DESAI e cols 2005, 

SHASTRI e cols 2008). A utilização de aparelhos ultrafinos ou pediátricos também 

pode possibilitar a passagem por áreas com estreitamentos ou desvios causados 

por tumor, cirurgia ou RXT (SHIKE e cols 1989). 

Devido à pré-existência de lesões tumorais volumosas ou alterações 

anatômicas pós-ressecção cirúrgica do trato aerodigestivo superior, pacientes com 

CCP apresentam maior risco (6,0% a 10,3%) de obstrução de vias aéreas 

superiores durante o exame endoscópico e depressão respiratória após sedação 

para o procedimento (HUNTER e cols 1989, RILEY e cols 1992, RAJU e cols 2002, 

SHASTRI e cols 2008, OAKLEY e cols 2009). O tratamento por RXT pode causar 

edema e estreitamento da fenda glótica, predispondo à obstrução respiratória 

quando a passagem do aparelho de endoscopia comprime a via aérea superior 



(RAJU e cols 2002). Na colocação da GEP, um fator complicador adicional para a 

manutenção da via aérea pérvia é a necessidade do procedimento endoscópico ser 

realizado em posição supina, em oposição ao decúbito lateral esquerdo 

habitualmente adotado para a EDA diagnóstica ou terapêutica (CUNLIFFE e cols 

2000). Pacientes sob maior risco são aqueles com tumores localmente avançados 

envolvendo a base da língua, a laringe e a hipofaringe (OAKLEY e cols 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17 – Realização de GEP por faringostomia em paciente com CCP. 
Sequência mostrando a introdução do aparelho de endoscopia e posteriormente a 
sonda de gastrostomia pelo faringostoma. 

 

Este comprometimento das vias aéreas superiores pode, além disso, causar 

uma importante dificuldade para intubação orotraqueal de urgência em caso de 

insuficiência respiratória aguda que ocorra durante a GEP (CUNLIFFE e cols 2000, 

RAJU e cols 2002). Pacientes com CCP devem ser avaliados previamente ao 

procedimento endoscópico ou, durante a endoscopia, antes da passagem pela 

laringe (RAJU e cols 2002, SHASTRI e cols 2008, OAKLEY e cols 2009). Pacientes 

com estreitamentos, edema ou obstrução das vias aéreas devem ser submetidos a 

TQT antes da realização da GEP, para se evitar uma possível obstrução ventilatória 

com consequente insuficiência respiratória aguda, durante o procedimento 



(HUNTER e cols 1989, SHASTRI e cols 2008). Outra abordagem proposta para 

estes casos é a realização da GEP no centro cirúrgico, sob anestesia geral e 

intubação orotraqueal eletiva, no momento (imediatamente antes ou depois) da 

ressecção cirúrgica do tumor (CUNLIFFE e cols 2000, CUNLIFFE e cols 2001, RAJU 

e cols 2002, OAKLEY e cols 2009). Além disso, a GEP pela técnica de introdução 

(Russell) ou a GRP podem evitar este tipo de complicação (RAJU e cols 2002). 

 

2.10.4. Momento para realização da GEP em pacientes com CCP 

O procedimento de GEP pode ser realizado em 3 momentos distintos na 

evolução clínica dos pacientes com CCP (SELZ & SANTOS 1995, RAYNOR e cols 

1999, CUNLIFFE e cols 2000, CHANDU e cols 2003). A GEP pré-tratamento (ou 

profilática) é realizada dias a semanas antes de ser iniciado o tratamento para o 

tumor (RXT, QT ou cirurgia, e suas combinações). A GEP per-tratamento é realizada 

durante o curso do tratamento com QT e/ou RXT ou, no caso de tratamento 

cirúrgico, pode ser realizada no momento da operação (intraoperatório), 

imediatamente antes ou depois da ressecção da lesão (RAYNOR e cols 1999, 

CUNLIFFE e cols 2000). Por último, a GEP pós-tratamento pode ser realizada dias 

ou semanas após o término do tratamento (QT, RXT ou cirurgia), em pacientes que 

evoluam com disfagia reversível ou permanente (até a correção de alterações 

funcionais ou como método paliativo) (DONALDSON & BRADLEY 1998). 

Já se encontra bem estabelecido, na literatura, que a GEP, quando indicada, 

deve ser colocada o mais precocemente possível no curso da doença neoplásica 

que se apresenta com disfagia. O suporte enteral pela sonda de gastrostomia 

permite manter nutrição e hidratação adequadas para que o paciente possa obter o 

máximo possível de benefício da terapia específica, evitando hospitalizações 

motivadas por quadros de desidratação (HUNTER e cols 1989, AMANN e cols 1997, 

LEE e cols 1998, RAYNOR e cols 1999, PIQUET e cols 2002, HUJALA e cols 2004, 

WIGGENRAAD e cols 2007). 

Segundo a proposta de alguns autores, a colocação profilática da GEP 

permitiria um início imediato da alimentação pela sonda assim que a disfagia fosse 

evidenciada clinicamente, limitando a perda ponderal e evitando a desidratação 

(SCOLAPIO e cols 2001, TUCKER e cols 2003, HUJALA e cols 2004, NGUYEN e 

cols 2006). Além disso, uma menor taxa de complicações seria esperada quando a 

colocação da GEP fosse feita antes que os efeitos colaterais sistêmicos do 



tratamento (neutropenia, trombocitopenia, disfunção renal, hipotensão e sepsis) 

afetassem a condição geral do paciente (LIN e cols 2005, WIGGENRAAD e cols 

2007). Adicionalmente, o trauma local (das paredes gástrica e abdominal) pela 

colocação da GEP também poderia ser minimizado no caso da sonda ser colocada 

antes do início do tratamento, em decorrência do procedimento invasivo ser 

realizado em tecido saudável e não em mucosa previamente afetada pelos efeitos 

locais e sistêmicos de QT e/ou RXT (CHANG e cols 2009). 

Entretanto, ainda não há consenso estabelecido, na literatura, quanto ao 

momento ideal para realização da GEP em relação ao tratamento da neoplasia, em 

pacientes com CCP (BEAVER e cols 2001, LUNA-ORTIZ e cols 2002, EHRSSON e 

cols 2004, AHMED e cols 2005). Não foi ainda definido o impacto clínico do 

momento da GEP sobre a ocorrência de complicações, manutenção do peso 

corporal ou desfecho destes pacientes. Enquanto alguns centros recomendam que a 

GEP seja indicada para todos os pacientes profilaticamente, antes do início do 

tratamento, outros sugerem que esta decisão deva ser tomada por julgamento 

clínico, em base individualizada, para cada caso (AHMED e cols 2005). 

 

2.10.4.1. Estudos que mostraram vantagem da GEP no momento pré-

tratamento: 

Os benefícios da realização da GEP antes do tratamento com RXT e/ou QT 

foram demonstrados em alguns trabalhos retrospectivos, com base nos resultados 

encontrados em relação a variáveis tais como redução da perda de peso, duração e 

frequência das hospitalizações, menor número de interrupções de tratamento ou 

melhoria na qualidade de vida (PEZNER e cols 1987, GIBSON 1992, SENFT e cols 

1993, LEE e cols 1998, SCOLAPIO e cols 2001, MAGNÉ e cols 2001, BEAVER e 

cols 2001, LUMAN e cols 2001, PIQUET e cols 2002, BEER e cols 2005, 

WIGGENRAAD e cols 2007, MORTON e cols 2009, SALAS e cols 2009). 

Alguns autores sugerem que a GEP profilática está associada com melhores 

desfechos em relação aos escores de qualidade de vida para os pacientes com CCP 

(PIQUET e cols 2002, MORTON e cols 2009, SALAS e cols 2009). Em parte, isso 

poderia ser secundário a uma menor frequência de hospitalizações não 

programadas, principalmente por quadros de desidratação (LEE e cols 1998, 

SCOLAPIO e cols 2001, BEAVER e cols 2001, PIQUET e cols 2002). Além disso, 

haveria menor número de interrupções do tratamento (QT e/ou RXT) por conta de 



intercorrências clínicas (LEE e cols 1998, BEER e cols 2005). Foi também descrito 

um menor tempo de uso da sonda de GEP nos pacientes submetidos ao 

procedimento profilaticamente (SCOLAPIO e cols 2001). 

Em pacientes com CCP, foi demonstrado que a colocação de GEP ou SNE 

profilática reduziu signifivativamente a incidência de perda ponderal quando 

comparada com a colocação durante ou após o tratamento com QT e/ou RXT (LEE 

e cols 1998, SCOLAPIO e cols 2001, BEAVER e cols 2001, BEER e cols 2005). 

Luman e colaboradores mostraram, em seu tarbalho realizado em Singapura, 

que os pacientes com carcinoma de nasofaringe submetidos à GEP profilática 

apresentaram uma maior sobrevida quando comparados com a GEP no pós-

tratamento (LUMAN e cols 2001).  

 
2.10.4.2. Estudos que mostraram vantagem da GEP no momento per-

operatório: 

Alguns autores demonstraram que a realização da GEP no intraoperatório 

(imediatamente antes ou após a ressecção da lesão) era associada a uma taxa de 

complicações menor do que quando feita profilaticamente (RAYNOR e cols 1999). 

Além disso, poderia estar relacionada com uma menor taxa de possíveis 

complicações de vias aéreas durante o procedimento e demandaria apenas um 

procedimento anestésico para estes pacientes (CUNLIFFE e cols 2000, CHANDU e 

cols 2003). 

Raynor e colaboradores, em um estudo retrospectivo para avaliar se o 

momento da colocação da GEP em relação ao tratamento cirúrgico do tumor 

mostraria diferença no número e gravidade das complicações, dividiram os 43 

pacientes em 4 grupos básicos: GEP pré-tratamento, GEP no momento da 

ressecção cirúrgica (subdividido em imediatamente antes e imediatamente após), 

GEP pós-tratamento cirúrgico (a partir de 7 dias do pós-operatório), e GEP paliativa 

(nos pacientes sem possibilidade de tratamento). Os autores mostraram uma 

frequência significativamente menor de complicações quando a GEP era realizada 

no intraoperatório (imediatamente após a retirada do tumor), quando comparada 

com a GEP profilática (RAYNOR e cols 1999). 

 

 

 



2.10.4.3. Estudos que não mostraram diferenças da GEP quanto ao momento 

de realização: 

Outros estudos não demonstraram influência do momento da realização da 

GEP (em relação ao tratamento) na taxa de complicações (NEEFF e cols 2003, 

EHRSSON e cols 2004, BAREDES e cols 2004). 

Neeff e colaboradores, da Nova Zelândia, não mostraram influência do 

momento de realização da GEP em relação à taxa de complicações, em 52 

pacientes com CCP (NEEFF e cols 2003). 

Ehrsson e colaboradores, em estudo retrospectivo de 156 pacientes com CCP 

submetidos a GEP, demonstraram que, em relação ao momento de realização da 

gastrostomia, não houve diferença estatística na taxa de complicações entre os 

diferentes grupos: 41,0% de complicações (maiores e menores) no grupo pré-

tratamento, 43,0% no grupo em tratamento e 33,0% no grupo pós-tratamento 

(EHRSSON e cols 2004). 

Baredes e colaboradores relataram uma taxa complicação idêntica entre os 

pacientes submetidos a GEP no intraoperatório ou quando feita tardiamente após a 

cirurgia (BAREDES e cols 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

No contexto atual de atendimento dos pacientes com CCP no INCA e 

considerando a revisão dos estudos de GEP em pacientes com CCP publicados até 

o momento, as justificativas para a realização desse estudo são as seguintes: 

 

• Demanda crescente, na nossa instituição, para realização de GEP em 

pacientes com neoplasias de cabeça e pescoço. 

• Pouca disponibilidade de vagas de internação hospitalar, mesmo que de curta 

duração, para pacientes com CCP em acompanhamento ambulatorial 

encaminhados à Seção de Endoscopia Digestiva do HC I / INCA para 

realização de acesso enteral por gastrostomia. 

• A possibilidade de realizar a GEP sem necessidade de hospitalização para 

agilizar o processo de marcação e a realização dos procedimentos, 

resultando em suporte nutricional precoce e liberação de leitos hospitalares 

para tratamento de casos mais complexos. 

• A possibilidade de um menor custo da GEP ambulatorial, em relação ao 

procedimento com o paciente hospitalizado, por não ser necessária a 

internação e seus custos associados (diárias hospitalares, materiais e 

pessoal). 

• Uma significativa parte dos pacientes com neoplasias de cabeça e pescoço 

com indicação de GEP apresenta condições clínicas e sociais que permitem 

uma abordagem em caráter ambulatorial para o procedimento. 

• A necessidade de determinação do impacto clínico de longo prazo da GEP 

em pacientes com CCP, devido a ampla variação nas taxas, tipos e gravidade 

das complicações, nesta população, nos estudos disponíveis na literatura. 

• As controvérsias existentes sobre o momento ideal do procedimento em 

relação ao tratamento dos pacientes com CCP (pré, per ou pós) visando 

minimizar os riscos de complicações. 

 
 
 

3 - JUSTIFICATIVA 



 

 
 

 

 

4.1. Objetivo geral: 
 
• Avaliar a exequibilidade da aplicação da GEP como procedimento ambulatorial 

em um grupo selecionado de pacientes com CCP, visando a não internação 

hospitalar e o menor risco de complicações. 

 

 

4.2. Objetivos específicos: 

 

• Avaliar a viabilidade e a segurança da realização da GEP como procedimento 

ambulatorial em pacientes com CCP. 

• Descrever as complicações, em relação ao momento de ocorrência (precoces e 

tardias) e à gravidade de apresentação (maiores e menores), da GEP 

ambulatorial nos pacientes com CCP. 

• Investigar a associação entre a frequência das complicações da GEP ambulatorial 

com as variáveis demográficas (sexo e faixa etária). 

• Investigar a associação entre a frequência das complicações da GEP ambulatorial 

com o momento de realização do procedimento (pré, per ou pós-tratamento 

indicado para a doença de base). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - OBJETIVOS 



 

 
 

 

5.1. Desenho do estudo: 

 
Ensaio clínico prospectivo não controlado, dividido em 2 partes (ou fases) 

sequenciais e complementares. 

A primeira parte (fase inicial) do estudo foi planejada primariamente para 

avaliação da viabilidade e segurança da realização da GEP como procedimento 

ambulatorial. O término da primeira fase seria complementado ou não pela segunda 

parte, de acordo com os resultados obtidos após a avaliação inicial (desfecho 

parcial). 

A segunda parte do estudo, após demonstrada a segurança da abordagem 

ambulatorial para o procedimento e incluindo um número maior de pacientes, foi 

planejada para descrever as complicações da GEP durante o acompanhamento de 

longo prazo e investigar a associação destas complicações com o momento de 

realização da GEP (antes, durante ou após o tratamento da doença neoplásica) e 

com as características clinicodemográficas dos pacientes.  

Foram avaliados pacientes consecutivos submetidos à GEP em caráter 

ambulatorial segundo critérios pré-determinados, após serem selecionados dentro 

da população total de pacientes com CCP encaminhados para realização de GEP na 

Seção de Endoscopia Digestiva do HC I / INCA no período do estudo.  

Os pacientes foram seguidos de acordo com o protocolo de acompanhamento 

através de visitas hospitalares agendadas e/ou por demanda. 

 

5.1.1. Primeira parte 

Na primeira parte do estudo, foi programada a avaliação dos seguintes 

parâmetros: (a) taxa de sucesso na realização do procedimento; (b) taxa de 

complicações precoces (ocorridas nos primeiros 15 dias após a realização) da GEP 

ambulatorial; e (c) associação destas complicações com variáveis 

clínicodemográficas dos pacientes (sexo, faixa etária e momento da realização da 

GEP em relação ao tratamento). 

5 - PACIENTES, MATERIAIS E MÉTODOS 



Para avaliação dos parâmetros de viabilidade e segurança do procedimento, o 

resultado obtido teve como objeto de comparação a casuística publicada na 

literatura sobre a realização de GEP ambulatorial (taxa de sucesso 97,0% a 100,0%, 

complicações precoces maiores até 3,0%, complicações precoces menores até 

18,0% e mortalidade até 3,0%) (LARSON e cols 1987, KURCHIN e cols 1989, 

CULLADO e cols 1990, MANDAL e cols 2000, DUBAGUNTA e cols 2002). 

 

5.1.2. Segunda parte 

Na segunda parte do estudo, foram programados a complementação e o 

detalhamento da avaliação do grupo de pacientes submetidos a GEP ambulatorial, 

no curto e no longo prazo, através dos seguintes parâmetros: (a) complicações 

precoces; (b) complicações tardias; (c) complicações maiores; (d) complicações 

menores; e (e) associação destas complicações com variáveis clinicodemográficas 

dos pacientes (sexo, faixa etária e momento da realização da GEP em relação ao 

tratamento). 

 

 

5.2. Considerações éticas: 
 

O estudo foi submetido, avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

do Instituto Nacional do Câncer (CEP / INCA), sob o número CEP / INCA 1706 

(Anexo 1). 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) por escrito foi lido e 

assinado, antes do procedimento, pelos pacientes ou por um responsável legal 

(Anexo 2).  

