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Relato de caso

OBSTRUÇÃO INTESTINAL POR TRICOBEZOAR 

Small bowel obstruction due to trichobezoar
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RESUM O- Racional - Tricobezoares são corpos estranhos constituídos por cabelos ou fibras impactadas no estômago ou 
intestino de humanos e certos animais. São mais comuns na infância e na adolescência. Na maioria dos casos estão 
presentes no estômago e, raramente, atingem o intestino delgado. Tricobezoares são causa rara de obstrução intestinal. 
Relato do Caso - O presente estudo relata um caso de obstrução de intestino delgado devido a tricobezoar submetido 
a tratamento cirúrgico. Paciente do sexo masculino, 16 anos, admitido para avaliação de dor epigástrica, náuseas e 
vômitos pós-alimentares. A radiografia do abdome era inespecífica e a endoscopia digestiva alta mostrou volumoso 
tricobezoar ocupando todo o estômago com continuidade para o duodeno. Submetido à laparotomia e gastrotomia 
observando-se o tricobezoar no estômago e  jejuno proximal, que foi removido. O paciente evoluiu bem no pós-operató- 
rio e recebeu alta hospitalar no décimo dia de pós operatório de sem alterações. Conclusão - Tricobezoar é  uma causa 
rara de obstrução intestinal e a remoção cirúrgica é o tratamento de escolha.

D ESCRITORES - Bezoares. Obstrução intestinal.

INTRODUÇÃO

Bezoar é termo originado do árabe badzehr e do persa 
panzehr, ambas significando proteção contra veneno ou 
antídoto. É  definido como sendo concreções no estôma
go, podendo ocorrer em animais e no homem. Raramente 
ultrapassa o piloro podendo, em algumas situações, atin
gir todo o intestino delgado e o ceco. Neste caso é conhe
cido como Síndrome de Rapunzel.

Os bezoares podem ser classificados, baseados em sua 
origem, em quatro classes: fitobezoar, tricobezoar, lactobezoar 
e bezoar de bolus de medicamentos ou alimentos.

Diferentes pequenas séries foram relatadas, culminan
do com a clássica revisão de DeBakey e Oschner de 311 
casos em 193 8. Atualmente a importância do bezoar tem 
aum entado devido à sua incidência no estado pós-

(4)gastrectomia.
Situações de comprometimento do duodeno e parte do 

jejuno proximal são incomuns e este é qu e  normalmente 
produz quadro de obstrução intestinal. O nosso objeti
vo é apresentar um caso de tricobezoar comprometendo o 
estômago, duodeno e parte do jejuno, levando a obstru
ção intestinal.

RELATO DO CASO

Paciente do sexo masculino, 16 anos, estudante, foi admiti
do na Disciplina de Clínica Cirúrgica III da Universidade 
Federal do Maranhão, São Luiz (MA) com história de 
epigastralgia há três semanas, associado a desconforto ab
dominal, anorexia, náuseas, vômitos, principalmente pós-

alimentares, alguns episódios de febre, queda do estado 
geral e retardo do crescimento. Ao exame físico apresentava 
estado geral e nutricional comprometidos; sinais vitais nor
mais; altura 136 cm; peso 26.300 g; IMC 14,21. O abdome era 
flácido e indolor a palpação e apresentava massa palpável 
na região epigástrica. Realizou radiografia de tórax e abdo
me que estavam normais. Uma tomografia computadorizada 
do abdome evidenciou câmara gástrica totalmente ocupada 
por imagem mista tipo corpo estranho (figura 1).

FIGURA 1 - Aspecto endoscópico do tricobezoar na tomografia 
computadorizada.

Os exames laboratoriais evidenciaram; hematócrito 
36,2%; hemoglobina 12,3 g/dL; leucócitos 5.43/mm ; 
plaquetas 387.000; proteínas totais de 5,8 g/dL. Realizou
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9  4  Obstrução intestinal por tricobezoar.

endoscopia digestiva alta onde foi observado volumoso 
tricobezoar ocupando toda câmara gástrica com continui
dade para o duodeno (figura 2).

FIGURA 2 - Imagem mista ocupando a câmara gástrica no exame 
endoscópico.

O paciente foi preparado e submetido a tratamento 
c irú rg ico  que con sis tiu  em laparo tom ia  m ediana, 
gastrotomia na parede anterior do estômago, retirada de 
massa sólida de cabelos e material não digerido, ocupan
do o estômago, duodeno e parte proximal do jejuno (figu
ra 3). Realizado gastroirafia e síntese da ferida operatória 
por planos.

FIGURA 3 - Aspecto macroscópico do tricobezoar demonstran
do modelagem de parte anatômica do aparelho di
gestivo alto.

Paciente evoluiu no pós-operatório com infecção da 
ferida operatória que foi tratada de forma satisfatória, rece
bendo alta hospitalar no 10° dia sem queixas.

