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Resumo

A ingestão de corpo estranho (CE) é uma queixa comum 

nos atendimentos de urgência. A maioria dos corpos 

estranhos pode ser removida sem maiores consequên-

cias. Porém, dependendo do tipo de corpo estranho, ou se 

houver impactação, as complicações podem ser fatais se 

não adequadamente tratadas. Neste contexto, o estudo 

tem como objetivo identifi car a incidência de complica-

ções por ingestão de corpo estranho nas crianças aten-

didas no Hospital e Pronto-Socorro da Criança Zona 

Leste, Manaus (AM), durante o período de julho/2010 a 

junho/2011, por meio de um estudo retrospectivo obser-

vacional, com revisão de prontuários dos pacientes que 

realizaram endoscopia digestiva alta por ingesta de corpo 

estranho no período citado. Dos 167 exames realizados, 

102 (61,08%) foram no sexo masculino; a faixa etária mais 

encontrada foi a dos menores de três anos, com 92 casos 

(55,09%). Houve apenas três casos de cirurgia (1,79%), 

comprovando que o exame endoscópico é efi caz na 

maioria dos casos de ingesta de CE.

Unitermos: Corpos Estranhos, Endoscopia Gastroin-

testinal, Esôfago. 

Summary

Ingestion of foreign body is a commom complaint in the 

emergency room. Most foreign bodies can be removied 

without major consequences. However, depending on the 

type of foreign body or IF were impaction, the complica-

tions can be fatal IF not properly treated. In this context, 

the study aims to identify the incidence of complications 

for foreign body ingestion in children treated in Hospital 

Emergency Room and children’s East Zone, Manaus/AM, 

during July/2010 – June/2011 through a retrospective 

observacional chart review of patients Who underwent 

upper mentioned period. Of the 167 tests, 102 (61.08%) 

were in males, the age group most frequently found 

was the smallest of three years with 92 cases (55.09%). 

There were only three cases of surgery (1.79%), proving 

that endoscopy is effective in most cases of foreign body 

ingestion.

Keywords: Foreign Bodies, Gastrointestinal Endoscpy, 

Esophageal
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Estudo retrospectivo da incidência de complicações por ingestão de corpo estranho,
analisado por endoscopia digestiva alta no maior pronto-socorro infantil do estado do Amazonas

Introdução
A ingestão de corpo estranho pode ser acidental (mais 

comum) ou intencional, sendo dividida em 4 categorias de 

pacientes: (a) crianças; (b) pessoas com defi ciência mental; 

(c) adultos com comportamento sexual incomum; e (d) 

adultos ou crianças “normais”, com predisposição a situações 

de problemas (abuso de drogas, presidiários, crianças em 

abuso sexual). A maioria destes casos ocorre na população 

pediátrica, principalmente em crianças menores de 3 anos 

de idade.1-5

As crianças, por serem predispostas a explorar os orifícios 

do corpo somado à fase oral ou por falta de cuidado por 

parte dos adultos, compõem uma população particularmente 

predisposta a introduzir os mais diversos objetos no ouvido, 

nariz e trato digestivo.

Estes pacientes normalmente ainda não possuem os meca-

nismos de proteção do trato aerodigestivo totalmente desen-

volvidos (dentes molares não eruptos, mecanismos neuro-

musculares de deglutição imaturos, incapacidade de realizar 

sozinhos a higiene nasal), o que motiva maior preocupação 

por parte do médico frente a um caso de corpo estranho em 

criança.6,7

Mais de 80% dos corpos estranhos (CE) ingeridos passam 

através do trato gastrointestinal (TGI) sem maiores intercor-

rências, ocasionando apenas graus variáveis de desconforto. 

