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A escolha do assumpto, cujo titulo serve de épigraphe 
ao nosso trabalho, foi-nos suscitada pelos numerosos casos 
que a cada passo exigem intervenções no hospital e ve
mos relatados pela imprensa. 

Ao folheal-o não encontrará o illustrado jury senão a 
nossa boa vontade, e se lhe falta valor, ê porque nos es
casseia capacidade para o confeccionar regularmente. 



Esophago: seu calibre comprimento e apertos 

O esophago é o conducto musculo-membranoso com-
prehendido entre a pharyngé e o estômago. 

Medindc de comprimento cerca de 25,c estende-se 
desde a quinta vertebra cervical á undécima vertebra 
dorsal. 

Emquanto á sua direcção, pondo de parte umas li-, 
geiras inflexões, podemos clinicamente consideral-a ver
tical. 

É constituído por três tunicas concêntricas: uma ex
terna ou musculosa, outra media ou cellulosa, e uma 
terceira interna ou mucosa. 

A primeira ou mucosa é formada por duas ordens de 
fibras: externas ou longitudinaes e internas ou circulares. 

As fibras longitudinaes inserem-se pelo tendão ante
rior, ou ligamento suspensor do esophago, á crista da 
cartilagem cricoidêa, entre os dois músculos crico-ary-
tenoideos posteriores. 
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Da extremidade inferior d'esté tendão partem dois 
grossos feixes de fibras longitudinaes, um direito, outro 
esquerdo, que se espalham em forma de leque por toda 
a metade correspondente do canal esophagico. 

As fibras circulares ou internas, conforme o seu 
nome indica, dispõem-se em forma de anneis, cruzando 
umas em angulo recto e outras em angulo mais ou me
nos agudo as fibras longitudinaes. 

A segunda, ou media, de natureza cellulosa, é fraca
mente adhérente á tunica muscular, e intimamente unida 
á camada mucosa; d'onde resulta, que a camada media 
apresenta uma disposição egual á tunica interna. 

E n'esta camada que encontramos as glândulas- an
nexas á mucosa. 

A terceira, ou interna, é por sua vez constituída por 
duas camadas: uma superficial e epithelial, outra pro
funda ou derme. 

E na superficie livre da camada epithelial que vêm 
abrir-se os canaes excretores das glândulas esophagicas. 

Merece-nos especial attenção conhecer o calibre do 
esophago, que não é uniforme em todo o seu compri
mento. Assim, percorrendo em toda a extensão este con-
ducto, encontramos no ponto mais elevado, isto é, no 
logar d'uniao da pharyngé com este canal e immediata-
mente abaixo da cartilagem cricoidêa, um aperto, que 
designaremos com o nome de cricoideo. Este é o mais 
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constante de todos e também o mais pequeno, apresen
tando um diâmetro de 14 a 16mm . 

Um segundo aperto, a que chamaremos aortico-bron-
chico, está situado, como o seu nome o indica nitidamen
te, no ponto de contacto da aorta e bronchio esquer
do com o flanco esquerdo do esophago. 

As dimensões transversaes do esophago variam a 
a este nível de 15 a 17"™. 

Finalmente o terceiro aperto, chamado diaphragma-
tico, está situado na passagem do esophago atravez do 
diaphragma. 

O diâmetro do esophago n'este terceiro aperto os
cilla entre 16 e 19""". 

Além dos apertos que acabamos de mencionar, en
contramos outros menos constantes. 

D'estes, referir-me-hei apenas ao aperto esternal, as
sim denominado por corresponder pouco mais ou menos 
á forqueta esternal. 

O calibre do esophago n'estes pontos pode attingir 
por uma distensão brusca, cerca de 18"™ emquanto que 
nas outras regiões a distensão pode ir até 35m m . 

• Os números que acabamos de citar referem-se ao 
individuo adulto; mas sendo nas creanças que teremos 
de intervir maior numero de vezes, vem muito a propó
sito apresentarmos algumas considerações e medidas do 
seu esophago. 

No recem-nascido, segundo Mouton, o comprimento 
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d'esté canal é de 17 e , e o diâmetro seria de 4 m m appro-
ximadamente. 

Lesbini encontrou os numéros seguintes como limi
tes extremos de dilatação do tubo esophagico em diffé
rentes edades: 

De 2 a 5 annos — I 5 ' n m 

De 5 a 8 » 16 » 
De 8 a 13 » 18 » 
De 13 a 15 » 19 » 

Diz Sebileau n'uma communicação á Sociedade de 
cirurgia de Paris: «Até a creança attingir a edade de 8 
annos a extrema dilatação que pôde soffrer transversal
mente o esophago, é de I5 r a m pouco mais ou menos». 

Segundo o mesmo auetor, este numero deve ser ele
vado a 28m m para as creanças de 8 10 annos. 

