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ARTIGO  ORIGINAL

Corpos estranhos de orelha externa em Hospital-Escola:
prevalência e remoção apropriada.

External ear foreign bodies in a School Hospital:
its prevalence and convenient removal.
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Resumo

Objetivo: Quantificar a incidência de pacientes
com corpo estranho em orelha externa em Hospital-
Escola e avaliar as possíveis complicações associadas
à sua remoção. Introdução: Corpo estranho em orelha
externa é uma ocorrência freqüente em Pronto-Socorro,
geralmente benigna, contudo pode ter como
conseqüência complicações traumáticas e infecciosas.
Casuística e Método: Foram incluídos 105 pacientes,
atendidos entre maio de 2001 e abril de 2002 no
Ambulatório do Serviço de Otorrinolaringologia do
DIR-IV, Hospital-Escola da Faculdade de Medicina de
Jundiaí. O estudo realizado foi clínico prospectivo,
avaliando-se a idade, o sexo, a natureza dos corpos
estranhos, os diversos instrumentais mais adequados
para a retirada de cada tipo de corpo estranho, as
complicações ocorridas para sua retirada e a
necessidade ou não de auxílio anestésico para
contenção do paciente por ocasião de sua remoção.

Resultados: A idade variou de 1 a 62 anos, sendo que
63 pacientes (62%) apresentavam idade inferior a 14
anos. Não houve diferença estatística entre os sexos.
Uma grande variedade de corpos estranhos foram
encontrados, sendo os insetos os mais freqüentes. Como
complicações foram registrados 10 casos de laceração
de conduto, cinco de otite externa e um de perfuração
da membrana timpânica. Foi necessária uma
intervenção anestésica em quatro pacientes.
Conclusão: A presença de corpo estranho em orelha,
apesar de ser considerada uma ocorrência simples e
corriqueira, pode evoluir para importantes
complicações se não for efetuada a sua remoção
adequada e de maneira menos traumática possível.

Summary

Aim: Quantify the incidence of patients with
strange object into external auditory canal in a School
Hospital and evaluate possible complications allied to
its remotion. Introdution: Foreign objects located into
the external auditory canals are frequent occurrences in
first-aid clinics, commonly benign, but they can cause
traumatic and infectious complications. Casuistic and
Method: There were included 105 patients attended
between may 2001 and april 2002 in the ambulatory of
Otolaryngology of DIR-IV, the School Hospital of
Faculdade de Medicina de Jundiaí. It was realized a
clinical and prospective study evaluating age, sex, nature
of the foreign bodies, most convenient instruments for
removal of their different types, the complications occured
and the necessity or not of anesthetic aid for contention
of the patient during its removal. Results: Age varied from
1 to 62 years old, 63 pacientes (62%) with age inferior to
14 years old. There was no statistical difference related
to sex. A great variety of foreign bodies were encountered
and the insects were the most frequent. As complications
there were registered 10 cases of laceration of the external
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auditory canal, five cases of external otitis and one of
timpanic membrane perforation. It was necessary an
anesthetic intervention in four pacients. Conclusion: The
presence of foreign body into external ear, in spite of being
considered a simple and current occurrence, can develop
to important complications if it�s not realized as adequate
and less traumatic remotion as possible.

Introdução

A presença de corpo estranho (CE) em orelha é
uma queixa comum em Pronto-Socorro. Embora o
procedimento de retirada pareça ser de fácil realização,
pode apresentar algum grau de  morbidade. Os sintomas
podem incluir: otalgia, otorréia, hipoacusia, otorragia
e irritabilidade(1,2). Podem ocorrer iatrogenias se a
remoção for realizada de forma inadequada. Entre as
complicações da presença de CE em ouvido estão o
trauma da pele do conduto, hematoma, otite externa,
otite média, perfuração da membrana timpânica (MT),
paralisia do nervo facial(1,2). Uma grande variedade de
CE pode ser encontrada na orelha externa. A incidência
de CE é mais alta em crianças1 porém também é comum
em adultos. A contenção ou o uso da anestesia geral às
vezes se torna necessária em casos selecionados, como
por exemplo para pacientes não cooperantes(1,3). O
objetivo deste estudo é analisar a incidência de
pacientes portadores de CE em orelha externa, sua
variedade e discutir as formas de abordagem adequada
para sua remoção evitando, dessa forma, complicações
secundárias e iatrogenias.