As complicações decorrentes da sua ingestão estão ligadas 

ao tipo de CE, localização e duração da impactação, sendo 

que objetos maiores que 6,5 cm e de formato pontiagudo são 

os mais comumente implicados em perfuração.2,8,9

O tipo de CE mais comum é a moeda,1,2,10-13 seguido de frag-

mento de alimentos, pedaços de brinquedos, anéis, baterias, 

vidros, palitos, etc. Embora a maioria dos corpos estranhos 

possa ser removida sem maiores consequências, há inúmeros 

relatos na literatura a respeito de casos de complicações, quer 

pela própria natureza ou localização do corpo estranho, como 

as baterias alcalinas utilizadas em equipamentos eletrônicos 

que geram necrose local, podendo levar a perfurações de 

septo nasal, conduto auditivo externo ou esôfago.6,10

Dor abdominal, sensação de plenitude, náuseas e vômitos, 

anorexia e perda de peso ocorrem, principalmente, nos casos 

que evoluem para obstrução pilórica. Sinais de obstrução do 

intestino delgado, apendicite aguda e diverticulite de Meckel 

são complicações que também podem ser observadas.5,7,10 

Crianças com CE no esôfago podem apresentar sintomas, 

principalmente respiratórios, e não relatarem uma história 

de ingestão de CE. Estridor, sibilos e pneumonia podem 

ser sequelas de um CE ingerido, impactado na hipofaringe, 

esôfago ou árvore respiratória.5

O esôfago é a víscera que mais comumente sofre de 

obstrução por um CE e, consequentemente, o de maior índice 

de perfuração por causa de seus estreitamentos anatômicos. 

O segundo local mais frequente de impactação é a região 

ileocecal, seguida do duodeno e jejuno proximal.1,5,7,12,13

A radiografi a simples de coluna cervical, tórax ou abdome 

é indicada já que a maioria dos CE é radiopaca, podendo 

ser facilmente comprovada por estes exames. Objetos 

transparentes, como espinhas de peixe, podem ser diag-

nosticados por endoscopia ou por um estudo radiológico 

contrastado.2,3,5,7,10

A conduta terapêutica preferencial é a retirada endoscópica, 

logo que se tenha a suspeita da ingesta de CE pois, quando 

localizado no esôfago, a retirada é melhor.

O tratamento cirúrgico deve ser indicado quando o tamanho 

ou a multiplicidade do objeto contraindicar o procedimento 

endoscópico, quando houver falta de progressão do CE pelo 

TGI e, ainda, na presença de complicações como perfuração, 

obstrução e sangramento.2,14

Justificativa
Corpo estranho do trato digestivo alto é uma ocorrência 

frequente, principalmente para os que atuam em atendimento 

de emergência. Apesar da maioria dos CE não necessitar 

de tratamento cirúrgico, as consequências desta ingestão 

podem ser fatais se não adequadamente conduzidos.

Daí a importância de se estudar as complicações deste tipo 

de ingesta para ajudar na elaboração de um sistema de 

educação em saúde para a comunidade, os pacientes e os 

profi ssionais de saúde residentes em Manaus (AM) e dimi-

nuir a incidência destes casos, bem como as complicações 

dos casos fortuitos.

Métodos
Trata-se de um estudo retrospectivo observacional, desen-

volvido a partir da análise dos prontuários dos pacientes 

que realizaram Endoscopia Digestiva Alta (EDA) por ingesta 

de CE no Hospital e Pronto-Socorro da Criança Zona Leste 

(HPSCZL), na cidade de Manaus (AM), no período de julho 

de 2010 a junho de 2011.
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O hospital pertence ao SUS, localizado na zona leste da 

cidade de Manaus (AM), oferecendo assistência hospitalar 

em saúde a pacientes pediátricos. É hospital de referência 

em atendimentos de Urgência/Emergência pediátrica. Os 

exames foram realizados por um único médico endosco-

pista.

No estudo, foram analisados todos os prontuários das 

crianças internadas no HPSCZL, que realizaram EDA 

por ingestão de corpo estranho (solicitados por parecer 

médico), no período de julho de 2010 a junho de 2011.

A análise dos prontuários foi realizada em janeiro e feve-

reiro de 2012, por intermédio do número de registro no livro 

de cirurgia por realização de EDA; não foram incluídos na 

pesquisa os que realizaram EDA por outro motivo.

Dados demográfi cos, clínicos e de evolução de cada 

paciente foram coletados dos registros contidos nos pron-

tuários (instrumento de coleta de dados) dos pacientes que 

realizaram EDA por ingesta de CE. 

Os resultados deste estudo foram interpretados através de 

porcentagem e apresentados em forma de gráfi cos e tabelas 

construídos no Microsoft Offi ce Excel® (versão 2007). O 

projeto de pesquisa foi submetido à análise do CEP-FHAJ  

através do parecer no. 037/11. Quanto ao consentimento 

dos pacientes, não foi aplicável pois os dados foram cole-

tados de forma retrospectiva. Não haverá divulgação do 

nome dos pacientes.

