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Introdução
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A otite média aguda (OMA) é uma razão frequente de visitas ao médico em 
crianças com menos de 15 anos de idade. Apesar de ser uma doença com prevalên-
cia elevada, é uma entidade autolimitada e tem baixa incidência de complicações 
e mortalidade. É importante que haja um diagnóstico preciso e uma prescrição 
criteriosa, com base em diretrizes, evitando o uso desnecessário de antibióticos 
com conseqüências danosas para o paciente e para a comunidade como um todo.

Richard Rosenfeld
A otite média é tão comum que poderia ser chamada de “risco ocupacio-

nal” durante a primeira infância. Bebês e crianças em creches têm muitas otites 
médias.

Otite	Média	Aguda
Vamos começar pela otite média aguda (OMA). Vejam este livro 

“Elefante pequeno com uma dor de ouvido grande” (Figura	 1). A otite 
média é dolorida, muito dolorida (bebês pequenos, dor de ouvido grande). 
Mas é bom lembrar que na maioria dos casos é uma doença autolimitada. 
A história natural é extremamete favorável em 70% a 80% dos pacientes.1 

Figura	1. Elefante pequeno com uma dor de ouvido grande
Como eu sei? A melhor 

maneira de estudar a história natu-
ral de uma doença é recorrer ao 
exame prospectivo de coortes e 
grupos controle em estudos  ran-
domizados. Se analisarmos gru-
pos controle, veremos que a maio-
ria destas crianças (60-80%) com  
otite média aguda (OMA) ficam 
muito melhores depois de dois ou 
três dias. A efusão também desa-
parece, dois ou três meses depois 
de um episódio agudo.

Há um estudo importante, 
uma meta-análise de dados de 
pacientes individuais (é difícil 
realizar este tipo de estudo), rea-
lizado por Rovers na Holanda.2 
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É importante explicar esta história natural aos pais durante uma consulta com 
um bebê entre um e dois de idade, no consultório, especialmente quando a otite 
média aguda for bilateral. Se houver otorréia espontânea, a história é diferente. 
Precisamos tratar com analgésicos durante cinco ou seis dias se houver dor de 
ouvido. Este resultado não representa uma falha do antibiótico, é apenas a história 
natural da doença. Se as crianças com mais do que dois anos de idade continuarem 
tendo sintomas depois de três ou quatro dias, significa que houve falha do trata-
mento, e precisamos mudar de antibiótico, uma vez que as crianças mais velhas 
melhoram rapidamente, mais rápido que as crianças menores.

Além de descrever a história natural, o mesmo estudo demonstra o efeito 
dos antibióticos (Abx). É interessante que, ao contrário do que se pensava 
anteriormente, a OMA não depende da idade. Geralmente consideramos que 
as crianças menores têm mais problemas com OMA e estamos mais propensos 
a tratá-las com antibióticos. Na verdade, não há diferença quanto ao benefício 
do antimicrobiano quando as crianças com menos de dois anos de idade são 
comparadas com crianças maiores. Esta revisão sistemática foi ajustada de forma 
a permitir a comparação entre casos unilaterais e bilaterais e a comparação entre 
casos com e sem otorréia.

Nas crianças com OMA bilateral, a história natural é pior, o benefício obtido 
com o uso de antibióticos é maior e há um aumento na taxa de sucesso (14%) para 
obter-se a cura. De forma similar, quando tratadas com antibióticos as crianças 
com OMA acompanhada de otorréia têm um benefício muito maior do que as 
crianças sem otorréia. Por que otorréia? Na minha opinião, a certeza do diagnós-
tico é maior nos casos com otorréia porque certamente há fluido na orelha média. 
Na OMA precisamos de efusão para estabelecer o diagnóstico. Muitas vezes, é 
difícil para o clínico geral ver a efusão e diagnosticar corretamente. Mas quando 
houver otorréia há OMA.

