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NOTA TÉCNICA: GASTROSQUISE 

 

São Paulo, 24 de janeiro de 2023 

 

A Associação Brasileira de Cirurgia Pediátrica (CIPE) aproveita o momento 

que traz a excelente notícia da alta da pequena Aurora, filha de Pedro Scooby 

para esclarecer alguns aspectos a respeito das gastrosquises. 

Uma gastrosquise é uma malformação que se caracteriza por um defeito 

(um pequeno orifício) na parede do abdome do bebê, em geral bem perto do 

cordão umbilical. As vísceras abdominais, principalmente porções do intestino, 

saem por este orifício e ficam expostas, flutuando no líquido amniótico, dentro 

do útero da mãe. Acontece em torno de 1 em cada 2500 gestações. Nos casos 

mais simples e bem atendidos, a sobrevida das crianças com uma qualidade de 

vida adequada é de mais de 90%. 

Precisamos acentuar que o atendimento adequado de uma gastrosquise 

envolve um bom pré-natal, um parto em condições adequadas numa instituição 

que pode prestar bom atendimento à criança, uma equipe de terapia intensiva 

neonatal, algumas tecnologias (nutrição parenteral e cateteres endovenosos 

específicos, por exemplo) e, é claro, uma equipe de Cirurgia Pediátrica é 

absolutamente essencial. 

Um bom pré-natal em famílias aguardando um bebê com alguma 

malformação inclui uma consulta com um cirurgião pediátrico, para esclarecer a 

família, prepara-los para receber o neonato e para planejar o tratamento 

precoce. 

Nestas circunstâncias as alças intestinais ficam inflamadas por estarem 

em contato direto com o líquido amniótico. Na maioria dos bebês isso é resolvido 

com trabalho bem feito pela equipe de saúde, tempo e paciência. A correção da 

doença é feita logo após o nascimento do bebê, e é importante que o cirurgião 

pediátrico esteja presente durante o parto. 

Quando a criança nasce, as alças intestinais que estão expostas precisam 

ser protegidas de traumatismos e de isquemia (falta de oxigênio nos tecidos, que 

pode acontecer se as alças intestinais estão numa posição inadequada ou 
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torcidas) e o bebê precisa ser protegido de hipotermia (resfriamento) e de 

desidratação (por perda extra de líquidos através da superfície das alças 

intestinais expostas). 

A correção da anomalia (que a gente chama de “redução”) é feita na 

maioria das crianças através da re-inserção das vísceras que estão exteriorizadas 

dentro da cavidade abdominal e fechamento do orifício de saída. Isso pode não 

ser fácil se a cavidade abdominal é muito pequena ou se há uma quantidade 

muito grande de vísceras expostas. Em casos assim, que são menos comuns (em 

torno de 20-30% das gastrosquises), a redução é feita em várias etapas, com a 

ajuda de um dispositivo de plástico chamado “silo”. 

Por causa da inflamação das alças expostas, os bebês normalmente 

demoram a poder se alimentar e em geral precisam de um tempo de nutrição 

especial “pela veia” chamada nutrição parenteral (isso exige a inserção de 

cateteres especiais nas veias, muitas vezes cirurgicamente). 

Em alguns casos podemos estar frente a uma gastrosquise complicada, 

por interrupções no intestino (atresias), inclusive associadas a encurtamentos 

graves (intestino curto). Estes casos estão associados a problemas vasculares nas 

alças expostas, por compressão dos vasos no anel da gastrosquise ou torções das 

alças intestinais durante a gestação. Estes casos são muito mais difíceis de 

resolver, precisam de várias cirurgias e têm um prognóstico pior. 

O mais importante nas gastrosquises, como em todas as doenças 

cirúrgicas dos recém-nascidos, é o cuidado adequado por uma equipe médica 

bem treinada, com disponibilidade de bons equipamentos e insumos e, claro, 

uma ótima equipe de cirurgiões pediátricos, que são os profissionais treinados 

para atender às doenças cirúrgicas das crianças. 

Tudo de bom para você, pequena Aurora, e que todas as crianças com 

doenças cirúrgicas possam ser bem atendidas e viver uma vida plena com suas 

famílias!    
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