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ARTIGO ORIGINAL
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RESUMO 
Os autores desenharam este estudo para 

avaliar se a força de atração do campo magnético é 

mantida dentro do organismo de ratos. Cada um dos 

vinte ratos deste estudo foi submetido à inserção de 

uma agulha de fio de polipropileno seis zeros e 

também à inserção de um magneto a dois 

centímetros de distância da agulha e em posição 

mais alta em relação à agulha. A posição da agulha e 

do magneto foi verificada através de exame 

radiológico 30 dias após o procedimento. Quatro 

animais foram excluídos do estudo, três porque 

morreram antes de completar um mês do 

procedimento e um animal porque houve migração 

caudal do magneto. A atração da agulha pelo 

magneto foi completa em 68,75% dos animais (11 em 

16 ratos). Os resultados deste estudo sugerem que o 

campo magnético permanece no meio orgânico e é 

suficiente para atrair objetos metálicos. Estas 

informações podem servir de subsidio para testar a 

utilização da força magnética para atrair objetos 

metálicos esquecidos em regiões do corpo humano 

que ofereçam menor risco se comparado a um ato 

cirúrgico para sua retirada.

ABSTRACT
The authors have drawn this study to evaluate if 

the attraction force of the magnetic field is 

maintained inside the organism of rats. Each one of 

the twenty rats of this study was submitted to 

insertion of a six zero propylene needle and also a 

magnet two centimeters distant from the needle and 

in a position more elevated than the needle. The 

position of the needle and the magnet was checked 

through a radiographic exam 30 days after the 

procedure. Four animals were excluded of this study, 

three of them died before completing one month from 

the procedure and one animal was excluded due to a 

caudal migration of the magnet. The needle 

attraction by the magnet was integral in 68.75% of 

the animals (11 out of 16 rats). The results of this 

study suggest that the magnetic field is maintained in 

organic medium and it is sufficient to attract metallic 

objects. Such information can be an useful subsidy to 

test the use of magnetic force to attract metallic 

objects forgotten in to regions of the human body 

which have lower risk comparing with surgical act to 

extract it.

Utilização da força magnética para atrair objetos metálicos inseridos em ratos. 

Using magnetic force to attract metal objects inserted in rats. 
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INTRODUÇÃO
O esquecimento de objetos dentro do corpo 

durante operações é infrequente, mas é um erro 

médico com potencial risco para o paciente e com 
1

consequências jurídicas sérias . A literatura sobre o 

assunto estima que em operações intra-abdominais 

ocorra esquecimento de objetos estranhos na 

proporção de 1:1000 a 1:1500 operações, embora a 

maioria desses corpos estranhos seja de compressas 

e gases, a segunda categoria mais frequente é a de 
(1,2)

instrumentos metálicos . Além disso, há a 

possibilidade de penetração de objetos metálicos no 

corpo decorrente de acidentes ou por introdução 

voluntária como no caso de crianças e pessoas com 

distúrbios psiquiátricos. Na maioria desses casos, a 

solução é a retirada do objeto estranho através de 
3,4,5operações quase sempre de grande porte . 

Existem poucos estudos demonstrando o uso da 

força magnética em medicina e cirurgia. Diante 

dessa situação, há interesse em se testar a hipótese 

da retirada de corpos estranhos metálicos com o 

auxílio da força magnética. Os autores desenharam 

este estudo com o objetivo de avaliar a possibilidade 

de atrair agulhas de fio cirúrgico inseridas no corpo 

de ratos com o uso de magneto. 

MATERIAIS E MÉTODOS
Foram utilizados 20 ratos adultos da linhagem 

Wistar. Utilizou-se fragmentos magnéticos 

N35/NdFeB/35MGOe, (Super-imãs, Jundiaí, SP). 

Os fragmentos magnéticos são compostos do metal 

Neodímio, medidas de 11,5 x 1,5mm e formato de 

pastilhas cilíndricas. Foram usadas agulhas de fio 

d e  p o l i p r o p i l e n o  n .  6 . 0  ( P r o l e n e ®  

Johnson&Johnson, S. José dos Campos, SP) 

inseridas na região do apêndice xifóide sob o 

músculo reto abdominal e o magneto foi inserido 

entre as lâminas dos músculos oblíquos na parede 

abdominal, distante 20 mm do local de inserção da 

agulha do fio de polipropileno. A escolha do local do 

implante do magneto visou que ele ficasse em um 

plano 10mm mais elevado do que a agulha de modo 

que,  para constatação da atração magnética, a 

força magnética tivesse que vencer a força da 

gravidade (Figura 1).

Anestesia dos animais: Acepromazina 1% 

(Acepran®, Univet, São Paulo), 10mg/ml, na dose 

de 0,01ml/Kg intramuscular e tiletamina-zolazepan 

(Zoletil®, Virbac, São Paulo) na dosagem de 

10ml/Kg, intramuscular. Em seguida a tricotomia foi 

realizada e a operação teve início.  Procedimento 

operatório: os animais foram posicionados em 

decúbito lateral esquerdo e o procedimento foi 

conduzido de maneira asséptica. Foi realizada uma 

incisão de aproximadamente 5mm  na região da 

fúrcula esternal e por divulsão foi atingida a região 

sob o músculo reto abdominal direito e foi inserida a 

agulha nesse local. Outra incisão de 5mm foi 

realizada na região do flanco esquerdo do animal e 

por divulsão foi encontrado o espaço entre as 

lâminas dos músculos oblíquos externo e interno, 

onde foi inserido o magneto.  
 Controle da posição dos objetos metálicos: 