Há nos Estados Unidos uma Diretriz para a Prática Clínica (Opção de 
observação para otite média aguda. AAP & AAFP, 2004, www.aap.org. NYS 
DOH 2002, www.abxuse.state.ny.us - Observation option for acute otitis media) 
(Figura	 2	A). Sempre mostro esta diretriz para os pais. É possível esperar e 
observar as crianças mais velhas que têm um diagnóstico incerto, um diagnóstico 
presumido. Isto está fora de moda. Vai mudar. Hoje, a bilateralidade é um marco 
que indica uma doença mais grave e também mostra que há mais benefícios no 
tratamento da OMA bilateral. A coluna à sua direita vai desaparecer (Figura	2	B). 
Por que usar as palavras “diagnóstico presumido”? Não vale a pena. Muitos con-
sideram que um diagnóstico presumido ou incerto contribui para o uso excessivo 
de antibióticos, permitindo que o clínico “justifique” o tratamento mesmo quando 
não tem certeza de que a OMA está realmente presente. Para evitar este problema, 
é provável que as novas diretrizes venham a eliminar esta categoria diagnóstica, 
passando a enfocar uma maior precisão no diagnóstico, enfatizando os achados 
característicos da OMA, como um abaulamento evidente da membrana timpânica, 
por exemplo.
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Figura	2A	(esquerda). Opção de observação para OMA. Figura	2B (direita). Opção de observação para OMA. 

O	elemento	mais	importante	na	OMA	é	o	diagnóstico,	fazer	o	diagnóstico	
correto	o	mais	cedo	possível.

Certamente virá uma nova Diretriz (Figura	2C), e será bastante similar à do 
Reino Unido (Recomendações para Otite Média Aguda, Diretriz de 2008).

Figura	2C. Uso imediato de antibióticos e opções de observação para OMA. Sugestão para uma nova diretriz.
no tratamento da OMA com diagnóstico de certeza.

Esta é uma diretriz muito boa, editada por uma agência governamental 
(NICE) www.nice.org.uk/cg069 9 (Figura	3). Diz que nem SEMPRE você preci-
sa de um antibiótico. Vale a pena esperar e observar ao invés de dar antibióticos 
imediatamente.

Figura	3. Diretriz NICE 

Entretanto, deve-se tratar imediatamente quando for necessário: OMA bila-
teral, crianças pequenas, OMA com otorréia, se for uma doença grave ou houver 
febre alta ou possíveis complicações. Sempre que você der uma prescrição segu-
ra de antibióticos (SNAP, safety-net antibiotic prescription) ou uma prescrição 
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mediante espera e observação (WASP, wait-and-see prescription), é importante 
explicar para os pais que não tratar não é um problema (Figura	4). Podem usar a 
prescrição se a criança não melhorar em dois ou três dias. É importante dar infor-
mações aos pais, educando-os. Esta é a maneira inteligente de lidar com a OMA.

Figura	4. Observação x Nenhum Tratamento

É importante lembrar que a observação é muito diferente de não haver tra-
tamento. Aprendi esta abordagem com os nossos colegas holandeses que, desde 
1989, usam uma política de espera e observação para a maioria das crianças com 
OMA. É parte de uma diretriz oficial, patrocinada pelo governo, que enfatiza o 
alívio sintomático. Devemos enfatizar o tratamento da otite média com analgési-
cos, por um período de tempo prolongado. Em crianças pequenas com otite média 
bilateral, o tratamento deve ter duração entre quatro e seis dias. Dê “terapia de 
informação” e adie a introdução de antibióticos. Há duas possibilidades: a prescri-
ção mediante espera e observação (WASP) e a prescrição segura de antibiótico 
(SNAP). Você explica aos pais que se a criança não melhorar rapidamente, em três 
ou quatro dias, ou se a criança piorar, os pais podem voltar ao consultório para 
um	segundo	exame	ou	iniciar	o	antibiótico	prescrito.

É	claro	que	há	muitas	crianças	para	as	quais	não	é	adequada	a	obser-
vação	da	OMA.
Contraindicações	absolutas:
●	idade	inferior	a	seis	meses;	
●	deficiência	ou	transtorno	imunológico;	
●	febre	alta,	doença	grave	ou	falha	do	tratamento	anterior;	
●	impossibilidade	de	assegurar	o	acompanhamento	e	administrar	antibióticos	de	
resgate.
Contraindicações	relativas:
●	recidiva	dentro	de	30	dias;
●	OMA	bilateral	e	otorréia;
●	síndromes,	malformação	craniofacial,	outros	critérios	que	resultam	na	exclusão	
de ensaios clínicos que estudam a OMA.

Por que temos contraindicações relativas? Porque estas crianças são quase 
sempre excluídas de estudos randomizados, controlados com placebo, e não sabe-
mos com certeza os resultados da observação da OMA nestes casos.
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Em agosto de 2009, The Wall Street Journal (Seção de Saúde e Bem Estar) 
publicou um artigo intitulado: "Reação intestinal: micróbios “bons” estão sob 
ataque". Citando: “Acrescente à lista de razões pelas quais você deve ter cautela 
ao tomar antibióticos: alguns podem eliminar de maneira permanente os “bons” 
micróbios do seu intestino que lutam contra os aqueles que são “maus”.

