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A

INTRODUÇÃO

ingestão de corpo estranho é problema relativamente comum na prática
clínica diária. A maioria deles, em torno de 80%, passa espontaneamente
pelo esôfago; 20% necessita de intervenções não cirúrgicas e, apenas 1%
de procedimentos cirúrgicos. As taxas de mortalidades são baixas, menores que 1%
e estão relacionadas com complicações importantes, tais como perfuração esofágica
e fístula1,8. Nos EUA, cerca de 1.500 pessoas morrem a cada ano por ingestão de
corpos estranhos5,7.
Eles são divididos em verdadeiros (moedas, chaves, agulhas e brinquedos) e
relacionados à alimentação (carne, ossos e espinhos). Podem acometer todas as
faixas etárias.
O esôfago tem três áreas de estreitamento onde corpos estranhos são mais
propensos a impactarem: o esfíncter esofágico superior - que consiste do músculo
cricofaríngeo -; o arco da aorta, e o esfíncter esofágico inferior3. Além disto, operações
do trato gastrointestinal prévias ou malformações congênitas podem aumentar o
risco de impactação. Situações de alto risco são estenose de esôfago, hérnia de hiato,
tumor, esofagite eosinofílica1 e artéria subclávia direita aberrante3.
O diagnóstico é de suspeição em pessoas com história positiva para a ingestão
de corpo estranho. Os sinais e os sintomas dependem das características relacionadas
a ele4. O exame físico pouco contribui para o diagnóstico, a não ser, em caso de
complicação, quando há perfuração orofaríngea ou esofágica proximal, evidenciandose edema cervical, eritema, hiperemia ou crepitação. Também se deve avaliar a
presença de peritonite ou obstrução do intestino delgado, devido a que eles podem
migrar além do trato digestivo alto. Exames de imagem devem ser realizados a fim
de se avaliar localização, tipo e possível complicação. Para isto são utilizados exames
radiológicos simples e/ou contrastados e a tomografia computadorizada e preconizase a retirada de corpos estranhos impactados no esôfago dentro das primeiras 24 h.

REL ATO DE CASO
Homem de 35 anos, casado, pintor, ex-presidiário, deu entrada no Pronto
Socorro do Hospital Universitário Evangélico de Curitiba com queixa de “dor na
barriga”. A história tinha com vinte dias de evolução, inicialmente tipo cólica,
intermitente, uma a 12 vezes ao dia, com duração de 20 min com piora noturna.
Negava fator desencadeante e sem melhora com uso de ranitidina. Tinha história
de hepatite, depressão, uso irregular de diazepam e rivotril. Referia oito operações
prévias - sendo sete por tentativa de suicídio -, autoagressão com corte em punhos,
queda de plano elevado e ingestão de corpo estranho. Dentre os corpos estranhos
ingeridos recorda-se: caneta, arame e ferro de construção civil. Último objeto foi
ingerido há três anos. Possuía radiografia simples de maio de 2009 com presença do
objeto. Etilista por 12 anos, mas com abstinência há 13 anos. Usava abusivamente
de, porém sem uso há nove anos. Radiografia atual de rotina para abdome agudo
apresentou poucos níveis hidroaéreos no quadrante inferior direito.
Encaminhado para endoscopia digestiva alta ficou demonstrada a presença
de fio de energia elétrica com cerca de 20 cm de comprimento em esôfago distal e
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fundo gástrico (Figura 1). Na porção proximal do esôfago a
mucosa mostrou-se hiperemiada e com o fundo recoberto
por fibrina (Figura 2A). A retirada foi possível com alça de
apreensão (Figura 2B).

FIGURA 1 – A) Presença de corpo estranho (fio de energia) em
esôfago distal; B) fio de energia em fundo gástrico

FIGURA 2 – A) Mucosa hiperemiada e com o fundo recoberto
por fibrina após retirada do corpo estranho; B) fio
de energia com cerca de 20 cm de comprimento

DISCUSSÃO

de rato e jacaré, alça de apreensão, alça basket, pinças para
pólipo, sondas magnéticas e adaptadores de fricção.
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Sabe-se que a faixa etária mais correlacionada com
a ingestão de corpo estranha é a infantil. Acomete adultos
com transtornos psiquiátricos ou atraso no desenvolvimento,
intoxicados por álcool ou presidiários, que procuram ganho
secundário por meio da libertação para avaliação médica. Outro
grupo de risco é representado por pacientes sem dentição, que
também apresentam risco de ingestão da prótese dentária.
Para auxílio diagnóstico, alguns exames de imagem podem
ser realizados. Por meio da radiografia simples pode-se identificar
corpos estranhos verdadeiros ou sinais indiretos da presença
de um corpo estranho complicado, como pneumomediastino
ou pneumoperitônio. A indicação de exame contrastado de
esôfago, estômago e duodeno é controversa. Estudos indicam
que ele não deve ser feito pelo risco de aspiração do contraste
dependendo da localização do corpo estranho. Além disto, o
contraste forma revestimento no corpo estranho e mucosa
esofágica que pode comprometer a endoscopia subsequente1.
Entretanto, outros pesquisadores advogam seu uso com
benefício2,7. A tomografia computadorizada, pode ser útil,
embora, não detecte objetos radiolúcidos. Sua sensibilidade
eleva-se quando há reconstrução em três dimensões.
A retirada do corpo estranho realizado em um tempo
superior a 24 h diminui a probabilidade de que a remoção seja
bem sucedida e, além disto, aumenta o risco de complicações,
principalmente de perfuração. Uma vez que o corpo estranho
entrou no estômago, a maioria dos objetos, passa entre 4-6
dias. A necessidade e o momento de se realizar uma intervenção
para sua retirada depende de alguns fatores, dentre eles: a
idade, condições clínicas, tamanho, forma, conteúdo, localização
anatômica e tempo desde a sua ingestão.
A melhor opção terapêutica consiste na retirada com
endoscópios que podem ser flexíveis (canal único ou duplo
canal) ou rígidos. O uso de endoscópios de pequeno calibre por
acesso transnasal, também, pode ser realizado com sucesso.
Os dispositivos de recuperação utilizados incluem pinça dente
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