Foram realizados exames radiológicos nos animais, 

30 dias após o procedimento. Todos os exames 

radiológicos foram feitos na posição de decúbito 

dorsal e decúbito lateral esquerdo. A Figura 2 

mostra o exame radiológico de um dos animais 30 

dias após o procedimento de inserção de agulha e 

magneto, demonstrando a atração da agulha.
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Figura 1: Representação esquemática mostrando o posicionamento da 
agulha e do magneto a 20mm de distância da agulha e em uma posição 
mais alta que a agulha (10mm); se a agulha fosse colocada em uma 
posição mais alta que o magneto a aproximação com este poderia ser 
influenciada pela força da gravidade.
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Estatística: Os dados foram estudados através 

de frequências absolutas (n) e relativas (%), média ± 

desvio-padrão. Para a prevalência avaliada, foi 

calculado valor p (quando diferente de zero foi 

considerado significativo), através do teste Z para 

proporções, e seu intervalo de confiança foi 

considerado de 95%. 
O software utilizado para análise foi o SAS 

versão 9.2 e o nível de significância foi assumido em 

5% (p < 0,05). 

RESULTADOS
O peso médio dos ratos estudados foi de 

344,7±43,2g. No período pós-operatório, três 

animais morreram e em apenas um deles foi possível 

verificar através de exploração operatória a 

posição dos objetos metálicos, e neste caso, foi 

constatado que a agulha foi atraída completamente 

pelo magneto. Entretanto, este animal não foi 

computado como pertencente ao grupo em que 

houve atração da agulha pelo magneto, porque o 

critério para inclusão neste grupo foi a constatação 

radiológica. Em outro caso, houve migração do 

magneto para a região caudal do animal, alterando 

as condições para conclusões do experimento e 

também foi excluído. Em dois animais, no exame 

radiológico após 30 dias, ocorreu que a agulha não 

foi visualizada, mas para análise estatística esses 

não foram excluídos e sim considerados como 'falha' 

na atração da agulha pelo magneto. 
A Tabela 1 mostra o resultado da atração entre 

os objetos metálicos, baseada na comprovação 

radiológica. Para análise da comprovação de 

atração agulha-magneto foram, então, excluídos 

quatro animais (três que morreram e um em que 

houve uma migração caudal do magneto). 

Para análise estatística foram considerados, 

então, 16 animais sobreviventes e nos quais se pode 

ver radiologicamente, no mínimo, o magneto. Nesse 

grupo de 16 animais, em dois deles não se pode ver a 

agulha, mas ambos entraram como 'falha' na 

atração. Assim, entre os 16 animais, houve 

comprovação de atração da agulha pelo magneto 

em 11 animais (68,75%), com comprovação por 

significância estatística. Todo este estudo foi 

realizado com as normas éticas do CEUA.

DISCUSSÃO
O esquecimento durante as operações de corpos 

estranhos no interior do organismo são sub-

relatados. Além disso, há a ocorrência de objetos 

metálicos que penetram no corpo devido a 

acidentes. Usualmente, a presença de objetos 

metál icos no corpo nem sempre causa 

consequências clínicas imediatas, mas os objetos 

podem migrar para estruturas nobres e causar dor, 

compressão vascular, sintomas neurológicos, 

abscessos estéreis, infecção e, por isso, necessitam 

ser retirados7,8. Objetos metálicos deixados no 

corpo humano podem migrar para estruturas 

anatômicas nobres, como o canal medular e o 

interior do aparelho cardiovascular4,8. 
Dependendo da localização do objeto, podem 

ser necessárias operações maiores, como 

toracotomias7,8 e abordagem de regiões 

anatômicas próximas a estruturas nobres4,8. A 

utilização de magneto para atrair esses objetos de 

áreas de risco poderia evitar operações maiores. 
O uso do magneto em medicina não é inédito, 
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Figura 2: Radiografia feita 30 dias após a inserção de agulha e magneto, 
demonstrando atração da agulha pelo magneto.

                                                           n    % 
ATRAIU TOTALMENTE   11  68,75  

AGULHA NÃO FOI ATRAÍDA 
OU NÃO FOI VISUALIZADA  

 5  31,25  

 
TOTAL                                               16                                                                              100,00                                                                          

 

 

Tabela I – Resultado da atração entre os objetos.
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tendo sido utilizado para retirada de corpos 

metálicos do interior do aparelho digestivo com 

sussesso9. Também o magneto já se mostrou muito 

útil na localização de objetos metálicos no interior 

do corpo humano10. Recentemente o magneto tem 

sido usado para posicionamento mais rápido e 

adequado de sonda nasoenteral em posição pós-

pilórica11. Entretanto, a utilização da força 

magnética para atrair objetos metálicos, exceto por 

via endoscópica, ainda não foi relatada. Neste 

estudo experimental, os autores tiveram que inserir 

o magneto no corpo dos animais, mas, 

hipoteticamente, no ser humano o magneto poderia 

ser apenas atado externamente à superfície do corpo 

para atrair o objeto metálico esquecido.  
Os autores acreditam que podem ser usados 

imãs para atrair corpos metálicos no interior do 

organismo com o objetivo de retirá-los. Neste estudo 

pode-se comprovar forte força de atração agulha-

magneto, pois o formato côncavo da agulha, 

certamente trouxe obstáculos à migração. Além 

disso, o magneto foi colocado em uma posição 10mm 

mais elevada do que a posição da agulha. Fica 

demonstrado, assim, que o campo magnético é 

mantido no espaço corporal dos ratos e que a força 

magnética persiste no meio orgânico. Os resultados 

obtidos neste estudo estimulam a novas pesquisas 

neste assunto.

Houve atração magnética das agulhas 

cirúrgicas, com significância estatística.  Existe 

portanto a possibilidade de atrair agulhas de fio 

cirúrgico inseridas no corpo de ratos com o uso de 

magneto. 

CONCLUSÃO
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