Nos testes com camundongos realizados na Universidade de Michigan, os 
pesquisadores verificaram que determinado antibiótico diminuía de forma perma-
nente a diversidade da microbiota dos animais - os trilhões de micróbios micros-
cópicos que habitam o intestino e que podem ser benéficos. Da mesma forma 
que	as	florestas	tropicais	e	o	oceano,	o	intestino	é	um	ecossistema. A flora local 
também muda sempre que usamos antibióticos, não só no intestino mas também 
na nasofaringe. Cada vez mais surgem evidências de que algumas  bactérias têm 
efeitos benéficos. O Helicobacter pylori, por exemplo, protege contra doenças 
como asma e obesidade. Há um projeto para mapear o genoma das bactérias que 
habitam nosso organismo, e só agora estamos começando a aprender sobre os 
efeitos benéficos dos trilhões de bactérias nos nossos organismos.

Vamos	 comentar	 sobre	 a	 mastoidite.	 Há	 um	 estudo	 do	 Reino	 Unido	
sobre a incidência de mastoidite antes e depois dos antibióticos.3 Os autores 
revisaram 856 casos de mastoidite (1990-2006) em crianças com idades entre 
três meses e 15 anos, apesar de uma diminuição de 60% na administração de 
antibióticos para otite média no período estudado. Além disso, 65% destes casos 
não tinham tido otite média anteriormente. Concluiu-se que havia uma incidência 
estável de 1,2 por 10.000 criança-ano. A incidência de mastoidite depois da otite 
média duplicou de 0,02% depois que os antibióticos foram dados para 0,04% nas 
crianças sem antibióticos, e aumentou com a idade. Sua conclusão, entretanto, 
foi que os clínicos	gerais	teriam	que	tratar	4.831	epsódios	de	otite	média	com	
antibióticos para prevenir um caso de mastoidite. Mesmo considerando que 
a incidência de mastoidite duplicou (de 0,02% para 0,04%), é necessário tratar 
tantos casos (cerca de 5.000) para poder prevenir um único caso de mastoidite. 
Imaginem quantas reações alérgicas, casos de resistência e outras situações como 
efeitos colaterais, custo, teríamos com 5.000 esquemas de antibióticos. Não vale a 
pena dar cinco mil esquemas de antibióticos para prevenir um caso de mastoidite 
aguda.

Todos os dias vemos taxas cada vez mais elevadas de efeitos adversos resul-
tantes do uso de antibióticos. 4 No estudo JAMA envolvendo 6.614 apresentações 
aos departamentos de emergência decorrente de eventos adversos relacionados 
aos antibióticos: 79% eram reações alérgicas (rash cutâneo e anafilaxia), 19% 
eram casos de diarréia, tontura e cefaléia, e 6% dos pacientes foram hospitalizados 
ou mantidos sob observação. Como médicos, precisamos considerar os efeitos 
colaterais potenciais daquilo que estamos oferecendo aos nossos pacientes.

Um outro aspecto interessante a considerar depois do tratamento antibióti-
co para otite média é a recorrência. Para avaliar a recorrência, Bezáková et al.  
fizeram um estudo prospectivo de acompanhamento, com três anos de duração, 
com 160 crianças holandesas, com idades entre seis meses e dois anos, de 53 
clínicas gerais, randomizadas para tratamento com amoxicilina (AMX) 40 mg/kg/
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dia ou placebo.5 Seus resultados mostram que a recorrência de OMA (pelo menos 
seis meses após a inclusão no estudo) foi encontrada em 63% das crianças, no 
grupo tratado com AMX e em 43% no grupo recebendo um placebo. O	grupo	
recebendo	antibióticos	teve	um	risco	2,5	vezes	maior	de	recorrência	de	OMA 
(IC 95%: 1,2 - 5,0) quando feito o ajuste para sexo, alergias e histórico de otite 
média. Não houve diferença com relação ao encaminhamento de especialistas ou 
colocação de tubos de timpanostomia.
Conclusões	sobre	a	OMA