Casuística e Método

Foi realizado um estudo clínico retrospectivo
em pacientes atendidos no período de maio de 2001 a
abril de 2002 no Ambulatório de Otorrinolaringologia
do DIR-IV- Franco da Rocha, Hospital da Faculdade
de Medicina de Jundiaí. Das 4955 consultas de Pronto-
Atendimento (emergências e primeiras consultas)
realizadas nesse período, foram identificados corpos
estranhos nas orelhas externas de 102 pacientes. Foram
anotadas para análise posterior a idade, o sexo, a
natureza do CE, o tempo de permanência, as
complicações, os eventuais tratamentos prévios e a
necessidade ou não do auxílio do anestesista. Foram
excluídos os portadores de rolhas de cerúmen, os casos
de miíase e pacientes que afirmaram que a presença de
CE foi descartada na otoscopia. A grande maioria dos
pacientes foi encaminhada por médicos dos Postos de
Saúde da região. Os demais procuraram diretamente
assistência especializada em nosso serviço. Alguns CE
foram encontrados ocasionalmente, em pacientes
assintomáticos, durante exame otorrinolaringológico
de rotina. Diversos instrumentais foram utilizados para
a retirada de diferentes tipos de corpo estranho,
evitando-se o uso de pinças e micropinças do tipo jacaré

para corpos estranhos de difícil apreensão e dando-se
preferência para microganchos e aspirador.

Resultados

Foram identificados 105 corpos estranhos nas
orelhas externas de 102 pacientes. A incidência de
pacientes com CE  foi de 2,4 % no intervalo de tempo
incluído na pesquisa. A idade variou de 1 a 62 anos, com
média de idade de 14,8 anos. Sessenta e três casos (62%)
eram crianças com idade inferior a 14 anos (Gráfico 1) e
38% tinham idade superior a essa . Cinqüenta e sete
(44%) pacientes eram  do sexo masculino e 45 (56%) do
sexo feminino (Gráfico 2). Apenas três pacientes
apresentavam CE bilateralmente. Do total de casos, 62
pacientes (61%) procuraram atendimento nas primeiras
24 horas. Em três casos (2,9%) os corpos estranhos foram
identificados e removidos somente após 30 dias de acordo
com informação dos pacientes ou familiares. Em cinco
(4,9%) pacientes a descoberta foi ocasional. Apenas 10
pacientes (9,8%) sofreram tentativas prévias de remoção,
por médicos ou  familiares, todos sem morbidade
associada. Em 10 casos ocorreu laceração de conduto,
pela introdução do CE ou no momento da extração. Foi
diagnosticada otite externa em 5 pacientes. Um paciente
apresentou perfuração da membrana timpânica (Gráfico
3). Para quatro crianças foi necessária intervenção
anestésica. A tabela 1 mostra a variedade dos corpos
estranhos encontrada nesta pesquisa.

Gráfico 1 � Faixa etária dos pacientes incluídos.

Gráfico 2 � Distribuição dos pacientes por sexo.
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Gráfico 3 � Número de orelhas que apresentaram
complicações após a remoção de 105 corpos estranhos
de 102 pacientes.

Tabela 1 - Variedade dos corpos estranhos removidos
das orelhas externas de 102 pacientes.

Discussão

Em nosso estudo  38% dos pacientes tinham mais
que 14 anos de idade. Este valor deve-se em parte à
população psiquiátrica (internados) e presidiária à
qual prestamos atendimento médico, explicando a
grande parcela de pacientes adultos com corpos
estranhos incluídos nesta pesquisa. Não houve
diferença estatística entre os sexos. Entre os tipos de
CE relatados em nossa estatística o grupo dos insetos
foi o mais encontrado (n=25).