DISCUSSÃO

Os tricobezoares são mais comuns em crianças e adoles
centes. Tem sido estimado que 80% dos pacientes tem 
menos de 30 anos de idade e mais de 90% são mulheres 
usualmente de cabelos longos.

A maioria do pacientes se apresenta com queixas va
gas de distúrbios epigástricos, plenitude pós-prandial,

náuseas, vômitos, disfagia e até hemorragia digestiva alta. 
Aproximadamente um terço dos pacientes com benzoar 
queixam-se de saciedade precoce e perda de peso, anorexia, 
fraqueza e intolerância progressiva para alimentos sóli
dos. O bezoar pode se desenvolver em pacientes com com
prometimento da digestão e motilidade gástrica, pós- 
gastrectomia (Bilroth I e II), gastroparesia diabética ou 
distrofia miotônica.

Na maioria dos casos os tricobezoares estão presentes 
somente no estômago, em 5% dos pacientes ser observa
do mais de um tumor capilar no estômago e em 15% pode 
ser encontrado no intestino.       O termo Síndrome da 
Rapunzel foi descrito por Vaughan em 1968 para tricobezoar 
que se estende para o intestino delgado.

O fitobezoar é considerado o mais comum e é compos
to por material alimentar não digerido pelo homem como a 
celulose enquanto que o tricobezoar é  o que está usual
mente envolvido com distúrbios psicológicos individuais, 
ocorrendo mais freqüentemente em crianças. Podem exis
tir a tricofagia e alopecia circular  devido ao hábito de pu
xar os cabelos (tricolitomania).

As complicações dos bezoares incluem obstrução in
testinal, perfuração gástrica, úlcera gástrica com hemorra
gia digestiva alta e anorexia com perda de peso. Estas com
p licaçõ es são com um ente v is tas  em p ac ien tes  
gastrectomizados com o nervo vago intacto, devido ao 
aumento de abertura da saída gástrica com remanescente 
gástrico desnervado.      A anorexia e conseqüente perda 
de peso dos bezoares gástricos estimulou Garren, entre 
outros, a utilizar esta complicação para o tratamento da 
obesidade mórbida. Observou-se que o índice de massa 
corporal (IMC) do estudo era de paciente de baixo peso.

O procedimento diagnóstico de escolha é a endoscopia 
digestiva alta. Tem sido demonstrado que a seriografia 
esôfago-gastro-duodenal identifica apenas um quarto dos 
bezoares que são vistos endoscopicamente. O clássico 
achado radiológico de falha de enchimento no estômago 
pode não ser observado. Endoscopicamente, o fitobezoar 
é visto como material amorfo marrom escuro, esverdeado 
ou negro no fundo ou antro gástrico. O tricobezoar se 
m ostrará escurecido secundário a oxidação ácida e 
enzimática do material.

O objetivo primário do tratamento do bezoar é sua re
moção e prevenção de sua recorrência. Ambos dependem 
do tipo de bezoar envolvido. Embora tentativas de contro
le da doença  a trav és de tra tam en to s c lín ico s e 
endoscópicos sejam realizados, particularm ente para 
fitobezoares, no caso do tricobezoar e na síndrome de
Rapunzel o tratamento é sempre cirúrgico.      No presente 
estudo, uma vez diagnosticado através de endoscopia di
gestiva alta, o paciente foi encaminhado para tratamento 
cirúrgico.

O tipo de operação nos casos não complicados pode 
ser feito por fragmentação e ordenha do bezoar alé o ceco 
ou a retirada completa do bezoar por gastrotomia ou
enterotomia. Concluímos ser o tricobezoar causa in- 
comum de obstrução intestinal e o tratamento cirúrgico 
deve ser instituído nestas situações.

CONCLUSÃO

Tricobezoar é  uma causa rara de obstrução intestinal e a 
remoção cirúrgica é o tratamento de escolha
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ABSTRACT - Background - Trichobezoars are foreign bodies composed of hair and fibers impacted in the stomach or 
intestine of humans and certain animais. They are more common in children and adolescents. In most cases they are 
present in the stomach and, only rarely reaching the small intestine. Trichobezoars are rare cause o f small bowel 
obstruction. Case Report - The present study is to report a case of small bowel obstruction due to trichobezoar 
underwent to surgical management. A 16-year-old man admitted for evaluation o f constant epigastric pain, nausea and 
vomiting specially after meals. Plain x-rays of the abdomen showed a nonspecific pattern. The patient underwent upper 
endoscopy wich showed a large trichobezoar occupying a major part of the stomach, with extension to the duodenum. 
Results - Laparotomy and gastrotomy revealed the trichobezoar in the stomach and proximal  jejunum, that was removed. 
Postoperatively, the patient did well and was discharge uneventful. Conclusion - Tricobezoar is a rare cause of small 
bowel obstruction and surgical removal is the treatment of choice.

HEADINGS- - Bezoar. Intestinal obstruction.
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