 

 

5.3. Pacientes: 
 

5.3.1. Critérios de inclusão 

• Diagnóstico histopatológico confirmado de lesão neoplásica primária de 

cabeça e pescoço (laringe, hipofaringe, orofaringe, nasofaringe, cavidade 

oral, seios paranasais, cavum); 

• Adultos (idade > 18 anos); 



• Estar em acompanhamento ambulatorial; 

• Escore clínico-funcional pela escala de Karnofsky (Karnofsky Performance 

Status, KPS) igual ou superior a 70 (MOR e cols 1984) (Tabela 3); 

• Risco cirúrgico ASA I ou II pela American Society of Anesthesiologists 

(ASA) (OWENS e cols 1978) (Tabela 4); 

• Condição cognitiva satisfatória; 

• Entender e aceitar o procedimento e o agendamento de acompanhamento; 

• Assinatura do TCLE; 

• Acompanhamento permanente por um cuidador responsável (familiar ou 

outros) na residência; 

• Apresentar facilidade de pronto retorno (transporte e acompanhamento) ao 

hospital em caso de complicações.  

 

5.3.2. Critérios de exclusão 

• Não enquadramento em algum dos critérios acima descritos; 

• Residência em local distante do hospital (mais de 1 hora de carro) ou 

sujeito a limitações para o deslocamento do paciente; 

• Condições sócioeconômicas e/ou habitacionais inadequadas ou insalubres; 

• Contra-indicações para EDA ou GEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 3 – Karnofsky Performance Status Scale: 

Categoria geral Índice Critérios específicos 

100 Normal, sem queixas, sem evidência de doença 

90 Capaz de realizar atividades normais, sinais ou 
sintomas menores de doença 

Capaz de levar vida normal; não 
necessita de cuidados especiais 

80 Atividades normais sob esforço, alguns sinais ou 
sintomas de doença 

70 Cuida de si próprio, incapaz de realizar suas 
atividades normais ou trabalhar 

60 Requer assistência ocasional de outros, mas é 
capaz de cuidar de suas necessidades 

Incapaz de trabalhar; capaz de 
viver em casa e cuidar de suas 
necessidades pessoais; necessita 
de assistência variável 

50 Requer assistência considerável de outros e 
freqüentemente necessita de cuidados médicos 

40 Incapacitado, necessita de cuidados e assistência 
especiais  

30 Gravemente incapacitado, indicação de 
hospitalização, morte não iminente 

20 Muito doente, necessidade de hospitalização e de 
suporte terapêutico ativo 

10 Moribundo 

Incapaz de cuidar de si mesmo; 
necessita de cuidados hospitalares 
ou institucionais; doença 
rapidamente progressiva 

0 Óbito 

 

 
    Tabela 4 – Classificação de risco cirúrgico segundo a ASA: 

Classe de risco Descrição 

ASA I Pacientes saudáveis 

ASA II Doença sistêmica leve ou moderada 

ASA III Doença sistêmica grave limitando as 
atividades 

ASA IV Doença sistêmica incapacitante 

ASA V Paciente moribundo 

ASA VI Paciente em morte cerebral 

Sufixo E Emergência 

    ASA: American Society of Anesthesiologists. 
 



5.4. Avaliação inicial e entrevista pré-procedimento: 

 
As solicitações encaminhadas pelos diversos serviços médicos para realização 

de GEP na Seção de Endoscopia Digestiva do HCI / INCA foram todas previamente 

avaliadas por um membro do Staff Médico da seção. 

Pacientes ambulatoriais identificados como portadores de CCP foram 

especificamente entrevistados e examinados para avaliação de enquadramento no 

protocolo do estudo, segundo os critérios pré-determinados. 

No exame clínico inicial, pacientes com capacidade ventilatória limítrofe por 

lesões obstrutivas das vias aéreas eram encaminhados para avaliação de 

traqueostomia (TQT) pré-operatória no serviço de origem. 

Em caso de aceitação de inclusão no protocolo, os pacientes eram 

selecionados, recebiam as orientações iniciais e tinham o procedimento agendado 

eletivamente. 

 

 
5.5. Rotina laboratorial pré-operatória: 

 
Os exames laboratoriais pré-operatórios de rotina solicitados para cada 

paciente foram hemograma completo com plaquetas, coagulograma (TAP e PTT) e 

bioquímica simples (glicose, uréia, creatinina, sódio, potássio e cloro). Os valores 

deveriam encontrar-se dentro da faixa de normalidade. 

Avaliação laboratorial e/ou radiológica complementar, em caso de necessidade, 

era solicitada para situações clínicas especiais. 

 

 

5.6. Orientações e cuidados no pré-operatório: 
 

• Dieta VO ZERO a partir das 24:00h da véspera do dia dos procedimentos 

(programados para o período da manhã); 

• Suspensão da administração de HBPM SC no dia do procedimento, caso a 

medicação estivesse em uso; 

• Suspensão da utilização de AAS e/ou outros antiagregantes plaquetários VO 

uma semana antes do procedimento, caso a mediação estivesse em uso. 



5.7. Preparo para o procedimento: 

 
Em todos os pacientes foi previamente puncionado um acesso venoso 

periférico com cânula de teflon tipo Jelco® (ou similar) de 20 ou 22 Fr, em um dos 

membros superiores, para administração IV de solução cristalóide para hidratação e 

administração de medicamentos (antibioticoterapia profilática, sedação e analgesia).  

Em seguida, era administrado antibiótico profilático em dose única (2g de 

cefazolina IV) cerca de 30 minutos antes do procedimento. 

 

 
5.8. Monitorização e cuidados per-procedimento: 
 

Todos os procedimentos foram realizados na Seção de Endoscopia Digestiva 

(centro endoscópico ambulatorial) do HC I / INCA. 

O exame endoscópico do TGI superior foi realizado sob sedação consciente 

com doses individualizadas de midazolam (2,5 a 10 mg) e meperidina (25 a 100 mg) 

IV, além de analgesia tópica de hipofaringe com Xylocaína® spray 10% (30 a 

100mg).  

Foi feita monitorização contínua da saturação periférica de O2 (Sat O2) e da 

frequência cardíaca (FC) através de oximetria de pulso durante o procedimento. 

Os pacientes recebiam, ainda, suplementação profilática de O2 por cateter 

nasofaríngeo ou, nos pacientes traqueostomizados, por cateter (ou máscara) na 

cânula de TQT.  

 

 

5.9. Aparelhagem endoscópica: 

 
Foram utilizados diversos modelos de aparelhos de videoendoscopia digestiva 

alta (gastroscópios), das marcas Olympus (GIF-V, GIF-V2, GIF-Q145, GIF-H180, 

GIF-Q180 e GIF-2T160L; Olympus America Inc., Center Valley, Pa, EUA), Fujinon 

(EG-590ZW; Fujinon Inc., Wayne, NJ, EUA) e Pentax (EG-2901 e EG-2940; Pentax 

Medical Co., Montvale, NJ, EUA). 

 
 



5.10. Modelos de kits para GEP: 

 

Foram utilizados kits comercialmente disponíveis (PEG 24-Pull-S®, Wilson-

Cook Medical, Winston-Salem, NC, EUA; MIC PEG 24 Fr®, Ballard Medical Products, 

Draper, UT, EUA; e Endovive PEG 24 Fr®, Boston Scientific Corporation, Natick, MA, 

EUA) em 194 (96,5%) pacientes. Os kits adaptados artesanalmente (cateter de 

Foley® modificado, de 22 Fr) foram empregados em 7 (3,5%) pacientes. 

 

 

5.11. Técnica de GEP: 
 

Em todos os casos, o procedimento de GEP foi realizado pela técnica de 

Gauderer-Ponsky (método de tração), conforme descrito originalmente por Gauderer 

e colaboradores (GAUDERER e cols 1980). 

 
5.11.1. Descrição técnica do procedimento de GEP 

Cada procedimento endoscópico para realização da GEP teve a participação 

de 2 médicos endoscopistas, um sendo responsável pela operação do equipamento 

de videoendoscopia e o outro pelo tempo cirúrgico abdominal. Pelo menos um 

técnico de enfermagem fazia parte da equipe, trabalhando como instrumentador 

(auxiliar endoscópico). 

Os procedimentos foram realizados com os pacientes em posição supina. 

Durante o exame endoscópico inicial, o estômago era insuflado para deslocar o 

cólon para baixo e o fígado lateralmente, para permitir a aposição da parede anterior 

do estômago à parede abdominal. A transiluminação da luz do endoscópico devia 

ser visibilizada externamente através da parede abdominal, e a digitopressão no 

ponto de punção da parede abdominal deveria ser identificada endoscopicamente 

como uma impressão na parede anterior da transição corpo-antro do estômago. 

Após assepsia e antissepsia da parede abdominal com solução degermante, 

era feito um botão anestésico cutâneo com lidocaína a 2% no local escolhido. Esta 

mesma agulha da anestesia cutânea montada na seringa contendo lidocaína era 

então inserida através da parede abdominal até a luz do estômago, em aspiração 

mantida e sob visão direta do endoscopista, para exclusão de víscera oca 

(usualmente cólon transverso) no trajeto de punção (manobra do “safe-track”). 



Uma pequena incisão era feita na pele, até a aponeurose. Pela incisão era 

introduzida uma cânula com bainha de teflon (tipo Jelco® ou similar) de 14 Fr, por 

onde um fio-guia era inserido e internamente capturado e tracionado com uma alça 

de polipectomia, sendo retirado pela boca junto com o endoscópio. 

O fio-guia era conectado na sonda de gastrostomia e puxado de volta através 

da parede abdominal para o exterior, até que o retentor interno fosse posicionado 

contra a parede anterior do estômago. Um retentor externo era posicionado para 

evitar o deslocamento da sonda. 

A revisão endoscópica era realizada para checar o posicionamento da sonda e 

a possível ocorrência de complicações durante o ato endoscópico ou pelo 

procedimento da GEP. 

Por fim era ajustado o comprimento da sonda, instalados os adaptadores para 

conecção dos tubos de alimentação e colocado um curativo não oclusivo. O paciente 

era então levado para a sala de repouso, para um período de observação pós-

procedimento. 

As Figuras 18 a 32 ilustram as etapas sequenciais para realização do 

procedimento de GEP pela técnica de tração.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 - Posicionamento da equipe 
médica e do paciente para o exame 
endoscópico inicial. 

Figura 19 - Assepsia da parede 
abdominal. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

Figura 20 - Transiluminação da parede 
abdominal no ponto escolhido para GEP. 

Figura 21 - Digitopressão 
no ponto escolhido para 
GEP, mostrando a 
impressão na parede 
gástrica anterior (aspectos 
externo e endoscópico). 

Figura 22 - Anestesia local com injeção 
de lidocaína a 2%. 

Figura 23 - Manobra do 
“safe track” (aspectos 
externo e endoscópico). 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Figura 24 - Incisão com lâmina de bisturi 
na parede abdominal. 

Figura 25 - Introdução 
do Jelco 14 pela 
parede abdominal até 
a luz gástrica 
(aspectos externo e 
endoscópico). 

Figura 26 - Introdução 
do fio-guia longo pelo 
Jelco 14 e apreensão 
do fio pelo 
endoscopista com alça 
de polipectomia 
(aspectos externo e 
endoscópico). 

Figura 27 – O fio é 
retirado com o 
endoscópio pela 
cavidade oral. 



 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Figura 28 - A sonda de GEP 
é entrelaçada ao fio-guia. 

Figura 29 - Fixação 
da sonda de GEP ao 
fio-guia. 

Figura 31 - A sonda de 
GEP percorre o esôfago e 
o estomago até ser 
exteriorizada pela parede 
abdominal. 

Figura 30 - Tração da 
sonda pela extremidade 
do fio-guia que se 
exterioriza pela parede 
abdominal. 



 

 

 

 
 
 
5.12. Cuidados pós-operatórios: 

 
Os pacientes permaneciam em observação no repouso da Seção de 

Endoscopia Digestiva por cerca de 3 horas após o procedimento. Antes da alta do 

setor, os acompanhantes e os pacientes recebiam as orientações sobre os cuidados 

com a sonda e as seguintes recomendações, oralmente e por escrito: (1) repouso 

por 5 dias; (2) limpar a gastrostomia 2 vezes ao dia ou mais, quando necessário; (3) 

evitar tração da sonda; (4) retornar imediatamente em caso de perda da sonda ou 

qualquer sinal de infecção (ANEXO 4).  

Após a liberação da Seção de Endoscopia Digestiva, os pacientes eram 

encaminhados para o Serviço de Nutrição, onde uma nutricionista fornecia a 

orientação sobre a dieta, iniciada em casa cerca de 4 horas após o procedimento.  

 

 

5.13. Seguimento dos pacientes: 
 

Os dados do seguimento dos pacientes eram registrados individualmente na 

ficha clínica do protocolo e em um livro próprio de registro, onde eram anotadas a 

data da revisão e a presença ou ausência de complicações ou intercorrências 

(Anexo 3). O atendimento era realizado por um médico e/ou enfermeiro da Seção de 

Endoscopia Digestiva do HC I / INCA. 

Os pacientes retornavam para visitas regulares em intervalos pré-agendados 

(segundo, quarto e sétimo dia pós-operatório, depois semanalmente no primeiro 

mês, e posteriormente acompanhamento mensal), até o momento do desfecho 

Figura 32 - Posicionamento 
final e adequado da sonda 
de GEP (aspectos externo e 
endoscópico). 



alcançado (manutenção da sonda ao fim do estudo, alta por retirada da sonda, óbito 

em uso da sonda) ou perda do seguimento. 

Os pacientes também recebiam orientação de retornar em caso de dor 

abdominal, sinais de inflamação, perda ou obstrução da sonda, vazamento, ou 

hipergranulação no local da gastrostomia.  

Para acompanhamento emergencial dos pacientes em caso de dúvidas ou 

complicações, o acesso ao Serviço de Emergência do HC I / INCA era disponível 24 

horas por dia, 7 dias por semana. Durante a rotina semanal (de 2ª feira a 6ª feira, 

das 08:00h às 17:00h) os pacientes foram orientados a procurar diretamente a 

Seção de Endoscopia Digestiva, para avaliação. Além disso, uma escala de 

sobreaviso alcançável, fora do horário comercial, era ativada em caso de 

necessidade.  

 

 

5.14. Definições das variáveis e termos descritivos das complicações: 
 

Para uniformização e definição das variáveis e termos descritivos das 

complicações da GEP ambulatorial neste trabalho, foi empregada a seguinte 

classificação: 

 
5.14.1. Procedimento ambulatorial 

A alta hospitalar do paciente deve ocorrer no mesmo dia da realização do 

procedimento (não é equivalente a uma permanência menor do que 24 horas). O 

simples pernoite exclui o procedimento de ser classificado como ambulatorial 

(CUSCHIERI e cols 1997). 

 

5.14.2. Viabilidade 

Avaliada através da percentagem de GEPs realizadas e completadas 

efetivamente como procedimentos ambulatoriais, em relação ao número total de 

casos selecionados para GEP ambulatorial na primeira fase do estudo (taxa de 

sucesso como procedimento ambulatorial). 

 

 

 



5.14.3. Segurança 

Avaliada através do cálculo da taxa de complicações e mortalidade dos 

pacientes submetidos à GEP ambulatorial em comparação aos valores médios 

descritos na literatura sobre a GEP em pacientes com CCP. 

 

5.14.4. Modalidades de tratamento 

Os 3 tipos básicos de tratamento realizados foram RXT, QT e cirurgia 

(laringectomia total ou supraglótica, faringectomia, excisão de assoalho bucal, 

excisão da base da língua, mandibulotomia ou mandibulectomia, esvaziamento 

cervical), isolados ou em combinação. 

 
5.14.5. Momento da GEP 

Os pacientes foram classificados e divididos em 3 grupos de estudo, baseados 

no momento da realização da GEP em relação ao tratamento para a doença 

neoplásica da cabeça e pescoço. O grupo GEP pré-tratamento (ou profilática) incluiu 

os pacientes submetidos à GEP profilaticamente, dias a semanas antes de iniciado o 

tratamento para a lesão neoplásica (RXT, QT, cirurgia ou tratamento combinado). O 

grupo GEP per-tratamento incluiu os pacientes que foram submetidos a GEP 

durante o ciclo de tratamento (RXT, QT ou QT/RXT concomitante; não houve casos 

de GEP per-operatória). O último grupo, GEP pós-tratamento, incluiu os pacientes 

submetidos a GEP dias a semanas após o término do tratamento (RXT, QT, cirurgia 

ou tratamento combinado), por disfagia mantida secundária a sequelas do 

tratamento (estenoses, desvios, fístulas) ou como procedimento paliativo. 

 

5.14.6. Complicação precoce 
Complicação que ocorre nos primeiros 15 dias pós-procedimento (durante o 

período de maturação do trato da GEP) (FOX e cols 1997, LIN e cols 2001a). 

 
5.14.7. Complicação tardia 

Complicação que ocorre após o 15º dia da realização da GEP (FOX e cols 

1997, LIN e cols 2001a). 

