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ELS COSSOS ESTRANYS IGNORATS DE LES VIES
RESPIRATORIES EN LA PRIMERA INFANCIA.

ESQUENMA D'ORIENTACIO DIAGNOSTICA

pel

Dr. Lluis Sure i Medan

Etiolo7ia.--Negligencia dels pares 0 persones que tenen cura
dels infants petits (90 % dels casos). Distraccio, abando del nen
en ]a proximitat de tauletes de cosir o d'altres llocs que continguin
objectes de petites dimensions o perillosos : flavors, agulles, im-
perdibles, botons, medalles, monedes, joguines petites, grans de
sorra, etc. Menjars poc o mal preparats : tria d'ossos, espines
(menys fregiient).

Penetraci(5 en les vies aeries. Simptomes i diagnostic.-Deixant
a part el mecanisme (generalment per aspiracio mes o menys brus-
ca o per deglucio defensiva incorrecta), cal tenir present la simp-
tornatologia. Cos estrany cn to larinx: tos fpus crupal, ronquera
o afonia, sufocacio, tiratge, respiracio sorollosa o de bandereta,
asfixia, cianosi. A vegades disfagia, refus dels aliments. No sol
haver-hi febre. Escassos o nuls periodes de repos simptomatic.
Tendencia a no cedir la tos, l'afon'a, adhuc l'asfixia, especialment
quan l'intrus es bastant gros i es intercordal. La laringoscopia re-
flexe es dificil; en tot cas, emprar l'obre-boques i el depressor
d'Escat. Es preferible la laringoscipia directa, sense anestesia.
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Abans, caldra fer una radiografia anteroposterior una altra de

perfil. La mateixa laringoscopia directa s'utilitzara com a mnetode

d'alliberament del cos estrany . Traqueotomia en casos excepcionals.

Cos estrany de trdquea i bronquis.-Tos espasmodiea , crupoi-

de, veu un poc velada o ncrmal. A vegades, tiratge, cornatge. disp-

nea, respiracio ruda amb sorolls de secrecio o de colpeig brusc.

repetit, com de valvula, per contacte intermitent en la regio sub-
glotica. La tos violenta i l'asfixia momentania, acostumen a pre-
sentar-se per accessos (cos estrany mobible en la traquea). Els

periodes de repos coincide'xen amh I'encallament de l'intrus en un

bronqui. A la Ilarga. pot sobrevenir o persi.,tir tos seca irritativa,

espasmodiea, respiracio asmatiform, acompanyada o no de disp-

nea i cianosi.

Si el cos estrany queda fixat sota les cordes vocals, la tos cru-

po`de, 1'afonia i els atacs de sufocacio es fan mes persistents. Estat

general ordinariament suportable. Poca o nulla febre. La radios-

cbpia, i millor encara 1a radiogra fis en les dues posicions j a indi-

cades, delataran el cos estrany quan sigui opac als raigs X. Pero,

si es transparent, caldra guiar - se per certes dades cliniques i ra-

diologiques : en cas d'obstruccio d'un bronqui en coincidir la pe-

netracio de l'intrus amb el final de la inspiracio' , apareixeran sig-

nes d'atel_ectasia pulnionar, disminucio de 1'expansio toracica del

costat ocluit, major densitat uniforme pulmonar del costat tapat,

contrastant amb un augment de la transparencia del costat lliure,

deguda a enfisema compensador, (lesplaeament dels organs del me-

diasti vers el lloc suspecte; elevacio i gairebe immobilitat de Yom-

bra del diafragma. S; 1'obstruccid cs parcial, els simptomes tenen

semblanca amb els de cos estrany- traqueal i a la pantalla s'obser-

vara transparencia marcada dels dos hemitoraxs, mes accentuada

en el costat malalt per enfisema obstructiu, cor i paret mediastinal

dirigits cap el costat normal, diafragma abaixat si he mobible.

Quan els signes clinics i radiolog'cs varien d'un costat a l'altre,

indiquen mobilitat del cos estrany que es desplaca de bronqui. Vo

emprar en els hens petits els mitfans de constrast (lipiol, iodipina).

En casos de febre i altres complicacions el ('agnostic pot oferir

serioses dificultats.

Si les (lades radiologiques son dubtoses, pero hi ha signes cli-

nics molt probables de I'existencia del cos estrany, caldra fer la

traqueo-broncoscopia directa, que no solament servira per als efec-
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tes diagnostics la major part de vegades, sing, tambe, al tracta-

ment all.berador, molt sovint curatiu.

Conclusio final.-Pensar sempre en la penetracio d'un cos es-
trany ignorat , en les vies respiratories d'un infant petit, quan els
antecedents i la simptomatologia no corresponen clarament als d'a-
feccions espasmodiques, laringitis estridulosa, espasme glotic, crup,
coquelutxe, adenopaties intratoraciques , bronquitis, neumonia, ve-
getacions adenoides , etc. Fer sempre radiografia en tot cas suspec-
te. Reservar la laringo -traqueo-broncoscopia directa a l'especialis-
ta, o a l'endoscopista ben entrenat.


