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LISTA DE ABREVIATURAS 
 
 
PEG (percutaneous endoscopic gastrostomy) – gastrostomia endoscópica 

percutânea 

SNG – sonda naso-gástrica 

EDA – endoscopia digestiva alta 

VIH – vírus da imunodeficiência humana 

BBS – buried bumper syndrome 

SPED – Sociedade Portuguesa de Endoscopia Digestiva 

DRGE – doença do refluxo gastroesofágico 

SNS – sistema nervoso central 
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RESUMO 

Introdução: A Gastrostomia Endoscópica Percutânea (PEG) é actualmente 

considerada o método ideal para a alimentação a longo prazo (mais de 3 semanas) 

de crianças com problemas na nutrição por via oral. 

Objectivo: Rever a casuística do Serviço de Gastroenterologia do Departamento da 

Infância e Adolescência do Centro Hospitalar do Porto, referente à colocação da 

PEG e analisar a opinião dos pais/cuidadores relativamente ao seu uso. 

Material e Métodos: Foram analisados os processos clínicos de todos os doentes 

submetidos a PEG e avaliados os seguintes parâmetros: idade, sexo, patologia, 

indicação e complicações. Foi também avaliada a opinião dos pais/cuidadores sobre 

a técnica, através de um questionário entregue na consulta de seguimento. 

Resultados: Foram realizadas 119 PEG. A principal indicação foi a perturbação da 

deglutição (83,2%), observada especialmente na paralisia cerebral (38,66%). 

Ocorreram complicações em 37,0% dos doentes, sendo que 12,6% tiveram 

complicações major e 26,9% minor. A taxa de mortalidade foi 0%.  

Dos pais/cuidadores inquiridos, todos salientaram aspectos positivos e 31,8% não 

referiram quaisquer aspectos negativos relativos à colocação da gastrostomia. 

Todos voltariam a tomar a decisão de colocar a sonda. 

Conclusão: A utilização da PEG revelou-se um método alternativo à alimentação 

oral ou por sonda naso-gástrica (SNG), pouco invasivo, eficiente e seguro. Apesar 

de uma taxa de complicação um pouco elevada, a maioria das complicações foi 

minor, ou de fácil resolução. Não ocorreram mortes. O grau de satisfação dos 

pais/cuidadores foi elevado. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE 
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major; Complicações minor; Opinião dos Pais/Cuidadores 
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INTRODUÇÃO 

O suporte nutricional de crianças com patologias que interferem na 

capacidade de alimentação é um aspecto essencial na medicina pediátrica. 

A SNG foi, durante muitos anos, o método preferido. No entanto, o seu uso a 

longo prazo acarreta inúmeras complicações, como desconforto e irritação da 

mucosa nasal, sinusite, otite média, deslocamento fácil, perfuração da laringe, 

aspiração de secreções (Marchand et al, 2006; El-Matary, 2008; Fröhlich et al, 

2009), agravamento da doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) e perda da 

coordenação orofaríngea (Srinivasan et al, 2009c), pelo que as recentes 

recomendações consideraram-na ser o método ideal apenas para alimentação a 

curto prazo (até 3 semanas) (Löser et al, 2004) e a gastrostomia, a técnica indicada 

para o acesso alimentar a longo prazo (Saitua et al, 2003; Srinivasan et al, 2009b).  

Existem várias formas de colocação de gastrostomia: endoscópica (PEG), 

radiológica e cirúrgica (clássica ou laparoscópica).  

A Gastrostomia Endoscópica Percutânea (PEG), por ser a técnica menos 

invasiva, com maior facilidade de execução, maior tolerabilidade, menos 

complicações, fácil manuseamento e com maior conforto para as crianças e 

cuidadores, tornou-se a técnica de eleição (Gauderer, 2001; Marchand et al, 2006; 

Srinivasan et al, 2009b). Nos Estados Unidos da América, é a segunda indicação 

mais comum para a realização de endoscopias digestivas altas (EDA) em doentes 

hospitalizados (Gauderer, 2001). 

A técnica foi inicialmente descrita por Gauderer em 1980. Existem vários 

métodos para a sua colocação, sendo o mais usado entre nós o método PULL, que 

a seguir se descreve. Quatro a seis semanas depois de colocada a sonda inicial, é 

retirada por método de tracção (Srinivasan et al, 2009a) e substituída por uma sonda 

com balão. Durante este procedimento realiza-se também a medição da espessura 

da parede abdominal, tendo por objectivo a colocação posterior de um botão.  

Nos casos seleccionados, a sonda com balão é substituída por botão que 

apresenta como vantagens o facto de ser mais estético, prático e menos incómodo 

(Srinivasan et al, 2009a), exigindo no entanto, um manuseamento e higiene mais 

cuidados. Os botões ou sondas são substituídos de 6 em 6 meses ou quando 

danificados e progressivamente adaptados ao crescimento da criança (Fröhlich et al, 

2009). 
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As principais indicações para a colocação da PEG são: dificuldade na 

ingestão oral; desnutrição; aspiração pulmonar recorrente e drenagem e 

descompressão gástrica (muito raro) (El-Matary, 2008). 

Na primeira (e principal) indicação incluem-se as crianças que sofrem de 

disfagia, maioritariamente por doenças neurológicas, nomeadamente paralisia 

cerebral. (Srinivasan et al, 2009b; Fröhlich et al, 2009). Também nas anomalias 

craniofaciais, quer congénitas quer resultantes de traumatismo, pode haver 

dificuldade na deglutição.  

Na segunda indicação incluem-se as crianças com patologia oncológica, 

cardiopatias congénitas e doenças crónicas metabólicas, infecciosas (pelo vírus da 

imunodeficiência humana - VIH), renais e pulmonares. Nestas patologias, a 

diminuição do apetite, aumento do metabolismo, vómitos recorrentes e fadiga 

extrema contribuem para a desnutrição (Fröhlich et al, 2009). As perturbações do 

comportamento alimentar podem também beneficiar com a colocação temporária. 

