








Lesões inflamatorias 
otite media aguda

Enrique é um garoto de dois anos de idade, que apresenta infecções das vias aéreas 

superiores (IVAS) recorrentes. 

Foi trazido à consulta pediátrica por uma história de 48 horas com febre e coriza. 

Sua mãe acredita que ele tenha dor de ouvido.

A mãe acha que o ouvido dele dói, particularmente durante a noite.

O diagnóstico da otite média exige uma observação muito boa da membrana 

timpânica. 

Assim, a criança deve estar devidamente imobilizada, para evitar movimentos 

quando o espéculo estiver no canal auditivo. 

O médico deve estar preparado para limpar o canal do excesso de cerume. 
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São três as perguntas a serem respondidas

Primeira: 

a orelha média apresenta uma efusão ou está normal (ou seja, adequadamente 

ventilada e, portanto, cheia de ar)? 

Se houver efusão, a criança tem Otite Média (OM). 

Para determinar a presença de efusão, a menos que haja bolhas ou nível de fluido, é 

preciso utilizar a otoscopia pneumática.

A forma mais comum de OM é a Otite Média com Efusão (OME). 

Esta é muito mais frequente do que a Otite Média Aguda (OMA).

Segunda:

A OM é efetivamente Aguda (OMA)?

O diagnóstico de OMA é um processo sequencial, que depende do aparecimento 

progressivo de fenômenos clínicos com sinais ou sintomas de inflamação grave. 

O único sintoma específico é a otalgia (dor de ouvido), provocada pela pressão sobre 

a membrana timpânica (MT) devido ao acúmulo da produção de pus. 

A MT é empurrada para fora e fica cheia ou abaulada.
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Os sinais otoscópicos são os elementos de diagnósticos mais precisos da OMA:

• a coloração da MT pode ser um amarelo leitoso, ou uma hiperemia intensa;

• a posição da MT poderá levar a um enchimento progressivo ou a um abaulamento;

• uma otorréia súbita (em vez de drenagem persistente), é o sinal mais evidente, 

embora infrequente. 
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Lesões inflamatorias 
otite media crônica

Criança com 11 anos com relato de otalgia direita há 30 dias, 

febre cefaleia e secreção purulenta na orelha.

Foi tratado com amoxacilina com melhora dos sintomas, porem 

persistência da secreção purulenta que passou a ser 

sanguinolenta.

Na otoscopia havia hiperemia com abaulamento e opacidade 

da membrana timpânica com secreção purulenta e dor local.

Diagnostico clinico de otite media crônica foi feito novo 

tratamento com antibiótico com desaparecimento dos 

sintomas e da secreção após 15 dias. 

Nenhum outro exame foi solicitado.
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otite media crônica colesteatomatosa

O mesmo paciente retorna 3 meses depois com relato de 

perda da audição, indicado TC que mostrou tecido com 

densidade de partes moles na orelha media com luxação da 

cadeia ossicular e erosão do esporão de Chausse, compatível 

com colesteatoma. 

Paciente foi submetido a cirurgia com melhora durante 5 anos,

Quando retornou com queixa de secreção escura que ocorria 

eventualmente, porem sua audição havia piorado.

Nova TC foi solicitada, com achados semelhantes ao exame 

anterior, contudo como já havia no exame pre operatório o 

radiologista informou não ser possível diferenciar OMC de OMC 

colesteatomatosa.

Foi feita RM que mostrou tecido no ouvido médio com sinal de 

restrição a difusão nas sequencias DWI, compatível com 

recidiva de colesteatoma.
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Apesar da etiologia das OMC ser geralmente decorrente de uma otite 

média aguda (principalmente OMA supurada não tratada ou 

necrotizante), causas menos frequentes são a disfunção tubária, trauma, 

otite média serosa, tumores, doenças sistêmicas.

A inflamação crônica, como na otite média secretora (OMS), induz a 

uma metaplasia mucosa, com hiperplasia mucosa e o desenvolvimento 

de vegetações submucosas. 

O clearance mucociliar diminui, diminuindo a propulsão de muco para a 

tuba. A lâmina própria sob o revestimento epitelial, constituída de fibras 

colágenas e elastina, desenvolve um aspecto esclerótico devido ao 

acúmulo de substância hialina.
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Por vezes, e difícil diagnosticar clinicamente a fase evolutiva da 

doença, devendo-se solicitar a tomografia computadorizada (TC) que 

fornece informações detalhadas sobre a natureza e extensão da 

doença, além de informações anatômicas para cirurgia.

A RM esta indicada na suspeita de colesteatoma e no controle pós 

operatório deste. 







Doença inflamatória crônica
colesteatoma TC e RM 



Doença inflamatória crônica
mastoide ebúrnea 



Neurinoma do acústico 

Paciente de 44 anos de idade, com queixa de hipoacusia e 
zumbido no lado direito, sem tontura, há um ano. 
Exame otorrinolaringológico normal. 
Audiometria: hipoacusia sensorioneural. 
Discriminação vocal de 60 % à direita. 
Audição normal à esquerda. 
TC sem contraste: alargamento do conduto auditivo interno 
direito. 
A RM mostrou a lesão intracanalicular, sugestiva de  
neurinoma do VIII par. 





Neoplasia benigna
schwanoma do acústico





Fratura do osso temporal