Sob o ponto de vista do estudo que emprehendemos, 
o comprimento do esophago não offerece tanto interesse 
como o calibre; apesar d'isso daremos algumas medi
das, especialmente da porção cervical, porção sobre a 
qual é praticada a esophagotomia na quasi unanimidade 
dos casos: 

Recem-nascido —9 Va c 

Com 2 mezes—10 
Com 2 annos —13 1/2 

Com 3 « —20 Vs 
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Lemaitres dá-nos dimensões um pouco superiores: 
Recem-nascido 12 c dos quaes 3V2 P a r a a porção 

cervical. 
Com 6 mezes de edade, 13 c , dos quaes 4 1/<t para a 

mesma porção. 
No maior numero dos casos é ao nivel do segundo 

aperto, ou aperto aortico-bronchico que encontramos o 
corpo extranho immobilisado. 

Raras são as vezes que se suspende ao nivel do pri
meiro aperto, de ordinário são mais intra-pharyngeos do 
que esophagicos. 

E só excepcionalmente que o aperto diaphragma-
tico retém os corpos extranhos. 

* 

Varias theorias foram apresentadas para explicar es
tes apertos. 

Para Mouton, não são senão o resultado da união 
entre a porção ectodermica e a porção entodermica. 

Para MorosoW, cuja theoria é a mais razoável e por 
isso a mais seguida, os apertos que observamos no eso-
phago são devidos á compressão exercida sobre este 
canal pelos órgãos visinhos; é assim que o aperto dia-
phragmatico é a consequência da compressão exercida 
sobre a parte correspondente do esophago pelo annel 
muscular que atravessa; que o aperto aortico-bronchico 
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traduz a compressão do esophago pela aorta e pelo 
bronehio esquerdo, etc. 

Emfim ultimamente apparece-nos Mehnert, que con
sidera os apertos esophagicos como o reflexo exterior 
da constituição metamerica d'esté órgão. 

Assim, Mehnert descreve doze segmentos esophagi
cos, limitados por treze apertos, vascularisados por doze 
artérias correspondendo ás doze vertebras dorsaes. 



Natureza dos corpos extranhos. Symptomas 

A natureza dos corpos extranhos é muito variável, 
principalmente nas creanças, que teem o habito de le
var tudo á bocca. 

Na impossibilidade de fazermos uma estatística com
pleta d'estes corpos, mencionaremos simplesmente aquel-
les que, pela sua ordem de frequência e segando as 
observações publicadas por Balacesco e Cohn na Revue 
de Chirurgie, são mais numerosos. 

Assim, vemos em primeiro logar moedas, e imme-
diatamente botões, caroços de fructos, ossos, assobios, 
molas de gravata, alfinetes, rodas de brinquedos, etc., 
etc. 

Os phenomenos reacionaes são différentes, segundo 
o volume, a forma e as saliências que apresentam os 
objectos engulidos. 

Os corpos dum volume superior ao calibre esopha-
gico serão retidos pelo primeiro aperto, serão antes in-

3 



34 

tra-pharyngeos do que intra-esophagicos, e, provocando 
tosse e vómitos, serão expulsos por via boccal, a não 
ser que as suas asperezas os tenham fixados ás pare
des phatyngeas; em todo o caso, serão tacilmente 
accessiveis a uma pinça, e mesmo o dedo curvado em 
forma de gancho, basta muitas vezes para fazer a sua 
extracção. 

E muito différente para os corpos, cujo diâmetro é 
sensivelmente egual ou mesmo um pouco superior ao 
diâmetro esophagico. 

A penetração necessita dum certo esforço de deglu
tição para forçar a entrada do esophago dilatando-a; 
depois o corpo extranho fixar-se-ha no canal em virtude 
do seu próprio volume. 

Suspenso o corpo extranho no esophago, três solu
ções podem apresentar-se : 

l.o A sua presença determina phenomenos de tosse 
e de vómitos que lhes fazem percorrer em sentido in
verso o caminho percorrido. 

2.o Os esforços de deglutição continuam e arrastam 
o corpo extranho ao estômago, d'onde passam ao intes
tino, que percorrem sem provocar o menor incidente, 
como se observa muitas vezes; ou então, suspenden-
do-sé a esta altura, acarretam lesões que adiante mencio
naremos. 

3.° O objecto deglutido é preso no esophago, quer 
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pelas suas irregularidades, como pelas lesões inflamma-
torias que se desenvolvem rapidamente em volta d'elle. 

Quando o corpo extranho penetra no esophago, o 
individuo manifesta symptomas de suffocação, que nos 
podem fazer pensar na obstrucção da laryngé ou da 
trachêa; mas passados alguns instantes, logo que o corpo 
esteja introduzido mais profundamente, a respiração tor-
na-se normal, e o doente socega. 

Algumas vezes succède que a dyspnêa, embora li
geira, persiste, e raras vezes a sua intensidade é tal, que 
necessita uma intervenção immediata. 

Passada a crise, os doentes sentem uma dôr no 
ponto onde permanece o corpo extranho, exagerando-se 
pela deglutição e palpação, mas sendo em geral pouco 
prolongada. 