Um aspecto a salientar é a importância da PEG não só para a alimentação, 

mas também como veículo para a administração de fármacos, especialmente em 

tratamentos prolongados, com múltiplos fármacos e difíceis de tomar pelo seu sabor, 

como acontece por exemplo na infecção ou doença por VIH (El-Matary, 2008). 

As contra-indicações absolutas (El-Matary, 2008) são: alterações da 

coagulação não corrigíveis; ascite volumosa; peritonite; lesão obstrutiva do esófago 

ou faringe e doença aguda grave (pode ser realizada quando o doente estiver 

estável). As contra-indicações relativas são a interposição de órgãos entre o 

estômago e a parede abdominal, especialmente o cólon, deformações anatómicas 

por cirurgias abdominais prévias ou cifoescoliose e imunodeficiências, pelo risco de 

infecções graves. A interposição de orgãos e as deformidades anatómicas podem 

ser ultrapassadas com a observação laparoscópica simultânea. 

A PEG é uma técnica segura que apresenta baixas taxas de mortalidade 

(0,5%-1,2%) e morbilidade (3-12%) (Fröhlich et al, 2009). As mortes causadas pela 

técnica por si ocorrem apenas quando ela é realizada em períodos de doença aguda 

ou estados de imunossupressão grave e podem ser muito reduzidas se todos os 

passos durante a colocação forem realizados com extremo cuidado (Beasley et al, 

1995). 
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As complicações major, que ocorrem em 5 a 17% dos doentes (El-Matary, 

2008), são: infecções, como celulite, peritonite, abcesso peritonial e fasceíte,  

pneumoperitoneu que, se assintomático, não necessita de qualquer intervenção pois 

geralmente resolve espontaneamente em 48h, perfuração/fístula gastro-cólica,  

hemorragia, migração do tubo ou balão com ou sem obstrução intestinal. Quando 

ocorre a migração da sonda para a parede abdominal – buried bumper syndrome 

(BBS) - verifica-se uma dificuldade na mobilização da sonda e introdução dos 

alimentos, devendo proceder-se de imediato à revisão da gastrostomia, se 

necessário com EDA (Fröhlich et al, 2009).  

As complicações minor, mais frequentes que as major, registaram-se entre 

22,5% (Khattak et al, 2007) a 50% das crianças (El-Matary, 2008), sendo as mais 

observadas, as infecções cutâneas superficiais, formação de tecido de granulação 

no estoma, deslocação ou obstrução da sonda.  

Para evitar a ocorrência de infecções graves, e segundo as recomendações 

da Sociedade Portuguesa de Endoscopia Digestiva – SPED (2010) e estudos 

internacionais (Fröhlich et al, 2009), a antibioterapia profilática deve ser realizada 

sistemáticamente em todos os doentes submetidos a PEG. 

Uma questão muito discutida prende-se com a ocorrência ou agravamento 

da doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) após a colocação da PEG. Os 

estudos iniciais indicavam a necessidade obrigatória da realização de cirurgia anti-

refluxo em doentes com esta patologia. No entanto, estudos mais recentes concluem 

que a PEG não agrava nem precipita a DRGE (Razeghi et al, 2002; Saitua et al, 

2003; Fröhlich et al, 2009). O agravamento desta patologia foi observado apenas 

numa minoria dos doentes e que possuem os seguintes factores de risco: colocação 

da PEG na parte alta do corpo gástrico, infusão rápida de uma refeição volumosa e 

patologia neurológica (Fröhlich et al, 2009). 

A realização de fundoplicatura concomitante e investigação sistemática de 

DRGE não está indicada, embora seja necessário estar atento aos sinais e sintomas 

sugestivos do início ou agravamento da doença (Fröhlich et al, 2009). 

O envolvimento dos pais/cuidadores no processo de nutrição por PEG é 

fundamental. Vários estudos mostraram que, aquando a sugestão, alguns pais 

demonstraram relutância (Thorne et al, 1997). No entanto, após a colocação da 

sonda, a maioria passou a revelar elevado grau de satisfação (Brotherton et al, 

2007;  Fröhlich et al, 2009; Srinivasan et al, 2009c), salientando, nomeadamente, o 
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efeito benéfico no crescimento e desenvolvimento das crianças e na redução da 

pressão que a alimentação oral acarretava (Brotherton et al, 2007) e do tempo 

necessário para cada refeição (Srinivasan et al, 2009c). Foram também descritas 

melhorias no desenvolvimento social e mental, energia/vitalidade, estado de saúde 

na sua globalidade e melhoria da qualidade de vida dos cuidadores (Sullivan et al, 

2004). Entre 83% e 98% assumiram que voltariam a tomar a decisão de aceitar a 

PEG (Fröhlich et al, 2009).  

Alguns aspectos negativos foram também realçados: no início, aspectos 

técnicos como falta de equipamento e mais tarde problemas práticos e 

organizacionais como distúrbios do sono, oclusão ou deslocação da sonda, 

dificuldade em planear as férias e medo de rejeição dos amigos e família (Fröhlich et 

al, 2009). Ramelli et al (2007) refere que 3 dos 31 pais entrevistados no seu estudo 

não se encontraram totalmente satisfeitos com a colocação da PEG, devido 

sobretudo à DRGE, aumento de secreções e intolerância a grandes volumes de 

alimentos. 

 

 

O presente trabalho teve como objectivos conhecer a realização técnica da 

gastrostomia endoscópica percutânea e analisar a casuística do Serviço de 

Gastroenterologia do Departamento da Infância e Adolescência do Centro Hospitalar 

do Porto quanto aos seguintes parametros: idade, sexo, indicações para a 

colocação, complicações, e grau de satisfação e qualidade de vida dos doentes e 

pais/cuidadores. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Revisão da casuística  

 O estudo foi realizado através da análise retrospectiva de processos clínicos 

dos doentes submetidos à colocação de PEG no Serviço de Gastroenterologia do 

Departamento da Infância e Adolescência do Centro Hospitalar do Porto, entre 1997 

e 2009. 