Resultados
De julho de 2010 a junho de 2011, foram realizadas 167 EDA 

por ingesta de CE no HPSCZL. Dos corpos estranhos encon-

trados, a moeda foi a mais frequente, seguido pela espinha de 

peixe. Outros CE foram encontrados em menor número, como 

botão, brinco, bateria, osso, prego. Somente três pacientes 

que ingeriram CE foram submetidos à cirurgia (1,79%). 

Dos 167 exames realizados, 102 (61,80%) foram no sexo 

masculino e 65 (38,20%) no feminino. Os meses em que 

houve maior incidência de EDA foram janeiro/2011 (17,36%) 

e dezembro/2010 (11,97%). 

A distribuição segundo a faixa etária é apresentada na tabela 

1. A idade dos pacientes variou de 6 meses a 13 anos. 

As crianças de zero a três anos representaram 92 casos 

(55,09%). Entre quatro e seis anos, houve 40 casos (23,95%); 

de sete a nove anos, 15 casos (8,98%) e 20 casos (11,98%) 

nos maiores de nove anos.
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Faixa Etária

Tabela 1: Distribuição de EDA segundo a faixa etária de julho/2010 a junho/2011

0-3 anos 4-6 anos 7-9 anos > 9 anos

Julho/2010 15 7 4 1 3

Agosto/2010 17 13 4 0 0

Setembro/2010 16 7 7 1 1

Outubro/2010 15 7 4 1 3

Novembro/2010 8 4 3 0 1

Dezembro/2010 20 11 6 2 1

Janeiro/2011 29 16 7 5 1

Fevereiro/2011 6 3 2 1 0

Março/2011 15 10 0 2 3

Abril/2011 8 5 1 1 1

Maio/2011 9 5 1 0 3

Junho/2011 9 4 1 1 3

TOTAL 167 92 40 15 20

Mês/Ano No. EDA
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Discussão

Houve um grande número de crianças que realizou EDA 

por ingestão de CE. O número de atendimentos com soli-

citação de parecer da EDA foi ainda maior mas, na hora 

da realização, o paciente não se encontrava no hospital, 

ou por evasão ou por transferência para outros centros. 

Isso mostra que todos os profi ssionais que trabalham na 

urgência e emergência devem estar preparados para esse 

tipo de atendimento.

De acordo com a literatura mundial, o CE mais encontrado 

foi a moeda.1-3,10-13 Este fato demonstra que as crianças só 

devem ter acesso a objetos adequados à sua faixa etária, 

pois, de acordo com o observado por nós e outros autores, 

peças de brinquedo não vêm sendo encontradas como CE 

em crianças.6

Algumas EDA realizadas tiveram achados normais, apesar 

do relato da ingesta de objetos. Isso comprova que a 

maioria dos CE passa pelo trato digestório sem maiores 

consequências. Em cerca de 1% dos casos, faz-se neces-

sária cirurgia.2,3 Nossa pesquisa também mostrou estes 

achados.

Na quase totalidade dos meses do estudo, o sexo mascu-

lino foi o mais incidente na realização de EDA. Já foi citado 

na literatura que há uma antiga crença de que os meninos 

são mais curiosos, aventurando-se em experiências com 

novos objetos.6

Apesar de baterias alcalinas serem objetos potencialmente 

mais perigosos, dos poucos casos encontrados nesse estudo, 

não houve maiores consequências. Como já era conhecido 

na literatura, as crianças menores de cinco anos são as mais 

predispostas à ingestão de corpo estranho.

Conclusão

Este estudo mostrou que o tratamento endoscópico é efi caz 

na maioria dos casos de ingesta de CE, além de que o 

mesmo exame é diagnóstico e terapêutico, com baixa inci-

dência de complicações. Por isso, é tido como método de 

escolha nestes casos. Infelizmente, nem todos os serviços 

de emergência do Sistema Único de Saúde (SUS) contam 

com esse benefício.

Alerta aos pais deve ser intensifi cada para maior atenção 

com as crianças e diminuição dos casos acidentais.
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