A dysphagia é raro ser completa, os liquidos encon
tram quasi sempre uma passagem mesmo sem causar o 
menor embaraço ; tal não succède com os alimentos só
lidos, que nem sempre conseguem atravessar o obstá
culo, sendo então expellidos pelos vómitos que provo
cam. 

Os corpos extranhos, taes como as moedas, collo-
cam-se de ordinário no esophago verticalmente, dei
xando portanto atraz d'elles e adeante da parede pos
terior uma goteira por onde fazem passagem os ali
mentos. 

Só duas vezes foi encontrada por G. Gross uma 

* 
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disposição différente : o corpo extranho estava unido á 
parede posterior, e a goteira era formada adiante d'elle. 

A tolerância que algumas ereanças apresentam para 
o corpo extranho é por vezes tão completa, que os pães 
esquecem o accidente, o que reverte em grande pre
juízo de seus filhos ; por vezes só mais tarde, decorridas 
semanas, mezes e até annos, essa tolerância cessa, dan-
do-se então accidentes de tal gravidade, que muitas ve
zes o paciente já não pode ser beneficiado por qual
quer intervenção. 

Devemos attribuir esta tolerância rápida, á ausência 
quasi completa, até á edade de 12 a 13 annos, do es
pasmo, que no adulto tivemos de recear muito pelas 
complicações frequentes a que dá origem. 



Diagnostico 

Fazer o diagnostico da presença dos corpos extra-
nhos no esophago não é tão simples como se afigura á 
primeira vista. 

Se os commemorativos são de grande utilidade, nem 
por isso devem merecer-nos uma confiança illimitada, 
muito em especial nas creanças. A propósito narrarei 
o seguinte facto passado com Felizet. 

«Uma mulher queixou-se a este clinico, que estando 
em casa com sua filha, lhe desapparecera de sobre um 
movei uma moeda que momentos antes ali tinha collo-
cado. Depois de varias buscas, como esta não fosse en
contrada, suppoz que sua filha a tivesse engulido. 

A creança suggestionada pela afflicção da mãe e pe
las suas perguntas frequentes, queixava-se de dores vio
lentas no epigastro. 

Depois duma observação que resultou infructifera, 
foi-lhe instituido o tratamento apropriado. 
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Horas depois, a mãe encontrava debaixo do movei 
a moeda que julgava engulida pela filha. » 

A palpação do pescoço permitte encontrarmos um 
corpo duro ; mas o, maior numero de vezes ella só nos 
revela uma dôr viva, dôr que podemos attribuir á eso-
phagite ou peri-esophagite determinada pela presença do 
corpo extranho, ou pelas lesões produzidas por este, 
na sua passagem pelo canal esophagico. 

0 catheterismo será duma grande utilidade, tanto 
para a pesquisa como para a localisação do corpo ex
tranho. 

Os instrumentos mais commodos são a sonda com 
oliva, ou o ressoador de Colin. Não devemos contar em 
absoluto com os resultados fornecidos pelo cathete
rismo. 

A sonda pode percorrer o esophago sem encontrar 
o corpo extranho, embora volumoso, ou porque esteja 
coberto de mucosidades, ou porque deixe adiante ou 
atraz um espaço sufficiente para a passagem livre da 
sonda. 

Nem sempre fazemos o catheterismo sem perigos, 
embora feito com grande suavidade. 

Devemos recear falsos trajectos e dilacerações pos
síveis num esophago ulcerado e tendo soffrido um pro
cesso inflammatorio, tanto mais grave, quanto mais longa 
foi«a permanência do corpo extranho. Sobre o assumpto 
Sebileau diz: «O catheterismo só é justificado na im-
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possibilidade de utilisarmos a radiographia. Onde esta 
fôr realisavel, elle será inutil e portanto condemnado. » 

É á radiographia que devemos recorrer todas as ve
zes que podermos ; e desde que o corpo extranho se 
não deixe atravessar pelos raios X, ella fixará o nosso 
diagnostico dando-nos indicações muito precisas sobre 
a forma e localisação do corpo deglutido. Indicar-nos-ha 
também a nossa linha de conducta, e assim evitaremos 
consequências muitas vezes fataes, determinadas pela 
permanência do corpo extranho no esophaga. 

A radioscopia presta-nos relevantes serviços, dando-
nos a conhecer a situação do corpo extranho e a sua 
emigração ; portanto, devemos fazel-a sempre antes de 
nos decidiímos pela esophagotomia externa para verifi
carmos se o corpo extranho passou ao estômago, tor
nando por isso inutil a intervenção. 

O calibre do esophago da creança não permitte uti
lisarmos o esophagoscopio, que tão grandes serviços 
presta no adulto, quer para a pesquisa, quer para a ex
tracção do corpo extranho. 



Lesões e complicações 

Gomos vimos, os corpos extranhos eram no seu 
maior numero corpos achatados, que situados no eso-
phago deixavam, quer adiante, quer atraz d'elles, um es
paço por onde se effectuaria a passagem dos alimentos. 

