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CONSENTIMENTO INFORMADO PARA REALIZAÇÃO DE GASTROSTOMIA ENDOSCÓPICA 

 
O que é a Gastrostomia?  

A gastrostomia endoscópica percutânea é um método empregado para fornecimento de dieta 

enteral por um tubo colocado no estômago (gastrostomia) por endoscopia, através da pele para 

suporte nutricional adequado de pacientes que não conseguem fazer uso adequado de dieta oral ou 

que necessitem fazer uso de dieta por sonda nasoenteral por tempo prolongado. As principais 

indicações são os distúrbios de deglutição secundários a doença de Alzheimer, acidente vascular 

cerebral, neoplasias de cabeça e pescoço e neoplasia de esôfago. 

 

Qual o preparo para o exame? 

Deve-se interromper uso de inibidores de bomba protônica (IBP): esomeprazol, lansoprazol, 

omeprazol, pantoprazol ou rabeprazol por no mínimo 48 horas antes do exame e de aspirina (AAS) 

ou clopidogrel por 7 dias antes do procedimento. Caso o paciente necessite do uso contínuo dessas 

medicações ou adicionalmente faça uso de anticoagulantes, seu médico assistente deve orientar e 

autorizar a sua interrupção.  Para realização do procedimento é necessário que o estômago esteja 

vazio. O paciente deverá permanecer em jejum completo por 8 horas. Se houver necessidade do 

uso de alguma medicação prescrita (por exemplo, anti-hipertensivos) antes do exame, ele deve 

tomá-la com pequenos goles de água. Uso de leite ou de anti-ácidos deve ser evitado. O uso de 

grande parte das medicações de uso crônico pode ser postergado para após o exame. Caso o 

paciente seja diabético, ele não deve fazer uso de insulina ou dos hipoglicemiantes orais no dia do 

exame. O controle dos níveis glicêmicos será realizado durante sua internação, a critério médico. 

Deve-se evitar uso de unhas pintadas, porque o esmalte prejudica a monitorização da oxigenação 

sangüínea durante o exame. 

Antes do exame, é necessário o preenchimento da ficha de admissão e do termo de consentimento 

informado pelo paciente ou pelo seu representante legal. O médico e/ou a enfermeira estarão 

disponíveis para explicar o procedimento e responder a todas as perguntas pertinentes ao exame. 

Nome completo da paciente:      

Data de nascimento:        /        / Registro:    

Nome completo do médico:   CREMEB     
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Por favor, informe a realização de outro exame de endoscopia, história prévia de alergias ou 

reações a qualquer medicação. Óculos e próteses dentárias devem ser removidos.  

O que acontece durante o exame?  

O exame será realizado sob sedação ou anestesia sob supervisão de um anestesista, para 

evitar dor e desconforto por parte do paciente. Após o paciente relaxar e dormir, será introduzido 

aparelho de endoscopia digestiva alta pela boca para visualização e completa avaliação do esôfago, 

para determinar o local de colocação da gastrostomia (geralmente no lado esquerdo do abdômen). 

Neste local, após desinfecção e anestesia local será realizado um pequeno corte na pele através do 

qual introduziremos o tubo de gastrostomia. Após o termino do procedimento o paciente retornará 

ao seu leito de origem.  

 

Quais as complicações do procedimento?  

A gastrostomia endoscópica percutânea inclui procedimento de endoscopia digestiva alta e 

gastrostomia percutânea por via endoscópcia. Os riscos do procedimento são inferiores àqueles 

observados com gastrostomia cirúrgica e envolvem os riscos associados ao exame endoscópico e 

aqueles relacionados à realização da gastrostomia. A endoscopia digestiva é um exame seguro. No 

entanto, como todo ato médico, ela não é isenta de riscos. A complicação mais freqüente é flebite 

(dor e inchaço no trajeto da veia puncionada) que pode acontecer em até 5% dos casos, a depender 

da medicação utilizada para sedação e rinite secundária a administração de oxigênio por cânula 

nasal. Complicações mais sérias são raras ocorrendo em menos de 0,2% dos casos, podendo estar 

relacionadas ao emprego de medicamentos sedativos ou ao próprio procedimento endoscópico.  As 

medicações utilizadas na anestesia podem provocar reações locais (flebite no local da punção 

venosa) e sistêmicas de natureza cardiorespiratória, incluindo depressão respiratória com 

diminuição na oxigenação sangüínea e alterações no ritmo cardíaco (bradicardia e taquicardia) e na 

pressão arterial sistêmica (hipotensão e hipertensão).  Esses efeitos colaterais são constantemente 

monitorizados durante o exame com o uso de monitor de oxigenação sangüínea e de controle da 

freqüência cardíaca, estando a equipe habilitada para o tratamento imediato de qualquer uma 