 
 
 



5.14.8. Complicação menor 

Complicação que geralmente requer apenas tratamento conservador, sem 

intervenção cirúrgica, necessidade de hemotransfusão ou internação hospitalar. São 

elas: infecção da ferida operatória, extravazamento de secreção gástrica, dermatite 

periestomal, alargamento do estoma, tecido de granulação, pneumoperitônio não 

complicado, hematoma de parede gástrica ou abdominal não complicado, 

sangramento autolimitado, dor local, obstrução do trato de saída gástrico, disfunção 

da sonda, saída acidental tardia da sonda e fístula gastrocutânea persistente após 

retirada da sonda (SCHAPIRO & EDMUNDOWICZ 1996).  

 

5.14.9. Complicação maior 

Complicação que frequentemente necessita de tratamento endoscópico ou 

cirúrgico, hemotransfusão ou internação hospitalar. São elas: infecções e abscessos 

que necessitem de drenagem ou desbridamento cirúrgico, fasciíte necrotizante, 

peritonite, saída acidental precoce da sonda, broncoaspiração, SRI, ulcerações 

gástricas com HDA, hematoma complicado de parede gástrica ou abdominal, fístula 

gastrocolocutânea, perfuração de víscera oca, punção de órgão sólido e implante 

tumoral no estoma (SCHAPIRO & EDMUNDOWICZ 1996). 

 

5.14.10. Infecção periestomal 

O diagnóstico de infecção periestomal foi definido segundo os critérios 

descritos no Escore Máximo Combinado, por Jain e colaboradores (JAIN e cols 

1987). A infecção periestomal foi identificada nos casos que apresentaram a 

presença de secreção purulenta associada a sinais flogísticos no óstio da 

gastrostomia (eritema > 5 mm, induração > 10 mm), ou pela combinação local de 

exsudato (0 a 4 pontos), eritema (0 a 4 pontos) e induração (0 a 3 pontos), com 

escore combinado final de pelo menos 8 pontos na soma dos 3 quesitos. Não foi 

feita avaliação microbiológica. Registrada, neste trabalho, como presente ou 

ausente, sem gradação de intensidade. 

 

5.14.11. SRI 

O diagnóstico de SRI foi definido pela presença de ulceração, por necrose de 

pressão, da mucosa gástrica da parede anterior situada logo abaixo do retentor 

interno da sonda de gastrostomia, determinando penetração parcial (Grau I), 



subtotal (Grau II) ou completa (Grau III) do mesmo na parede do estômago (e 

eventualmente da parede abdominal), conforme a classificação sugerida por Orsi e 

colaboradores (ORSI e cols 2002). Registrado, neste trabalho, como presente ou 

ausente, sem gradação de intensidade. 

 

5.14.12. Dermatite e alargamento do estoma 

O diagnóstico de alargamento do estoma foi definido por aumento do diâmetro 

do óstio da gastrostomia, determinando afrouxamento da sonda no pertuito e 

consequente perda do mecanismo de vedação contra o extravazamento do 

conteúdo gástrico para o exterior (McCLAVE & CHANG 2003). O diagnóstico de 

dermatite foi definido pela presença de eritema e exsulceração da epiderme, ao 

redor da borda do estoma da GEP, com um halo de raio > 10 mm. Registrados, 

neste trabalho, como presentes ou ausentes, sem gradação de intensidade. 

 

5.14.13. Dor local 

O diagnóstico de dor local foi definido pela presença subjetiva de desconforto 

agudo no local da incisão, de intensidade moderada a forte, determinando queixa 

clinicamente significativa e solicitação espontânea de medicação analgésica, e não 

associada a sinais flogísticos ou outras alterações locais, regionais ou sistêmicas 

(McCLAVE & CHANG 2003). Registrada, neste trabalho, como presente ou ausente, 

sem gradação de intensidade. 

 

5.14.14. Fístula persistente após a retirada da sonda de GEP 

O diagnóstico de fístula persistente foi definido pelo não fechamento do pertuito 

da gastrostomia, determinando saída contínua de secreção e conteúdo gástricos, 

por um período superior a 4 semanas após a retirada da sonda (McCLAVE & 

CHANG 2003). Registrada, neste trabalho, como presente ou ausente, sem 

gradação de duração. 

 

5.14.15. Saída (ou retirada) acidental precoce da sonda 

O diagnóstico de saída acidental precoce da sonda foi definido pela retirada ou 

saída inadvertida ou acidental da sonda de GEP, ocorrida nos 15 primeiros dias 

após a realização do procedimento (McCLAVE & CHANG 2003). Registrada, neste 

trabalho, como presente ou ausente. 



5.14.16. Saída (ou retirada) acidental tardia da sonda 

O diagnóstico de saída acidental tardia da sonda foi definido pela retirada ou 

saída inadvertida ou acidental da sonda de GEP, ocorrida após o 15º dia da 

realização do procedimento (McCLAVE & CHANG 2003). Registrada, neste trabalho, 

como presente ou ausente. 

 

5.14.17. Hematoma de parede gástrica 

O diagnóstico de hematoma de parede gástrica foi definido pela presença de 

sangramento intraparietal por laceração de vaso causado por acidente de punção, 

determinando a formação de uma coleção líquida com abaulamento (geralmente 

violáceo) da parede gástrica no local da punção (McCLAVE & CHANG 2003). 

Registrado, neste trabalho, como presente ou ausente, sem gradação de volume. 

 

5.14.18. Tecido de granulação 

O diagnóstico de granuloma foi definido pela formação de tecido hiperplásico 

reacional (benigno) nas bordas do estoma de gastrostomia, localizado ou 

circunferencial (McCLAVE & CHANG 2003). Registrado, neste trabalho, como 

presente ou ausente, sem gradação de tamanho. 

 

 

5.15. Perda de seguimento: 
 

A perda de seguimento foi definida para os casos de pacientes que tiveram o 

seu acompanhamento interrompido antes do final do estudo e não puderam mais ser 

contactados pelos meios disponíveis (telefone de contato ou telegrama para o 

endereço de cadastro). 

 

 

5.16. Desfechos: 
 

Foram 3 os possíveis desfechos previstos pelo protocolo de acompanhamento 

do estudo (óbito, permanência da GEP e alta). O primeiro desfecho foi classificado 

como óbito para os pacientes que faleceram com a GEP em uso, durante o período 

do estudo. O segundo desfecho foi classificado como permanência da GEP para os 



pacientes que mantinham a sonda em uso ao final do estudo. O terceiro e último 

desfecho foi classificado como retirada da sonda e alta para os pacientes que 

retomaram a ingesta VO e tiveram indicação de retirada da sonda de GEP por 

solicitação da equipe assistente (Seção de Cirurgia de Cabeça e Pescoço ou Seção 

de Oncologia Clínica), ao final do curso de tratamento.  

 

 

5.17. Cálculo de tamanho amostral: 
 

Para a segunda parte do estudo, foi calculado o tamanho amostral para 

investigar a associação entre as complicações da GEP ambulatorial com as 

características clinicodemográficas e o momento de realização da GEP. 

Tomando por base os nossos resultados obtidos na primeira parte do estudo, o 

tamanho amostral da população a ser incluída na segunda fase foi calculado em 180 

pacientes para atingir uma significância estatística com erro do tipo α de 0,05 e erro 

tipo β de 0,2. 

 

 

5.18. Análise estatística: 

 
A análise dos dados estatísticos foi feita através do sistema SPSS (Statistical 

Package for Social Sciences, SPSS Inc., Chicago, IL, EUA) versão 13.0 para o 

Windows. 

Os dados demográficos, as complicações e os desfechos coletados através do 

preenchimento de uma ficha clínica durante as visitas e revisão do prontuário 

eletrônico foram reunidos em uma planilha Excel (Microsoft Corp., Redmond, WA, 

EUA). 

Os resultados das complicações foram expressos como frequências simples, 

com os percentuais sendo calculados em relação ao total geral de pacientes (e seus 

subgrupos) ou, quando indicado, ao número total de complicações (e seus 

subgrupos). 

A associação entre as variáveis clínicas e demográficas (idade, sexo, 

complicações precoces, complicações tardias e momento da GEP) e dos 

procedimentos de GEP foi calculada através do teste do qui-quadrado. 



Resultados eram considerados estatisticamente significativos quando o valor 

de p era menor ou igual a 0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Entre setembro de 2002 (início da inclusão dos pacientes) e dezembro de 2009 

(término da inclusão dos pacientes), um total de 618 GEPs foram realizadas em 

pacientes com diagnóstico de câncer, na Seção de Endoscopia Digestiva do 

Hospital do Câncer I do Instituto Nacional de Câncer (HC I / INCA - MS). 

Destes 618 procedimentos, 462 (74,7%) foram realizados em pacientes 

portadores de neoplasias de cabeça e pescoço. O número de GEPs ambulatoriais 

correspondeu a 43,5% do total de GEPs realizadas em pacientes com CCP e a 

32,5% de todas as GEPs realizadas no HC I / INCA, no período. 

 

 

6.1. PRIMEIRA PARTE DO ESTUDO 
 
 

Os resultados que serão descritos nesta parte geraram uma publicação 

(MELLO e cols 2009) em periódico indexado internacional (Anexo 6). 

 
6.1.1. Pacientes: 

 

Durante a primeira parte do estudo, realizada no período compreendido entre 

setembro de 2002 e setembro de 2007, dos 261 pacientes com CCP que tiveram 

indicação de GEP na nossa instituição, 136 (52,1%) preencheram todos os critérios 

para o procedimento ambulatorial e foram incluídos no estudo.  

O procedimento de GEP foi realizado com sucesso em 133 (97,8%) pacientes. 

Três (2,2%) casos (2 homens e 1 mulher) evoluíram com obstrução de vias aéreas 

durante a sedação IV imediatamente antes da realização da GEP e tiveram seus 

procedimentos interrompidos. Nenhum deles teve necessidade de TQT de urgência. 

Em relação ao número de procedimentos, um total de 136 GEPs foram realizadas 

nos 133 pacientes (3 pacientes foram submetidos ao procedimento 2 vezes cada 

um, durante o estudo). 

6 - RESULTADOS 



Do total dos pacientes, 104 (78,2%) eram do sexo masculino e 29 (21,8%) 

eram do sexo feminino, com idades variando de 24 a 80 anos (mediana de 56,1 

anos). Vinte e nove (21,8%) dos pacientes tinham 65 anos de idade ou mais. 

Destes 133 pacientes submetidos com sucesso ao procedimento de GEP, 4 

(3,0%) pacientes (2 homens e 2 mulheres) foram hospitalizados no pós-operatório 

imediato por terem apresentado dor abdominal difusa de intensidade moderada a 

forte, tendo indicação de internação para investigação diagnóstica, observação e 

tratamento sintomático. Os restantes 129 pacientes receberam alta 3 horas após o 

procedimento (Figura 33). 

Não houve perdas de seguimento nos primeiros 15 dias do estudo. 

 

 
Figura 33 – Fluxograma de distribuição dos pacientes 
selecionados para GEP ambulatorial no HC I / INCA, no período 
de setembro de 2002 a setembro de 2007 (1ª fase do estudo). 
GEP: gastrostomia endoscópica percutânea; CCP: câncer de cabeça e 
pescoço. 
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6.1.2. Avaliação da viabilidade: 

 
 A taxa global de sucesso da GEP como procedimento ambulatorial, ao fim da 

primeira fase do estudo, foi de 94,8% (129 GEPs ambulatoriais completadas em 136 

pacientes inicialmente selecionados para o procedimento). 

 

 

6.1.3. Avaliação da segurança: 
 

6.1.3.1. Complicações precoces 
Complicações precoces relacionadas à GEP foram diagnosticadas em 19,8% 

dos procedimentos (27 complicações, entre maiores e menores, em 136 GEPs). 

Alguns pacientes apresentaram mais de uma complicação por procedimento (Tabela 

5). 

 

Tabela 5 – Complicações precoces da GEP ambulatorial: 

 n (%) 

Procedimentos de GEP 136 (100,0%) 

Complicações precoces 27 (19,8%) 

      Maiores 3 (2,2%) 

              SRI 2 (1,5%) 

              Saída acidental precoce 1 (0,7%) 

      Menores 24 (17,6%) 

              Dor local 10 (7,4%) 

              Infecção do estoma 9 (6,6%) 

              Dor abdominal 4 (2,9%) 

              Hematoma gástrico 1 (0,7%) 

GEP: gastrostomia endoscópica percutânea; 
SRI: sepultamento de retentor interno; 
Alguns dos 133 pacientes apresentaram mais de uma complicação por procedimento; 
Três pacientes foram submetidos a 2 GEPs cada, totalizando 136 procedimentos; 
Os percentuais de complicações foram calculados pelo número total de GEPs (n=136). 



Complicações menores ocorreram em 17,6% dos procedimentos (hematoma 

gástrico 0,7%; dor abdominal 2,9%; infecção de ferida 6,6%; e dor local 7,4%) 

(Tabela 5). Os pacientes que apresentaram dor abdominal difusa de intensidade 

moderada a forte no pós-operatório imediato foram hospitalizados para investigação 

diagnóstica, observação e tratamento sintomático. Nenhum evoluiu com sinais de 

peritonite, recebendo alta no dia seguinte. Os pacientes com infecção de ferida 

operatória e dor local foram tratados na residência com antibióticos e analgésicos 

enterais, respectivamente. O hematoma de punção gástrica foi tamponado com 

aplicação de compressão local com o próprio retentor interno da sonda. 

Complicações maiores ocorreram em apenas 3 (2,2%) procedimentos (Tabela 

5). Dois (1,5%) pacientes desenvolveram SRI (nos dias 7 e 9 pós-procedimento), 

sendo tratados pelo simples reposicionamento da sonda, sob controle endoscópico. 

O outro paciente apresentou saída acidental da sonda, tendo uma nova sonda 

reposicionada através do mesmo orifício, sob visão endoscópica, e liberado logo 

após, sem outras complicações. 

Apesar desta primeira parte do estudo ter sido planejada primariamente para 

avaliação da viabilidade e segurança da realização da GEP como procedimento 

ambulatorial, foi também analisada a associação entre as variáveis demográficas e o 

tratamento dos pacientes no momento do procedimento. O teste do qui-quadrado 

não mostrou associação significativa entre faixa etária, sexo e presença de 

complicações precoces. Em relação ao momento de realização do procedimento, os 

pacientes submetidos a GEP antes do tratamento apresentaram uma taxa de 

complicações precoces menor do que os que foram submetidos a GEP no per 

(p=0,05; RR=0,28; CI=0,06-1,20) ou no pós-tratamento (p=0,027; RR=0,25; CI=0,06-

1,03) (Tabela 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 6 – Fatores demográficos e de risco para as complicações precoces após os procedimentos 
de GEP ambulatorial: 

Variável Total Grupo de GEPs com 
complicações 

Grupo de GEPs sem 
complicações 

P  valor 

Procedimentos 136 (100,0%) 27 (19,8%) 109 (80,2%)  

Idade (*)    0,125 

          < 65 anos 106 (77,9%) 24 (22,6%) 82 (77,4%)  

          > 65 anos 30 (22,1%) 3 (10,0%) 27 (90,0%)  

Sexo (*)    0,588 

         Homens 106 (77,9%) 20 (18,9%) 86 (81,1%)  

         Mulheres 30 (22,1%) 7 (23,3%) 23 (76,7%)  

Momento da GEP (§)     

        Pré-tratamento 32 (23,5%) 2 (6,3%) 30 (93,8%)  

        Per-tratamento 40 (29,4%) 9 (22,5%) 31 (77,5%) 0,05 (¶) 

        Pós-tratamento 60 (44,1%) 15 (25,0%) 45 (75,0%) 0,027 (#) 

GEP: gastrostomia endoscópica percutânea; 
Cálculos baseados sobre o numero de procedimentos de GEP; 
(*): Três dos 133 pacientes foram submetidos a 2 GEPs cada, em momentos diferentes; 
(§): Quatro pacientes não receberam tratamento durante a primeira parte do estudo; 
(¶): Valor baseado no teste do qui-quadrado entre os momentos da GEP pré e per-tratamento; 
(#): Valor baseado no teste do qui-quadrado entre os momentos da GEP pré e pós-tratamento.  

 
 
 
6.2. SEGUNDA PARTE DO ESTUDO 

 
 
 Diante dos resultados da primeira parte do estudo, que demonstraram, além da 

viabilidade de realização e segurança do procedimento, uma associação significativa 

entre a ocorrência de complicações precoces e o momento da realização do 

procedimento em relação ao tratamento para a doença de base, este estudo 

continuou na segunda parte com a inclusão de um maior número de pacientes, de 

acordo com o cálculo de tamanho amostral, para confirmação (ou não) dos 

resultados encontrados.  
 

 

 



6.2.1. Pacientes: 

 
Durante o período completo do estudo, compreendido entre setembro de 2002 

e dezembro de 2009, 462 pacientes com CCP tiveram indicação de GEP na nossa 

instituição. Destes, 201 (43,5%) pacientes preencheram todos os critérios para o 

procedimento ambulatorial e foram incluídos no protocolo.  

