
  

Arq. Bras. de Saúde Integrada. 2020; 1(1): 11-16 
11 

 

Relato de Caso 

 

CORPO ESTRANHO PERFURANTE EM CÃO 

 
JEAN GALATTI CARBONERA1* 
 
1 – Médico veterinário formado pela Universidade Federal de Mato Grosso (MT). 
 
Artigo submetido em: 22/09/2020. 
Artigo aceito em: 04/10/2020. 
Conflitos de interesse: não há. 
DOI: https://doi.org/10.29327/524502 
 
E-mail para contato: jgc.vet@hotmail.com 
 
 
Resumo 

Um corpo estranho gástrico é qualquer material ingerido por um animal que não pode ser digerido como pe-

dras e plásticos, ou que possua uma digestão extremamente arrastado, por exemplo, ossos. Cães são animais 

que ingerem corpos estranhos de forma indiscriminada e frequentemente ingerem pedras, brinquedos de plás-

ticos, sacos de cozinha, entre outros objetos. Corpos estranhos gástricos geralmente causam vômitos como re-

sultado de obstrução de escoamento, distensão gástrica ou irritação da mucosa ou ainda a associação destes. O 

tratamento e o prognóstico são baseados no tamanho e forma do objeto. O presente artigo tem por objetivo 

relatar o caso de uma perfuração gástrica e abdominal por corpo estranho em um canino filhote que ingeriu um 

espeto de madeira de 13 cm. 

Palavras-chave: Gastrotomia; Perfuração Gástrica; Peritonite. 

 

Abstract 

A gastric foreign body is any material ingested by an animal that cannot be digested like stones and plastics, or 

that has an extremely dragged digestion, like bones. Dogs are animals that ingest foreign bodies indiscrimina-

tely and often eat stones, plastic toys, plastic bags, among other objects. Gastric foreign bodies usually cause 

vomiting as a result of gastric obstruction, gastric distention or mucosal irritation or their association. Trea-

tment and prognosis are based on the size and shape of the object. This article report the case of gastric and 

abdominal perforation by a foreign body in a puppy canine that ingested a 13 cm wooden skewer.  

Keywords: Gastrotomy; Gastric Perforation; Peritonitis. 
 

Introdução 

Um corpo estranho gástrico é qualquer 

material ingerido por um animal que não pode 

ser digerido como pedras e plásticos, ou que pos-

sua uma digestão extremamente arrastado como 

ossos. Cães são animais que ingerem corpos es-

tranhos de forma indiscriminada e frequente-

mente ingerem pedras, brinquedos de plásticos, 

sacos de cozinha, entre outros objetos (1).  

De modo geral, animais jovens ingerem 

corpos estranhos em uma frequência maior que 

os animais velhos. Apesar disso, deve-se suspeitar 

de ingestão de corpos estranhos gástricos ou in-

testinais em qualquer animal apresentado para 

tratamento de vômito agudo ou persistente (1,2). 

Corpos estranhos gástricos geralmente 

causam vômitos como resultado de obstrução de 

escoamento, distensão gástrica ou irritação da 

mucosa ou ainda a associação destes. Apesar dis-

so, nem todos os corpos estranhos causam sinais 

clínicos. Ocasionalmente, corpos estranhos gás-

tricos apresentam-se de forma assintomática, 

sendo diagnosticados por meio de achados aci-

dentais em radiografias abdominais (1,2).  

O tratamento é baseado no tamanho e 

forma do objeto. Objetos pequenos e lisos po-

dem ser expelidos durante o vômito induzido. 



Carbonera JG 

Arq. Bras. de Saúde Integrada. 2020; 1(1): 11-16 
12 

 

Corpos estranhos pequenos podem ser removi-

dos com pinças durante a endoscopia. Corpos 

estranhos ásperos, longos ou grandes podem ser 

removidos por gastrotomia (3). 

O prognóstico varia conforme o tamanho, 

conteúdo e grau de acometimento do corpo es-

tranho no animal (4).  Situações onde não houve 

perfuração gástrica e foi possível realizar a retira-

da do corpo estranho cursam com um bom prog-

nóstico (1). 

O presente artigo tem por objetivo relatar 

o caso de uma perfuração gástrica e abdominal 

por corpo estranho em um canino filhote que 

ingeriu um espeto de madeira de 13 cm. 

 

Relato de Caso 
 

O paciente em questão era um canino, 

fêmea, Australian Cattle Dog, filhote, com 9,5 Kg. 

O proprietário relatou que o animal estava 

com a barriga inchada e com falta de apetite. Ao 

exame clínico o animal apresentava dor e aumen-

to de volume na região abdominal esquerda. Os 

demais parâmetros fisiológicos se encontravam 

dentro dos valores de referência para a espécie. 