É portanto sobre as paredes lateraes do esophago, 
com as quaes estão em contacto os bordos do corpo ex-
tranho, que existem as lesões provocadas por este. 

Sabemos que a sua presença determina inflamma-
ções, ulcerações da mucosa, e mais tarde as paredes do 
esophago, sob a influencia da putrefacção dos residuos 
alimentares dão origem á formação de abcessos. 

Mas nem sempre assim succède. 
A historia de vários casos d'esta natureza diz-nos: 
Que muitos corpos extranhos são tolerados por gran

de espaço de tempo, emquanto que outros, mesmo sem 
formação purulenta, pela simples corrosão dos tecidos 
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com que estão em contacto, conseguem perfurar as pa
redes do esophago e penetrar n'um órgão visinho. 

D'ahi resultam complicações variadíssimas. 
Sebileau observou em três doentes, por elle opera

dos, adherencias mais ou menos solidas, que uniam as 
paredes do esophago ao tecido perivascular e á propria 
parede da carótida primitiva. 

Assim: «as lesões anatómicas provocadas pelo corpo 
extranho consistiriam n'um adelgaçamento e amolleci-
mento das tunicas esophagicas e consecutiva reacção 
inflammatoría não suppurada do tecido cellular peri-
esophagico; estabelecendo assim por étapes à adheren-
cia e em seguida a fusão do esophago com o tecido 
perivascular e mais tarde com a propria carótida». 

Donde concluímos, que as paredes do esophago re
sistem sufficientemènte á compressão, á infecção e ao 
trabalho de necrose progressiva. 

Ao lado dos phlegmões do pescoço e dos abcessos 
mediastinicos devidos á presença do corpo extranho, 
temos também a mencionar outras complicações fre
quentes, como sejam as hemorrhagias pela perfuração 
dos vasos visinhos e as fistulas broncho e tracheo-eso-
phagicas. 

Devemos notar, que accidentes d'esta natureza são 
provocados, tanto pelos corpos de bordos arredondados 
e lisos, como pelos corpos irregulares. 

Uma complicação para recear é a névrite dos recor-
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rentes, que acarreta perturbações da respiração e da 
phonação. Estes accidentes muitas vezes são de tal na
tureza, que obrigam a recorrer á tracheotomia. 

A asphixia e a dyspnêa não têm só esta causa; po
dem também resultar da presença do corpo extranho á 
altura do orifício superior da laryngé. 

A dysphagia pode ser de tal maneira accentuada, 
que venha a impedir a alimentação, trazendo por conse
guinte a inanição como consequência fatal. 

Vejamos agora algumas complicações que podem 
sobrevir no caso de propelirmos o corpo extranho para 
o estômago: 

Não é raro vêl-o fixar-se n'um ponto qualquer do 
tubo digestivo, irrital-o, perfural-o e determinar ou um 
abcesso que o conduz ao exterior, ou a morte pela sua 
abertura no peritoneu. 

Algumas vezes observamos phénomènes de envene
namento, occasionados pelos ácidos formados pela acção 
do sueco gástrico ou intestinal sobre o corpo metallico, 
principalmente se este contem cobre. 

Ainda por vezes succède passarem a uma hernia, 
tornal-a irreductivel e occasional- gangrena. 

Portanto, para evitarmos todas estas desordens, a in
tervenção deverá ser precoce. 

Assim formula Terrier: «Como para uma hernia es
trangulada, não devemos abandonar o doente senão 
desembaraçado do seu corpo extranho, quer pela extra-
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cção ou propulsão, quer pela esophagotomia externa; 
tanto mais que esta operação não é difficil e sobretudo 
não offerece os grandes perigos mencionados pelos 
clássicos.» 

i 



Tratamento 

Se, em virtude das lesões de defesa do organismo, 
não houver perigo immediate pela permanência do 
corpo extranho ; se, mesmo em vista do adelgaçamento 
das paredes esophagicas, elle podesse cahir no estô
mago, nunca deveriamos temporisai-, mas sim recear 
as mais graves complicações. 

Reconhecida a presença d um corpo no esophago, a 
indicação therapeutica é formal : este corpo deve ser 
extrahido. 

Os commemorativos, o catheterismo e a radiogra
phia levando-nos a um diagnostico seguro, indicam-nos 
a natureza e situação do corpo extranho ; mas isto não 
basta: precisamos ainda saber qual a duração de per
manência no esophago. 

De posse de todos estes conhecimentos, resta-nos 
escolher para cada caso um tratamento apropriado. 

Para os corpos de pequeno volume e absoluta-
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mente lisos, a propulsão para o estômago pode effe-
ctuar-se sem perigo, se fôr feita com toda a suavidade. 

O doente expulsará o corpo extranho nas dejecções 
seguintes á intervenção, sendo comtudo auxiliado por 
um purgante. 

Podemos também empregar um vomitivo para a ex
pulsão por via boccal. 