O tratamento imediato com antibióticos é bom sempre que obtivermos mais 
benefícios. As crianças que se beneficiam são: (a) as que têm menos de dois 
anos de idade e doença bilateral; (b) as crianças de qualquer idade com OMA 
acompanhada por otorréia; e, (c) as crianças com OMA grave (febre alta. dor de 
ouvido importante, aparência tóxica); ou, (d) com uma evolução prolongada da 
doença. Estas crianças são a minoria nos casos de OMA. Na maioria dos casos 
é possível adiar o tratamento com antibióticos, esperar e observar, mas os pais 
devem ser informados e, se não concordarem, tudo bem. Os antibióticos são 
bons se você tiver 100% de certeza do diagnóstico de OMA. Se	não	 tivermos	
um	diagnóstico	correto	ou	preciso,	não	vale	a	pena	usar	antibióticos.	Como	
alternativa, esperamos alguns dias e reavaliamos a criança, se não houver 
melhora. Mas é importante usar analgésicos durante dois, três ou até mesmo 
cinco dias (especialmente em crianças muito pequenas). Mas primeiro os médicos 
precisam estar bem informados sobre a história natural da OMA.

Falhas no Tratamento de OMA
Vamos agora considerar as falhas	no	tratamento	da	otite	média	aguda	e	

recidiva. A cada oito casos de OMA, aproximadamente, teremos uma falha de 
tratamento ou recidiva. As tendências nas falhas do tratamento e nas recividas em 
otite média foram revisadas em 111.355 crianças com idades entre dois meses e 
12 anos, que tinham recebido tratamento para OMA em uma clínica  em Boston 
entre 1996 e 2004.6 A diminuição	 na	 incidência	 de	OMA	ao	 longo	 período	
estudado foi de 385 visitas por 1.000 crianças incluídas no estudo em 1996, e 
189 visitas por 1.000 crianças incluídas no estudo em 2004. As taxas de falha do 
tratamento	e	recidivas	também	diminuíram: em 2004, a taxa de falha foi de  
2,6% (em 1996, havia sido 3,9%); em 2004 a taxa de recidiva foi 8,9% (em 1996 
tinha sido 9,2%).

O estudo não mostrou diferença na probabilidade de falha no tratamento ou 
recidiva, quando o tratamento padrão foi comparado com o uso de AMX em alta 
dose. Há uma explicação para isso: a vacina Prevenar® (PC-7V).	Esta vacina 
é obrigatória para a população americana desde 2000. Assim, neste momento, 
raramente temos falhas de tratamento ou recidivas. Com o passar do tempo, os 
patógenos da orelha média estão mudando nos Estados Unidos, e isto se deve à 
vacinação universal contra pneumococos.	Hoje	há	mais	Haemophilus influen-
zae	não	tipável	e	menos	Streptococcus pneumoniae,	e	talvez	uma	resistência	
maior.

Entre 2003 e 2006, Pichichero et al. revisaram 244 cepas de bactérias recupe-
radas de OMA, obtidas em crianças < 2 anos de idade que tinham recebido PC-7V.7 
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Tiveram uma incidência de 51% de Haemophilus influenzae (55% produtores de 
betalactamase), uma incidência de 39% de Streptococcus pneumoniae (42% não 
susceptíveis a penicilina), e foram relatadas tendências não significativas de aumen-
to de S. pneumoniae, especialmente de cepas não susceptíveis a penicilina.

Nos Estados Unidos, o Haemophilus influenzae é uma causa comum de falha 
de tratamento de OMA. É importante lembrar que não há uma relação direta entre o 
patógeno e a falha de tratamento ou recidiva. Leibovitz et al. estudaram 108 crian-
ças em Israel, com idades entre três e 36 meses, que tinham tido OMA recorrente 
nas	3-4	semanas	anteriores.8 Verificaram que 18% dos fluidos obtidos na orelha 
média não tinham crescimento bacteriano, 28% tinham uma recidiva bacteriana 
verdadeira com o patógeno inicial, e 54%	tinham	uma	nova	infecção	com	um	
patógeno	diferente. Assim sendo, é importante lembrar que nem sempre há uma 
relação direta com o patógeno nos casos em que há falha de tratamento ou recidiva.

Um outro tipo de problema ocorreu após a imunização universal com PC-7V. 
Em Massachusetts, entre 2000 e 2006, as culturas de pneumococos da nasofarin-
ge, obtidos de crianças com idades entre três meses e seis anos mostraram um 
aumento (de 15% para 19%) nos portadores de sorotipos não vacinais. Os por-
tadores de sorotipos vacinais representaram < 3% em 2006-2007. A prevalência 
dos sorotipos 19A, 6A, 15B, 15C, 35B e 11A aumentou, e virtualmente houve o 
desaparecimento de sorotipos vacinais, com rápida substituição por sorotipos não 
vacinais, especialmente os 19A e 35B.9 Por isto, temos neste momento uma nova 
vacina pneumocócica 10-valente, conjugada com a proteína D do H. influenzae 
não tipável (PHiD-CV). É uma boa vacina para prevenir a otite média. 