Visualmente o animal apresentava-se 

atento, alerta e com temperamento dócil. Foi 

realizada a coleta de sangue para o hemograma e 

efetuada uma radiografia do abdômen na proje-

ção latero-lateral direita, pois se suspeitou de 

uma possível fratura de costela, devido ao au-

mento de volume na região abdominal esquerda, 

apesar de o proprietário não relatar histórico de 

trauma.  

O resultado da radiografia não foi elucida-

tivo e não foi identificada, com certeza, uma fra-

tura na costela. Devido à idade do paciente, en-

tretanto esse diagnóstico não foi descartado. No 

momento da consulta foi administrado Flumeta-

sona 0,06 mg/kg como anti-inflamatório e Penici-

lina procaína 20.000 UI/kg como antibiótico, e foi 

prescrito para casa ½ comprimido de Meloxicam 

2 mg a cada 12 horas durante 4 dias, e 10 gotas 

de Dipirona a cada 8 horas durante 6 dias. 

Após três dias, o paciente retornou apre-

sentando uma perfuração abdominal do lado es-

querdo por onde saía uma ponta de um espeto 

de madeira com aproximadamente 3cm (Figura 

1).  

Figura 1. A) Perfuração abdominal pelo espeto de 

madeira; B) perfuração pelo espeto após tricotomia. 

Fonte: Foto pertencente aos arquivos pessoas do pró-

prio autor. 

Segundo o proprietário, o animal estava 

comendo e brincando normal até o dia anterior, 

antes de aparecer essa perfuração. Ao exame 

físico o animal estava relativamente bem, com os 

parâmetros fisiológicos dentro da normalidade. O 

proprietário relatou que tinha costume de dar 

carne no espeto aos animais, mas não sabia que 

um deles havia comido o espeto até então. 

Diante do diagnóstico de ingestão de cor-

po estranho e perfuração gástrica, foi recomen-

dada a cirurgia de gastrotomia para remoção do 

espeto e também a sutura da perfuração abdo-

minal. A preparação do paciente para o procedi-

mento cirúrgico teve início às 13h20min com o 

mesmo sendo submetido à fluidoterapia com 

solução Ringer Lactato, e realizada a tricotomia 

da região cirúrgica. Foi administrado Dipirona 

25mg/kg e Tramadol 3mg/kg para o controle da 

dor e Cefalotina 20mg/kg como antibioticoprofi-

laxia. A indução anestésica foi realizada às 

13h30min e, após isso, o animal foi posicionado 
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na mesa cirúrgica, sendo necessário quebrar a 

ponta do espeto para conseguir que o paciente 

ficasse posicionado adequadamente sem que o 

espeto fosse empurrado novamente para o inte-

rior da cavidade abdominal. Foi feita a antissepsia 

com iodo tópico e álcool 70% da região cirúrgica 

e então colocado os panos de campo para iniciar 

a cirurgia. 

A cirurgia teve início às 13h45min sendo 

realizada uma laparotomia para acesso a cavida-

de abdominal e consequentemente ao estômago. 

Ao localizar o estômago, foi palpado e identifica-

do a parte do espeto de madeira que estava den-

tro do órgão e o local de perfuração e saída do 

mesmo (Figura 2). Havia aderência entre a parede 

do estômago e a parede abdominal no local da 

perfuração, e também foi identificada a presença 

de peritonite, sugerindo que esse espeto estava 

ali há um tempo maior do que inicialmente su-

posto. 

Figura 2. Palpação do estômago para identificação do 

corpo estranho. 

Fonte: Foto pertencente aos arquivos pessoas do pró-

prio autor. 

A parte do espeto dentro do estômago foi 

então tracionada externamente com auxílio de 

uma pinça, não sendo necessário realizar incisão 

no estômago para retirá-lo. Foi preferível retirar o 

corpo estranho puxando-o pela parte que já havia 

exteriorizado do que incisar o estômago e puxar 

tudo para dentro da cavidade novamente. 

Essa parte do espeto de madeira que foi 

retirada possuía aproximadamente 10 cm, totali-

zando 13 cm junto com a parte que já havia sido 

retirada (Figura 3).  

Depois de retirado o objeto, a aderência 

presente foi desfeita e foi realizada sutura com 

padrão invaginante tipo Cushing no local da per-

furação do estômago com fio Nylon 2-0. A cavi-

dade abdominal foi lavada com solução fisiológica 

acrescida de 2 ml de gentamicina e realizada a 

técnica de omentalização. 

Após isso, foram realizadas as suturas das 

camadas muscular, subcutâneo e pele com fio 

Nylon 3-0, sendo o padrão Sultan na camada 

muscular o padrão intradérmico contínuo no sub-

cutâneo e o padrão Wolff na pele. Depois de fe-

chada a cavidade abdominal, foi realizada uma 

pequena incisão na ferida onde houve a perfura-

ção do lado de fora para ampliar o tamanho, sen-

do então feita uma escarificação nas bordas e 

sutura com fio Nylon 3-0 e padrão Wolff na pele. 