  A selecção dos doentes foi feita através da consulta da base de dados 

existente no Serviço de Gastroenterologia, na qual constam todas as EDA 

realizadas. 

 Os dados analisados incluíram sexo, idade e patologia do doente, indicação 

para colocação de PEG, método utilizado e complicações. As patologias do doente 

foram agrupadas segundo 13 grandes grupos (miopatias, recusa alimentar, quase 

afogamento, fibrose quística, rubéola congénita, infecção pelo VIH, doenças 

degenerativas do sistema nervoso central (SNC), síndrome malformativo, doença 

metabólica, paralisia cerebral, tumor cerebral, atrofia espinal e doença neurológica 

iatrogénica) uma vez que muitos doentes sofriam de doenças muito específicas que 

não teria interesse analisar separadamente. 

As complicações foram divididas em 2 grupos: complicações major e 

complicações minor. Para ser possível a comparação com outros estudos 

publicados, os grupos foram definidos de acordo com Vervloessem et al (2009). As 

complicações major compreendem aquelas que necessitem de cirurgia ou 

procedimento endoscópico, antibióticos não profiláticos, transfusões sanguíneas ou 

as que resultem em morte. 

 

Método de colocação da PEG  

 A técnica utilizada para a colocação da PEG seguiu o método PULL, descrito 

por Gauderer (1980).  

 Resumidamente, este método pode dividir-se nos seguintes passos (Figuras 

1 e 2): 
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Fig. 1 – Método PULL para 
colocação da PEG 

Imagem retirada de Löser 
et al, 2004 

 

1. Realização  de EDA e exclusão de contra-

indicações; 

2. Localização da área epigástrica mais adequada 

(ponto onde a parede gástrica está em íntimo 

contacto com a parede abdominal) por 

transiluminação após insuflação gástrica;   

3. Incisão da pele, no ponto escolhido, com 

comprimento adequado ao diâmetro da sonda 

selecionada individualmente para cada doente; 

4. Picada sob aspiração, com agulha intramuscular 

adaptada a uma seringa com soro fisiológico, para 

excluir interposição de ansa cólica; 

5. Punção do estômago através da parede abdominal 

com agulha mandrilada e sob controlo 

endoscópico; 

6. Introdução de fio plástico e preensão do mesmo 

com ansa endoscópica seguida da sua 

exteriorização pela boca; 

7. Adaptação da sonda de gastrostomia à 

extremidade oral do fio; 

8. Exteriorização do fio por tracção através do orifício 

abdominal com introdução simultânea da sonda de 

gastrostomia por via oral; 

9. Posicionamento da sonda uma vez exteriorizada 

atravês da parede abdominal e fixação com disco 

limitante externo. 

O material usado foi um endoscópico pediátrico, GIF 100 ou GIFN30 e 

sondas Corpak e MIC. com diferentes calibres ( 14, 16, 20 e 24Fr) dependendo da 

constituição física do doente. As PEG foram realizadas no bloco operatório com o 

doente sob anestesia geral. 

O procedimento teve a duração de 15-20 minutos. 

 Todos os doentes receberam antibioterapia profilática. 

A alimentação pós-operatória foi iniciada e supervisionada pela enfermeira 

do serviço, 18-24h após a colocação da gastrostomia.  

Fig. 2 – Método PULL para 
colocação da PEG (cont.) 

Imagem retirada de Löser 
et al, 2004 
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Foi efectuada, em todos os doentes, a substituição da sonda inicial por sonda 

com balão do mesmo calibre, cerca de 2-3 meses depois. Após avaliação caso a 

caso, nos que reuniram condições, foram colocados posteriormente botões de 

gastrostomia com comprimento individualizado, após a medição da espessura da 

parede abdominal. 

 

Opinião dos pais/cuidadores após a colocação de PEG 

 Foi realizado um estudo transversal e descritivo. Para tal foi elaborado um 

questionário (anexo1), que pretende explorar aspectos como apoio/esclarecimento 

por parte dos profissionais de saúde, percepção do impacto da PEG na qualidade de 

vida tanto da criança como dos pais/cuidadores, dificuldades e aspectos negativos 

da PEG e um balanço geral da satisfação com a sua colocação. 

 O questionário continha perguntas de resposta aberta (de resposta opcional) 

e fechada (sim/não e escolha entre várias opções). 

 A população alvo inclui todos os pais ou cuidadores de crianças submetidas 

a PEG que tiveram consulta de seguimento entre Novembro de 2009 e Março de 

2010. Os questionários foram distribuídos em mão, no final da consulta. 

 A participação no estudo foi totalmente voluntária  e anónima. 

 

Análise dos dados 

 Os dados foram analisados utilizando o SPSS versão 17.0 para Windows. 

 Uma vez que se trata de um estudo descritivo foram utilizadas medidas 

estatísticas simples (frequências absolutas e relativas).  

 Relativamente à revisão da casuística, com excepção da idade (codificada 

como variável quantitativa em escala de intervalo) todas as variáveis foram 

codificadas como qualitativas ordinais. 

 No questionário, as variáveis correspondentes às perguntas de resposta 

fechada foram codificadas como variáveis qualitativas ordinais. As de resposta 

aberta, tendo em conta o reduzido tamanho da amostra, não foram codificadas, 

tendo sido analisadas individualmente e acrescentadas quando pertinente. 
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RESULTADOS 

Revisão da casuística 

 Durante o período referido foram realizadas 119 PEG. A amostra foi 

constituída por 58 (48,7%) doentes do sexo feminino e 61 (51,3%) do sexo 

masculino, com idades compreendidas entre os 3 meses e os 20 anos. 