Dos pacientes submetidos a GEP ambulatorial, 58 (28,9%) pacientes ainda não 

haviam sido submetidos a qualquer tratamento (grupo pré-tratamento), 48 (23,9%) 

pacientes estavam em curso de tratamento (grupo per-tratamento) e 95 (47,2%) 

pacientes já tinham sido submetidos ao tratamento (grupo pós-tratamento) no 

momento da realização da GEP (Figura 34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Figura 34 – Fluxograma de distribuição dos pacientes submetidos a GEP ambulatorial no HC I 
/ INCA, no período de setembro de 2002 a dezembro de 2009. 
Os percentuais referem-se ao total absoluto da caixa superior; GEP: gastrostomia endoscópica 
percutânea; CCP: câncer de cabeça e pescoço. 
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6.2.1.1. Características demográficas 

Do total de 201 pacientes incluídos no estudo, 162 (80,6%) eram do sexo 

masculino e 39 (19,4%) do sexo feminino. 

A média de idade dos pacientes foi de 56,9 ± 11,2 anos, com mediana de 57 

anos (variando entre 18 e 84 anos).  

Cento e cinquenta e nove pacientes (79,1%) tinham menos de 65 anos e 42 

(20,9%) tinham 65 anos ou mais (Tabela 7). 

 

6.2.1.2. Distribuição dos pacientes por sexo e média/mediana de idade 

Não houve diferença significativa entre médias e medianas de idade dos 

pacientes do sexo masculino e feminino.  

Para os pacientes do sexo masculino, a média de idade foi de 56,6 ± 11,4 anos 

e a mediana de 57 anos (variando de 18 a 84 anos), enquanto que para as 

pacientes do sexo feminino, a média foi de 58,4 ± 10,2 anos e a mediana de 59 anos 

(variando de 40 a 77 anos) (p=0,381) (Tabela 7). 

 

6.2.1.3. Distribuição dos pacientes por sexo e faixa etária 

Não houve diferença significativa na distribuição de pacientes dos sexos 

masculino e feminino por faixa etária (menor que 65 anos e maior ou igual que 65 

anos).  

Entre os 162 pacientes do sexo masculino, 130 (80,2%) tinham menos de 65 

anos e 32 (19,8%) tinham 65 anos ou mais, enquanto que entre as 39 pacientes do 

sexo feminino, 29 (74,4%) tinham menos de 65 anos e 10 (25,6%) tinham 65 anos 

ou mais (p=0,417) (Tabela 7).   

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



Tabela 7 – Características demográficas e distribuição por sexo e faixa etária dos 
pacientes submetidos a GEP ambulatorial: 

Variável Total Masculino Feminino P 

Idade (em anos)    0,381 

Média 56,9 ± 11,2 56,6 ± 11,4 58,4 ± 10,2  

Mediana (variação) 57 (18 a 84) 57 (18 a 84) 59 (40 a 77)  

Faixa etária n (%)    0,417 

< 65 anos 159 (79,1%) 130 (80,2%) 29 (74,4%)  

≥ 65 anos 42 (20,9%) 32 (19,8%) 10 (25,6%)  

GEP: gastrostomia endoscópica percutânea. 

 
 

6.2.2. Localização primária dos tumores: 
 

A localização mais frequente dos tumores foi em faringe (29,3%), seguida por 

cavidade oral (28,3%), laringe (23,8%), cavum (7,5%), mandíbula (4,5%), seio 

maxilar (3,5%) e outras localizações (3,5%) (Tabela 8). 

 

    Tabela 8 – Localização primária dos tumores: 

Local n (%) 

Faringe 59 (29,3%) 

Cavidade oral 57 (28,3%) 

Laringe 47 (23,4%) 

Cavum 15 (7,5%) 

Mandíbula 9 (4,5%) 

Seio maxilar 7 (3,5%) 

Outros 7 (3,5%) 

Total 201 (100,0%) 

 

 

 



6.2.3. Distribuição dos pacientes por modalidades de tratamento: 

 
Em relação ao tipo de tratamento realizado, 67 (33,3%) pacientes receberam 

RXT + QT, 51 (25,4%) pacientes receberam RXT exclusiva, 33 (16,4%) pacientes 

receberam RXT + cirurgia, 29 (14,4%) pacientes receberam tratamento cirúrgico 

exclusivo, 11 (5,5%) pacientes receberam RXT + QT + cirurgia, 5 (2,5%) pacientes 

receberam QT exclusiva e outros 5 (2,5%) não receberam nenhum tratamento até o 

encerramento do estudo (Tabela 9). 

 

Tabela 9 - Modalidades de tratamento utilizadas nos pacientes com CCP 
submetidos a GEP ambulatorial: 

Tipo de tratamento Número de pacientes 
(%) 

RXT + QT 67 (33,3%) 

RXT exclusiva 51 (25,4%) 

RXT + cirurgia 33 (16,4%) 

Cirurgia exclusiva 29 (14,4%) 

RXT + QT + cirurgia 11 (5,5%) 

QT exclusiva 5 (2,5%) 

Nenhum tratamento 5 (2,5%) 

CCP: câncer de cabeça e pescoço; 
GEP: gastrostomia endoscópica percutânea; 
QT: quimioterapia; 
RXT: radioterapia. 

 

 

6.2.4. Achados endoscópicos e procedimentos associados: 

 
Dentre os 201 pacientes, 10 (5,0%) apresentaram estenose da região 

faringoesofágica (por estenose da anastomose ou estenose actínica) e foram 

submetidos, para realização realização da GEP, ao procedimento de dilatação 

endoscópica com velas de Savary-Gilliard, sem complicações (Tabela 10).  

Fístulas cervicais e faringostomas foram utilizadas como via de acesso para 

introdução do endoscópio e da sonda de GEP em 7 (3,5%) pacientes (Tabela 10). 



Em 5 (2,5%) casos foi realizada uma nova GEP (regastrostomia) em pacientes 

que já haviam sido submetidos a GEP (não ambulatorial) previamente, após a 

retirada eletiva da sonda original. Foi normalmente utilizado o local da antiga incisão 

ou um sítio próximo para a colocação da nova sonda (Tabela 10). 

Nos 201 pacientes submetidos a GEP ambulatorial, houve apenas 1 (0,5%) 

caso de lesão metastática gástrica de carcinoma espinocelular (CEC), apresentada 

na forma de uma lesão polipóide única localizada na grande curvatura do estômago, 

à distância do estoma da GEP. Não foi diagnosticado nenhum caso de implante 

metastático no estoma da gastrostomia nos 201 pacientes do estudo.  

 

Tabela 10 – Procedimentos associados realizados durante a GEP: 

Tipo de procedimento Número de pacientes (%) 

GEP 201 (100,0%) 

Dilatação faringoesofágica 10 (5,0%) 

Acesso por fístula cervical 7 (3,5%) 

Regastrostomia 5 (2,5%) 

GEP: gastrostomia endoscópica percutânea. 

 

 

6.2.5. Tempo de permanência da GEP: 
 

A estratificação por tempo de uso de sonda mostrou que a GEP foi utilizada por 

um período menor que um mês em 2,0% dos pacientes, por 1 a 2 meses em 7,5% 

dos pacientes, por 2 a 4 meses em 15,9% dos pacientes, de 4 a 6 meses em 21,4% 

dos pacientes, por 6 meses a 1 ano em 27,9% dos pacientes, por 1 a 2 anos em 

13,9% dos pacientes e por mais de 2 anos em 11,4% dos pacientes (Tabela 11). 

 

 
 
 
 

 



Tabela 11 - Tempo de permanência da GEP (estratificado por intervalo de 
tempo em meses): 

Intervalo de tempo Número de pacientes (%) 

< de 1 mês 4 (2,0%) 

De 1 a 2 meses 15 (7,5%) 

De 2 a 4 meses 32 (15,9%) 

De 4 a 6 meses 43 (21,4%) 

De 6 a 12 meses 56 (27,9%) 

De 12 a 24 meses 28 (13,9%) 

> de 24 meses 23 (11,4%) 

GEP: gastrostomia endoscópica percutânea. 

 
A mediana do tempo de permanência com a sonda de GEP do grupo total de 

pacientes foi de 28,4 semanas (variando de 2,1 a 361,4 semanas). Após a 

estratificação dos pacientes baseada no momento da GEP em relação ao 

tratamento, os pacientes do grupo pré-tratamento permaneceram com a GEP por 

uma mediana de tempo de 31,3 semanas (variando de 2,1 a 94,6 semanas). No 

grupo que recebeu a GEP durante o tratamento para a doença de base, a mediana 

de tempo de permanência foi de 21,1 semanas (variando de 4,9 a 193,4 semanas). 

Por fim, no grupo em que a GEP foi colocada após o tratamento, a mediana de 

tempo de permanência foi de 34,7 semanas (variando de 2,1 a 361,4 semanas) 

(Tabela 12). 

 

Tabela 12 - Tempo de permanência da GEP no grupo total de pacientes e 
após estratificação por tratamento no momento de realização da GEP: 

Pacientes 
Semanas de uso 

Mediana (variação) 

Grupo total 28,4 (2,1 a 361,4) 

GEP pré-tratamento 31,3 (2,1 a 94,6) 

GEP per-tratamento 21,1 (4,9 a 193,4) 

GEP pós-tratamento 34,7 (2,1 a 361,4) 

GEP: gastrostomia endoscópica percutânea. 



6.2.6. Perda de seguimento: 

 
Houve perda de seguimento para 31 (15,4%) dos 201 pacientes inicialmente 

acompanhados no estudo. Todas as perdas ocorreram após as 2 primeiras semanas 

de uso da GEP. 

A mediana de permanência com a GEP, para este grupo, foi de 19,8 semanas 

(variando de 2,1 a 51,9 semanas). 

 

 

6.2.7. Desfechos: 
 

O estudo avaliou, ao seu final, 3 desfechos possíveis para os pacientes 

submetidos a GEP ambulatorial que completaram o acompanhamento: alta, óbito e 

permanência da GEP (Tabela 13). 

 

Tabela 13 – Desfecho dos pacientes com CCP submetidos a GEP ambulatorial, com 
acompanhamento completo: 

Desfecho Pacientes 
n (%) 

Semanas de uso 
Mediana (variação) 

Alta 56 (32,9%) 25,6 (4,9 a 302,0) 

Óbito 73 (42,9%) 36,7 (5,9 a 258,9) 

Permanência da GEP 41 (24,2%) 41,1 (2,1 a 361,4) 

CCP: câncer de cabeça e pescoço; 
GEP: gastrostomia endoscópica percutânea. 

 

6.2.7.1. Alta por retirada da sonda 

 Um total de 56 (32,9%) pacientes submetidos à GEP retomaram a alimentação 

por VO, ao final do tratamento, e tiveram a sonda retirada. 

A mediana de permanência com a GEP, para este grupo, foi de 25,6 semanas 

(variando de 4,9 a 302,0 semanas). 

 

 

 



 6.2.7.2. Óbito 

Evoluíram para óbito, durante o uso da GEP, um total de 73 (42,9%) pacientes, 

com uma mediana de permanência com a GEP, para este grupo, sendo de 25,6 

semanas (variando de 4,9 a 302,0 semanas). 

Todos os óbitos ocorreram como consequência da evolução da doença 

neoplásica (por doença residual ou recorrência local ou à distância), não havendo 

óbitos diretamente decorrentes do procedimento ou de suas complicações. 

 

6.2.7.3. Permanência da GEP 

A sonda estava em uso, no momento do fechamento do estudo, em 41 (24,2%) 

dos pacientes.  

A mediana de permanência com a GEP, para este grupo, foi de 41,1 semanas 

(variando de 2,1 a 361,4 semanas). 

 

 

6.2.8. Complicações: 
 

6.2.8.1. Complicações gerais 

Durante o período do estudo, dos 201 pacientes submetidos a GEP 

ambulatorial e acompanhados conforme o protocolo, 112 (55,7%) apresentaram 

algum tipo de complicação (precoce e/ou tardia, menor e/ou maior) e 89 (44,3%) não 

apresentaram complicações  (Tabela 14). 

 

Tabela 14 – Complicações em GEP ambulatorial: 

 Pacientes n (%) 

Total 201 (100,0%) 

GEP sem complicações 89 (44,3%) 

GEP com complicações 112 (55,7%) 

GEP: gastrostomia endoscópica percutânea. 

 

 

 



6.2.8.2. Complicações em relação ao tempo de ocorrência (precoces e 

tardias) 

Trinta e quatro (16,9%) dos 201 pacientes apresentaram complicações 

classificadas como precoces e 100 (49,8%) como tardias (Tabela 15). 

Parte destes 112 pacientes com complicações apresentou mais de uma 

complicação por procedimento, em diferentes momentos, durante o curso de 

acompanhamento (12 pacientes apresentaram apenas complicações precoces, 78 

apenas complicações tardias e 22 complicações nos dois períodos).  

 

 6.2.8.3. Complicações da GEP em relação à gravidade (maiores e 

menores) 

Em relação à gravidade, 13 (6,5%) dos 201 pacientes apresentaram 

complicações classificadas como maiores e 111 (55,2%) apresentaram 

complicações menores (Tabela 15).  

Dentre os 112 pacientes com complicações, alguns apresentaram mais de uma 

complicação maior e/ou menor por procedimento (um paciente apresentou apenas 

uma complicação maior, 99 apenas complicações menores e 12 apresentaram 

ambas complicações). 

 

Tabela 15 – Classificação das complicações dos procedimentos de GEP: 

Variáveis Numero de pacientes (%) 

Pacientes 201 (100,0%) 

Tipos de complicações  

Quanto ao tempo  

Precoces 34 (16,9%) 

Tardias 100 (49,8%) 

Quanto à gravidade  

Maiores 13 (6,5%) 

Menores 111 (55,2%) 

GEP: gastrostomia endoscópica percutânea; 
Alguns pacientes apresentaram mais de uma complicação precoce ou tardia, e maior ou 
menor. 

 



6.2.8.4. Tipos de complicações maiores e menores 

Dentre os 201 pacientes, alguns apresentaram, durante o curso do 

acompanhamento, mais de um tipo de complicação por procedimento, em diferentes 

momentos. 

Houve um total de 167 episódios de complicações nos 201 pacientes com 

procedimentos de GEP (Tabela 16). 

 

Tabela 16 – Descrição das complicações da GEP: 

Tipos de complicação n (%) 

Maiores  

SRI 12 (6,0%) 

Saída acidental precoce da sonda 1 (0,5%) 

Menores  

Tecido de granulação 87 (43,3%) 

Infecção do estoma 23 (11,4%) 

Alargamento e dermatite 18 (9,0%) 

Dor local 11 (5,5%) 

Hematoma gástrico 7 (3,5%) 

Saída acidental tardia da sonda 6 (3,0%) 

Fístula persistente 2 (1,0%) 

GEP: gastrostomia endoscópica percutânea; 
SRI: sepultamento de retentor interno; 
Os percentuais foram calculados pelo número total de pacientes (n=201). 

 

 

6.2.8.5. Complicações maiores 
 

6.2.8.5.1. SRI: 

O sepultamento do retentor interno da sonda da GEP foi diagnosticado em 12 

(6,0%) dos 201 pacientes (Tabela 16). 

Em 2/12 (16,7%) casos, o SRI ocorreu nos primeiros 15 dias, e em 10/12 

(83,3%) casos ocorreu após 15 dias. Dentre os casos classificados como tardios, a 



maior parte (50,0%) dos casos foi diagnosticada entre o segundo e o sexto mês de 

uso (Tabela 17). 

Os 12 casos de SRI foram tratados ambulatorialmente, através da retirada da 

sonda original sepultada e substituição por um cateter balonado introduzido pelo 

pertuito original da GEP, sem maiores intercorrências ou necessidade de internação.  

 

6.2.8.5.2. Saída acidental precoce da sonda de GEP: 

No único (0,5%) episódio de saída acidental precoce da sonda (ocorrido no 

sétimo dia pós-procedimento) (Tabelas 16 e 17), o paciente não evoluiu com sinais 

de peritonite, foi submetido à colocação de uma nova sonda sob controle 

endoscópico, e recebeu alta hospitalar no mesmo dia, sem mais complicações. 

 

Tabela 17 – Frequência das complicações maiores por período de uso em 
semanas: 

Período de uso de GEP SRI Saída precoce 

< 2 semanas 2 (16,7%) 1 (100,0%) 

De 2 semanas a 1 mês 1 (8,3%) - 

De 1 a 6 meses 6 (50%) - 

De 6 meses a 1 ano 1 (8,3%) - 

De 1 ano a 2 anos 2 (16,7%) - 

> 2 anos - - 

Total 12 (100,0%) 1 (100,0%) 

GEP: gastrostomia endoscópica percutânea; 
SRI: sepultamento de retentor interno; 
Os percentuais foram calculados pelo número total de cada complicação. 

 

6.2.8.6. Complicações menores 

 

6.2.8.6.1. Infecção do estoma: 

A infecção periestomal ocorreu em 23 (11,4%) dos 201 pacientes (Tabela 16). 