A cirurgia terminou as 15h11minh, totalizando 1 

hora e 26 minutos. 

Figura 3. Espeto de madeira removido totalizando 13 

cm. 

Fonte: Foto pertencente aos arquivos pessoas do pró-

prio autor. 

No pós-operatório, o paciente foi medica-

do com Penicilina procaína 20.000 UI/kg e Flume-

tasona 0,06 mg/kg. O mesmo permaneceu inter-

nado na clínica por 3 dias, recebendo dieta líqui-

da e Cefalotina (20 mg/kg), Tramadol (3 mg/kg), 

Dipirona (25 mg/kg), Ranitidina (1,5 mg/kg) e 

Ondansetrona (0,12 mg/kg) administradas de 

forma intravenosa a cada 12 horas.  
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O paciente apresentou boa recuperação e 

recebeu alta três dias depois da cirurgia, sendo 

prescrito 3,5 ml de Amoxicilina 50 mg/ml a cada 

12 horas durante 10 dias, 1 ml de Ranitidina 15 

mg/kg a cada 12 horas durante 10 dias, 1 com-

primido de Omeprazol 10 mg por dia durante 10 

dias, e ½ comprimido de Meloxican 2 mg a cada 

24 horas durante 3 dias, além de Rifamicina Sódi-

ca para borrifar sobre os pontos e o uso de colar 

elisabetano.  

O proprietário foi orientado a continuar 

fornecendo somente dieta líquida ao animal pe-

los próximos cinco dias, alternando-se para uma 

dieta pastosa nas duas semanas seguintes e só 

após retomar a alimentação habitual do animal.  

A retirada dos pontos ocorreu onze dias 

após o procedimento cirúrgico. A ferida cirúrgica 

estava perfeitamente cicatrizada e o animal apre-

sentava-se bem, não apresentando qualquer 

queixa por parte do proprietário. 

 

Discussão 

Casos de corpos estranhos são relativa-

mente comuns na rotina clínica (5). No presente 

caso, o paciente é um canino filhote que ingeriu 

um espeto de madeira de 13 cm, material de 

grande dimensão é incomum. 

A etiologia da ingestão de corpos estra-

nhos não é claramente documentada e está asso-

ciada ao apetite depravado em caninos. Costuma 

ser descrita como a ingestão de itens não alimen-

tícios, o que pode ser um comportamento de 

busca de atenção, um transtorno compulsivo ou 

sequela de vários tipos de ansiedade, incluindo 

ansiedade de separação (6). A má nutrição, devido 

a regime alimentar, anemia, doenças gastrintes-

tinais ou hepáticas também podem levar à inges-

tão destes itens não alimentícios (6). Nesse caso, a 

etiologia mais provável para a ingestão do corpo 

estranho é o apetite depravado e indiscriminado 

comum em cão filhote, associado ao hábito do 

proprietário em fornecer carne no espeto ao 

animal. 

O aparecimento de sinais clínicos pode va-

riar de horas a semanas após a ingestão do corpo 

estranho (7,8). Estes dependem da localização, do 

tamanho, do tipo, do grau e da duração da obs-

trução (9), sendo que os mais comuns são a saliva-

ção, vômito, regurgitação, anorexia, desconforto 

abdominal, letargia e estresse respiratório (7-9).  

Outros sinais clínicos gastrointestinais 

abrangem hematêmese, diarreia, hematoquezia, 

melena, tenesmo, constipação, incontinência 

fecal, perda de peso, dor abdominal, distensão ou 

aumento de volume abdominal (10). No presente 

relato, o paciente apresentou limitados sinais 

clínicos e somente após um tempo desconhecido 

da ingestão do corpo estranho, não permitindo 

assim que fosse estabelecido o correto diagnósti-

co até o momento em que houve a perfuração. 

Além disso, o vômito e a regurgitação, que são 

citados pelos autores como sinais clínicos mais 

comuns em casos de ingestão de corpo estranho, 

não estavam presentes. 

A peritonite secundária generalizada ocor-

re em conjunto com uma razão intra-abdominal 

para a inflamação/infecção e pode adicionalmen-

te ser classificada como infecciosa ou não infecci-

osa(1). A maioria dos casos surge por contamina-

ção pelo trato gastrointestinal, muitas vezes se-

cundária a deiscência de ferida cirúrgica ou neo-

plasia gastrointestinal. Outras causas incluem 

perfuração, ruptura ou necrose da vesícula biliar; 

corpo estranho gástrico ou intestinal; intussus-

cepção; avulsão mesentérica; dilatação vólvulo-

gástrica; cistocentese; colecistite necrosante; 

abscessos pancreáticos; abscessos prostáticos; e 

penetração de corpo estranho na parede abdo-

minal (1). Nesse caso, a peritonite ocorreu devido 

a perfuração do estômago pelo corpo estranho e 

consequente penetração dele na parede abdomi-

nal. 

