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Introdução

Há pouquíssimos dados sobre os resultados de ossiculoplastias em crianças, 
quando comparados aos disponíveis sobre pacientes adultos. Existem poucas 
séries na literatura, e embora grandes, elas relatam os desfechos em pacientes 
adultos e em crianças. Essa falta de informações obriga os otorrinolaringologistas 
pediátricos a extrapolarem experiências ou conhecimentos sobre a população 
adulta para o tratamento das crianças. É difícil saber se ossiculoplastia deve ser 
feita em uma criança. Existem várias opções de tratamento tais como observação 
e adiamento para o reparo, miringoestapediopexia tipo III, reconstrução primária 
ou em estágios, e próteses auditivas ancoradas no osso. O papel dos autoenxertos 
e aloenxertos em crianças também tem como base um número muito limitado de 
dados ou evidências publicadas.

A ossiculoplastia em crianças difere da em adultos de várias maneiras. Em 
primeiro lugar, a causa de base costuma ser uma anomalia congênita ou resultado 
de um colesteatoma, enquanto a OMCS (otite média crônica supurada) costuma 
ter um papel menos importante. Em segundo lugar, as crianças estão em cresci-
mento. No passado atrasava-se o momento de fazer a ossiculoplastia até o início 
da puberdade, mas a audição e a codificação da linguagem durante o período 
crítico do desenvolvimento são muito importantes, e por isso a reconstrução da 
cadeia ossicular nas crianças deve ser abordada de maneira agressiva. 

Infelizmente, os resultados funcionais desse procedimento variam enorme-
mente, talvez devido a resultados técnicos ruins. Dentre as complicações mais 
comuns incluem-se extrusão da prótese ossicular, a recidiva na doença da orelha 
média ou o aparecimento de sintomas vestibulares. As próteses expelidas normal-
mente se deslocam lateralmente e saem da janela oval resultando na deterioração 
da audição. No entanto, em alguns casos após a ossiculoplastia há uma retração 
significativa da membrana timpânica que leva a uma sintomatologia de vertigem 
intratável, pois a prótese é forçada medialmente e pressiona a janela oval. A 
recidiva do colesteatoma na orelha média causa uma deterioração auditiva, e o 
potencial para o aparecimento de doença residual influencia bastante a decisão 
sobre quando fazer o reparo da cadeia ossicular. 

Apesar das complicações potenciais, existem algumas considerações impor-
tantes que o cirurgião pode usar como guia para melhorar a tomada de decisão e 
o resultado funcional da ossiculoplastia pediátrica. A partir dessas considerações 
criamos uma lista com as dez principais regras para o sucesso da operação: (1) 
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certifique-se de que a orelha média está limpa e estável; (2) reconstrua os ossículos 
sob uma membrana timpânica intacta; (3) preferencialmente faça o reparo usando 
um enxerto autólogo; (4) faça uma “barragem funcional” na área onde a bigorna 
vai trabalhar; (5) a presença do estribo é um fator preditivo para o sucesso; (6) use 
enxertos de cartilagem para proteger o tímpano da prótese; (7) se tiver que usar 
uma prótese artificial, o melhor material é o titânio; (8) garanta uma boa estabi-
lidade para a prótese na janela oval usando uma sapata de cartilagem - cartilage 
shoe -; (9) a ruptura traumática da cadeia ossicular tem os melhores resultados 
funcionais; e, (10) deve-se considerar a base do estribo antes de fazer a cirurgia.

Regra	número	1: A reconstrução deve ser feita em uma orelha média limpa e 
estável. 

A	Figura	1 mostra um exemplo de uma TORP (total ossicular replacement 
prosthesis - prótese para reposição ossicular total) de hidroxiapatita colocada 
durante a cirurgia primária de um colesteatoma. A prótese foi expelida e deslocada 
no hipotímpano e há uma recidiva óbvia do colesteatoma. Embora o colesteatoma 
pediátrico não seja necessariamente mais agressivo do que a doença equivalente 
em adultos, ele é contido em um espaço anatômico menor e por isso é mais difí-
cil de erradicar. É especialmente importante evitar a reconstrução protética se a 
orelha média não estiver limpa e estável. A única exceção é para casos em que o 
cirurgião usa a bigorna como autoenxerto. 