 As indicações para a colocação da PEG foram (1) as perturbações da 

deglutição em 83,2% (99/119), (2) a desnutrição em 8,4% (10/119) e (3) a 

intolerância ou recusa alimentar em 8,4% (10/119). Nove dos doentes que tiveram 

como principal indicação a perturbação da deglutição apresentavam-se também com 

algum grau de desnutrição. 

 O diagnóstico no maior número de doentes (46/119 – 38,66%) foi a paralisia 

cerebral, seguindo-se as doenças degenerativas do SNS em 26,05% (31/119) e as 

doenças metabólicas em 15,13% (18/119) (Figura 3). 

 

 

Fig. 3 – Patologia diagnosticada antes da colocação da PEG 
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Quarenta e quatro doentes (37,0%) tiveram complicações (tabela I). Foram 

observadas complicações major em 15 doentes (12,6%) e minor em 32 (26,9%). 

Três doentes apresentaram simultaneamente uma complicação da cada tipo e outro 

duas major. 

Ocorreram complicações precoces em 2 doentes (1,7%) que consistiram na 

infecção do estoma. Ambas aconteceram uma semana após a colocação da sonda e 

foram tratadas com antibiótico, com resolução completa. 

 A complicação minor mais vezes observada foi o granuloma periestoma, que 

ocorreu em 21,8% (26/119), 5 a 8 meses após a colocação da PEG e sem prejuízo 

do seu funcionamento. Foi facilmente tratado com nitrato de prata ou cauterização 

eléctrica.  

 A migração da sonda para a parede 

abdominal, buried bumper syndrome (BBS) (Figura 

4) foi observada em 6,7% dos doentes (8/119). A 

migração verificou-se entre a primeira e a décima 

semana após a colocação da colocação e o 

tratamento consistiu na remoção da sonda inicial, 

por tracção, repermeabilização do trajecto com 

dilatadores metálicos (Egar) sob controlo 

endoscópico e, por fim, introdução de uma sonda 

de substituição com balão. Foi possível conservar todas as gastrostomias em que 

esta complicação ocorreu. Num dos casos, tardiamente diagnosticado, ocorreu 

infecção da parede abdominal. O tratamento médico resolveu a complicação. 

 Em 3,4% (4/119) foi necessário substituir a sonda inicial por uma sonda TJ 

transcutânea (sonda duodenal transgástrica) devido ao atraso do esvaziamento 

gástrico e com volumoso resíduo. 

 A exteriorização acidental da sonda foi observada em 3,4% dos casos 

(4/119) e resultou do pouco cuidado com a mesma. Num dos casos, o arrancamento 

parcial ocorreu no domicílio, e não sendo diagnosticado pelos familiares, resultou em 

peritonite causada pela administração de alimentos na cavidade peritonial; o 

tratamento médico em internamento foi eficaz mas perdeu-se a gastrostomia. Noutro 

doente, após o arrancamento total, ocorreu alargamento progressivo do estoma com 

perdas de conteúdo gástrico, obrigando ao encerramento cirúrgico do estoma. Nos 

Fig. 4 – “Buried Bumper Syndrome” 
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outros dois doentes, a exteriorização acidental total não se complicou e foi resolvida 

através da simples colocação de novas sondas de substituição. 

 A DRGE verificou-se em dois lactentes, 1,7% (2/119), 8 meses após a 

colocação da PEG. Foi necessária a realização de fundoplicatura de Nissen para a 

sua correcção, mantendo-se a gastrostomia inicial. 

Tabela I – Complicações da PEG 

 n % 

Complicações minor   

Granuloma Periestoma 26 21,8 

Infecção do Estoma 2 1,7 

Exteriorização da Sonda 4 3,4 

Complicações major   

Migração da Sonda (BBS) 8 6,7 

Substituição por Sonda TJ Transcutânea por 

Atraso no Esvaziamento Gástrico 

4 3,4 

DRGE 2 1,7 

Peritonite 1 0,8 

Infecção da Parede Abdominal 1 0,8 

Total 48*  

* Três doentes tiveram uma complicação de cada tipo: dois tiveram granuloma periestoma e DRGE e 

um, simultaneamente exteriorização da sonda e peritonite. Um doente teve duas complicações major, 
BBS e infecção da parede abdominal.  

Não houve mortalidade directamente relacionadas com o procedimento nem 

com as complicações referidas. 

Alguns doentes faleceram durante o período de seguimento da sua doença  e 

em consequência do agravamento desta. 

Foram retiradas 6 (5%) gastrostomias em doentes que deixaram de as 

utilizar por aquisição de capacidade de deglutição normal (infecção por VIH, tumor 

cerebral,recusa alimentar e doença metabólica). 

Houve necessidade de retirar a gastrosmia, devido a complicações em 2 

doentes, já referidas anteriormente. 
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Opinião dos pais/cuidadores após colocação da PEG 

 Os questionários foram completados por 23 pais/cuidadores que 

acompanharam as crianças na consulta de Gastroenterologia Pediátrica após 

colocação da PEG. Um dos questionários foi eliminado por preenchimento 

incompleto. A amostra foi então de 22 pessoas (18,4%). 

 Relativamente ao esclarecimento de todas as dúvidas antes da colocação da 

PEG 100% (22/22) dos inquiridos responderam afirmativamente. 

 Vinte e sete por cento (6/22) dos inquiridos referiram ter conhecimento de 

outros doentes com colocação de PEG; 4,5% (1/22) não respondeu à questão. 

Apenas 4,5% (1/22), referiram ter sido a assistente do Centro de Paralisia 

Cerebral a informar sobre a possibilidade da colocação da sonda. Os restantes 

81,9% (18/22) indicaram o médico (Pediatra Geral ou Gastroenterologista 

Pediátrico), 13,6 % (3/22) não responderam à questão. 

 Em relação à necessidade do uso de SNG antes da colocação da PEG, 

45,5% (10/22) das crianças necessitava do seu uso para manter o estado 

nutricional. 