Dos instrumentos mais simples e mais commodos 
para a propulsão, temos a sonda com oliva, ou a es
ponja montada sobre uma vara de baleia. 

Quando empregarmos a esponja, teremos o cuidado 
de a fixar solidamente, para evitarmos que ella, desta-
cando-se, vá constituir um segundo corpo extranho. 

A propulsão pela administração de alimentos sólidos 
e mal triturados, não se nos afigura uma pratica recom-
mendavel. 

Para os outros casos, convém dividirmos os corpos 
extranhos em lisos e regulares (moedas, botões, etc.) e 
corpos guarnecidos de asperezas, irregulares (fragmentos 
d'ossos, alfinetes, etc.). 

Para os corpos lisos, a extracção pelas vias naturaes 
poderá ser tentada, mas com a condição de haver de
corrido pouco tempo desde a sua introducção. 

As lesões da esophagite e peri-esophagite que Se-
bileau encontrou nos seus operados e que se desenvol
vem muito rapidamente, são uma contra-indicação para 
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o emprego dos instrumentos imaginados para a extra
cção dos corpos extranhos do esophagp. 

«Eu não gosto, diz Sebileau, d'esté methodo cego 
(que pode tornar-se brutal nas mãos mais suaves) desde 
que tenha receio d'alteraçôes serias das paredes do 
esophago. Pelo facto de dar bom resultado num certo 
numero de casos, não posso concluir que seja recom-
mendavel como regra geral». 

São numerosos os processos imaginados para a ex
tracção dos corpos extranhos pelas vias naturaes. Ha 
casos particulares em que o engenho do pratico será 
coroado dos melhores resultados, mesmo quando já te
nham falhado todos os processos clássicos. Como prova, 
citaremos o caso seguinte de Brigth: 

Uma creança, brincando, introduziu um anzol no eso
phago d u m seu companheiro. 

Brigtb, perfurando uma bala de chumbo, enfiou-a na 
crina que estava presa ao anzol; e sobre ella como con
ductor deixou deslisar a bala, que pelo seu peso desceu 
destacando o anzol. 

Felizet emprega o processo seguinte, que lhe tem 
dado bellos resultados : 

«Praticamos, diz elle, o catheterismo com uma sonda 
urethral n.° 18. . . 

Introduzida a sonda, imprimem-se-lhe movimentos 
de rotação que a vão insinuando além do obstáculo até 
ao estômago. Injectamos então, segundo a edade, 200, 
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500, ou 800 grammas de agua bórica tépida, e retiramos 
docemente a sonda, que engancha o objecto, emquanto 
continuamos a irrigação ; um esforço de vomito sobre
vem, e acaba de libertar o corpo extranho, que extrahi-
mos com uma singular facilidade retirando a sonda.» 

Delbet aconselha de preferencia a manobra seguinte : 
Introduzir no esophago uma sonda urethral em cuja 

extremidade está solidamente preso um fio que conser
vamos parallelo á sonda. 

Quando esta extremidade ultrapassou o corpo ex
tranho, fazemos uma ligeira tracção sobre o fio, que vae 
recurvar a sonda, que é assim retirada, podendo con
duzir adeante d'ella o corpo extranho. 

São numerosos os instrumentos especiaes destina
dos á extracção dos corpos extranhos pelas vias natu-
raes, desde as pinças longas e curvas como a de Colin 
até ao gancho que Kirmisson mandou construir e que 
lhe tem permittido extrahir numerosas moedas. 

Este instrumento (cujo volume está em relação com 
o calibre esophagico da creança) penetra muito facil
mente no esophago, principalmente, se tivermos o cui
dado de lhe fazer seguir a parede posterior. 

Com este apparelho o esophago não precisa softer 
qualquer augmento de distensão, tendo, além d'esta, 
mais a seguinte vantagem: quando não podermos ex
trahir o corpo, podemos sempre retirar o intrumento, o 
que não succède com o cesto de Graefe. 
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O cesto de Graefe está cada vez mais abandonado, 
não pelos insuccessos, mas pelas complicações graves 
que provoca. 

Muitos são os cirurgiões que lhe teem assignalado 
numerosos inconvenientes. 

Felizet teve de recorrer ao processo da esponja, 
para extrahir uma moeda que o cesto tinha enganchado. 

Os professores Poirier e Paul Segond praticaram 
uma esophagotomia externa para extrahir um cesto e a 
moeda, que não poderam ser retirados pelas vias natu-
raes. 

Recentemente Sebileau communicou á Sociedade 
de Cirurgia de Paris a observação duma creança de 
dois annos e meio que suecumbiu devido a tentativas 
de extracção dum corpo extranho por meio do cesto 
de Graefe. 

A propósito d'esta observação e referindo-se aos 
insuccessos d'esté methodo, diz elle: « N'uma interven
ção tão cega como esta, temos todos a mesma habili
dade, ou antes a mesma inhabilidade operatória, e so
mos submettidos a contingências, contra as quaes nada 
podemos íazen. 

