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INTRODUÇÃO 

 

 A ingestão de cáusticos representa grave problema 

pelas consequências devastadoras que podem gerar, 

estando associadas à alta morbimortalidade. 

Frequentemente é observado esofagite corrosiva, 

estenose esofágica e críticas lesões ao estômago que são 

agravadas pelo desafio cirúrgico da reconstrução do 

trânsito gastrointestinal superior. Na impossibilidade 

confecção do tubo gástrico, a interposição de cólon é 

utilizada associada à alta morbidade.   

OBJETIVO 
 O presente trabalho tem objetivo de demonstrar um 

caso clínico abrangendo a ingestão de cáustico com 

suas complicações e desfecho através das condutas 

cirúrgicas.    

RELATO DE CASO 

 

 J.E.A.A.L., 47 anos, sexo masculino, com história 

de ingestão de ácido muriático há cerca de 5 meses 

evoluindo com estenose cáustica do esôfago a cerca de 

23-26cm da ADS e oclusão subtotal do esôfago médio, 

apresentando disfagia severa para líquidos e deterioração 

na qualidade de vida. Inicialmente foi realizada, através 

de videotoracoscopia à direita, dissecção liberação do 

esôfago superior, médio e inferior com preservação da 

veia ázigo. Posteriormente, realizada laparotomia 

mediana com liberação de aderências, identificado 

estômago atrófico associado à estenose de 3º porção 

duodenal. Realizado ligadura dos vasos adjacentes ao 

estômago e secção com grampeador linear a nível da 1º 

porção duodenal com liberação do esôfago distal e da 

cárdia, manobra de Mattox e Cattel com acesso a 

retrocavidade. Preservado arcada da artéria cólica média 

esquerda e ramos marginais, seccionado com 

grampeador linear a nível da transição descente-

sigmoide. Levado cólon descendente até o esôfago 

cervical com anastomose esofagocolônica utilizando 

grampeador circular nº 25.  

  

 Realizado anastomoses colonjejunal latero-lateral e 

duodenojejunal latero-lateral (abaixo da estenose) com 

grampeador linear e reforço da linha de grampo com fio 

prolene 3.0. Posteriormente feito anastomose 

coloncolónica (transverso-sigmoide) latero-lateral com 

grampeador linear e reforço da linha de grampo. 

Fechamento de brechas do mesocólon e restauração da 

jejunostomia. Paciente evoluiu satisfatoriamente em pós-

operatório. 

  CONCLUSÃO 

 Caracteriza situação clínica desafiadora, que 

necessita avaliação e gerenciamento multiprofissional, a 

fim de restabelecer qualidade de vida próxima à 

normalidade. O procedimento descrito demonstra a 

viabilidade para o tratamento destes pacientes através da 

técnica esofagocoloplastia em casos de necrose cáustica 

do esôfago e estômago. 

 

Fig.. 1 e 2: produto de esofagogastrectomia total e reconstrução com esofagocoloplastia. 