 Analisando, individualmente, a questão relacionada com os aspectos mais 

difíceis na decisão da colocação da sonda verificou-se que 63,6% (14/22) dos 

pais/cuidadores responderam a esta questão.  

O aspecto mais vezes referido, por sete dos 14 foi a dificuldade em assumir a 

incapacidade do filho se alimentar por via oral; dois, a necessidade de um 

procedimento agressivo sob anestesia geral e receio das suas complicações; dois, 

“se iria funcionar bem” e “medo da rejeição”; um, realça ser “mais uma sonda e um 

aspecto novo a que tenho de me habituar”; um, o aspecto estético da sonda e 

finalmente um, pelo conhecimento de um caso de uma criança com gastrostomia 

que morreu. 

Em relação aos aspectos que melhoraram na qualidade de vida da criança 

após a colocação da PEG os resultados estão apresentados na Tabela II. 
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Tabela II – Aspectos que Melhoraram na Vida das Crianças após a colocação da 

PEG 

 n % 

Alimenta-se melhor 21 95,5 

A refeição é mais rápida 13 59,1 

Aumentou o seu peso 19 86,4 

Anda mais bem disposto 9 40,9 

Constipa-se menos 9 40,9 

Vai menos vezes ao hospital 11 50,0 

Dorme melhor 9 40,9 

É menos vezes aspirado 10 45,5 

Vai mais vezes à escola 9 40,9 

 

 Quando foi sugerido acrescentar outros aspectos positivos que não os 

contemplados nas opções da resposta anterior, 10 dos 22 responderam. Quatro, 

voltaram a salientar a ocorrência de menos infecções respiratórias; dois, o facto da 

hora da refeição deixar de ser um momento extenuante, quer para os pais quer para 

a criança; um, a possibilidade de um maior tempo de sobrevida; um, a melhoria da 

saúde e nível intelectual da criança e, por fim, um, o facto de acabar o sofrimento 

que o uso (troca e exteriorizações) da SNG causava. 

 Quanto ao que melhorou na qualidade de vida dos pais após a colocação da 

sonda os resultados estão descritos na Tabela III. 

Tabela III – Aspectos que Melhoraram na Vida dos Pais/Cuidadores após a 

colocação da PEG 

 n % 

Consegue alimentar mais facilmente o seu filho 22 100 

As noites são mais sossegadas 11 50,0 

Melhorou a relação com a escola 8 36,4 

Tem mais tempo para dedicar aos outros filhos 14 63,6 

Passou a trabalhar 2 9,1 

Tem mais tempo livre 11 50,0 

 

 No que se refere aos aspectos considerados negativos após a colocação da 

sonda os resultados apresentam-se na Tabela IV. 
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Tabela IV – Aspectos Negativos após colocação da sonda 

 n % 

Aspecto da sonda 8 36,4 

Necessidade de limpeza e desinfecção 2 9,1 

Necessidade de mudar a sonda ao fim de alguns meses 8 36,4 

Complicações frequentes 1 4,5 

Falta de apoio do pessoal de saúde quando tem alguma 

complicação ou dúvida 
2 9,1 

 

Sete (31,8%) pais/cuidadores inquiridos não referiram qualquer aspecto 

negativo após a colocação da sonda.  

Ao pedido para acrescentar outros aspectos negativos importantes, 6 dos 22 

responderam. Dois, referiram a inexistência de profissionais de saúde em outros 

hospitais, com capacidade de manusear a sonda e resolver os problemas 

relacionados com ela; um, a longa distância necessária percorrer para mudar o 

botão; um, necessidade de um local recatado (não público) para a administração da 

refeição; um, o custo das seringas, gazes e pomadas e um, a necessidade de 

prolongadores suplentes, pois o que é fornecido com o botão não é suficiente em 

especial se o doente frequentar a escola. 

Por fim, á questão se considerando todos os aspectos, positivos e negativos, 

voltariam a tomar a decisão de colocar a sonda, 100% (22/22) dos pais/cuidadores 

responderam afirmativamente. 
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DISCUSSÃO 

 Nos últimos anos,a gastrostomia, principalmente a introduzida por método 

endoscópico, tem sido considerada o método ideal de nutrição em crianças com 

dificuldades de alimentação por via oral. 

 Através da análise dos resultados foi possivel verificar que a indicação mais 

comum para a colocação da PEG foi a perturbação da deglutição devida a doença 

neurológica, principalmente a paralisia cerebral, seguida das doenças degenerativas 

do SNC. Este dado está de acordo com o encontrado em diversos estudos (El-

Matary, 2008; Srinivasan et al, 2009a; Srinivasan et al, 2009b; Fröhlich et al, 2009). 

 A desnutrição e intolerância ou recusa alimentar constituiram as outras 

indicações para a colocação da PEG. É importante salientar que, em alguns casos, 

a desnutrição surge como uma consequência da perturbação da deglutição e não 

como indicação primária.  

 As doenças metabólicas, síndromes malformativos e miopatias foram 

também patologias com indicação para PEG. 

 Foi interessante verificar que, ao contrário do referido em vários estudos 

(Razeghi et al, 2002; Srinivasan et al, 2009a; Srivivasan et al, 2009b), a ocorrência 

de malformações cardíacas não assumiu um lugar importante na amostra o que  se 

deveu ao facto de, no hospital estudado não existir cirurgia cardíaca. 

 Tal como descrito por Gauderer (2001), a maioria dos doentes necessita da 

utilização da gastrostomia como meio de alimentação permanente e, na amostra 

estudada, foi possível retirar a gastrostomia de forma definitiva em apenas 5%. No 

estudo de Avistland et al (2006) a gastrostomia foi retirada em 25% e no de 

Srinivasan et al (2009b) em 12% sendo que, na sua maioria, correspondeu a 

doentes portadores de cardiopatia congénita. Nestes, a desnutrição, por diminuição 

do apetite, aumento do metabolismo ou fadiga extrema sem qualquer alterações no  

mecanismo da deglutição surge como a principal indicação para colocação da 

gastrostomia (Fröhlich et al, 2009). O facto de, como já descrito anteriormente, na 

amostra não serem encontrados doentes com esta patologia explica esta diferença 

de valores. 