O diagnóstico baseia-se no histórico, exa-

me físico e exames de imagem (11). Os corpos es-

tranhos podem ser radiopacos ou radiotranspa-

rentes. Os objetos radiopacos são visualizados em 
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radiografias simples e os objetos radiotranspa-

rentes podem ser delineados por gás no interior 

do intestino (12), porém são muito mais difíceis de 

identificar. A madeira é material radiotransparen-

te, não sendo possível então identificar na radio-

grafia realizada o espeto que havia sido ingerido 

pelo animal. Se o material ingerido fosse radiopa-

co, teria sido possível estabelecer o diagnóstico 

nesse momento, pois esses materiais são visuali-

zados nas radiografias simples. 

Corpos estranhos pequenos e não radio-

pacos, especialmente no estômago, podem ser 

difíceis de detectar em radiografias simples e po-

de ser necessário realizar radiografia com con-

traste positivo (7). As projeções laterais direita e 

esquerda e ventro dorsal no exame simples po-

dem ajudar a evidenciar corpos estranhos radio-

transparentes, uma vez que há o deslocamento 

do gás, que pode estar em torno do objeto (12).  

O exame radiográfico contrastado auxilia 

na localização de corpos estranhos radiotranspa-

rentes. O bário pode ser necessário para demons-

trar um corpo estranho radiotransparente (12). 

Apesar disso, se houver a suspeita de perfuração, 

deve ser utilizado o iodo como meio de contraste, 

pois o bário causa um processo inflamatório gra-

nulomatoso na cavidade peritoneal. Nesse con-

texto, uso de radiografia com contraste positivo 

teria sido uma boa opção para o diagnóstico, caso 

houvesse suspeita de corpo estranho desde o 

primeiro momento, porém o histórico e sinais 

clínicos ausentes não contribuíram para essa sus-

peita diagnóstica. 

Corpos estranhos de grandes dimensões 

em relação ao órgão em que estão alojados, line-

ares, pontiagudos, com contornos irregulares e 

materiais cáusticos devem ser sempre removidos 

para evitar danos severos no trato gastrointesti-

nal (14).  

Para a remoção de corpos estranhos, a ci-

rurgia é o procedimento mais recomendado na 

maioria dos casos, principalmente quando não se 

conhece o tempo em que o corpo estranho está 

presente (10). A gastrotomia é a técnica mais indi-

cada e segura para remoção de corpo estranho 

no estômago e possui prognóstico favorável (5). A 

remoção do corpo estranho pode ser realizada 

também por endoscopia, que mostra ser um pro-

cedimento bem sucedido, com baixas taxas de 

complicação (7).  

A cirurgia foi recomendada principalmen-

te por não se saber ao certo o tamanho do corpo 

estranho que ainda estava no interior do animal 

ou o tempo que estava ali. A técnica de gastro-

tomia foi escolhida a princípio para o tratamento 

desse caso, entretanto, pelo fato de já haver per-

furação gástrica e abdominal como complicação, 

presumiu-se durante a cirurgia ser mais adequa-

do remover o corpo estranho por essa abertura já 

existente do que realizar uma nova incisão na 

parede gástrica. 

A taxa de sobrevivência de um animal com 

corpo estranho gastrointestinal não linear é de 

94% para cães e 100% para gatos (9). Apesar de 

nesse caso o prognóstico ser considerado ruim 

devido à perfuração e peritonite presentes, o 

paciente teve uma excelente recuperação após a 

cirurgia. 

 

Conclusão 

Apesar de casos de corpos estranhos se-
rem comuns na rotina clínica, a literatura diz que 
podem ser difíceis de serem diagnosticados devi-
do à demora no aparecimento de sinais clínicos 
ou, até mesmo, pela inexistência dos mesmos.  

Por serem mais comuns em cães filhotes 
(devido a seus hábitos alimentares indiscrimina-
dos), deve-se atentar quanto à alimentação des-
ses animais e não oferecer materiais não alimen-
tícios que podem ser ingeridos pelo animal junto 
com o alimento.  

A utilização criteriosa de recursos diagnós-
ticos por imagem pode propiciar um diagnóstico 
correto e precoce, permitindo o tratamento antes 
da ocorrência de complicações.  

Esse caso foi importante para o desenvol-
vimento de um olhar clínico mais atencioso e cri-
terioso, já que nem sempre os sinais clínicos se-
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rão evidentes e os métodos de diagnósticos po-
dem não ser úteis para o caso.  
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