
Pr
oj

et
o 

G
rá

fic
o:

 S
er

vi
ço

 d
e 

Ed
iç

ão
 e

 In
fo

rm
aç

ão
 T

éc
ni

co
-C

ie
nt

ífi
ca

 /
 C

ED
C 

/ 
IN

CA

OBJETIVOS

CONCLUSÃO

OBJETIVOS

MATERIAL E MÉTODO

RESULTADOS

MATERIAL E MÉTODO

RESULTADOS

CONCLUSÃO

GASTROSTOMIA PALIATIVA NO PACIENTE 
ONCOLÓGICO: EXPERÊNCIA DO INCA

GASTROSTOMIA PALIATIVA NO PACIENTE 
ONCOLÓGICO: EXPERÊNCIA DO INCA

Barros, A.; Reis, J.; Maciel, A.; Barakat, M.; Fernandes, D.S.; Santos, L.

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER – RIO DE JANEIRO - BRASIL

A gastrostomia é um procedimento cirúrgico muito 
utilizado em unidades de cuidados paliativos, 
proporcionando uma via para suporte nutricional ou 
para descompressão intestinal. Neste estudo, 
relatamos a experiência do Instituto Nacional de 
Câncer (INCA) com a realização desta cirurgia em 
pacientes sob cuidados paliativos.

TÉCNICA CIRÚRGICA

Foram selecionados 73 pacientes com média de 
idade 56 (35 – 82) anos. Cinqüenta e nove (81%) 
pacientes eram do sexo masculino e 14 (19%) do sexo 
feminino. Apenas um paciente (1,3%) foi submetido a 
gastrostomia para descompressão de obstrução 
intestinal, em todos os outros (98,7%) foi realizado 
para nutrição. O principal motivo para realização da 
gastrostomia foi disfagia, ocorrida em 63 (86,3%) 
casos de tumores de cabeça e pescoço, seguido de 7 
(9,6%) casos de tumores esofágicos, e 3 (4,1%) 
outros. A média do valor da albumina no pré-
operatório em 71 (97,2%) pacientes foi de 2,95 (1,5 – 
4,6) mg/dl.  Um total de 43 (59%) pacientes 
apresentavam Karnofsky Performance Status (KPS) > 
50% e 30 (41%) com KPS ¡Â 50% no pré-operatório. 
Complicações pós operatórias ocorreram em 12 
(16,4%) casos, sendo 3 (25%) não relacionadas ao 
sítio cirúrgico (Pneumonia (n=2) e AVE). Dos 9 (75%) 
pacientes com complicações relacionadas ao sítio 
cirúrgico, 6 (50%) apresentaram extravasamento 
peri-gastrostomia, 2 (16,6%) infecção ferida cirúrgica 
e 1 (8,3%) peritonite. A sobrevida média após 
realização da gastrostomia foi de 74,4 (1-435) dias. 
Ocorreu um óbito relacionado ao procedimento 
cirúrgico.

Análise retrospectiva dos pacientes submetidos à 
gastrostomia cirúrgica na unidade de cuidados 
paliativos do INCA no período de Janeiro/2005 a 
Junho/2008.

A gastrostomia cirúrgica é um método factível e 
seguro para paliação da disfagia em pacientes 
oncológicos, associada a baixas taxas de 
complicações. Os pacientes devem ser 
cuidadosamente selecionados para gastrostomia, 
utilizando critérios como KPS, pois aqueles com 
sobrevida muito curta não se beneficiam do 
procedimento. 
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