 A taxa de complicações observada após a colocação da gastrostomia foi de 

37,0%. Uma vez que, dos diversos estudos já realizados, este valor é bastante 

variável (Fröhlich et al, 2009), torna-se muito difícil estabelecer um valor referência 
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para comparação. No entanto, analisando os estudos de Khattak et al (1998) e de 

Ramelli et al (2007) , pode-se concluir que a taxa de complicações se assemelha 

muito á encontrada por estes autores, 37,5% e 40%, respectivamente.  

Uma outra dificuldade na comparação da percentagem de complicações 

prende-se com o facto de não existir uma maneira uniforme de dividi-las em 

diferentes grupos. Uns estudos agrupam-nas como precoces e tardias, enquanto 

outros optam por agrupar como major e minor. 

No presente estudo segui-se a divisão usada por Vervloessem et al (2009). 

Assim a taxa de complicação major observada foi de 12,6% que, quando comparada 

com a apresentada noutras investigações apresenta uma grande concordância de 

valores (Tabela V). 

Tabela V – Comparação da % de Complicações major e Mortalidade em 

diferentes estudos 

 Complicações major (%) Mortalidade (%) 

Gauderer et al (1991) 13,6 0,9 

Behrens et al (1997) 4,0 1,0 

Khattak et al (1998) 17,5 0,8 

Avistland et al (2006) 14,8 0,0 

Gotto-Smith et al (2006) -* 0,0 

Vervloessem et al (2009) 12,6 0,2 

Nosso estudo 12,6 0,0 

Tabela adaptada de Vervloessem et al. (2009) 

*Não foi possível a comparação por diferente divisão das complicações (Precoces/Tardias) 

 

As complicações minor foram observadas em 26,9% dos doentes. 

Comparando outros artigos é, mais uma vez, notória a grande variabilidade de 

valores encontrados: entre 22,5% (Khattak et al, 2007) e 50% (El-Matary, 2008). No 

presente estudo podemos concluir que a percentagem destas complicações se 

encontra mais aproximada do limite inferior proposto por outros autores.  

A infecção periestoma, identificada por Ramelli et al (2007) como a 

complicação mais frequente, na amostra foi observada apenas num pequeno 

número de doentes. Isto pode ser explicado pela utilização sistemática de 

antiobioterapia profilática antes da realização da PEG (Wilson et al, 2008). 



Gastrostomia Endoscópica Percutânea. A sua Importância na criança 

16 

A complicação mais prevalente, neste estudo, foi o granuloma periestoma de 

fácil resolução. 

A migração parietal da sonda, BBS, foi a complicação major mais 

frequentemente observada. Mais uma vez, o intervalo de percentagem desta 

complicação é um pouco variável, indo dos 2,0% (Köhler et al, 2008) aos 6,7% 

(Hodges et al, 2001). Neste estudo a percentagem de casos encontra-se no limite 

superior deste intervalo. Sendo uma complicação potencialmente grave, um dos 

doentes da amostra desenvolveu infecção da parede abdominal em consequência 

do BBS, é necessário prestar particular atenção aos sinais e sintomas que predizem 

o seu desenvolvimento - incapacidade de infundir os alimentos, perda de líquidos à 

volta do tubo e tubo fixo e imóvel (Hodges et al, 2001). Uma forma, fácil e eficaz, de 

reduzir o desenvolvimento desta síndrome é a realização diária de rotação sonda, 

antes das refeições. Para tal é necessário efectuar um ensino  adequado aos 

pais/cuidadores.  

A exteriorização acidental da sonda foi uma complicação observada numa 

pequena percentagem dos doentes. Esta situação pode tornar-se numa complicação 

grave pois pode aumentar o desenvolvimento de peritonite ou celulite 

(principalmente nos primeiros meses após a colocação da sonda quando o estoma 

ainda não está bem formado) ou, nos doentes alimentados exclusivamente pela 

sonda, implicar ausência de qualquer alimentação até que a sonda seja recolocada. 

Por isso, perante esta complicação, os pais  devem ser aconselhados a recorrer, o 

mais precocemente possível, aos serviços de saúde para que se possa recolocar a 

sonda ou tratar as complicações secundárias. Na ausência de sonda adequada, 

pode transitoriamente usar-se uma sonda de foley.  

A ocorrência ou agravamento da DRGE é talvez o tema mais controverso 

relacionado com a gastrostomia. Na amostra, o seu desenvolvimento foi observado 

num número muito reduzido de doentes (1,7%), e por isso, tal como evidenciado por 

outros autores (Launay et al, 1996; Razeghi et al, 2002; El-Matary, 2008) podemos 

concluir que o refluxo gastroesofágico não constituiu uma complicação importante da 

PEG. No entanto, está claramente demonstrado que a infusão rápida de grandes 

volumes de alimentos está associada à redução da pressão no esfíncter esófagico 

inferior e a  incapacidade de adaptação gástrica e, consequentemente, a episódios 

de refluxo (El-Matary, 2008). Daí que, mais uma vez, o ensino dos pais no manuseio 

da gastrostomia seja de extrema importância para a redução desta complicação. 
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Apesar destes resultados e porque, para além da PEG, a própria patologia de 

base pode estar associada ao desenvolvimento de DRGE, alguns autores 

recomendam que em todas as etapas da avaliação do doente deve prestar-se 

particular atenção aos sinais e sintomas de DRGE (Fortunato et al, 2009) e se 

existirem, corrigi-lo previamente à colocação da PEG. 

Outro aspecto que nos permite concluir que este método é bastante seguro, 

é o facto de não terem sido observadas mortes directamente relacionadas com a 

técnica. A ocorrência de um baixíssimo número de mortes já tinha sido também 

relatada por diversos autores (Tabela V). 