Em 19 (82,7%) casos a infecção foi classificada como complicação precoce, 

ocorrendo nos primeiros 15 dias pós-procedimento (Tabela 18), mas 4 (17,3%) dos 



casos foram descritos entre o segundo e o sexto mês de uso da sonda (complicação 

tardia). 

Os 23 casos de pacientes com infecção de ferida operatória foram tratados 

ambulatorialmente com antibióticos por via enteral (cefalosporina de 1ª geração ou 

amoxicilina-clavulanato) e intensificação dos cuidados locais. Nenhum desenvolveu 

agravamento do processo infeccioso com necessidade de desbridamento, peritonite 

ou fasciíte necrotizante. 

 

6.2.8.6.2. Tecido de granulação no estoma da GEP: 

Foi, no longo prazo, a complicação mais frequente em nossos pacientes, com 

87 (43,3%) casos (Tabela 16). 

Em todos os casos onde ela ocorreu, foi classificada como complicação tardia. 

Em 71 (81,6%) casos ocorreu do segundo ao sexto mês pós-procedimento, mas em 

10 (11,6%) dos casos houve desenvolvimento de tecido de granulação entre 2 

semanas e um mês de uso da GEP (Tabela 18). 

Nem todos os pacientes que desenvolveram tecido de granulação no estoma 

da GEP necessitaram de tratamento. Quando a formação era pequena, podia 

apenas ser acompanhada. Nos casos moderados, foi utilizado o tratamento tópico 

com aplicação de nitrato de prata em bastão, com excelente resultado na maioria 

dos casos, apesar da recidiva frequente. Nos casos mais exuberantes, foi realizado 

desbridamento com tesoura seguido de eletrocoagulação (cauterização) das bordas 

do estoma com bisturi elétrico, para hemostasia e erradicação de tecido de 

granulação residual. Todos os tratamentos foram realizados em ambiente 

ambulatorial. 

 

6.2.8.6.3. Saída acidental tardia da sonda: 

A retirada ou saída acidental da sonda após as 2 primeiras semanas ocorreu 

em 6 (3,0%) pacientes (Tabela 16).  

Houve risco de saída acidental da sonda uniformemente durante todo o período 

de observação (Tabela 18). 

Todos os 6 casos foram tratados com a colocação de uma sonda de reposição 

(balonada) no pertuito da GEP, antes do fechamento espontâneo do mesmo, sem 

intercorrências ou dificuldades. 

 



6.2.8.6.4. Dor local no sítio de punção: 

Dor pós-operatória moderada a intensa no local de punção da GEP foi queixa 

relatada por 11 (5,5%) pacientes (Tabela 16). 

Este sintoma apresentava caracteristicamente padrão de dor pós-operatória, 

ocorrendo no período pós-procedimento imediato e perdurando por 24 a 72 horas. 

Não foram observadas alterações locais que justificassem a queixa. O exame 

abdominal era inespecífico e inocente.  

Os 11 pacientes que referiram uma dor local moderada a intensa no pós-

operatório imediato foram tratados com analgesia enteral, tendo evoluído 

satisfatoriamente. 

 

6.2.8.6.5. Hematoma de parede gástrica anterior: 

A formação de um pequeno hematoma autolimitado no momento da punção da 

parede gástrica, geralmente causado pela agulha da seringa de anestesia, ocorreu 

em 7 (3,5%) pacientes (Tabela 16). 

Todos os casos foram classificados como complicações precoces imediatas, 

não tendo havido achado de hematomas ou sangramentos tardios (Tabela 18). 

O próprio retentor interno da sonda de GEP foi utilizado, em todos os casos, 

para tamponar e comprimir o hematoma. Não houve nenhum caso de sangramento 

exteriorizado ou hematoma expansivo. Nenhum paciente teve que ser internado ou 

recebeu hemotransfusão. 

 

6.2.8.6.6. Alargamento e dermatite química ao redor do estoma: 

Dermatite por extravazamento de conteúdo gástrico ácido em consequência do 

alargamento do estoma da GEP ocorreu em 18 (9,0%) pacientes (Tabela 16). 

Todos os casos foram classificados como complicações tardias. Em 9 (50,0%) 

casos ocorreu no período entre o primeiro e o sexto mês de uso da GEP (Tabela 

18), embora tenha havido o desenvolvimento desta complicação durante todo o 

período de observação. 

Complicação tratada com uso de IBPs, agentes prócinéticos, pomadas 

cicatrizantes com óxido de zinco e trocas de sonda. 

 

 

 



6.2.8.6.7. Fístula gastrocutânea persistente após a retirada da sonda de GEP: 

Encontrada em 2 (3,5%) dos 56 pacientes que receberam alta do uso da GEP 

e tiveram sua sonda retirada (Tabelas 16 e 18). 

Um dos casos foi tratado endoscopicamente com escarificação do pertuito com 

cateter de eletrocoagulação bipolar e colocação de endoclipes no orifício interno da 

gastrostomia, com sucesso. O outro apresentou fechamento espontâneo mais 

tardiamente. 

 

Tabela 18 – Frequência das complicações menores por período de uso em semanas: 

Período de 
uso 

de GEP 
Infecção Granuloma Saída 

Tardia 
Dor 

Local 
Hematoma Alargamento 

e dermatite 
Fístula 

< 2 semanas 19 (82,7%) - - 11 (100%) 7  (100%) - - 

De 2 
semanas a 1 
mês 

1 (4,3%) 10 (11,6%) 2 (33,3%) - - 1 (5,6%) - 

De 1 a 6 
meses 

3 (13,0%) 71 (81,6%) 1 (16,7%) - - 9 (50,0%) - 

De 6 meses 
a 1 ano 

- 3 (3,4%) 1 (16,7%) - - 2 (11,1%) - 

De 1 ano a 2 
anos 

- 3 (3,4%) 2 (33,3%) - - 4 (22,2%) - 

> 2 anos - - - - - 2 (11,1%) - 

Após 
retirada 

- - - - - - 2 (100%) 

Total 23 (100%) 87 (100%) 6 (100%) 11 (100%) 7 (100%) 18 (100%) 2 (100%) 

GEP: gastrostomia endoscópica percutânea; 
Alguns pacientes apresentaram mais de uma complicação menor por procedimento; 
Os percentuais foram calculados pelo número total de cada complicação. 

 

 
6.2.9. Associação entre características demográficas dos pacientes e 
ocorrência, classificação e tipo das complicações:  
 

Inicialmente, foi analisada a associação entre as características demográficas 

(sexo e faixa etária) com a presença ou não de complicações (Tabela 19), periodo 



de ocorrência das complicações (precoces ou tardias) (Tabela 20) e gravidade das 

complicações (maiores ou menores) (Tabela 21). 

A avaliação das variáveis faixa etária (< 65 anos e ≥ 65 anos) e sexo 

(masculino e feminino) não mostrou associação com a presença ou não de 

complicações (p=0,059 e 0,241, repectivamente) (Tabela 19). 

 

Tabela 19 – Associação entre características clinicodemográficas e ocorrência de complicações 
da GEP: 

Pacientes n (%) 
Variáveis 

Total GEP sem 
complicações 

GEP com 
complicações 

P 

Idade    0,059 

     < 65 anos 159 (79,1%) 65 (40,9%) 94 (59,1%)  

     ≥ 65 anos 42 (20,9%) 24 (57,1%) 18 (42,9%)  

Sexo    0,241 

     Masculino 162 (80,6%) 75 (46,3%) 87 (53,7%)  

     Feminino 39 (19,4%) 14 (35,9%) 25 (64,1%)  

GEP: gastrostomia endoscópica percutânea; 
Os percentuais do foram calculados pelo número total de pacientes (n=201) e pelos parciais dentro de cada 
grupo. 

  

Quando estratificada por tempo de ocorrência, a avaliação da variável faixa 

etária (< 65 anos e ≥ 65 anos) não mostrou associação com a presença de 

complicações precoces (p=0,151) ou tardias (p=0,176). A avaliação da variável sexo 

(masculino e feminino) também não mostrou associação com a presença de 

complicações precoces (p=0,504) ou tardias (p=0,354) (Tabela 20). 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 20 – Associação entre características clinicodemográficas e 
frequência de complicações da GEP classificadas por tempo: 

Variáveis Classificação das complicações da GEP 

 Precoces P Tardias p 

Idade  0,151  0,176 

     < 65 anos 30 (18,9%)  83 (52,2%)  

     ≥ 65 anos 4 (9,5%)  17 (40,5%)  

Sexo  0,504  0,354 

     Masculino 26 (16,0%)  78 (48,1%)  

     Feminino 8 (20,5%)  22 (56,4%)  

GEP: gastrostomia endoscópica percutânea; 
Alguns pacientes apresentaram mais de uma complicação precoce e/ou tardia por 
procedimento. 

 

Quanto à gravidade das complicações, a avaliação da variável faixa etária (< 

65 anos e ≥ 65 anos) não mostrou associação com a presença de complicações 

maiores (p=0,226) ou menores (p=0,070). A avaliação da variável sexo (masculino e 

feminino) não mostrou associação com a presença de complicações menores 

(p=0,377), mas indicou diferença com significância estatística para a presença de 

complicações maiores em mulheres (p=0,012) (Tabela 21). 

 

Tabela 21 – Associação entre características clinicodemográficas e 
complicações da GEP classificadas por gravidade: 

Classificação das complicações da GEP 
Variáveis 

Maiores p Menores p 

Idade  0,226  0,070 

     < 65 anos 12 (7,5%)  93 (58,5%)  

     ≥ 65 anos 1 (2,4%)  18 (42,9%)  

Sexo  0,012  0,377 

     Masculino 7 (4,3%)  87 (53,7%)  

     Feminino 6 (15,4%)  24 (61,5%)  

GEP: gastrostomia endoscópica percutânea; 
Alguns pacientes apresentaram mais de uma complicação maior e/ou menor por 
procedimento. 

 



Em seguida, foi analisada a associação dos tipos de complicações com as 

varáveis de sexo e faixa etária, para cada uma das complicações maiores (Tabela 

22).  

A presença do SRI não mostrou associação com a variável faixa etária 

(p=0,270), mas apresentou diferença estatisticamente significativa para a variável 

sexo, com maior associação com o sexo feminino (p=0,006). 

Houve apenas 1 (0,5%) caso de retirada acidental da sonda nas 2 primeiras 

semanas após a colocação da GEP, não tendo sido possível avaliar associações 

estatísticas com as variáveis clinicodemográficas. 

 

Tabela 22 – Associação entre características clínicodemográficas e tipo de 
complicações maiores da GEP: 

Variáveis SRI p Saída precoce p 

Idade  0,270  N/A 

     < 65 anos 11 (6,9%)  1 (0,6%)  

     ≥ 65 anos 1 (2,4%)  -  

Sexo  0,006  N/A 

     Masculino 6 (3,7%)  1 (0,6%)  

     Feminino 6 (15,4%)  -  

GEP: gastrostomia endoscópica percutânea; 
SRI: sepultamento do retentor interno; 
N/A: não se aplica. 

 

Posteriormente, foi analisada a associação dos tipos de complicações com as 

varáveis de sexo e faixa etária, para cada uma das complicações menores (Tabelas 

23a e 23b).  

A presença de infecção do estoma não mostrou associação com as variáveis 

faixa etária (p=0,176) e sexo (p=0,389). 

A formação de tecido de granulação no estoma não mostrou associação com 

as variáveis faixa etária (p=0,445) e sexo (p=0,996). 

Saída acidental tardia da sonda não mostrou associação com as variáveis faixa 

etária (p=0,201) e sexo (p=0,863). 



A queixa de dor local não mostrou associação com as variáveis faixa etária 

(p=0,322) e sexo (p=0,916). 

O desenvolvimento de um hematoma não mostrou associação com as 

variáveis faixa etária (p=0,146) e sexo (p=0,532). 

Dermatite por extravazamento de conteúdo gástrico ácido em consequência do 

alargamento do estoma complicação não mostrou associação com a variável faixa 

etária (p=0,644), mas foi associada significativamente com o sexo feminino 

(p=0,001). 

A persistência do trato fistuloso da gastrostomia após a retirada da sonda não 

mostrou associação com as variáveis faixa etária (p=0,183) e sexo (p=0,863). 

 

Tabela 23a – Associação entre características clínicodemográficas e tipo de complicações menores 
da GEP (I): 

Variáveis Infecção do 
estoma p Granuloma P Saída acidental 

tardia p 

Idade  0,176  0,445  0,201 

     < 65 anos 20 (12,6%)  71 (44,7%)  6 (3,8%)   

     ≥ 65 anos 3 (7,1%)  16 (38,1%)  -  

Sexo  0,389  0,996  0,863 

     Masculino 17 (10,5%)  70 (43,2%)  5 (3,1%)   

     Feminino 6 (15,4%)  17 (43,6%)  1 (2,6%)   

GEP: gastrostomia endoscópica percutânea; 
Alguns pacientes apresentaram mais de uma complicação por procedimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 23b – Associação entre características demográficas e tipo de complicações menores da 
GEP (II): 

Variáveis Dor local p Hematoma 
gástrico p Alargamento 

e dermatite p Fístula 
persistente p 

Idade  0,322  0,146  0,644  0,183 

      < 65 anos 10 (6,3%)  4 (2,5%)  15 (9,4%)  1 (2,1%)  

      ≥ 65 anos 1 (2,4%)  3 (7,1%)  3 (7,1%)  1 (11,1%)  

Sexo  0,916  0,532  0,001  0,361 

     Masculino 9 (5,6%)  5 (3,1%)  9 (5,6%)  1 (2,3%)  

     Feminino 2 (5,1%)  2 (5,1%)  9 (23,1%)  1 (7,7%)  

GEP: gastrostomia endoscópica percutânea; 
Alguns pacientes apresentaram mais de uma complicação por procedimento. 
 

 

6.2.10. Associação entre momento de realização da GEP e ocorrência, 
classificação  e tipo de complicações: 
 

Inicialmente, foi analisada a associação entre o momento da realização do 

procedimento (pré-tratamento, per-tratamento e pós-tratamento para a doença de 

base) com a presença ou não de complicações (Tabela 24), o periodo de ocorrência 

das complicações (precoces ou tardias) (Tabela 25) e a gravidade das complicações 

(maiores ou menores) (Tabela 26). 

O momento da realização do procedimento (pré-tratamento, per-tratamento e 

pós-tratamento para a doença de base) não estava associado com presença ou não 

de complicações (p=0,677) (Tabela 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 24 – Associação entre momento da GEP e presença de complicações: 

Pacientes n (%) 
Variáveis 

Total GEP sem 
complicações 

GEP com 
complicações 

p 

Momento da GEP    0,677 

     Pré-tratamento 58 (28,9%) 27 (46,6%) 31 (53,4%)  

     Per-tratamento 48 (23,9%) 23 (47,9%) 25 (52,1%)  

     Pós-tratamento 95 (47,2%) 39 (41,1%) 56 (58,9%)  

GEP: gastrostomia endoscópica percutânea; 
Os percentuais foram calculados pelo número total de pacientes (n=201) e pelos parciais dentro de cada 
grupo. 

  

Quanto ao tempo de ocorrência de complicações, o momento de realização da 

GEP (pré-tratamento, per-tratamento e pós-tratamento para a doença de base) não 

mostrou associação com a presença de complicações precoces (p=0,747) ou tardias 

(p=0,325) (Tabela 25). 

 

Tabela 25 – Associação entre momento da GEP e tempo de ocorrência das 
complicações: 

Variáveis Complicações da GEP 

 Precoces p Tardias p 

Momento da GEP  0,747  0,325 

     Pré-tratamento 8 (13,8%)  28 (48,3%)  

     Per-tratamento 9 (18,8%)  20 (41,7%)  

     Pós-tratamento 17 (17,9%)  52 (54,7%)  

GEP: gastrostomia endoscópica percutânea; 
Alguns pacientes apresentaram mais de uma complicação precoce e/ou tardia por 
procedimento. 

 

Quanto à classificação de gravidade, a avaliação da variável momento de 

realização da GEP (pré-tratamento, per-tratamento e pós-tratamento para a doença 

de base) não mostrou associação com a presença de complicações maiores 

(p=0,864) ou menores (p=0,764) (Tabela 26). 



Tabela 26 – Associação entre momento da GEP e gravidade das complicações: 

Variáveis Complicações da GEP 

 Maiores p Menores p 

Momento da GEP  0,864  0,764 

     Pré-tratamento 3 (5,2%)  31 (53,4%)  

     Per-tratamento 3 (6,3%)  25 (52,1%)  

     Pós-tratamento 7 (7,4%)  55 (57,9%)  

GEP: gastrostomia endoscópica percutânea; 
Alguns pacientes apresentaram mais de uma complicação maior e/ou menor por 
procedimento. 

 

Em seguida, foi analisada a associação do momento da realização do 

procedimento (pré-tratamento, per-tratamento e pós-tratamento para a doença de 

base) com cada um dos tipos de complicações maiores encontrados (Tabela 27).  