Nos três casos de CE bilateral (crianças) apenas
um paciente apresentava CE da mesma natureza. Em
crianças sempre devemos realizar exame no outro
ouvido contralateral e em fossas nasais, pois é freqüente
nesta faixa etária corpos estranhos em outras
cavidades(1). A curiosidade de explorar os orifícios do
corpo, hábito ou prurido e irritabilidade devido a
doença otológica têm sido os motivos relacionados à
introdução do  CE(4,5,6) .

Os casos de descoberta acidental em pacientes
assintomáticos ocorreram em virtude do exame

otorrinolaringológico completo que é realizado
rotineiramente no nosso serviço.

Em virtude do DIR-IV ser referência em
otorrinolaringologia na região, a grande maioria dos
casos foi encaminhada de forma precoce  e sem
manipulação prévia, fato que diminuiu a incidência de
complicações. Entre elas tivemos apenas um caso de
perfuração de membrana timpânica pelo CE e nenhum
caso devido à sua remoção.

A retirada de corpo estranho do ouvido se trata,
geralmente, de um procedimento simples  desde que
realizada por profissionais treinados e que disponham
de material adequado. Diversos instrumentais foram e
devem ser utilizados para a retirada de diferentes tipos
de corpo estranho, evitando-se micropinças do tipo
Hartmann e pinças jacaré delicadas para corpos
estranhos de difícil apreensão e dando-se preferência
para microganchos e aspirador(7). Algumas vezes usa-
se seringa para lavagem otológica e na literatura cita-
se até mesmo o uso de silicone(8) e super-cola(2), sendo
que estes dois últimos não fazem parte de nosso arsenal
terapêutico.

O uso da contenção física e no insucesso desta,
da anestesia geral, às vezes é necessária em pacientes
que não colaboram, como é o caso de algumas crianças
de baixa idade e deficientes mentais.

A otoscopia  nos revela a natureza do corpo
estranho, suas dimensões, a proximidade da membrana
timpânica e as possíveis complicações já ocorridas. A
visibilização da membrana timpânica é importante
principalmente quando há objetos ocupando mais que
2/3 do conduto auditivo externo ou objetos
pontiagudos. Sempre que um microscópio estiver
disponível este deve ser usado, diminuindo dessa forma
as chances de complicações como perfuração de
membrana timpânica ou laceração da pele do conduto.
Caso existam estas complicações, está indicado o uso
de gotas antibióticas otológicas para evitar infecção
secundária. Se houver perfuração de membrana
timpânica o seguimento otoscópico e audiométrico se
torna obrigatório. Caso surjam durante o
acompanhamento  sintomas como vertigem e perda
neurossensorial progressiva deveremos pensar em
acometimento  coclear(9) concomitante.

Alguns corpos estranhos merecem uma atenção
especial, como é o caso das baterias alcalinas e dos CE
animados. A bateria alcalina, geralmente usada em
relógios, pode causar necrose de liqüefação na área
circunjacente transformando-se, desse modo, em uma
emergência(1, 2, 3, 10). Nesses casos, jamais deve ser
realizada lavagem auricular. Deve-se instituir
rapidamente limpeza local e uso de antibióticos(8).
Corpos estranhos como baratas e outros insetos são
comuns, principalmente em áreas socialmente carentes.
Eles causam um forte estresse emocional no paciente
quando permanecem vivos no interior da orelha. Dessa
forma devemos logo imobilizá-los ou matá-los. Nesses

Corpos Estranhos
Tipo
Barata
Outros insetos
Algodão
Esfera de plástico
Feijão
Semente
Ponta de lápis
Pedrisco
Papel
Fragmento de planta
Conta de colar
Tarraxa de brinco
Grama
Canudo plástico
Impossível de ser determinado

Total

n
8

17
13
11
10
10
8
6
6
4
3
2
2
2
3

105
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casos podemos fazer uso de lidocaína ou  óleo
mineral(2,3), seguida da retirada total ou residual, que
pode ser feita  com lavagem auricular ou com
instrumentais específicos dependendo da natureza do
CE. Sob visão microscópica teremos a certeza de não
haver resquícios de partes do inseto, causa comum de
otite externa subseqüente(3).