dessas complicações. As principais complicações associadas à gastrostomia são: extravasamento 

de suco gástrico e/ou dieta pelo óstio da gastrostomia; inflamação do óstio da gastrostomia por 

irritação química (suco gástrico) e infecção do óstio com drenagem de secreção purulenta. A 

infeccção de óstio ocorre em 7%-20% dos pacientes, podendo ser reduzida com uso de 

antibioticoprofilaxia. Na ausência de celulite em expansão ou de sinais sistêmicos de infecção 
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(febre), a infecção do óstio é tratada com a intensificação dos cuidados locais com limpeza 

freqüente do óstio da gastrostomia com solução de clorhexidina. Caso seja necessário, antibióticos 

por via oral ou intravenosa podem ser necessários. Perfuração de outras vísceras e sangramento 

podem ocorrer excepcionalmente, requerendo algumas vezes tratamento cirúrgico. 

 

Orientações pós exame 

O paciente deverá retornar para sua acomodação hospitalar após recuperação anestésica. O 

tubo de gastrostomia deverá estar fixado ao orifício de inserção do gastrostoma pelo dispositivo de 

retenção e à pele com esparadrapo ou micropore. O jejum deve ser mantido por 24 horas. 

Hidratação e aporte calórico serão fornecidos por soluções intravenosas. A equipe de enfermagem 

realizará curativos não oclusivos periodicamente. Caso haja extravasamento de suco gástrico, 

secreções ou acúmulo de resíduos no orifício da gastrostomia, comunique a equipe de enfermagem. 

Após 24 horas de observação, será liberada dieta pelo tubo de alimentação e na, ausência de 

intercorrências, alta hospitalar. As orientações sobre manuseio e cuidados com o tubo de 

gastrostomia e seus acessórios e sobre alimentação por gastrostomia serão prestadas pela equipe 

de Endoscopia e Nutrologia do Hospital Aeroporto. A tração acidental ou intencional da sonda por 

parte do paciente deve ser evitada, particularmente nas primeiras quatro semanas após a inserção 

do gastrostoma, pois pode levar ao extravasamento de secreção gástrica e/ou dieta para a cavidade 

abdominal, peritonite e necessidade de cirurgia.  

Antes da alta, um manual de orientações será entregue ao paciente. Se ocorrer dúvidas e/ou 

intercorrências após a alta hospitalar, favor entrar em contato com o Serviço de Endoscopia do 

Hospital Aeroporto das 8:00 ás 16:30 horas, (071) 3288-8195, de segunda a sexta-feira, e solicite 

contato com a enfermeira encarregada ou com o médico gastroenterologista de plantão. 
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Eu, ____________________________________________________, fui adequadamente orientado sobre o exame de 

gastrostomia endoscópica pela equipe do Serviço de Endoscopia do Hospital Aeroporto, tendo lido e/ou ouvido 

atentamente as orientações para a realização do procedimento e concordo com a sua realização, autorizando o médico 

a realizar os procedimentos diagnósticos e terapêuticos que se revelem oportunamente necessários. Afirmo também 

que fui informado adequadamente sobre os riscos potenciais do exame e suas possíveis complicações, assim como 

também orientado sobre os cuidados necessários com o tubo de gastrostomia e com a dieta via sonda de gastrostomia.  

 
Assim, tendo conhecimento, autorizo a realização do mesmo, expressando que as informações 

foram prestadas de viva voz pelo (a) médico (a) e que me foi entregue a descrição do procedimento, tendo 

sido perfeitamente entendidas e aceitas. 

Ainda, fica instituído que, caso o procedimento não seja realizado dentro do prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias, contados a partir do dia imediatamente posterior àquele da assinatura, o presente termo 

perderá sua validade, sendo necessária a elaboração de novo documento. 

Fica também estabelecido que diante o procedimento, o paciente e/ou representante legal pode 

revogar este consentimento a qualquer momento de maneira formal. 

 
Para que produza os efeitos legais assino o presente termo, recebendo cópia. 

 
 

Lauro de Freitas,  de  de    
 
 
 
 

Assinatura do Paciente/Representante   Assinatura da Testemunha 
 

 

Confirmo que expliquei detalhadamente para o(a) paciente e/ou seu(s) familiar(es), ou responsável(eis), o 

propósito, os benefícios, os riscos e as alternativas para o tratamento /procedimento acima descrito, respondendo 

às perguntas formuladas pelos mesmos, e esclarecendo que o consentimento que agora é concedido e firmado 

poderá ser revogado a qualquer momento antes do procedimento. De acordo com o meu entendimento, o paciente 

ou seu responsável, está em condições de compreender o que lhes foi informado. 

 
 

Lauro de Freitas,  de  de    
 
 
 
 

Assinatura e carimbo com 
CRM Médico  

 Assinatura da Testemunha 

 


