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PEG 4000 (Polietilenoglicol 4000)  
Eficaz no tratamento da constipação intestinal 
Livre de eletrólitos  
Aplicação farmacêutica, cosmética e alimentícia 
 
Denominação química: Polietilenoglicol 4000. 
INCI Name: PEG-75 
CAS Number: 25322-68-3 
Sinônimos: PEG 4000, Carbowax®, Macrogol®. 
Classificação: Grau Cosmético e Alimentício 

 
A constipação intestinal, conhecida popularmente como “prisão de ventre” ou “intestino preso”, é uma desordem 
muito comum em crianças e adultos, apresentando outros sintomas associados como dor abdominal, alterações no 
apetite, náuseas e até vômitos. A causa mais frequente está relacionada aos hábitos alimentares, como quantidade 
insuficiente de líquidos e fibras na dieta (DUPONT C, et al., 2005). 
A constipação intestinal crônica é de grande prevalência na população infantil, representando 3% das consultas com 
pediatras e 25% das visitas a gastroenterologistas pediátricos (BAKER S, et al., 2006). No Brasil registram-se taxas de 
14,7 a 38,4% em estudos realizados em várias regiões, nas diversas faixas etárias.  
O seu tratamento envolve ações como mudança de hábitos alimentares, aumento da ingestão de líquidos, prática 
de atividade física e outras. No entanto, em alguns casos, o uso de ingredientes que melhorem o trânsito intestinal 
é recomendado.  
PEG 4000 (Polietilenoglicol 4000) é um laxativo osmótico, minimamente absorvido, disponível com o peso 
molecular 4.000 Daltons, insipido e inodoro (GOMES PB, 2011; De GIORGIO R, 2011).  
O tratamento com PEG 4000 é eficaz na redução da constipação intestinal infantil, apresentando resultados 
superiores na consistência das fezes e facalomas (DUPONT C, et al., 2005). 
Os polietilenoglicóis são polímeros de baixo peso molecular caracterizados por uma mistura de polímeros 
homólogos (diferentes comprimentos de cadeia).   
 
 

Propriedades 
Uso oral: 
- Aumenta a quantidade de água no intestino 
- Melhora a consistência das fezes e fecalomas de forma rápida e segura 
- Facilita a evacuação  
 
Uso tópico 
- Veículo, umectante e fixador de fragrância 
- Agente de consistência  
 

Mecanismo de ação 
PEG 4000 é um polímero que atua por osmose, aumentando a quantidade de água no intestino, promovendo o 
aumento do bolo fecal, facilitando a evacuação.  
 
 

Estudos de eficácia  
 
1.  PEG 4000 é eficaz no tratamento da constipação intestinal infantil, com resultados semelhantes ao hidróxido 
de magnésio (GOMES PB, 2011). 
Estudo randomizado,  realizado com 38 crianças com idade entre 1 a 15 anos, acometidos por constipação intestinal 
crônica funcional (CICF), foram randomizados em dois grupos e receberam um dos seguintes tratamentos por um 
período de 6 meses: 
 
GRUPO 1 (n=17) 
PEG 4000  0,5g/Kg/dia 
 
GRUPO 2 (n=21) 
Hidróxido de magnésio  1mL/Kg/dia 
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Parâmetros avaliados em todas as consultas:  
 
- Frequência evacuatória 
- Escape fecal 
- Esforço evacuatório 
- Dor abdominal 
- Aceitação do fármaco 
 
Os resultados mostraram que houve uma melhora clínica de todas as variáveis do grupo, sem diferenças com 
significância estatística. A aceitação dos pacientes após o tratamento com o PEG 4000 foi significativamente melhor 
após as avaliações ao longo do estudo quanto comparado ao hidróxido de magnésio. O PEG 4000 proporcionou 
melhora da consistência das fezes, de forma mais rápida quando comparado ao hidróxido de magnésio, além de 
diminuir os episódios dolorosos ao evacuar.  
As características das evacuações foram melhores a partir do quarto mês quando comparadas ao hidróxido de 
magnésio.  
Não foram observadas diferenças significativas entre o grupo tratado com PEG 4000 ou hidróxido de magnésio nos 
parâmetros de consistência das fezes, frequência e esforço evacuatório, redução do número de episódios de escape 
fecal e dor abdominal.  
 