 

Opinião dos pais/cuidadores após colocação da PEG 

 Para os pais/cuidadores a aceitação da necessidade da colocação da sonda 

pode ser um processo difícil que os coloca perante um “intenso dilema moral” 

(Thorne et al, 1997). Por isso, é absolutamente necessário, que uma informação 

correcta e clara lhes seja facultada e todas a dúvidas sejam esclarecidas.  

 No presente estudo todos os pais inquiridos referiram estar devidamente 

informados e com as dúvidas esclarecidas antes da colocação da PEG. No entanto 

este resultado tão positivo não foi descrito por outros autores (Rollins, 2006; 

Brotherton et al, 2007). Rollins (2006) aponta alguns aspectos em falta durante o 

esclarecimento dos pais, são eles, informação sobre a “cirurgia” e os cuidados com 

a gastrostomia, aparência e localização da sonda, benefícios da alimentação por ela 

e a possibilidade de voltar a ter alimentação oral.  

Neste mesmo estudo, o autor chama a atenção para a necessidade de se 

promover o contacto prévio entre pais de crianças portadoras de gastrostomia, para 

que possam partilhar dúvidas e experiências. Na presente amostra, apenas seis pais 

referiram o conhecimento de crianças com PEG e apenas um ter ouvido falar sobre 

este método de alimentação através de uma assistente do Centro de Paralisia 

Cerebral. Este resultado alerta para a necessidade de divulgar informação sobre a 

PEG junto daqueles que trabalham nas associações de apoio a estas crianças e tal 

como expresso por Rollins (2006) a necessidade de promover encontros para 

conversas entre pais.  
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 Tal como o mesmo autor refere, também na amostra estudada a 

consciencialização da real gravidade do estado de saúde do filho é um aspecto 

muito realçado como principal dificuldade na decisão da colocação da gastrostomia. 

 Todos os pais apontam aspectos benéficos na qualidade de vida dos filhos 

após a colocação da PEG. Os mais salientados foram a melhoria da qualidade da 

sua alimentação e o aumento de peso. Apesar do aumento ponderal não ter sido 

objectivamente realizado (através de análises sucessivas do peso corporal) acredita-

se que a perspectiva dos pais constitui uma forma válida de avaliar este aspecto. 

Ramelli et al (2007) demonstraram objectivamente este ponto. 

 Outros aspectos positivos referidos, por grande parte dos inquiridos, foram a 

diminuição do tempo da refeição, do número de hospitalizações e da necessidade 

de aspiração. Srinivasan et al, (2009c) objectiva a diminuição do tempo necessário 

para a refeição, concluindo que esta diminuição corresponde à passagem de 30 a 60 

minutos antes da PEG para 15 após a sua colocação. O mesmo estudo acrescenta 

ainda a redução do número de refeições (de 6 para 4/5 vezes por dia). A diminuição 

do número de hospitalizações, principalmente devido à diminuição de infecções 

respiratórias anteriormente causadas, na sua maioria, por aspiração, foi também 

demonstrada por Ramelli et al (2007). O facto da colocação da sonda diminuir a 

tensão gerada em volta da alimentação e tornar o momento da refeição menos 

frustrante e desgastante, foi referido por dois pais/cuidadores. Também Brotherton et 

al (2007) e Fröhlich et al (2009) reconhecem que este é outro aspecto positivo após 

colocação da PEG. 

A grande percentagem de complicações que a alimentação por SNG acarreta 

é amplamente conhecida e é uma das razões pela qual é necessária alternativa de 

alimentação para estas crianças. No entanto, e apesar de quase metade (45,5%) 

das crianças serem dependentes da alimentação por SNG antes da colocação da 

gastrostomia, a melhoria da qualidade de vida devida à retirada da SNG apenas foi 

referenciada por um dos inquiridos. 

Relativamente aos aspectos benéficos na qualidade de vida dos 

pais/cuidadores o facto da alimentação se ter tornado mais fácil é referido por todos 

eles. Outros factos apontados por grande número de inquiridos foram a maior 

disponibilidade para os outros filhos, mais tempo livre para si e noites mais 

sossegadas. Os dois primeiros aspectos tinham já sido referidos por Srinivasan et al 

(2009c). Relativamente às noites mais calmas, não se encontra a mesma 

concordância. Segundo Brotherton et al (2007), metade dos pais salientaram uma 
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diminuição da qualidade do sono devido à necessidade de administração de um a 

refeição durante a noite. 

Apesar de ser considerado um bom método de alimentação com excelente 

aceitação por parte dos pais e crianças, muitos estudos revelaram também alguns 

pontos negativos. Na corrente amostra, os aspectos negativos foram muito menos 

assinalados que os positivos, sendo que, 31,8% dos pais não encontraram qualquer 

aspecto negativo na colocação da sonda.  

Os pontos mais vezes assinalados foram o aspecto estético da sonda e a 

necessidade de mudar a sonda frequentemente. Todas as outras opções foram 

referidas por um número muito pequeno de participantes. A restrição de saídas de 

casa e a dificuldade em administrar a refeição em locais públicos, salientado como 

um aspecto de grande desconforto e stress familiar em diversos estudos (Brotherton 

et al, 2007; Fröhlich et al, 2009) apenas foi referido uma vez.  

Um ponto importante que requer comentário prende-se com o facto de dois 

pais/cuidadores salientarem a inexistência de profissionais de saúde, noutros 

hospitais que não o Departamento da Infância e Adolescência do Centro Hospitalar 

do Porto, com conhecimento adequado da sonda e consequentemente com 

incapacidade de resolver as complicações relacionadas com ela. É ainda salientado 

por um pai/cuidador a necessidade de percorrer uma longa distância de todas as 

vezes que o botão precisa de ser mudado. Como já referido anteriormente, uma 

sonda exteriorizada representa uma porta de entrada para microrganismos com 

consequente risco de infecção (peritonite, celulite p.e.) e/ou uma incapacidade total 

de alimentação para a maioria das crianças. Se o manuseamento da sonda e 

resolução da maioria das complicações é muito fácil, não se compreende a 

necessidade dos pais percorreram distâncias enormes para uma simples 

recolocação, mudança da sonda/botão ou resolução das complicações simples. De 

facto, analisando a publicação da ACSS (2009), pode-se verificar que, na região 

Norte e excluindo a zona do grande Porto, apenas três hospitais (Hospital de S. 