Figura	1. TORP colocada durante a cirurgia primária 
e foi expulsa com a recidiva do colesteatoma.

A abordagem para a ossiculo-
plastia em crianças em nosso hos-
pital evoluiu ao longo dos anos. O 
objetivo principal é manter limpo 
e ventilado o espaço da orelha 
média. No passado nossa decisão 
tinha como base a idade da criança 
(Figura	 2), sendo a puberdade a 
linha divisória a partir da qual podía-
mos usar os algoritmos para adultos. 
Se a criança já tivesse passado pela 
puberdade, fazíamos uma segunda 

exploração da orelha média e se não houvesse evidência de doença, podíamos 
nesse momento, fazer a ossiculoplastia. Na presença de sinais de doença, fazía-
mos revisões cirúrgicas de maneira contínua até que a criança estivesse livre de 
doença. Só fazíamos a ossiculoplastia quando a orelha média da criança estivesse 
limpa e estável. Se a criança ainda não tivesse passado pela puberdade, fazíamos 
uma tomografia computadorizada um ano e meio após a cirurgia. Se o espaço da 
orelha média estivesse limpo e livre de doença, a ossiculoplastia era adiada até 
após a puberdade, e revisões cirúrgicas repetidas eram conduzidas para remover 
as recidivas da doença.
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Figura	2. Algoritmo histórico para Ossiculoplastia Pediátrica após Colesteatoma

Nossa abordagem atual (Figura	 3) foi modificada por diversos motivos. 
Em primeiro lugar, muitas vezes a tomografia não detecta a doença. Em segundo 
lugar, esperar um ano e meio para uma segunda exploração da orelha média era 
um intervalo longo demais, permitindo mais tempo para a evolução da doença. 
Em terceiro lugar, o adiamento da cirurgia até o início da puberdade não estava 
baseado em nenhuma evidência sólida. Somos bastante agressivos com a ossi-
culoplastia e, em nossa experiência, conseguimos que o espaço da orelha média 
esteja limpo, quando a criança está entrando na puberdade, e não saindo dela. 
Essencialmente, nós fazemos a reconstrução em qualquer criança que tenha uma 
orelha média limpa e bem ventilada.

Figura	3.	Algoritmo atual para Ossiculoplastia Pediátrica após Colesteatoma

Regra	número	2: Membrana timpânica intacta (Figura	4). 

Figura	4. São apresentadas duas membranas timpânicas intactas. Na figura à esquerda a bigorna está fora 
de alinhamento e, à direita, o processo longo do martelo está alinhado com a TORP da bigorna. 
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Quando se faz uma ossiculoplastia é vital ter a tensão certa na membrana 
timpânica para a estimativa correta do tamanho da prótese e para que ela possa 
ser posicionada adequadamente. A tensão da membrana timpânica é a chave para 
o sucesso da ossiculoplastia. Se um reparo grande da membrana timpânica for 
necessário, e principalmente se o reparo for ficar diretamente sobre a ossiculoplas-
tia, esse reparo deve ser feito em estágios. Uma timpanoplastia feita junto com a 
ossiculoplastia pode não ser capaz de manter a reconstrução ossicular no lugar e 
aumentar· o risco de extrusão. Além disso, o excesso de pressão sobre o enxerto 
da timpanoplastia resultará na ruptura do tímpano. 

No entanto, como em todas as regras, há exceções. Se a perfuração estiver 
suficientemente distante do local pretendido para a reconstrução ossicular, um 
reparo combinado (timpanoplastia e ossiculoplastia) pode ser possível. Outra situ-
ação na qual um reparo concomitante é factível é quando se coloca o martelo em 
linha. O martelo em linha significa que ele está alinhado sobre a superestrutura do 
estribo. Nesse caso, consegue-se tensão através da superfície inferior do martelo. 

Regra	número	3: É melhor usar osso autólogo.
É melhor usar osso autólogo para a reconstrução da cadeia ossicular do que 

uma prótese fabricada, por diversos motivos, dentre os quais: custo mais baixo, 
incorporação mais eficiente à orelha média e o fato do osso autólogo crescer com 
a criança. A maior desvantagem é o risco de que o osso autólogo contenha alguma 
doença residual o que significaria um maior risco de recidivas. Além disso, em 
alguns casos o osso autólogo não possui comprimento suficiente para que o reparo 
possa ser completado.