A presença do SRI não mostrou associação com o momento da realização da 

GEP (p=0,955). 

Houve apenas 1 (0,5%) caso de saída acidental precoce da sonda, não sendo 

possível avaliar associações estatísticas com o momento de realização da GEP. 

 

Tabela 27 – Associação entre momento da GEP e ocorrência de 
complicações maiores: 

Variáveis SRI p Saída precoce p 

Momento da GEP  0,955  N/A 

     Pré-tratamento 3 (5,2%)  -  

     Per-tratamento 3 (6,3%)  -  

     Pós-tratamento 6 (6,3%)  1 (1,0%)  

GEP: gastrostomia endoscópica percutânea; 
SRI: sepultamento do retentor interno; 
N/A: não se aplica. 

 

Por fim, foi analisada a associação do momento da realização do procedimento 

(pré-tratamento, per-tratamento e pós-tratamento para a doença de base) com cada 

um dos tipos de complicações menores encontrados (Tabelas 28a e 28b).  



A presença de infecção do estoma não mostrou associação com o momento da 

realização da GEP (p=0,325). 

A formação de tecido de granulação no estoma não mostrou associação com o 

momento da realização da GEP (p=0,395). 

Todos os casos de saída tardia da sonda ocorreram em pacientes com GEP no 

pós-tratamento (p=0,032). 

A queixa de dor local não mostrou associação com o momento da realização 

da GEP (p=0,146). 

O desenvolvimento de um hematoma não mostrou associação com o momento 

da realização da GEP (p=0,670). 

Dermatite por extravazamento de conteúdo gástrico ácido em consequência do 

alargamento do estoma complicação não mostrou associação com o momento da 

realização da GEP (p=0,398). 

A persistência do trato fistuloso da gastrostomia após a retirada da sonda não 

mostrou associação com o momento da realização da GEP (p=0,133). 

 

Tabela 28a – Associação entre momento da GEP e ocorrência de complicações menores (I): 

Variáveis Infecção do 
estoma p Granuloma p Saída tardia p 

Momento da GEP  0,325  0,395  0,032 

     Pré-tratamento 4 (6,9%)  25 (43,1%)  -  

     Per-tratamento 5 (10,4%)  17 (35,4%)  -  

     Pós-tratamento 14 (14,7%)  45 (47,4%)  6 (6,3%)   

GEP: gastrostomia endoscópica percutânea. 
 

 

 

 

 

 

 



Tabela 28b – Associação entre momento da GEP e ocorrência de complicações menores (II): 

Variáveis Dor local p Hematoma 
gástrico p Alargamento 

e dermatite p Fístula 
persistente p 

Momento da GEP  0,146  0,670  0,398  0,133 

     Pré-tratamento 1 (1,7%)  3 (5,2%)  3 (5,2%)  -  

     Per-tratamento 5 (10,4%)  1 (2,1%)  4 (8,3%)  -  

     Pós-tratamento 5 (5,3%)  3 (3,2%)  11 (11,6%)  2 (10,5%)  

GEP: gastrostomia endoscópica percutânea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
7.1. Considerações gerais: 

 
Os objetivos específicos deste estudo foram avaliar a viabilidade e segurança 

da GEP ambulatorial, pela técnica de tração, em um grupo selecionado de pacientes 

com CCP, além de determinar se os 3 possíveis momentos de realização (antes, 

durante ou após o tratamento específico) estariam associados com diferentes taxas 

de complicações.  

O protocolo do trabalho teve, como foco principal, a avaliação das 

complicações do procedimento. Não foram abordados, portanto, outros aspectos 

relacionados ao uso da GEP, tais como qualidade de vida, evolução do estado 

nutricional, hospitalizações não previstas, interrupções do tratamento programado ou 

tempo de dependência da sonda, nem avaliadas as diferentes técnicas 

endoscópicas atualmente disponíveis para sua realização. 

A GEP é um procedimento que visa primariamente oferecer um acesso 

alimentar prolongado para pacientes com TGI íntegro e funcional, porém com 

anormalidades de deglutição que determinam incapacidade para manter uma 

ingesta calórica por VO adequada às suas demandas metabólicas (GAUDERER 

2002). É considerada, atualmente, como o procedimento de escolha para 

estabelecer um acesso enteral para várias indicações. É uma técnica rápida, segura, 

com boa relação custo-benefício e de aprendizado fácil. Pode ser associada, 

entretanto, a complicações importantes e potencialmente fatais. Os métodos mais 

adequados para prevenção, identificação e tratamento precoce destas complicações 

devem ser completamente compreendidos pelos médicos endoscopistas, embora 

ainda exista muita controvérsia e variação nos dados disponíveis na literatura sobre 

o tema. De qualquer maneira, bons resultados com a GEP dependem de uma 

cuidadosa seleção dos pacientes, de atenção estrita à técnica endoscópica durante 

a realização do procedimento, e o acompanhamento regular dos pacientes durante o 

tempo em que estiverem em uso da gastrostomia. 

As indicações para realização de GEP, em um hospital oncológico, incluem 

principalmente pacientes portadores de neoplasias de cabeça e pescoço, de 
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esôfago ou de SNC, com necessidade de acesso alimentar enteral por longo prazo 

(ZERA e cols 1993, SHASTRI e cols 2008). Em alguns casos, pacientes com 

neoplasias obstrutivas pélvicas (ginecológicas) ou intra-abdominais (digestivas) 

também têm indicação de GEP paliativa, visando à descompressão do TGI alto. 

Dentre os pacientes portadores de doença neoplásica tratados com terapia 

nutricional, aqueles com tumores de cabeça e pescoço constituem o grupo de 

pacientes nos quais o suporte enteral por GEP é mais frequentemente utilizado, 

tendo se provado mais efetivo e benéfico (EHRSSON e cols 2004). Estes dados 

foram confirmados na nossa casuística, onde 74,7% do total de pacientes com 

doença neoplásica submetidos à GEP, no HC I / INCA, eram portadores de CCP. 

A maior parte dos trabalhos sobre complicações da GEP corresponde a relatos 

de casos ou estudos retrospectivos com pequeno número de pacientes. Os dados 

disponíveis mostram uma grande variação nas taxas de complicações (de 0,0% a 

até 70,0%), tanto em pacientes com CCP quanto na população geral (com 

predomínio de pacientes com quadros neurológicos), tornando quase impossível a 

avaliação e comparação dos resultados publicados (TAYLOR e cols 1992, WALTON 

1999, TALLER e cols 2001, CORRY e cols 2009). Esta disparidade de resultados 

decorre da heterogeneidade dos grupos de pacientes estudados (neuropatas, 

oncológicos, portadores de quadros demenciais, crianças), da diferença de 

sobrevida destes grupos específicos, da não uniformidade de indicações (tratamento 

complementar ou paliativo), dos diferentes momentos de realização (pré, per e pós-

tratamento), das diferenças de terminologias e definições utilizadas (tipo e gravidade 

das complicações, classificação de precoce e tardia), das diferentes técnicas 

(tração, pulsão ou introdução) e materiais (modelos de kits) empregados para 

realização da GEP, da experiência da equipe de endoscopistas e do volume de 

procedimentos realizados em dada instituição (SCHAPIRO & EDMUNDOWICZ 

1996, SAFADI e cols 1998, WALTON 1999, MEINE e cols 2007, AVERY e cols 

2008, SHASTRI e cols 2008, TOKUNAGA e cols 2008).  

A despeito de todas as questões citadas anteriormente, talvez o fator mais 

importante para justificar a variação na frequência de complicações seja a 

dificuldade de seguimento regular dos pacientes submetidos à GEP (MEINE e cols 

2007, TOKUNAGA e cols 2008). Esta provavelmente seja a principal limitação dos 

trabalhos disponíveis na literatura sobre o assunto. O acompanhamento dos 

pacientes submetidos a GEP fica geralmente comprometido pela grande perda de 



seguimento destes pacientes (por transferência para outros hospitais ou instituições 

de suporte clínico), por dificuldade de transporte impossibilitando revisões regulares, 

por falta de estrutura de acompanhamento regular pelos serviços de endoscopia, e 

pelas altas taxas de mortalidade precoce apresentadas (SAFADI e cols 1998, 

TOKUNAGA e cols 2008). Este fato pode ser claramente percebido pela maneira 

pouco clara ou difusamente detalhada com que o seguimento dos pacientes é 

descrito nos trabalhos. 

Em nosso estudo, apesar de todos os cuidados com a seleção, orientação e 

suporte dos pacientes, houve uma perda de seguimento significativa (15,4% dos 

casos). Este fato pode estar relacionado com perfil socioeconômico da população de 

pacientes de nosso meio amostral (pacientes socialmente desfavorecidos, estado 

geral comprometido, etilistas, suporte familiar precário, originários de outras regiões 

do país, dificuldade de transporte ou comunicação, etc). 

A importância prática deste trabalho pôde ser comprovada, inicialmente, pela 

sua aceitação para publicação em um periódico indexado internacional (Surgical 

Endoscopy) com Fator de Impacto de 3,307 (MELLO e cols 2009) (Anexo 6). Em 

seguida, sua relevância clínica foi confirmada pela citação em dois outros periódicos 

internacionais indexados ao Medline/PubMed (American Journal of Surgery e 

Gastrointestinal Endoscopy), ambos também com bom Fator de Impacto (2,363 e 

6,713 respectivamente), dentro ainda do primeiro ano após sua publicação 

(WILHELM e cols 2010, KWON e cols 2010). Além disso, foi citado também em um 

artigo de revisão de um periódico internacional recentemente lançado e ainda não 

indexado (SAUMITRA 2010). 

Nas seções subsequentes da discussão serão abordados os diversos tópicos 

referentes aos resultados encontrados no grupo de pacientes com CCP submetidos 

a GEP ambulatorial, conforme estabelecidos nos objetivos básicos do estudo: 

viabilidade e segurança, taxas de complicações e impacto clínico do momento de 

realização da GEP. 

 

 

7.2. GEP como procedimento ambulatorial: 
 

Nosso estudo teve, como origem conceitual, uma demanda institucional prática, 

determinada pela necessidade de otimização dos fluxos de atendimento de 



pacientes com CCP que necessitavam de acesso enteral por gastrostomia. Por 

conta da pouca disponibilidade de leitos de internação para realização de GEP, 

pacientes em acompanhamento ambulatorial ficavam sujeitos à atrasos em seu 

planejamento terapêutico ou recebendo um suporte menos adequado em termos de 

qualidade de vida. 

Na busca de embasamento técnico para a construção de um protocolo 

adequado, foi encontrada grande dificuldade para o estabelecimento da rotina de 

atendimento desses pacientes. Apesar da literatura médica sobre GEP ser 

numerosa e amplamente disponível, a abordagem em regime ambulatorial para o 

procedimento contava com escassas publicações que não permitiam a validação do 

método como sendo viável e seguro na prática clínica. Além disso, até a publicação 

dos resultados da primeira parte deste estudo, em 2009, nenhum outro trabalho 

havia enfocado especificamente a GEP ambulatorial em pacientes com CCP. 

Até o momento, somente 8 estudos publicados abordaram direta ou 

especificamente a realização da GEP como procedimento ambulatorial (Tabela 29). 

Destes trabalhos, 7 foram estudos retrospectivos (STERN 1986, LARSON e cols 

1987, KURCHIN & KORNFIELD 1989, CULLADO e cols 1990, MANDAL e cols 

2000, DUBAGUNTA e cols 2002, WILHELM e cols 2010) e apenas um foi 

prospectivo, representado pela publicação dos resultados da primeira parte do 

presente estudo (MELLO e cols 2009). Em alguns desses trabalhos estão incluídos 

procedimentos de GEP ambulatorial que foram realizados em pacientes portadores 

de CCP, embora nem sempre discriminados detalhadamente nos resultados.  

Existem, ainda, algumas outras poucas publicações que apenas citam, de 

maneira incompleta e sem detalhamento dos casos, a realização da GEP como 

procedimento ambulatorial em parte dos pacientes de suas séries (SHIKE e cols 

1989, SANT e cols 1993, KEYMLING 1994, SILAS e cols 2005, D´AVILA e cols 

2008). De modo semelhante ao da GEP, 2 trabalhos, ambos retrospectivos, 

descrevem também ser possível a realização ambulatorial de GRP em pacientes 

com CCP (CANTWELL e cols 2008, CHEN e cols 2010).  

O primeiro trabalho da literatura que abordou a realização ambulatorial da GEP 

foi publicado por Stern, do Brockton Hospital em Massachussetts (EUA), no ano de 

1986 (STERN 1986). Dos 100 pacientes submetidos a GEP, 14 foram realizados 

como procedimento ambulatorial, não havendo complicações neste grupo de 

pacientes.  



Tabela 29 – Estudos publicados incluindo pacientes submetidos à GEP ambulatorial: 

Autores Ano 

Pacientes 
submetidos 

à GEP 
ambulatorial 

(n) 

Taxa de 
sucesso 

(%) 

Complicações 
precoces 

(%) 

Óbitos 
relacionados 

com GEP 
(%) 

STERN 1986 14 N/D 0,0% 0,0% 

LARSON e cols 1987 23 N/D 0,0% N/D 

KURCHIN e KORNFIELD 1989 8 100,0% 0,0% 0,0% 

CULLADO e cols 1990 6 100,0% 0,0% 0,0% 

MANDAL e cols 2000 33 97,0% 21,0% 3,0% 

DUBAGUNTA e cols 2002 27 N/D N/D 0,0% 

MELLO e cols* 2009 136 94.8% 19,8% 0,0% 

WILHELM e cols 2010 26 96,0% 11,8% 0,0% 

GEP: gastrostomia endoscópica percutânea; 
*: Resultados da primeira parte do presente estudo; 
N/D: não disponível. 

 

A partir deste trabalho pioneiro, outros autores publicaram séries de pacientes 

submetidos à GEP que incluíam pacientes com GEP ambulatorial.  

Larson e colaboradores estudaram 314 pacientes consecutivos submetidos à 

GEP pela técnica de tração (LARSON e cols 1987). Duzentos e noventa e sete 

pacientes (93,0%) foram hospitalizados e 23 (7,0%) foram submetidos ao 

procedimento ambulatorialmente, sendo liberados 2 horas após o procedimento. Os 

pacientes ambulatoriais tinham condições clínicas estáveis e não apresentaram 

complicações relacionadas à GEP.  

Kurchin e Kornfield também relataram a viabilidade da GEP ambulatorial em 

pacientes externos (KURCHIN & KORNFIELD 1989). Eles utilizaram a técnica de 

tração em 8 pacientes e não tiveram complicações pós-operatórias. 

Cullado e colaboradores realizaram GEP eletiva em 10 pacientes após a 

remoção da GEP original (CULLADO e cols 1990). Desses, seis casos foram 

realizados ambulatorialmente. Nenhuma complicação foi atribuída à regastrostomia, 

e a dieta enteral foi iniciada imediatamente em todos os casos. Eles concluíram que, 

após a maturação do trato da gastrostomia com adesão do estomago na parede 

abdominal, o procedimento poderia ser realizado seguramente em pacientes 

ambulatoriais. Este resultado corrobora os achados de nosso estudo, em que 5 



(2,5%) dos casos de GEP ambulatorial foram realizados em pacientes previamente 

submetidos ao procedimento, também sem intercorrências.  

Mandal e colaboradores desenvolveram um estudo para avaliar as taxas de 

sucesso, complicações e resultados de longo prazo em 33 pacientes submetidos à 

GEP pela técnica de tração (MANDAL e cols 2000). Todos os pacientes foram 

liberados após 3-4 horas pós-procedimento. Seis pacientes (18,0%) tiveram 

complicações menores e um (3,0%) teve complicação maior, evoluindo para óbito 

alguns dias depois.  

No estudo de Dubagunta e colaboradores, de 77 pacientes, 27 (35,0%) eram 

ambulatoriais e não houve complicações (DUBAGUNTA e cols 2002).  

Nossa taxa de sucesso (94,8%), conforme avaliada na primeira parte do 

estudo, foi semelhante às relatadas pelos outros autores (97,0% a 100,0%) nas 

publicações prévias, que incluíram um menor número de pacientes (KURCHIN & 

KORNFIELD 1989, CULLADO e cols 1990, MANDAL e cols 2000). Esta taxa de 

sucesso da abordagem ambulatorial da GEP em pacientes com CCP demonstra a 

viabilidade do procedimento para a rotina clínica, em casos selecionados, 

reproduzindo os resultados encontrados pelos outros autores em populações mistas 

de pacientes. 

 

7.2.1. GEP como procedimento ambulatorial em pacientes com CCP 

Os resultados apresentados na primeira parte deste estudo fazem parte do 

primeiro trabalho publicado que avaliou exclusivamente a realização de GEP 

ambulatorial em pacientes com CCP (MELLO e cols 2009). Mais recentemente  foi 

publicado um segundo estudo que também avaliou a GEP ambulatorial 

especificamente em pacientes com CCP (WILHELM e cols 2010). 