Em um estudo realizado em 2009, O'Brian et al. projetaram os benefícios 
das novas vacinas para otite média.10 A redução projetada na incidência de OMA 
com a PC-7V foi 6%; com a vacina pneumocócica conjugada com o H. influenzae 
não tipável (PHiD-CV), a redução poderia ser aumentada para 27% (decorrente 
da proteção do H. influenzae); com a vacina pneumocócica conjugada com os H. 
influenzae e a Moraxella catarrhalis não tipáveis, a redução da OMA poderia ser 
de 31%. Como vemos com esta análise, não há um grande efeito sobre a OMA 
com a PC-7V, mas com H. influenzae não tipável (PHiD-CV) há um grande 
impacto sobre a redução de OMA; entretanto, os dados não mudam muito com a 
introdução da M. catarrhalis na vacina.

OMA Recorrente
Analisando a incidência cumulativa de OMA, Casselbrant e Mandel veri-

ficaram que há um pico de incidência entre seis e 11 meses de idade.  Aos três 
anos de idade, 50% a 85% das crianças tiveram OMA, e a incidência cumulativa 
já é de 60% a 90% aos cinco anos de idade. Com	um	ano	de	idade,	10-20%	das	
crianças	já	apresentaram	três	ou	mais	episódios	de	OMA	e	40%	das	crianças,	
eventualmente, tiveram um total de seis ou mais episódios.11

Analisamos a história natural de OMA recorrente e a profilaxia antimicro-
biana.1 A revisão sistemática também teve por objetivo a avaliação do prognóstico 
esperado com base em coortes não tratadas e grupos controle recebendo placebo 
em estudos randomizados sobre antibióticos profiláticos. Os resultados mostraram 
que a história natural da OMA é importante. Observamos em situações clínicas a 
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futura incidência de episódios de OMA  por criança-mês (tempo até dois anos; 
N=14 estudos) e a taxa foi 0,23 (IC 95%: 0,18 - 0,28); a situação clínica de uma 
probabilidade	futura	de	não	ter	episódios	de	OMA (idade mediana seis meses, 
N=13 estudos), a taxa foi 41% (IC 95%: 32 - 51%); a situação clínica de probabi-
lidade futura de ter dois ou menos episódios de OMA (mediana seis meses, N=8 
estudos), a taxa foi 83% (IC 95%: 74 - 91%). O importante é que quase nenhum 
dos estudos, nesta revisão, incluiu crianças com efusão da orelha média entre os 
episódios de OMA, de modo que os resultados não se aplicam a esta situação.

Com	relação	à	doença	do	 refluxo	gastroesofágico	 (DRGE):	 ainda	que	
diversos	 estudos	 tenham	mostrado	 a	 presença	 de	 pepsina	 ou	 pepsinogênio	
na orelha média de crianças com otite média, a relação entre DRGE e OMA 
recorrente continua sendo especulativa. Em muitos estudos a este respeito, nin-
guém conseguiu estabelecer uma associação ou evidências de causalidade. Há 
um excesso de diagnósticos de DRGE, e hoje parece que todos estão tomando 
medicamentos contra refluxo. Estes medicamentos têm efeitos colaterais consi-
deráveis, e não devem ser usados como tratamento, na ausência de um benefício	
comprovado para a OMA.

Vale a pena buscar fatores de risco modificáveis:
●	estimular	o	aleitamento	materno;
●	reduzir	a	exposição	a	fumaça	de	cigarros;
●	eliminar	o	uso	de	chupetas	por	crianças	maiores;
●	evitar	creches;
●	usar	vacinas;
●	mudar	seus	genes;
●	crescer	rapidamente. 

Como mencionei anteriormente, é extremamente importante dar aos pais 
informações sobre os fatores de risco. Temos um bom livro que atende a este 
propósito (Figura	5).