Certamente que a dilaceração não se produziria se 
fosse retirado o cesto. 

Mas a extracção pelas vias naturaes é precisamente 
uma operação aleatória, no curso da qual é impossível 
saber se devemos ou não suspendel-a. Precisamos sem-

4 
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pre d'um certo estorço para a extracção, assim como 
nos offerece uma tal ou qual resistência a vencer. 

Onde está então o limite do esforço a empregar? 
Onde começa a resistência, perante a qual devemos 

suspender a intervenção? 
Jalaquier aconselha recorrermos a anesthesia quando 

quizermos praticar manobras d'extracç.ao pelas vias na* 
turaes ; então estas manobras serão executadas com 
mais seg'urança e mais facilmente. 

Se estivermos em presença d'um corpo irregular, 
com arestas mais ou menos vivas, como fragmentos 
d'ossos, alfinetes, agulhas, etc., etc., toda a tentativa 
d'extracçao pelas vias naturaes será perigosa. 

-Então a esophagotomia externa impõe-se; só ella 
poderá evitar as, dilacerações que o corpo extranhò 
produziria sob a impulsão do instrumento extractor. 

As indicações da esophagotomia externa são por
tanto as mesmas que as contra-indicações da extracção 
pelas vias naturaes; será por isso justificável a esopha
gotomia: 

1.° Quando os corpos extranhos íorem irregulares, 
taes> como ossos, alfinetes, etc. 

2.0 Quando permaneceram desde ha muito tempo 
no esophago. 

3.° Quando tenham resistido ás tentativas d'extra
cçao pelas vias naturaes. 
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Curtillet dá-nos para a extracção dos corpos extra-
nhos do esophago a regra seguinte: 

Durante os dois primeiros dias, a extracção far-se-
ha com a maior facilidade. 

Em caso d'insuccesso ou instrumental insufficiente, 
poderemos praticar a propulsão para o estômago, que a 
eliminação será rápida. 

Do segundo ao quarto dia a conducta a seguir po
derá ser a mesma, mas com a condição de proceder com 
grande suavidade e cessar toda a manobra se houver 
alguma resistência, porque então já as paredes esopha-
gicas podem estar comprommettidas e romperem-se. 

Além do quarto dia é preferível abstermo-nos de 
toda a tentativa feita pelas vias naturaes e recorrermos 
a esophagotomia externa, que offerece menos perigos. 

O mesmo auctor acrescenta: os accidentes que te
mos attribuido ao cesto de Graefe são devidos mais ve
zes ao tempo perdido, do que ao próprio instrumento. 

Quanto interviermos nos dois primeiros dias, não 
correremos perigo algum se empregarmos um cesto de 
Graefe cujas dimensões estejam em relação com o ca
libre do esophago. 

A esophagotomia externa pode ser cervical ou thoracica. 
Os corpos extranhos ficam suspensos quasi sempre 

ao nivel do segundo aperto que corresponde á altura 
da forqueia esternal; portanto é á esophagotomia ex
terna cervical que devemos recorrer principalmente. 
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Quando o corpo existe mais baixo, ainda o opera
dor terá a escolher entre a gastrotomia e a esophago-
tomia externa thoracica. 

Foi a primeira d'estas operações, realisada com suc
cess© por Leon Labbé, que concorreu para o bom nome 
d'esté illustre cirurgião. 

Esta intervenção foi feita com o fim de extrahir do 
estômago um garfo que um rapaz de dezenove annos 
tinha engulido. 

Alguns auctores aconselham empregar a gastrotomia 

cervical. 
Segundo diz Sebileau: 
A esophagotomia externa não é uma operação dif-

ficil mas sim delicada, porque o campo operatório é bas
tante estreito. 

A peri-esophagite também concorre muito para com
plicar a technica operatória, em virtude das adherencias 
que determina nos órgãos visinhos, modificando ao 
mesmo tempo os seus caracteres exteriores. 

Aconselha o mesmo auctor que a incisão seja feita 

o mais baixo possível. 
A descoberta do esophago é mais difficil na base do 

pescoço, ao nivel do plano esterno-clavicular, do que na 
parte media; mas sendo o encravamento do corpo ex-
tranho de ordinário a altura da forqueia esternal, ou por 
traz do manubrio, mais rapidamente cahimos sobre elle. 



Technica operatória 

Tomando como ponto de reparo a torqueta esternal, 
fazemos uma incisão na pelle e tecido cellular subcutâ
neo, seguindo o bordo anterior do musculo esterno mas-
toideu, prolongando-a á vontade para a parte superior 
do pescoço. 

Aberta a bainha d'esté musculo, aiastamol-o para 
fora. O feixe esternal deixa-se afastar muito facilmente 
na creança, emquanto que no adulto quasi sempre so
mos forçados a cortal-o para nos dar luz para o campo 
operatório. 

Depois cahimos sobre um fino folheto aponevrotico 
( aponévrose omo-clavicular) vendo atravez d'elle, adiante, 
as fibras obliquas para fora e para baixo do esterno-
hyõideo e atraz as fibras e o tendão do omo-hyõideo. 