 

 
 
 
 O estudo conclui que PEG 4000 e o hidróxido de magnésio são eficazes no tratamento da constipação intestinal 
infantil. No entanto, observou-se melhor aceitação do PEG 4000, por ser inodoro e apresentar sabor neutro, sendo 
a melhor opção no tratamento da constipação intestinal crônica funcional.  
 
2.  Eficácia e segurança do tratamento do PEG 4000 versus lactulose no tratamento da constipação intestinal 
infantil (DUPONT C, 2005). 
Estudo controlado, duplo-cego, multicêntrico, randomizado foi realizado com 96 crianças, com idade entre 6 meses 
e 3 anos, acometidas por constipação intestinal, foram randomizadas em dois grupos e receberam um dos seguintes 
tratamentos por um período de 6 meses:  
 
GRUPO 1  
PEG 4000  4 – 8g/dia  
 
GRUPO 2 
Lactulose   3,33 – 6,66g/dia  
  
Parâmetros avaliados em todas as consultas:  
Após 42 e 84 dias de tratamento foram realizados:  
 
- Exame retal  avaliação de erupção perianal ou impactação 
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- Retenção de gases 
- Perda de apetite  
- Frequência e consistência das fezes 
- Distenção abdominal  
- Flatulênica e dor abdominal  
- Vômito 
- Diarréia e náusea 
- Tolerância clínica do PEG e Lactulose 
 
Os resultados mostraram uma melhora significativa da consistência das fezes, apetite, fecaloma e redução do uso 
de laxantes nos pacientes que receberam tratamento com PEG 4000.  
A tolerância clínica observada foi semelhante em ambos os grupos. Porém, os vômitos e flatulência observados 
foram significativamente maiores no grupo tratado com Lactulose.  
Não foram observadas alterações qualitativas e quantitativas no perfil sanguíneo relacionada aos tratamentos com 
PEG 4000 e Lactulose.  
O estudo conclui que o tratamentos com PEG 4000 foi eficaz na redução da constipação intestinal infantil, 
apresentando resultados significativamente superiores nos parâmetros de consistência das fezes, fecalomas e 
melhora do apetite em comparação com o grupo tratado com Lactulose.  
 

Dose usual sugerida  
Dosagem usual sugerida através dos estudos de eficácia são:  
Uso infantil: 4g a 8g/dia (DE GIORGIO R, 2011) 
Uso adulto: 15g/dia (TABBERS MM, 2011) 
 
Outras doses recomendadas: 
Auxiliar na motilidade intestinal: 1,0 a 2,0g/Kg/dia, máximo de 100g diários.  
 
 

Indicações e aplicações  
Nam sollicitudin. Praesent eu nulla. Cras vehicula nisl nec tortor. Etiam gravida congue ante. Donec commodo 
accumsan nulla. Proin iaculis metus imperdiet pede.  
 
 

Contraindicações  
Proin iaculis metus imperdiet pede. Ut et nulla vel lacus ultrices vestibulum. Cum sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.  
 
 

Interações medicamentosas (ativos uso oral) 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Curabitur at quam. Morbi non augue vitae magna congue 
rutrum. Nam sollicitudin. Praesent eu nulla. Cras vehicula nisl nec tortor. Etiam gravida congue ante.  
 
 

Recomendações farmacotécnicas  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Curabitur at quam. Morbi non augue vitae magna congue 
rutrum.  
 
 

Informações de armazenamento 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Curabitur at quam. Morbi non augue vitae magna congue 
rutrum. Nam sollicitudin. Praesent eu nulla. Cras vehicula nisl nec tortor.  
 

 
Sugestões de formulações 
Etiam gravida congue ante. Donec commodo accumsan nulla. Proin iaculis metus imperdiet pede. Ut et nulla vel 
lacus ultrices vestibulum. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.  
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