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Criança de 3 anos, saudável, recorreu ao serviço de
urgência por engasgamento durante a ingestão de
caracóis, duas horas antes. O episódio fora breve, sem
cianose ou dificuldade respiratória associadas, acompanhado de tosse eficaz, embora sem expulsão do corpo
estranho e epistaxe autolimitada.
Apresentava estado geral conservado, sem sinais de dificuldade respiratória, auscultação pulmonar e orofaringe
sem alterações, obstrução nasal sem rinorreia, sem
sialorreia. Referia sensação de corpo estranho cervical.
Realizou radiografia toraco-abdominal sem assimetrias da
transparência pulmonar, sinais de hiperinsuflação ou atelectasia, não se observando corpo estranho radiopaco (Fig. 1).
Perante a persistência da sensação de corpo estranho
cervical realizou radiografia cervical (Fig. 2), identificando-se imagem hipotransparente espiralada, compatível com casca de caracol na nasofaringe. Foi realizada
extração por otorrinolaringologia sem intercorrências.
A ingestão / aspiração acidental de corpo estranho é
comum em crianças. A radiografia toraco-abdominal
deve ser realizada, para identificar os corpos estranhos
radiopacos (10%-20%) e excluir complicações.1,2 Os
corpos estranhos impactados na nasofaringe são raros,

exigindo um elevado índice de suspeição clínica para
o seu diagnóstico, particularmente nesta idade. Habitualmente manifestam-se tardiamente, com sintomas
de obstrução nasofaríngea (obstrução nasal, rinorreia
purulenta, cheiro fétido) ou como um achado radiológico acidental.2 A visualização da nasofaringe (radiológica / endoscópica), deve ser realizada na abordagem
de um corpo estranho não identificado na observação e
radiografia. Os corpos estranhos nasofaríngeos retidos
podem associar-se a apneia obstrutiva do sono, infeções
respiratórias recorrentes e risco de aspiração para as
vias aéreas inferiores.3

Figura 1. Radiografia toraco-abdominal postero-anterior (A) e
perfil (B).

Figura 2. Radiografia cervical perfil (A) e postero-anterior (B)
assinalando-se à direita da imagem o caracol.
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O QUE ESTE CASO ENSINA
• Os corpos estranhos na nasofaringe são raros.
• Na suspeita de ingestão / inalação de corpo estranho é fundamental uma anamnese e observação detalhada e investigação
radiológica.
• Quando os corpos estranhos não são visualizados na radiografia
deve-se excluir a sua presença na nasofaringe por radiografia e/ou
exame endoscópico.
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• A prevenção é fundamental para evitar a ingestão / aspiração
de corpos estranhos, sendo os mais frequentes os frutos secos,
sementes, pipocas e brinquedos.
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