No interstício d'estes dois músculos, acima da claví
cula, rompemos a aponévrose. 
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Atastando o esterno-hyoïdeo do omo-hyoïdeo, e le
vantando este ultimo, descobrimos ordinariamente a 
anastomose ansiforme do hypoglosso que confiamos ao 
atastador que segura para tora o omo-hyoïdeo. 

Assim chegamos á grande zona cellular do pescoço 
na area do triangulo omo-clavicular. 

Vamos agora procurar o feixe vasculo-nervoso. 
Por baixo do esterno-mastoïdeo, para fora do re

bordo eartilagineo da trachea e na profundidade do 
pescoço, descobrimol-o facilmente cercado pela sua 
bainha cellulosa. 

A technica varia agora. 
Quando a penetração do corpo extranho é de data 

recente, nem o aspecto, nem a anatomia dos órgãos 
estão alterados; também é fácil isolar por dilaceração 
suave do tecido conjunctivo a carótida que confiamos 
ao afastador externo. 

Nos doentes em que o corpo extranho permaneceu 
durante muitas semanas no esophago, não succède o 
mesmo. 

Existe uma verdadeira atmosphera inflammatoria em 
volta da região visceral do pescoço; o tecido cellular 
está avermelhado, perdeu a sua laxidez; a artéria con-
tunde-se mais ou menos com o conjuncto tracheo-eso-
phagico, podendo mesmo adherir completamente. N'este 
caso é preciso isolal-a com prudência. 

Reconhecido o feixe vascular, descoberto, e se fôr 
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possível, isolado e afastado para cima e para tora, res-
ta-nos encontrar o esophago. 

Este descobre-se precisamente adeante da columna 
vertebral. 

Em virtude do processo inflammatorio, succède por 
vezes estar irreconhecível, e ser então preciso introdu
zirmos pelo nariz uma sonda de Krishaber. 

Quando afastarmos para baixo e para dentro a tra
chea, o segmento esquerdo da face anterior do eso
phago apparece mas o nervo recorrente não. 

Este fica unido á trachêa, deixa-se afastar com ella, 
e se quizermos encontral-o, precisamos procural-o de
baixo do afastador no tecido cellular peri-tracheal, onde 
caminha no meio de muitos ganglios lymphaticos. 

Podemos mesmo afastar a trachêa para dentro, dei
xando ver toda a face anterior do esophago, que o 
nervo recorrente ficará ainda occulto debaixo do afas
tador. 

É muito différente, quando ha lesões de peri-esopha-
gite. Então a trachêa obedece á tracção, não deixa a 
face anterior do esophago e não arrasta comsigo o 
nervo recorrente. Para não ferirmos o nervo, precisa
mos procural-o e descobril-o, o que não é sempre fácil 
por estar perdido no tecido cellular inflammado que 
cerca o esophago e a trachêa. 

A abertura do esophago deve ser praticada atraz e 
para fora do nervo; mas as lesões inflammatorias que 
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fazem adherir a parede lateral do esophago no ponto 
de contacto do disco metálico (no caso do corpo extra-
nho ser uma moeda) com a carótida, podem obrigar-
nos a dirigir a incisão para diante, não longe do recor
rente. 

D'onde a necessidade de procurarmos o nervo para 
o evitarmos. 

Para fazermos esta abertura, empregamos de ordi
nário o conductor de Vacca, introduzimol-o como uma 
sonda, com a convexidade para traz, depois fazemo-lo 
descrever um arco de circulo, de forma que esta con
vexidade se apoie no bordo esquerdo do esophago; 
em seguida fazemos salientar o mandrim por meio 
dum botão que o apparelho possue na extremidade 
superior. 

Aberto o canal esophagico, vamos fazer a extracção 
do corpo extranho, para o que basta muitas vezes uma 
simples pinça de dissecção ou hemostatica. 

Extraindo este, alguns auctores divergem sobre se 
devemos suturar ou não as paredes do esophago. 

Sebileau diz-nos que apesar do adelgaçamento das 
paredes muito alteradas do esophago, praticou em todas 
as suas intervenções a sutura sem comprehender a mu
cosa, não tomando outro cuidado senão o de collocar 
um dreno no angulo inferior da ferida dos tegumentos. 

E Chalot manda somente suturar a mucosa por um 
serzido de catgut. 
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Aquelles que preferem não suturar receiam que os 
fios cortem as paredes alteradas do conducto e mesmo 
porque assim evitam prolongar a chloroformisação. 

A sutura do esophago abrevia de uma maneira muito 
sensivel a duração da cicatrisação, o que é muito im
portante, principalmente debaixo do ponto de vista da 
alimentação. 

Se a intervenção se realisou numa creança, esta não 
se sujeita nos dias que se seguem á operação a uma 
dieta tão rigorosa como o adulto; n'este caso aconse
lham Sebileau e Gross o emprego duma sonda perma
nents durante seis, oito ou dez dias. 