Marcos (Braga), Hospital Senhora da Oliveira (Guimarães) e Centro Hospitalar de 

Vila Real/Peso da Régua) realizam a técnica de PEG. Parece então necessária uma 

maior divulgação e disponibilização de informação sobre este meio de alimentação a 

todos os profissionais de saúde. 

Um dos aspectos mais referenciados na literatura como uma grande 

dificuldade experimentada pelos pais após colocação da PEG é a ocorrência de 

complicações frequentes como dor e infecção no estoma ou oclusão e deslocação 
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da sonda (Srinivasan et al, 2009c; Fröhlich et al, 2009). Na amostra em estudo esta 

situação foi referida apenas por um dos inquiridos. 

Uma vez que, considerando os aspectos positivos e negativos, no balanço 

final todos os pais/cuidadores afirmaram que voltariam a tomar a decisão de colocar 

a gastrostomia, podem-se concluir que o seu grau de satisfação com a técnica é 

elevado. Este número elevado está de acordo com o observado por Avistland et al 

(2006) – 98%  e Srinivasan et al (2009c) – 97%. 

 

Limitações do estudo 

 Uma limitação do estudo é o facto da amostra relativa à análise da opinião 

dos pais/cuidadores ser relativamente pequena. No entanto, e apesar do pequeno 

número de indivíduos ficou claro que os aspectos positivos da colocação da sonda 

foram mais vezes referidos que os negativos e portanto, o grau de satisfação após a 

colocação da sonda é elevado. 

 Uma outra limitação prende-se com a não consideração do tempo decorrido 

desde a colocação da sonda e a aplicação do questionário. A habituação, ao longo 

dos anos, ao aspecto estético da sonda, ao seu manuseio e adaptação do 

quotidiano às necessidades impostas por uma criança alimentada por esta via 

podem ter influência na percepção dos aspectos positivos e negativos que ela 

acarreta. 

 O estudo apenas incide nas complicações e aspectos positivos e negativos 

directamente implicados com a PEG sem relaciona-las com a patologia de base. O 

facto da patologia ser mais grave ou necessitar de um cuidado e atenção mais 

rigorosos por parte dos pais/cuidadores pode ter influência nas respostas dadas por 

eles. 

 

Conclusão 

A utilização da PEG revelou-se um método alternativo à alimentação oral ou 

por sonda naso-gástrica (SNG), minimamente invasivo e eficiente. Pode ser 

considerado seguro pois, apesar de uma taxa de complicação um pouco elevada, a 

maioria das complicações foi minor, ou de fácil resolução. Além disso, um ponto 

muito importante é a ausência de mortes directamente relacionadas com a técnica.  
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O grau de satisfação dos pais/cuidadores foi elevado. 

 No entanto, e porque muitas das complicações podem ser prevenidas com o 

manuseamento cuidado da sonda é necessário que os pais/cuidadores sejam 

integrados em todo o processo da colocação da sonda. Assim, nenhuma criança 

pode ter alta hospitalar sem que todas as dúvidas sejam esclarecidas e explicações 

cuidadosamente facultadas aos seus pais/cuidadores. 
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ANEXO 1 

 Questionário aplicado aos Pais/Cuidadores 



 

 

Questionário aos Pais/Cuidadores de Doentes com Gastrostomia 

O seu filho colocou uma sonda abdominal para alimentação, pretendemos saber a 

sua opinião sobre alguns aspectos relacionados com essa atitude pelo que 

gostaríamos que respondesse às perguntas que se seguem, o que antecipadamente 

agradecemos. 

 

Quem lhe indicou a necessidade de colocar uma sonda? 

_____________________________________________________________ 

 

Foi devidamente esclarecido nas dúvidas que tinha antes da colocação da sonda? 

Sim    Não 

 

Conhecia já outros doentes que tivessem colocado uma sonda semelhante? 

Sim     Não 

 

O seu filho utilizava já uma sonda colocada através do nariz antes de colocar a 

sonda na barriga? 

Sim     Não 

 

Diga o que mais lhe custou na decisão de colocar a sonda 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Indique o que melhorou na vida do seu filho depois de colocar a sonda 

1. Alimenta-se melhor 

2. A refeição é mais rápida 

3. Aumentou o seu peso 

4. Anda mais bem disposto 

5. Constipa-se menos 

6. Vai menos vezes ao hospital 

7. Dorme melhor 

8. É menos vezes aspirado 

9. Vai mais vezes à escola 



 

 

Acrescente outros aspectos que considere importante referir 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Indique o que melhorou na vida dos pais depois de colocar a sonda 

1. Consegue alimentar mais facilmente o seu filho 

2. As noites são mais sossegadas 

3. Melhorou a relação com a escola 

4. Tem mais tempo para dedicar aos outros filhos 

5. Passou a trabalhar 

6. Tem mais tempo livre 

 

Indique os aspectos que considera negativos depois de colocar a sonda 

1. Aspecto da sonda 

2. Necessidade de limpeza e desinfecção 

3. Necessidade de mudar a sonda ao fim de alguns 

meses 

4. Complicações frequentes 

5. Falta de apoio do pessoal de saúde quando tem 

alguma complicação ou dúvida 

 

Acrescente outros aspectos que considere importante referir 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Considerando os aspectos positivos e negativos pensa que valeu a pena colocar a 

sonda? 

Sim     Não 
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