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RESUMO

A otite média com efusão (OME) é comum na infância, sobretudo em
menores de 2 anos. Tal patologia, geralmente assintomática, pode causar
perda auditiva e afetar o desenvolvimento da linguagem da criança. Logo,
faz-se necessário conhecer os possíveis tratamentos, como a
Miringotomia com colocação de tubo de ventilação (TV). Essa revisão
objetiva entender a aplicabilidade desse tratamento na resolução da otite
média com efusão. Assim sendo, foram realizadas pesquisas nos bancos
de dados PubMed, LILACS e SciELO. A OME é uma inflamação na orelha
média preenchida por líquido, sem sinais de infecção. Esta pode ocorrer
após uma otite média aguda, pela deficiência de drenagem da tuba
auditiva ou durante uma infecção de vias aéreas superiores. Assim, um
dos tratamentos atualmente utilizados é a Miringotomia com inserção de
TV, que recupera os limiares auditivos e reestabelece a ventilação da
orelha média. Entre suas indicações estão a OME assintomática
persistente (três meses se bilateral e seis meses, se unilateral); episódios
recorrentes (três ou mais em seis meses) de otite média aguda;
complicação supurativa e disfunção da tuba auditiva, sem melhora com
tratamento clínico. Logo, a Miringotomia com colocação de TV é eficaz no
tratamento da OME, melhorando a efusão em mais da metade dos casos.
Sublinha-se que a técnica isolada não possui total resolubilidade, também
dependendo do desenvolvimento da tuba auditiva da criança e da sua
imunidade. Entretanto, comprovando sua eficácia, cerca de 20 a 50% dos
pacientes apresentam recidiva do quadro após a extrusão do tubo de
ventilação.
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