A Figura	5 mostra uma bigorna moldada ao formato ideal para a recons-
trução ossicular. O cirurgião pode optar por esculpir o osso e tentar formar uma 
estrutura pequena e delicada, já que existem próteses disponíveis. As próteses 
ossiculares existentes hoje constituem uma excelente alternativa para o reparo, se 
a bigorna se romper enquanto estiver sendo esculpida.

Figura	5. Prótese autóloga: nesta figura uma TORP autóloga de bigorna foi preparada e posicionada 
sobre uma sapata de cartilagem (que será discutida na regra 8).
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Regra	número	4. Faça uma “barragem funcional” para a bigorna. 
Quando comecei meu treinamento era prática comum implantar a bigorna 

sob a pele ou dentro da cavidade mastóide. A desvantagem óbvia desse passo é 
que poderia ser difícil localizar a bigorna em algum procedimento futuro. Hoje 
tendemos a fazer uma “barragem funcional” da bigorna colocando o auto-enxerto 
em sua posição anatômica normal em cima do estribo. Isso facilita a localização 
da bigorna na posição correta e com mínima exposição em operações subsequen-
tes. Em alguns casos a bigorna chega a funcionar. Nessa situação, se o paciente 
não apresenta evidências de recidiva de doença na orelha média, ele receberá o 
benefício adicional de uma cadeia ossicular intacta sem a necessidade de outros 
procedimentos.

Regra	número	5: A chave para o sucesso é um estribo intacto.
A presença de um estribo intacto é um fator preditivo de que o paciente terá· 

um bom desfecho quanto à audição. O estribo intacto oferece ao cirurgião duas 
opções para reconstrução: a bigorna pode ser removida, moldada para um formato 
ideal e recolocada para a manutenção da continuidade ossicular; ou o cirurgião 
pode retirar a bigorna e fazer uma miringoestapediopexia tipo III, com a mem-
brana timpânica colocada na cabeça do estribo e drapeada sobre o promontório 
(Figura	6).

Figura	6. Miringoestapediopexia Tipo III sobre um estribo intacto

Regra	número	6: Use enxertos de cartilagem.
A incorporação de enxertos de cartilagem é parte importante do processo 

de reconstrução (Figura	7). Os enxertos dão sustentação à membrana timpânica 
e ajudam a prevenir a atelectasia. Eles também servem como mecanismo adicio-
nal para ajudar a reduzir ou eliminar a eliminação da prótese ou do auto-enxerto 
usado no reparo. A cartilagem está prontamente disponível e pode ser coletada 
facilmente do trago ou da concha. Existe uma preocupação comum entre os otor-
rinolaringologistas pediátricos de que a presença de um enxerto de cartilagem 
vai prejudicar a audição das crianças. Segundo nossa experiência, se colocado 
de maneira correta o enxerto de cartilagem é uma ferramenta eficiente que dá 
sustentação à cadeia ossicular reconstruída, sem sacrificar a audição do paciente. 
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Figura	7. Enxerto de cartilagem sobrepondo uma ossiculoplastia em uma criança

Regra	número	7: O melhor material para a prótese é o titânio.
Muitas vezes o cirurgião se depara com pouquíssimo osso autólogo disponí-

vel ou com ossículos erodidos, com comprimento insuficiente, ou quase comple-
tamente destruídos. Nesses casos, a única opção para a ossiculoplastia é fazer a 
reconstrução usando próteses de algum material. Nesses casos o melhor material 
é o titânio. É um metal inerte, biocompatível que permite a integração à orelha 
média; tem massa pequena, permitindo uma boa transmissão do som; é facilmente 
modificado e manipulado para chegar ao tamanho e formato adequados. A soma-
tória dessas características assegura um reparo robusto. A prótese de Kurtz em 
titânio é a que mais usamos em nosso hospital (Figura	8). 
 
Figura	8. TORP de titânio posicionada e com uma sapata de cartilagem fixando-a no centro da janela oval.