Quando a ferida foi bem suturada, a introducção dos 
liquidos não offerece inconvenientes. 

Berger abandonando este methodo clássico apre
senta uma technica sua. 

Manda fazer a incisão na linha media, cahindo sobre 
o isthmo do corpo thyroïdeo o qual corta entre duas 
ligaduras; afasta o lóbulo esquerdo da glândula e a tra
chea para a direita, flcando-lhe a descoberto a parte la
teral do esophago. 

Este processo tem a grande vantagem de cortar 
poucos vasos. 

Durante estes últimos aunos o numero de esopha-
gotomias externas praticadas têm augmentado conside
ravelmente. «Em 135 esophagotomias externas Ergloff 
conta 100 curas. 



58 

N'estes 135 casos houve 8 hemorrhagias fataes, 14 
perfurações e gangrenas, abcessos do mediastino, do 
pulmão, do pescoço, etc. 

Emfim em 167 casos de esophagotomia recolhidos 
até janeiro de 1897, Bull e Walker encontraram uma 
mortalidade de 24,07 por cento. 

* 

Tencionava concluir este capitulo apresentando uma 
estatística dos casos de corpos extranhos do esophago 
entrados no Hospital Geral de Santo Antonio durante 
estes últimos annos. 

Não obstante a boa vontade, foi-me impossível po
der organisal-a, em vista da irregularidade com que era 
feita a escripta do movimento do Banco, pois que ha
via lapsos de mezes e até de annos. 

Ha oito mezes consecutivos que ella é feita com 
rigor. 

Para fazermos idéa dos numerosos casos d'esta na
tureza, bastará dizer que durante tão curto espaço de 
tempo se fizeram vinte e oito intervenções distribuídas 
segundo a tabeliã seguinte: 
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NUMERO DE CASOS 

Ex trac. Prop. Kxp. por vomt. 

15 

î 
4 
2 
2 
2 

1 15 

î 
4 
2 
2 
2 

15 

î 
4 
2 
2 
2 

15 

î 
4 
2 
2 
2 

2 dentes art  

15 

î 
4 
2 
2 
2 

1 

Todas estas intervenções foram realisadas com suc-
cesso. 



Conclusões 

l.a Os corpos extranhos do esophago são relativa
mente frequentes nas creanças. 

Algumas vezes os symptomas reacionaes são muito 
benignos; mas esta benignidade não é senão apparente, 
e por isso nunca devemos temporisar. 

2:A A extracção pelas vias naturaes, ou a propulsão, 
não estão indicadas senão para os corpos extranhos li
sos, regulares, desprovidos de toda e qualquer aspereza 
e d u m volume restricto; alem d'isto, estas manobras 
não serão tentadas senão nos primeiros dias consecuti
vos ao accidente, antes que o processo inflammatorio te
nha alterado profundamente as paredes do esophago. 

3.a O emprego do cesto de Graef, deve ser muito 
reservado; porque a sua forma e o seu volume fazem 
d'elle um instrumento difficil e perigoso de manejar 
n u m conducto tão estreito. Se tem dado bons resulta-
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dos algumas vezes, também não devemos esquecer os 
numerosos accidentes a que tem dado origem.. 

4.;i Sempre que estejamos em presença d u m corpo 
extranho irregular, munido de asperezas ou que a 
sua permanência já prolongada faça recear graves alte
rações nas paredes do esophago, a esophagotomia ex
terna impõe-se, sem mesmo recorrer ás tentativas d'ex-
tracção pelas vias naturaes. 

5.a A esophagotomia externa é uma operação be
nigna, e os seus resultados serão tanto mais satisfató
rios quanto mais cedo interviermos. 



PROPOSIÇÕES 

Anatomia — O aperto diaphragmatico do esophago é um falso 
aperto. 

His to log ia — A unidade histológica do pulmão é o lóbulo pul
monar. 

Anatomia topographica — O estudo do esophago deve ser feito no 
seu conjuncto. 

P h y s i o l o g i a — A copula não é indispensável para a fecundação. 

Pathologia geral — Nem só o micróbio fabrica puz. 

Pathologia externa—O hygroma é o flagello das beatas. 

Anatomia pathologica—É imprópria a denominação de organisa-
ção do coagulo. 

Materia Medica—No tratamento da coqueluche é necessário levar 
a dose de belladona até começo de effeitos tóxicos. 

Operações — Não se pôde ser bom operador sem ser bom medico. 

Pathologia interna—A natureza dos derrames pleuraes só pôde 
conhecer-se pela puncção exploradora. 

Hygiene — Condemno o uso de tapeçarias e estofos nas habitações 
principalmente nos quartos de dormir. 

Obstetrícia — A ophtalmia purulenta pode ser evitada nos recem-
nascidos. 

Medicina legal—A prova docimasica hydrostatica não é infallfvel. 

pôde imprimir-se Visto 
O Director, O Presidente, 

J/íoraes Ca/das. Carlos Sima. 
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