Figura	5. Um bom livro para informar os pais.
A OMA tem um forte com-

ponente	genético, é uma doença 
da infância, sendo um transtorno 
da tuba	auditiva	(TA). Como diz 
Charles Bluestone: a TA de uma 
criança	é	curta	demais,	excessi-
vamente	horizontal,	muito	 flá-
cida	e	não	funciona	adequada-
mente. (Figura	6). E nem todos 
os antibióticos do mundo, todos 
os medicamentos anti-refluxo e 
todos os corticóides irão mudar 
isto. A criança precisa crescer e 
então a otite média vai desapare-

cer. A otite média é uma doença que envolve a TA.
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O tabagismo dos pais está relacio-
nado com uma condição de tendência a 
otite? Isto é interessante. O impacto do 
tabagismo paterno sobre os patógenos na 
nasofaringe (NF) foi avaliado por Brooks.13 
Os fumantes tiveram uma prevalência mais 
elevada de patógenos na NF (15-25%) do 
que os não fumantes (5%). De acordo com 
este estudo, os filhos saudáveis de fuman-
tes tiveram mais patógenos na NF (15-
20%) do que as crianças de não fuman-
tes (10%). A concordância com os patógenos dos pais foi eleva-
da (55%) nos filhos de pais fumantes e com tendência a otite média 12.

Um outro aspecto importante da OMA recorrente é lembrar que os tubos de 
timpanostomia (TT) não são bons apenas para promover a ventilação e elimi-
nar a efusão, sendo importantes também para a administração de medicamentos 
(Figura	7). Quando um tubo é colocado, o clínico aplica gotas de ouvido de um 
antimicrobiano tópico no canal auditivo, e estas gotas chegam diretamente à ore-
lha média. Os	TT	são	uma	terapia	específica	para	a	orelha	e	permitem	que	as	
concentrações	de	medicamentos	sejam	até	mil	vezes	maiores,	uma	concentra-
ção	adequada	para	matar	as	bactérias	presentes	em	biofilmes,	com	um	risco	
insignificante	de	induzir	resistência	a	antibióticos,	e	as	gotas	auriculares	não	
têm	quase	nenhuma	absorção	sistêmica.	Deve-se	observar	que	os	tubos	tam-
bém	previnem	a	OMA	recorrente	uma	vez	que	equalizam	a	pressão	negativa	
na	orelha	média	que	poderia	atrair	bactérias	da	nasofaringe	da	criança.

Figura	7. Os tubos como veículo para a administração de medicamentos. Otite	média	com	efusão	(OME).

Apresentação	de	caso
Um menino de dois anos de idade foi visto com OME bilateral como achado 

incidental durante uma consulta médica por rinorréia. O timpanograma bilateral 
foi do tipo B, audição “no limite normal” em 20 dB HL. A criança recebeu terapia 
da fala e educação especial (com fonoaudióloga) durante seis meses, mas o pro-
gresso foi limitado. Havia seis episódios anteriores de OMA, mas nenhum depois 
dos seis meses de idade. O que você recomendaria para esta criança?

Figura	6. Otite média e a tuba auditiva
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1. Espera vigilante;
2. Tratamento clínico;
3. Aparelho auditivo;
4. Tubos de timpanostomia (TT);
5. Adenoidectomia;
6. Alguma outra coisa.
Quantos de vocês que estão lendo este capítulo recorreriam ao TT? A criança 

não veio à primeira consulta devido a um problema de ouvido, apenas rinorréia. A 
OMA era uma história antiga. Eu enfatizo a recomendação de TT. Por que? Para 
entender a razão precisamos conhecer a história natural da OME.

Otite	Média	com	Efusão
Qual é a história natural de uma efusão? Este caso apresentado acima, está 

bem documentado: timpanograma tipo B. Em um mês, uma alteração de apenas 
20%, em três meses a mesma coisa, em seis meses um pouco melhor, um ano 
depois talvez um pouco melhor. A história natural não é muito boa para a OME 
com um timpanograma de tipo B: a criança pode ter OMA recorrente durante este 
período de espera, o que iria diminuir ainda mais a probabilidade de resolução. 
Quando a criança tem problemas de fala e linguagem e está em terapia com a 
fonoaudióloga, onde o progresso é limitado, na minha opinião não vale a pena 
esperar um, dois, quatro ou seis meses a mais, se a história natural não for favo-
rável. Eu colocaria os tubos.

A observação prolongada de OME é segura? Há três questões a considerar 
quando você está decidindo se vai ou não observar uma criança com OME: (1) 
efeito	 sobre	 a	 orelha	 média	 (membrana	 timpânica	 e	 ossículos);	 (2)	 efeito	
sobre	o	desenvolvimento	(fala,	 linguagem,	aprendizado,	comportamento);	e	
(3)	efeito	sobre	a	qualidade	de	vida	(física,	emocional,	social).	Por	exemplo,	
uma	criança	com	 retração progressiva da membrana timpânica associada com 
OME, especialmente quando há um bolsa de retração localizada, deve receber os 
tubos rapidamente. Da mesma forma, uma criança com qualidade de vida reduzi-
da, em virtude do sono fragmentado, problemas de equilíbrio ou dor crônica, irá 
beneficiar-se com os tubos. Por outro lado, uma criança sem qualquer problema 
evidente ou consequências da OME seria candidata a observação, com um exame 
de acompanhamento a cada 3-6 meses, para monitorar a membrana timpânica. 
Como observado pelo cirurgião americano Stannley Hoerr, “é difícil fazer com 
que um paciente assintomático sinta-se melhor.” Por isso, não é apropriado colo-
car tubos em uma criança sem sintomas, exceto se houver uma efusão persistente.