Corpos estranhos hidrófilos, como feijão por
exemplo, não devem ser retirados com lavagem
auricular(3) sob o risco de insucesso e posterior aumento
do diâmetro do CE, dificultando  a retirada e elevando
o risco de complicações. Lembrar  que a junção ósteo-
cartilaginosa é um importante ponto de estreitamento
do conduto, podendo haver impactação neste local.

O encaminhamento  para o otorrinolaringolo-
gista, portanto, deve ser indicado em casos de falta de
instrumentais apropriados, pacientes não cooperantes,
tentativa de remoção sem sucesso, lesão do conduto ou
da membrana timpânica, infecção associada, objetos
volumosos e/ou pontiagudos, insetos e baterias
alcalinas(3). A remoção com o auxílio da anestesia geral
é indicada em pacientes não cooperantes (caso a
contenção física não seja bem sucedida) e para casos
selecionados de lesão do conduto e/ou da membrana
timpânica(3).

Conclusão

    A retirada de corpos estranhos de orelhas é
um procedimento geralmente simples e comum em
Pronto-Socorro. Entretanto, pode haver uma
morbidade associada quando os profissionais não
dispõem de instrumental adequado, treinamento prévio
e cooperação por parte do paciente, para que seja
efetuada a sua remoção de maneira mais adequada e
menos traumática possível. As complicações

geralmente são infecciosas. Sempre que possível, o
procedimento de remoção deve ser realizado com
auxílio da microscopia para melhor visibilização e sob
contenção, sedação ou anestesia geral quando
necessária, diminuindo assim a incidência de
complicações.

Referências Bibliográficas

1. DUBOIS, M; FRANÇOIS, M; HAMRIOUI, R - Corps
étrangers de l�oreille: à propos d�une série de 40 cas.
Arch Pédiatr, 1998;5:970-3.
2. BRESLER, K & SHELTON, C - Ear Foreign-Body
removal: a review of 98 consecutive cases.
Laryngoscope, 1993;103:367-70.
3. ANSLEY, JF & CUNNINGHAM, MJ - Treatment of
Aural Foreign Bodies in Children. Pediatrics,
1998;101:638-41.
4. DAS, SK - Aetiological Evaluation of Foreign Bodies
in the Ear and Nose. J Laryngol Otol, 1984;98:989-91.
5. HOGG, RP; CORCORAN, M; ALAN, P.J - Long-term
morbity from Pope Ear Wicks. J R Soc Med, 1998;91:
649-50.
6. SHAH, JH - Aural Foreign body. J Laryngol Otol,
1977;91:633-5.
7. MORRIS, MS - New Device for Foreign Body Removal.
Laryngoscope, 1984;94:980.
8. RAZ, S; STASSEN, R; HILDING, D - Impression
Materials for Removal of Aural Foreign Bodies. Ann
Otol Rhinol laryngol, 1977;86:396-9.
9. KISKADDON, RM & SASAKI, CT - Middle Ear
Foreign Body: A Hearing Aid Complication. Arch
Otolaryngol, 1983;109:778-9.
10. CAPO, JM & LUCENTE, FE - Alkaline Battery
Foreign Bodies of the Ear and Nose. Arch Otolaryngol
Head Neck Surg, 1986;112:562-3.

Dórea, P. S. T. � Corpos estranhos de orelha externa em Hospital-Escola: prevalência ...

Revista Perspectivas Médicas, 13(1): 18-21, jan/jun 2002.


