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Figura 01- Fístula Gastro-Brônquica em endoscopia.
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• Gastroplastia Sleeve: utilizada para tratamento da obesidade,

apresentando indicações específicas.

• Entre as possíveis complicações, temos a fístula gastro-

brônquica, que apesar de rara, tem repercussões clínicas

diversas, e em geral graves.

Apresentar e analisar um caso clínico de manejo terapêutico de

FGB originada após GS para tratamento de obesidade.

• Paciente N.L.B.M., sexo feminino, 37 anos, em 42º dia de

pós-operatório de GS para tratamento de obesidade.

• Relata dispneia, tosse mucopurulenta, com piora após

refeições. Ao exame, hipossaturando, com dor abdominal e

em Hemitórax Esquerdo (HTE).

• TC de abdome e tórax: volumosa formação no HTE com

características sugestivas de abscesso pulmonar, associado a

áreas de atelectasia periférica, extravasamento de contraste

da grande curvatura gástrica para o hilo esplênico e trajeto

fistuloso para coleção no pulmão esquerdo.

• As fístulas gástricas são complicações graves da SG. O

tratamento da fístula, em geral, é longo, difícil e está

associado à morbidade e mortalidade importantes.

Comumente, as FGB se manifestam com tosse e abscesso

subfrênico. Com relação à etiologia, temos a pressão

intraluminal secundária à contração do piloro e mudanças no

suprimento sanguíneo como possíveis causas.

Este caso evidencia a importância da assistência em vários

âmbitos e precoces, bem como adequação do estado nutricional

e fonoaudiológica após intubações orotraqueais/traqueostomias.

Além disso, é essencial o manejo na terapia intensiva, em sua

maciça maioria baseados em propedêutica armada.

• Diante do diagnóstico de FGB, realizada toracoscopia com

decorticação pulmonar e drenagem do abscesso, com coleta

de material para cultura. Paciente evoluiu com melhora

clínica significativa, porém, com episódios de febre, tosse

mucopurulenta e taquicardia persistente. Melhora clínica

significativa, porém, com episódios de febre, tosse

mucopurulenta e taquicardia persistente.

• Manejo endoscópico: realizada aposição de prótese metálica

em fístula por 03 semanas, evidenciando-se orifício fistuloso

após a retirada com provável granulação em fundo cego.

• Sintomas e sinais infecciosos persistiram e diagnóstico de

fístula patente firmado através de fistulografia endoscópica.

• Miotomia Gástrica Peroral associada a dilatações

endoscópicas seriadas com balão em área de estenose.

• Melhora e alta após 120 dias de internação hospitalar.