Zumach & Anteunis (Capítulo 6, Seção de Audição deste Manual) mostra-
ram as consequências	 a	 longo	prazo	da	 otite	média	precoce	 sobre	 o	desen-
volvimento	 da	 linguagem.14 Verificaram uma percepção reduzida da fala em 
situações com ruído de fundo. Os autores monitoraram a ocorrência de otite 
média e o estado de audição de uma coorte de 250 crianças holandesas (até dois 
anos de idade e depois reavaliadas aos sete anos) quanto ao desenvolvimento de 
linguagem. Concluíram que a otite média precoce pode comprometer o entendi-
mento de instruções dadas em uma sala de aula ruidosa e pode causar problemas 
de desempenho e de comportamento13.
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Uma outra abordagem ao lidar com OME é usar a bacterioterapia (Capítulo 
4, Seção de Considerações Gerais deste Manual). Skovbjerg et al. realizaram um 
estudo com 60 crianças na Suécia, com idades entre um e oito anos com OME que 
receberam probióticos sob forma de spray nasal, usando Streptococcus sanguinis 
ou Lactobacillus rhamnosus.14 Sua conclusão foi que a OME foi curada ou sua 
evolução foi muito melhor aos dez dias. Não sei como as coisas são no seu país, 
mas nos Estados Unidos os pais têm medo de bactérias e certamente não irão usar 
um spray com conteúdo bacteriano no nariz do seu filho. Mas é interessante ver os 
benefícios ao adicionar bactérias “boas” à nasofaringe de uma criança.

E a relação entre a doença	de	refluxo	gastroesofágico	(DRGE) e a OME? 
Sudhoff et al. fizeram uma revisão sistemática sobre Helicobacter pylori e 
OME.15 Analisaram dois estudos randomizados e quatro estudos de coortes que 
incluíram 203 pacientes e 27 controles. Concluíram que há poucas evidências 
quanto à existência de uma associação entre o H. pylori e a OME.

Acho que há algo como uma “epidemia”	 de	 tratar	 todo	 mundo	 com	
medicamentos	anti-refluxo.	Ninguém menciona os efeitos colaterais que estão 
aumentando devido ao uso excessivo destes tipos de tratamentos (bomba inibi-
dora de prótons, antagonistas dos receptores de histamina-2, e assim por diante) 
(Figura	8). Eles podem induzir hipocloridria: como há menos ácido no estômago, 
há um grande crescimento bacteriano. E o problema também cresce. Há várias 
publicações recentes sobre o risco da pneumonia adquirida na comunidade depois 
do uso de medicamentos supressores de ácido,16 especialmente quando usadas 
durante dois meses ou mais.

Figura	8. Efeitos adversos da terapia anti-refluxo

Tubos de Timpanostomia
Keyhani e Kleinman realizaram um estudo sobre o uso excessivo de tubos 

de timpanotomia (TT) na área metropolitana de N.York.17 Consideraram 30% 
de cirurgia como “apropriado”, usando seus critérios de “especialistas” e apenas 
7,5% como apropriado quando usaram os critérios da diretriz de 1994 para OME 
da Agência Americana para Política e Pesquisa em Saúde. Estas preocupações 
são totalmente infundadas, uma vez que os critérios de "adequado" baseiam-se 
em conceitos antigos de lateralidade e duração do fluido. Estes conceitos estavam 
baseados em revisões retrospectivas de prontuários, havendo também problemas 
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de documentação nem sempre completa. Há uma epidemia deste tipo de publica-
ção, sempre do mesmo autor: Professor Kleinman18-19.

Quem	precisa	de	cirurgia	para	otite	média? Limitando por cima (criança 
que não precisa do TT): uma criança saudável nos demais aspectos e em quem os 
sinais são favoráveis para a resolução espontânea. Limitando por baixo (criança 
que precisa do TT): uma criança sob risco ou que tem retardo de linguagem/fala 
ou risco de sequelas adversas na membrana timpânica (aderência, atelectasia ou 
bolsas de retração).