O trabalho desenvolvido no INCA, envolvendo os resultados da primeira fase 

deste protocolo e publicado em 2009, além de ser o único estudo com desenho 

prospectivo e exclusivamente em pacientes com CCP, representou ainda a maior 

série disponível na literatura sobre a experiência de GEP como procedimento 

ambulatorial, tendo sido incluídos 136 pacientes ambulatoriais com CCP com 

condições clínicas estáveis (MELLO e cols 2009).  

Wilhelm e colaboradores publicaram um trabalho sobre a realização da GEP 

em 100 pacientes consecutivos portadores de CCP, sendo 26 deles ambulatoriais e 

74 internados (WILHELM e cols 2010). Seus resultados foram semelhantes aos 



descritos em nossa casuística. A comparação dos 2 grupos (GEP ambulatorial e sob 

internação) não mostrou diferenças significativas entre eles. No acompanhamento 

de curto prazo, complicações menores ocorreram em 11,5% e maiores em 0,3% dos 

pacientes ambulatoriais, contra 10,8% e 0,4% dos pacientes internados, 

respectivamente. A taxa de sucesso na realização do procedimento foi de 96,0%.

 Uma tese de doutorado, defendida recentemente no Departamento de 

Gastroenterologia da Universidade de São Paulo (USP), demonstrou os resultados 

de uma técnica de punção modificada para realização de GEP em pacientes com 

CCP (GIORDANO-NAPPI 2009). Dos 30 pacientes do estudo, 26 (86,7%) foram 

submetidos à GEP em procedimentos ambulatoriais. Através do emprego de um 

trocárte especial e com utilização de gastropexia endoscópica para fixação das 

paredes gástrica e abdominal, foi possível a introdução de uma sonda mais calibrosa 

que a habitualmente utilizada pelo método de punção. Esta modificação da técnica 

normalmente utilizada possibilitou a colocação segura da sonda de gastrostomia, 

com baixa taxa de complicações (3,3% de dor abdominal difusa por 

pneumoperitônio, 3,3% de dermatite, 3,3% de saída acidental precoce da sonda e 

6,6% de ruptura tardia do balão) e sem mortalidade relacionada. 

Os resultados desses 3 estudos sugerem que a GEP como procedimento 

ambulatorial é uma alternativa viável, efetiva e segura em um grupo selecionado de 

pacientes com CCP com boas condições clínicas. Apesar de não sido um fator 

avaliado neste estudo, a realização ambulatorial da GEP pode resultar em redução 

nos custos hospitalares, pelo fato de evitar internações desnecessárias e seus 

custos relacionados. Esta impressão já foi ressaltada por outros autores (STERN 

1986, DUBAGUNTA e cols 2002, WILHELM e cols 2010), embora estudos 

randomizados e controlados devam ser realizados para confirmar essas 

expectativas. 

 

 

7.3. Dificuldades técnicas encontradas e manobras endoscópicas necessárias 
para a realização da GEP ambulatorial nos pacientes com CCP: 

 

Uma importante questão no planejamento para abordagem ambulatorial da 

GEP em pacientes com CCP são as particularidades técnicas associadas ao 

procedimento encontradas neste grupo específico de pacientes.  



Estas condições podem ser decorrentes de fatores relacionados com o estado 

de saúde dos pacientes, com a própria localização da lesão tumoral ou com 

sequelas anatômicas e funcionais secundárias ao tratamento utilizado (QT, RXT ou 

cirurgia) (HUNTER e cols 1989, TALLER e cols 2001). 

 

7.3.1. Fatores complicantes 

A primeira dificuldade encontrada para realização da GEP, especialmente na 

abordagem ambulatorial, tem relação direta com o tipo de paciente para o qual este 

procedimento é destinado. Pacientes com CCP geralmente são idosos, desnutridos 

e apresentam problemas médicos pré-existentes decorrentes de tabagismo e/ou 

etilismo crônicos, aumentando o risco de complicações clínicas durante a sedação e 

o ato endoscópico (CUNLIFFE e cols 2000). Em segundo lugar, a simples presença 

de lesões neoplásicas no trato aerodigestivo superior adiciona uma potencial fonte 

de dificuldades (obstrução) e complicações iatrogênicas (insuficiência respiratória ou 

perfuração) relacionadas ao procedimento da GEP (OAKLEY e cols 2009). Um 

terceiro fator de dificuldade resulta do tratamento empregado para a lesão 

neoplásica (RXT, QT e cirurgia), o qual pode causar deformidades anatômicas 

cicatriciais obstrutivas e/ou associadas com a formação de fístulas. 

Todos estes aspectos citados, além de dificultar a realização da GEP 

propriamente dita, envolvem condições que podem contra-indicar a realização 

ambulatorial do procedimento, por determinar frequentemente situações clínicas 

com necessidade de internação hospitalar para intervenções cirúrgicas ou 

diagnósticas mais invasivas. Deste modo, uma seleção criteriosa dos pacientes com 

condições favoráveis é uma condição primordial para o sucesso e segurança da 

GEP ambulatorial, tendo sido um dos fatores priorizados neste estudo. 

Provavelmente em decorrência do processo seletivo utilizado no protocolo, em 

nossa casuística os pacientes apresentavam uma média de idade (56,9 ± 11,2 anos) 

mais baixa do que a habitualmente descrita para esse grupo de pacientes, na 

literatura. Mesmo assim, apesar da avaliação e seleção criteriosa, ainda ocorreram 

complicações inerentes ao método ou decorrentes da condição clínica dos 

pacientes. Como exemplo dos riscos envolvidos, observamos que, na primeira fase 

do estudo, durante o período de avaliação da viabilidade e segurança do 

procedimento, 3 (2,2%) dos 136 pacientes com CCP selecionados para GEP 

ambulatorial evoluíram com quadro de obstrução ventilatória parcial no momento da 



anestesia tópica de hipofaringe, antes mesmo da introdução do aparelho. Os 

eventos determinaram a imediata suspensão do procedimento e o encaminhamento 

destes pacientes para realização de TQT eletiva.  

 

7.3.2. Procedimentos endoscópicos adicionais 

Em um grupo de pacientes, as anormalidades anatômicas decorrentes do 

tratamento (RXT, QT e cirurgia) necessitaram de abordagem endoscópica adicional, 

no momento da realização da GEP. 

Por conta de lesões residuais obstrutivas e sequelas cicatriciais estenosantes 

de hipofaringe e esôfago superior, impossibilitando a passagem do endoscópio, foi 

necessária a realização de dilatação endoscópica com velas de Savary-Gilliard em 

10 (5,0%) dos pacientes em nossa casuística. As dilatações foram feitas sem 

necessidade de controle radioscópico, no mesmo momento do procedimento 

endoscópico para colocação da GEP, não havendo complicações relacionadas 

(perfurações ou sangramentos significativos) nem necessidade de internação. Estes 

resultados corroboraram a experiência prévia de outros autores em pacientes 

portadores de CCP submetidos à GEP em regime de internação hospitalar (ZERA e 

cols 1993, SELZ & SANTOS 1995, MARGOLLIS e cols 2003, SHASTRI e cols 

2008). 

Nos casos de compromentimento fibrótico extenso e obstrutivo de hipofaringe 

que evoluíram com deiscências cirúrgicas, necrose tissular significativa e/ou 

formação de faringoesofagostomas, o acesso alternativo por fístula cervical ou 

esofagostomias para introdução do endoscópio e da sonda de gastrostomia 

diretamente no esôfago foi utilizado em 7 (3,5%) dos nossos pacientes 

ambulatoriais, sem dificuldades ou intercorrências. Apenas outros 3 trabalhos 

publicados descreveram uma experiência semelhante (HUNTER e cols 1989, 

LUJBER e cols 2001, LUBJER 2006). 

 

 

7.4. Complicações da GEP ambulatorial em pacientes com CCP:  

 
São escassos os dados disponíveis, na literatura, sobre complicações da GEP 

ambulatorial, seja em pacientes da população geral ou especificamente em 

pacientes com CCP (Tabela 30). 



Tabela 30 – Comparação das taxas de complicações da GEP ambulatorial: 

 Revisão da literatura - GEP ambulatorial 

Variáveis Presente estudo 
 

Pacientes com 
CCP# 

População geral 
(variação)$ 

Número de pacientes incluídos 201 (136)* 26 6 a 33 

Complicações    

       Precoces 16,9% (19,8%)* 15,4% 0,0% a 21,0% 

             Maiores 1,5% (2,2%)* 0,3% 0,0% a 3,0% 

             Menores 15,4% (17,6%)* 11,5% 0,0% a 18,0% 

       Tardias 49,8% N/D N/D 

             Maiores 5,0% N/D N/D 

             Menores 44,8% N/D N/D 

       Totais 55,7% N/D N/D 

             Maiores 6,5% N/D N/D 

             Menores 55,2% N/D N/D 

GEP: gastrostomia endoscópica percutânea; 
CCP: câncer de cabeça e pescoço; 
#: Conforme Wilhelm e cols 2010; 
$: Conforme Stern 1986, Larson e cols 1987, Kurchin & Kornfield 1989, Cullado e cols 1990, Mandal e cols 
2000, Dubagunta e cols 2009; 
()*: Dados da primeira parte do estudo (n=136 pacientes); 
N/D: dados não disponíveis. 

 

Além do fato de serem poucos os trabalhos descrevendo as taxas e os tipos  

de complicações, são ainda no geral fracamente detalhados acerca do tempo total e 

modo de seguimento. Embora com pequeno número de pacientes em cada um, 

nota-se que metade dos estudos mostraram 0,0% de morbidade para o 

procedimento (Tabela 29). Isso parece sugerir um acompanhamento talvez não 

muito rigoroso ou prolongado destes pacientes, conforme discutido anteriormente. 

Em nosso protocolo de estudo, as revisões (agendadas ou por demanda) dos 

pacientes submetidos à GEP ambulatorial eram realizadas pelos Médicos e 

Enfermeiros da Seção de Endoscopia Digestiva, permitindo a detecção precoce de 

complicações, o acompanhamento regular e evolutivo até a resolução do problema e 

a oportunidade de orientação e treinamento continuado de pacientes e cuidadores. 

Quando detectado que um determinado paciente não comparecia às revisões 

programadas, era feita uma busca ativa por informações sobre sua situação através 



do cadastro de dados disponível nas Fichas Clínicas (por meio de telefone de 

contato ou telegrama). 

 

7.4.1. Complicações precoces 

Apenas 2 trabalhos publicados abordaram complicações no acompanhamento 

de curto prazo em pacientes com CCP submetidos à GEP ambulatorial, um deles 

com os resultados da primeira parte deste protocolo (MELLO e cols 2009, WILHELM 

e cols 2010).  

Nos resultados da primeira parte deste estudo, envolvendo um total de 136 

pacientes, publicados em 2009, houve 19,8% de complicações precoces 

(subclassificadas em 2,2% maiores e 16,6% menores) (MELLO e cols 2009). As 

complicações maiores encontradas foram SRI (1,5%) e saída acidental precoce 

(0,7%), enquanto que as menores foram dor local (7,4%), infecção (6,6%), dor 

abdominal (2,9%) e hematoma de parede gástrica (0,7%). 

O resultado final do estudo, após o encerramento da segunda parte do trabalho 

com a avaliação dos 201 pacientes submetidos à GEP ambulatorial, mostrou uma 

taxa de complicações precoces (16,9%) similar à da primeira parte, com 1,5% 

destas complicações precoces subclassificadas como maiores e 15,4% como 

menores. Como esperado, o aumento no número de pacientes não resultou no 

aumento da taxa de complicações precoces, no comparativo entre as 2 fases do 

estudo. 

Estes resultados foram semelhantes aos do outro trabalho publicado, que 

mostrou complicações em 11,8% (maiores 0,3% e menores 11,5%) de 26 pacientes 

ambulatoriais (WILHELM e cols 2010). Todas as complicações encontradas foram 

relacionadas com infecção do estoma (um caso de infecção grave, submetido a 

desbridamento cirúrgico, e 3 casos de infecção tratada por antibioticoterapia). 

Nossas taxas de complicações precoces da GEP ambulatorial em pacientes 

com CCP também foram semelhantes às descritas nos trabalhos de GEP 

ambulatorial em pacientes da população geral (STERN 1986, LARSON e cols 1987, 

KURCHIN & KORNFIELD 1989, CULLADO e cols 1990, MANDAL e cols 2000, 

DUBAGUNTA e cols 2002). A taxa de complicações precoces (19,8% na primeira 

fase e 16,9% ao final do estudo) situou-se dentro da faixa de variação (0,0% a 

21,0%) apresentada nos estudos anteriormente publicados, confirmando a 

segurança da abordagem ambulatorial para a GEP. Entretanto, apesar de em nossa 



casuística não ter havido mortalidade relacionada com a GEP, uma das séries 

relatou um óbito como consequência do procedimento de GEP ambulatorial 

(MANDAL e cols 2000). 

 

7.4.2. Acompanhamento de longo prazo 

Não existem trabalhos publicados envolvendo o acompanhamento de longo 

prazo de pacientes com CCP submetidos à GEP ambulatorial. 

Em nosso estudo, no seguimento a longo prazo envolvendo as 2 fases do 

trabalho, após a inclusão final de 201 pacientes com CCP submetidos à GEP 

ambulatorial, os resultados mostraram complicações em 55,7% dos pacientes, 

alguns com mais de um tipo de complicação ou momento de ocorrência durante o 

uso da GEP. Houve um total de 167 episódios de complicações nos 112 pacientes 

que apresentaram algum tipo de complicação no decorrer do estudo. 

Em relação ao tempo de ocorrência, 16,9% dos pacientes apresentaram 

complicações classificadas como precoces e 49,8% como tardias (destas, 5,0% 

foram subclassificadas como maiores e 44,8% como menores). 

Em relação à gravidade (aqui incluídas complicações precoces e tardias), 6,5% 

dos pacientes tiveram complicações classificadas como maiores e 55,2% 

apresentaram complicações menores. Neste caso, as taxas mais elevadas de 

complicações, tanto maiores quanto menores, refletem um maior tempo de 

exposição ao risco de desenvolvimento dos diversos tipos de complicações pelo uso 

prolongado das sondas de gastrostomia. De qualquer maneira, a maioria das 

complicações foram classificadas como menores, e mesmo as complicações 

maiores puderam ser tratadas ambulatorialmente, sem mortalidade associada. 

As complicações encontradas em nossos pacientes, em percentuais absolutos 

e ordem decrescente de frequência, foram: granuloma (43,3%), infecção periestomal 

(11,4%), alargamento do estoma com dermatite (9,0%), SRI (6,0%), dor local (5,5%), 

fístula gastrocutânea persistente (3,6%), hematoma de parede gástrica (3,5%), saída 

acidental tardia da sonda (3,0%) e saída acidental precoce da sonda (0,5%). 

Em nosso estudo, as variáveis faixa etária (< 65 anos ou ≥ 65 anos), sexo 

(masculino ou feminino) e momento de realização da GEP (pré, per ou pós-

tratamento) não se associaram com risco global de desenvolvimento de 

complicações da GEP ambulatorial, neste grupo de pacientes. 



Em seguida, foi realizada a avaliação da associação entre características 

clinicodemográficas, momento de realização e a frequência dos tipos de 

complicações. Nos pacientes que apresentaram complicações da GEP, a avaliação 

das complicações totais, precoces, tardias e menores não demonstrou diferença 

estatisticamente significativa para as variáveis faixa etária, sexo e momento da 

realização da GEP. Por outro lado, a variável sexo feminino mostrou uma maior 

frequência de complicações maiores quando comparada com o sexo masculino 

(p=0,012). Este padrão foi mantido na avaliação das complicações individuais em 

relação ao SRI (p=0,006). Embora as complicações menores, como conjunto, não 

tenham mostrado essa associação, a avaliação isolada do alargamento do estoma e 

dermatite mostrou maior frequência para o sexo feminino (p=0,001). Em relação ao 

momento de realização da GEP, apenas a saída acidental tardia da sonda (uma 

complicação menor) mostrou uma tendência para ocorrer na GEP pós-tratamento 

(p=0,032). Não há referências, na literatura, que justifiquem esses achados. Esses 

resultados encontrados devem, portanto, ser cuidadosamente avaliados sobre sua 

relevância clínica ou prática, em decorrência do pequeno número de pacientes 

distribuídos em cada um destes grupos provavelmente ter resultado em limitação do 

poder estatístico. 

Os períodos críticos para o surgimento de complicações compreenderam os 

primeiros 15 dias (23,9% das complicações totais, sendo 23,1% das maiores e 

24,0% das menores) e entre 1 a 6 meses (53,9% das complicações totais, sendo 

46,1% das maiores e 54,6% das menores). O primeiro período corresponde ao 

momento em que o trato da GEP ainda não está estabelecido (“maduro”), quando 

predominam os fenômenos infecciosos periestomais, e no segundo período 

predominam complicações tardias de origem mecânica, como a ocorrência de SRI, a 

formação de tecido de granulação e o alargamento do estoma. 

 

7.4.3. Comparação das complicações da GEP ambulatorial e tradicional 

(sob internação) em pacientes com CCP 

Não abordamos neste estudo, por razões logísticas, a comparação dos 

resultados de pacientes portadores de CCP com GEP ambulatorial e GEP realizada 

durante internação hospitalar, na nossa instituição. 