Regra	número	8: A sapata de cartilagem - “Cartilage Shoe”.
Infelizmente, a ossiculoplastia pode falhar imediatamente após a conclusão 

da cirurgia caso a prótese sair do lugar. No caso de TORP isso costuma acontecer 
no fechamento quando a base da prótese desliza para fora da janela oval, destruin-
do o reparo antes mesmo de o paciente acordar da anestesia! A sapata de carti-
lagem é uma ferramenta eficaz para estabilizar a prótese, posicionando a cadeia 
ossicular reconstruída diretamente no centro da janela oval (Figura	 8). A base 
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da ossiculoplastia é colocada através de uma sapata de cartilagem para manter o 
posicionamento correto no longo prazo (Figura	5). Embora criada para utilização 
com próteses, a sapata de cartilagem também pode ser usada durante a reconstru-
ção com osso autólogo para proporcionar uma sustentação adicional. Uma sapata 
é confeccionada com cartilagem e com um orifício no meio; a bigorna é colocada 
através do orifício e a sapata de cartilagem é posicionada sobre a janela oval. 

Regra	número	9: As rupturas traumáticas da cadeia ossicular têm os melhores 
resultados.

Embora sejam casos raros, as crianças com ruptura traumática da cadeia 
ossicular (Figura	9) tendem a apresentar os melhores resultados funcionais no 
pós-operatório, após a ossiculoplastia. Essas crianças muitas vezes apresentam 
uma perda auditiva de condução que é transitória, devido à presença de um hemo-
tímpano ou fluído na orelha média. Se a perda auditiva não melhorar em um perí-
odo de observação de seis meses, a criança deve ser levada para a sala de cirurgia 
para uma exploração da orelha média. Esperar mais do que seis meses para a 
resolução da perda auditiva traumática aumenta o risco da formação de cicatrizes 
na orelha média. Se a bigorna for deslocada ela não funcionará adequadamente a 
não ser que o osso seja removido e reposicionado, ou se for feita uma miringoes-
tapediopexia tipo III. Desde que o estribo esteja presente, a criança provavelmente 
voltará a ter uma boa função auditiva (vide a regra número 5). 

 
Figura	9. Essas imagens tomográficas mostram cortes da articulação incudomaleolar onde existe um des-
locamento evidente da articulação na orelha média no lado esquerdo (seta).

Regra	número	10: Deve-se considerar a base do estribo.
A	Figura	10 mostra o vestíbulo e o giro basal da cóclea de aspecto normal 

com a janela oval preenchida por osso. O paciente está com a base do estribo 
fixa e o reparo da cadeia ossicular nesta situação provavelmente não terá sucesso. 
Quando fazemos uma ossiculoplastia normalmente tentamos estimular um refle-
xo da janela redonda para nos certificarmos de que a base do estribo está móvel. 
Palpamos a janela oval com cuidado e observamos o movimento da janela redon-
da em sintonia com os movimentos delicados da base do estribo. Sem esse reflexo, 
provavelmente o paciente não terá benefícios da reconstrução da cadeia ossicular. 
Uma ossiculoplastia feita em um estribo que está com a base fixa pode poten-
cialmente resultar em uma deterioração maior da audição, mas o mais comum 
é o paciente não ter nenhum benefício após a cirurgia. Essas crianças devem ser 
atendidas preferencialmente por cirurgiões que regularmente tratam problemas 



233    IX MANUAL DE OTORRINOLARINGOLOGIA PEDIÁTRICA DA IAPO

como otoesclerose, e que tenham experiência em operações no estribo. Do mesmo 
modo, pacientes com esclerose da orelha média podem apresentar uma base do 
estribo fixa e devem ser tratados com extremo cuidado.

Figura	10. Pode-se suspeitar que a base do estribo está fixa quando houver osso ao longo de toda a janela 
oval na tomografia de alta resolução.

Conclusões
Os resultados funcionais da ossiculoplastia são variáveis, difíceis de prever, 

podem não ser duráveis e dependem de quem faz a operação. É importante con-
siderar as dez regras básicas da reconstrução da cadeia ossicular em crianças ao 
tomar decisões sobre como tratar o paciente. A causa da perda auditiva, o aspecto 
na tomografia e o estado atual da orelha média, do estribo e do tímpano ajudam a 
otimizar o sucesso no reparo.
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