Há três tipos de crianças que considero como as melhores candidatas para 
tubos	de	timpanostomia	(TT): grupo	1,	crianças	susceptíveis	com	problemas	
anatômicos	 que	 causam	 otite média (fenda palatina, transtornos craniofaciais 
como síndrome de Down, imunodeficiências, aborígenes australianos, nativos 
norte-americanos, esquimós). O	segundo	grupo	é	o	das	crianças	sob	risco	de	
atraso	na	fala,	linguagem,	aprendizado	ou	desenvolvimento	como	decorren-
cia	da	efusão	na	orelha média. As crianças que têm um risco maior de atraso 
ou	transtorno	mental: perda auditiva permanente não relacionada a otite média; 
atraso no desenvolvimento cognitivo, fala ou linguagem, transtorno do espectro 
de autismo ou transtorno global do desenvolvimento (TGD), cegueira ou compro-
metimento visual grave. O	terceiro	grupo	inclui	a	criança	que	sofre	de	baixa	
qualidade	de	vida	ou	baixo	estado	de	saúde	funcional:	transtornos	do	sono,	
sofrimento	 emocional,	 limitações	na	 atividade,	 problemas	 escolares,	 efeitos	
adversos do tratamento 20.

OMA	Recorrente	-	Apresentação	de	Caso	de	OMA	Recorrente.
Uma criança com um ano de idade com OMA recorrente foi encaminhada 

porque “está tomando antibióticos demais.” A criança tinha apresentado seis epi-
sódios de OMA nos seis meses anteriores. Ao exame, tinha efusão purulenta bila-
teral, com perda auditiva branda e tinha sido submetida a um reparo de hérnia sob 
anestesia aos quatro meses de idade. O que você recomendaria para esta criança? 

1. Espera vigilante (duas semanas);
2. Tratamento clínico;
3. Aparelho ou prótese auditiva; 
4. Tubos de timpanostomia (TT);
5. Adenoidectomia;
6. Alguma outra coisa.
A criança vai se beneficiar dos TT? Eu acho que sim. Os pais sempre temem 

uma anestesia geral (AG). A AG é ruim para crianças? Wider et al. avaliaram 
5.337 crianças, das quais 583 tinham sido submetidas a AG antes dos quatro anos 
de idade (halotano, óxido nitroso), na maioria dos casos para cirurgia otorrinola-
ringológica (26%). O objetivo deste estudo foi verificar se a exposição precoce a 
anestesia poderia influenciar a capacidade de aprendizado em uma coorte popu-
lacional com base na data de nascimento.Mostrou-se que uma única exposição a 
anestesia não altera o risco para estas dificuldades.  Exposições múltiplas aumen-
taram o risco (1,59 [IC 95%: 1,06 - 2,37]), e o risco aumentou também com uma 
duração maior da anestesia.21 Sem anestesia geral, um procedimento bastante 
rápido, levo cerca de oito minutos, no meu consultório, para a sua execução.
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Como prevenir a otorréia tubária purulenta? Kocaturk et al. fizeram um 
estudo mostrando a eficácia de irrigações da orelha média com solução fisiológica 
quando os tubos são colocados .22 Quando faço a colocação de tubos no hospital 
(não no consultório), sempre uso a irrigação com solução fisiológica,  pois ajuda 
a prevenir a ocorrência posterior de otorréia purulenta.

Para finalizar este capítulo, gostaria de mencionar que há um número cres-
cente de referências com informações, inúmeras evidências a respeito de otite 
média: 27.102 citações em SCOPUS; 14.437 citações no MEDLINE; 1.422 estu-
dos clínicos no Cochrane Registry; 23 entradas na rede International Guidelines; 
31 revisões Cochrane e outras 28 no DARE. A mensagem chave é que todos somos 
assistentes da Natureza. O nosso papel é o de ajudar os pais a tomar decisões com 
informações a respeito do tratamento da otite média da criança, que é essencial-
mente um risco ocupacional da primeira infância. A parte mais importante deste 
papel é minimizar ou evitar o uso de fármacos, tratamentos e procedimentos ine-
ficazes e, ao mesmo tempo, identificar as crianças que têm maior probabilidade 
de se beneficiar do uso criterioso de antibióticos ou cirurgia. Eventualmente, todas 
as crianças crescem deixando para trás a sua otite média, sendo nosso, o papel de 
ajudá-las a fazer isto de forma segura e elegante.
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