Na prática, por vários motivos encontramos uma maior dificuldade para o 

seguimento de pacientes internados que receberam GEP em comparação com os 



pacientes do procedimento ambulatorial. Assim como ocorre na população geral 

(idosos e neuropatas), possivelmente os pacientes com CCP que necessitam de 

GEP durante a internação geralmente são pacientes com pior estado geral e doença 

mais avançada, maior mortalidade precoce ou intra-hospitalar, além de maior 

dificuldade de locomoção ou transporte para as reavaliações agendadas ou por 

demanda. Isso resultaria, portanto, em dois grupos muito heterogêneos para 

comparação dos resultados. 

Por outro lado, como já trabalhávamos com um grupo selecionado de pacientes 

para GEP ambulatorial dentro da população de portadores de CCP encaminhados 

para realização de GEP, a necessidade de randomização destes pacientes em 2 

grupos (GEP ambulatorial e GEP com hospitalização) determinaria uma sobrecarga 

de internações e atrasos no tratamento para metade do grupo dos pacientes 

elegíveis para o procedimento ambulatorial, com considerações de natureza prática 

que obviamente não justificariam tal conduta. 

Na literatura, apenas um estudo retrospectivo e não randomizado comparou 

diretamente os 2 grupos de pacienttes com CCP (GEP ambulatorial e sob 

internação), com resultados semelhantes para ambos, no seguimento a curto prazo 

(WILHELM e cols 2010). 

A comparação das taxas de complicações encontradas nos pacientes 

submetidos à GEP ambulatorial, no presente estudo, com as taxas de complicações 

da revisão de literatura sobre complicações da GEP em pacientes com CCP sob 

internação hospitalar, conforme compiladas na Tabela 2, pode ser conferida na 

Tabela 31. 

Na maior parte dos casos, nossos resultados sobre as taxas de complicações 

com a GEP ambulatorial situaram-se dentro da ampla faixa de variação das 

complicações descritas nos diversos trabalhos de GEP em pacientes com CCP 

hospitalizados. Entretanto, algumas diferenças importantes podem ser percebidas 

na comparação de nossos achados com os da compilação das séries históricas da 

literatura. 

 

 

 

 

 



Tabela 31 – Comparação das taxas de complicações da GEP em pacientes com CCP: 

Complicações Presente estudo 
(GEP ambulatorial) 

Revisão de literatura* 
(variação) 

Totais 55,7% 0,0% a 40,0% 

Precoces 16,9% 0,0% a 19,8% 

Tardias 49,8% 0,0% a 4,6% 

Maiores 6,5% 0,0% a 22,5% 

Menores 55,2% 0,0% a 40,0% 

Granuloma 43,0% 0,0% a 11,6% 

Infecção 11,4% 0,0% a 40,6% 

Vazamento 9,0% 0,0% a 17,5% 

SRI 6,0% 0,0% a 4,6% 

Dor 5,5% 0,0% a 14,0% 

Fístula persistente 3,6% 0,0% a 2,3% 

Hematoma 3,5% 0,0% a 2,3% 

Saída acidental 3,5% 0,0% a 19,0% 

Insuficiência respiratória 2,2% 0,0% a 2,9% 

MTX 0,0% 0,0% a 2,3% 

Íleo 0,0% 0,0% a 8,3% 

Obstrução 0,0% 0,0% a 4,6% 

Abscesso 0,0% 0,0% a 4,0% 

Pneumonia / broncoaspiração 0,0% 0,0% a 2,5% 

Disfunção da sonda 0,0% 0,0% a 2,5% 

TEP 0,0% 0,0% a 2,5% 

Vômitos 0,0% 0,0% a 2,3% 

Pneumoperitônio N/A 0,0% a 2,3% 

Necrose do estoma 0,0% 0,0% a 2,0% 

Luxação de mandíbula 0,0% 0,0% a 0,4% 

GEP: gastrostomia endoscópica percutânea; 
CCP: câncer de cabeça e pescoço; 
SRI: sepultamento do retentor interno; 
N/A: não avaliado; 
MTX: implante metastático estomal; 
TEP: tromboembolia pulmonar; 
*: Variação de resultados da literatura conforme compilação da tabela 2. 



Como já anteriormente discutido, a grande heterogeneidade de resultados 

torna muito difícil uma comparação adequada dos fatores envolvidos. As diversas 

causas para esta variação podem ser decorrentes das diferentes populações 

incluídas nos diversos estudos ou, mais provavelmente, seja consequência da falta 

de acompanhamento de longo prazo dos pacientes submetidos à GEP. Esta 

possibilidade é fortemente sugerida pelas baixas taxas de complicações tardias 

descritas (0,0% a 4,6%) e pela presença de vários estudos relatando uma taxa de 

complicações totais muito baixa ou mesmo zero. 

Em nosso estudo, a taxa de complicações totais (55,7%) foi mais elevada do 

que as maiores taxas publicadas para pacientes com CCP (0,0% a 40,0%), 

possivelmente às custas da nossa taxa de complicações tardias (49,8%), que 

também mostrou uma significativa diferença em relação aos resultados de outros 

autores. 

Esta associação pode ser sugerida pela maior frequência de tecido de 

granulação em nossa série, em relação à da literatura (43,0% versus 0,0% a 11,6%). 

A formação do granuloma periestomal é uma complicação considerada menor, 

geralmente tardia, nem sempre registrada ou relatada, e que depende de um 

seguimento regular destes pacientes para ser encontrada. Este fato ajudaria a 

justificar nossa taxa de complicações menores também elevadas (55,2% versus 

0,0% a 40,0%). 

O SRI, outra complicação também habitualmente tardia e que da mesma 

maneira depende de seguimento prolongado para seu diagnóstico, também mostrou 

uma taxa elevada em nossa série (6,0% versus 0,0% a 4,6%). 

Outro fator que deve ser levado em consideração no tocante ao surgimento de 

complicações tardias é uma maior sobrevida dos pacientes. Quanto maior o tempo 

de uso da GEP, maiores as chances de desenvolvimento de complicações. Os 

pacientes incluídos em nosso estudo, selecionados por suas condições clínicas 

favoráveis, eram relativamente jovens (média e mediana de idade em torno de 57 

anos) e com boa expectativa de sobrevida. Como consequência, 27,9% de nossos 

pacientes permaneceram com a sonda de GEP entre 6 e 12 meses, enquanto que 

outros 25,3% permaneceram com ela por mais de 1 ano. 

Por fim, também observamos uma taxa mais elevada (3,6% versus 0,0% a 

2,3%) de fístula gastrocutânea persistente após a retirada da sonda. Esta 

complicação pode ser explicada pelo percentual de pacientes (32,9%) que 



retomaram a alimentação por VO, retiraram a sonda de GEP e receberam alta do 

estudo. 

 

 

7.5. Momento para realização da GEP ambulatorial em pacientes com CCP: 

 

Nenhum trabalho já publicado abordou a avaliação do impacto clínico do 

momento da realização da GEP como procedimento ambulatorial em pacientes com 

CCP, objetivo específico do presente estudo. 

Mesmo para os pacientes submetidos ao procedimento durante a 

hospitalização, ainda existe muita controvérsia na literatura sobre qual seria o 

momento mais apropriado para sua indicação (BEAVER e cols 2001, LUNA-ORTIZ e 

cols 2002, EHRSSON e cols 2004, AHMED e cols 2005). São vários os estudos que 

mostram resultados conflitantes sobre o melhor momento para indicar a GEP, 

tornando difícil estabelecer uma diretriz ou consenso sobre o tema com os dados 

atualmente disponíveis (MOOR e cols 2010). A maior parte dos autores enfocou, de 

maneira retrospectiva e em pequenas séries, desfechos variados tais como perda 

ponderal, qualidade de vida, número de hospitalizações não programadas e 

interrupções do tratamento. 

Quatro trabalhos publicados avaliaram especificamente a influência do 

momento de realização da GEP, em relação ao tratamento da doença de base, nas 

taxas de complicações de pacientes com CCP em regime de internação hospitalar 

(RAYNOR e cols 1999, NEEFF e cols 2003, EHRSSON e cols 2004, BAREDES e 

cols 2004). Dois outros trabalhos sugeriram que a GEP deveria ser realizada no 

intraoperatório, sob anestesia geral, basicamente devido ao risco de complicações 

respiratórias decorrentes do procedimento e da sedação nesses pacientes 

(CUNLIFFE e cols 2000, CHANDU e cols 2003). 

Somente o trabalho de Raynor e colaboradores demonstrou uma taxa de 

complicações menor para a GEP realizada no intraoperatório, quando comparada 

com a realizada profilaticamente (RAYNOR e cols 1999). Em nenhum dos outros 3 

estudos foi demonstrada influência do momento de realização da GEP (antes, 

durante ou depois do tratamento do tumor) nas taxas de complicações do 

procedimento (NEEFF e cols 2003, EHRSSON e cols 2004, BAREDES e cols 2004).  

 



7.5.1. Qual o melhor momento para realização da GEP ambulatorial? 

Em nosso estudo não foi possível demonstrar que a realização da GEP 

profilática (pré-tratamento) em pacientes com CCP submetidos ao procedimento 

ambulatorial ofereça vantagem sobre a GEP no per ou pós-tratamento, em relação à 

ocorrência de complicações (totais, precoces ou tardias, maiores ou menores). 

Apesar de na primeira parte do estudo ter sido encontrado um aumento 

significativo de complicações precoces quando o procedimento foi realizado durante 

(p=0,05; CI=0,06-1,20) ou após o tratamento (p=0,027; CI=0,06-1,03) quando 

comparado com a gastrostomia profilática em pacientes com CCP submetidos a 

GEP ambulatorial, o cálculo do Intervalo de Confiança indicava que o tamanho 

amostral fosse talvez insuficiente (MELLO e cols 2009). Embora os resultados da 

primeira parte do estudo tivesem sugerido esta taxa de complicações mais baixa no 

cenário pré-tratamento, o achado não foi confirmado com a ampliação do número de 

pacientes submetidos ao procedimento, necessária para aumentar o poder 

estatístico. 

A frequência das complicações precoces foi semelhante entre a primeira 

(19,8%) e a segunda parte (16,9%) do estudo, mostrando uma linearidade do 

acompanhamento dos pacientes no decorrer do tempo.  

Estes resultados sugerem que o momento de realização (pré, per ou pós-

tratamento) não interfere especificamente na ocorrência de complicações da GEP 

ambulatorial em pacientes com CCP. 

 

 

7.6. Proposição de uma rotina institucional para GEP ambulatorial: 
 

Os resultados apresentados nessa dissertação sobre a GEP como 

procedimento ambulatorial em pacientes com CCP possibilitaram a proposição de 

um novo protocolo institucional (Procedimento Operacional Padrão) para 

atendimento destes pacientes, visando segurança, humanização de atendimento, 

otimização do suporte nutricional e redução de custos (Anexo 5). A abordagem 

ambulatorial resultou na economia de mais de 200 hospitalizações (correspondendo 

a mais de 1/3 dos pacientes submetidos à GEP no período do estudo), permitindo 

uma maior disponibilidade de leitos hospitalares nos serviços de Cirurgia de Cabeça 

e Pescoço e Oncologia Clínica. 



Foram encontradas algumas dificuldades, à época do planejamento do 

protocolo, por conta da pouca disponibilidade, na literatura, de recomendações 

clínicas sobre a realização e seguimento da GEP ambulatorial. Desta maneira, para 

os fins específicos deste estudo prospectivo foi estabelecida uma agenda rígida e 

pouco espaçada de acompanhamento dos pacientes. Este desenho permitiu, como 

parte de um protocolo de pesquisa institucional, um acompanhamento prolongado 

da evolução clínica (complicações, dificuldades e desfecho) destes pacientes, com o 

menor número possível de falhas ou perdas de seguimento. Com isso, tentou-se 

minimizar, da melhor maneira possível, os erros da coleta de dados sobre a 

frequência de complicações da GEP. Os resultados demonstraram que a abordagem 

ambulatorial não foi associada com complicações precoces potencialmente fatais 

(peritonite ou broncoaspiração) ou mortalidade relacionada. 

Por isso, para a prática clinica diária este protocolo de acompanhamento 

intensivo, conforme adotado durante a vigência do estudo, provavelmente mostra-se 

desnecessário. Fora de um protocolo de pesquisa clínica, na rotina diária, tal 

agendamento pode vir a ser pouco prático e provavelmente não seja custoefetivo. 

Com base nos nossos resultados, na rotina habitual um acompanhamento mais 

espaçado pode seguramente ser adotado. 

 

 

7.7. Limitações do estudo: 
 

Este trabalho apresenta algumas limitações decorrentes de fatores específicos, 

tais como as características institucionais onde foi realizado, do tipo de população 

estudada, do seu desenho e de seus objetivos específicos.  

Primeiro, representa a experiência de uma única instituição, especializada no 

atendimento de uma população de pacientes oncológicos que não reproduz as 

condições de uma amostra da população geral. Desta maneira, não é possível 

extrapolar seus dados ou resultados para outros grupos de pacientes submetidos a 

GEP. 

Além disso, os nossos resultados não podem ser generalizados para todos os 

pacientes com CCP, por conta de variações e diferenças regionais das populações 

de pacientes com este conjunto de patologias, pelas características de cada 



instituição especializada, e porque o grupo de pacientes deste estudo foi 

especificamente selecionado para o procedimento ambulatorial. 

Apesar de prospectivo no desenho, não foi realizada a comparação com grupo 

controle de pacientes com CCP internados para avaliação das taxas de 

complicações nos 2 diferentes grupos (pacientes ambulatoriais e hospitalizados).

 Por ser um estudo observacional, dentro da divisão dos grupos do estudo (pré, 

per e pós-tratamento) não foi feita a randomização dos pacientes para cada um dos 

3 braços de avaliação. 

Não foi feita, também, a avaliação do impacto de cada tipo de tratamento (RXT, 

QT, cirurgia ou combinações) ou topografia da lesão primária, na taxa de 

complicações. 

Finalmente, outra limitação do nosso estudo se deu por não terem sido 

avaliados alguns aspectos possivelmente relacionados com a ocorrência de 

complicações, tais como o estadiamento TNM das lesões e o status nutricional dos 

pacientes antes e depois da GEP. 

 

 

7.8. Aplicabilidade clínica e perspectivas: 
 

A principal aplicação clínica deste estudo foi confirmar a segurança e a 

viabilidade da GEP como procedimento ambulatorial em pacientes portadores de 

CCP que apresentam uma condição clínica satisfatória. Pudemos demonstrar que, 

em um grupo selecionado de pacientes, é possível a realização do procedimento 

sem a necessidade de internação hospitalar.  

Desta maneira, a padronização de uma conduta de indicação do procedimento 

ambulatorial neste grupo específico de pacientes, principalmente em instituições 

especializadas no atendimento do paciente oncológico (como o INCA e alguns 

outros centros no país), pode resultar em redução dos custos de internação 

hospitalar, otimização dos recursos humanos da área de saúde, utilização mais 

adequada de leitos hospitalares para patologias mais complexas, intensificação do 

suporte alimentar enteral e melhor qualidade de vida para pacientes e cuidadores. 

Serão necessários mais estudos, envolvendo diferentes grupos de pacientes, 

para avaliar se a GEP pode ser mais amplamente indicada como procedimento 



ambulatorial, de maneira semelhante ao que ocorreu com vários outros 

procedimentos terapêuticos endoscópicos e cirúrgicos, na prática clínica atual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

• A realização da GEP como procedimento ambulatorial é viável e segura em um 

grupo selecionado de pacientes com CCP que apresentam boas condições 

clínicas e um suporte socioeconômico adequado. 

 

• As taxas de complicações da GEP ambulatorial nos pacientes com CCP foram 

semelhantes às descritas na literatura para os pacientes com CCP submetidos à 

GEP em regime de internação hospitalar. 

 

• As taxas de complicações da GEP ambulatorial nos pacientes com CCP foram 

semelhantes às descritas na literatura para os pacientes da população geral 

também submetidos à GEP em regime ambulatorial. 

 

• Não houve associação estatisticamente significativa entre as variáveis estudadas 

(sexo, faixa etária e momento da realização do procedimento) e a ocorrência ou 

não de complicações nesses pacientes. 
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10 - ANEXOS 



ANEXO 1: Memorando de aprovação do Protocolo de Estudo pelo CEP / INCA 

 
 
 



 
 
 



ANEXO 2: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 
 



 
 
 



 
 
 



 
 



 
 



ANEXO 3: Ficha de acompanhamento clínico 

 
 



ANEXO 4: Folha de orientações gerais pós-procedimento para o paciente 

 
 



ANEXO 5: Procedimento Operacional Padrão (POP) adotado no HC I / INCA para 

gastrostomia endoscópica percutânea (GEP) 

 



 



 
 
 



 
 
 



 
 

 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



ANEXO 6: Artigo publicado em periódico internacional indexado (ano 2009) com os 

resultados parciais do Protocolo de Estudo 

 

 
 
 



 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 


