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Introdução
A otite média aguda (OMA) é uma doença comum em lactentes e crianças 

de baixa idade. Nos primeiros três anos de vida quase todas as crianças sofrem 
pelo menos um episódio desta doença e, aproximadamente, 50% experimentam 
episódios recorrentes 1. A OMA é principalmente uma doença bacteriana causa-
da pelo Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae não tipavel (NT), 
Moraxella catarrhalis e Streptococcus pyogenes 2. Na maioria dos casos, mesmo 
o mais grave, a membrana timpânica, apesar de ficar abaulada e muito hipe-
remiada, permanece intacta. Entretanto, em um número não negligenciável de 
crianças ocorre uma perfuração espontânea da membrana timpânica (PEMT). 
A perfuração é geralmente pequena e fica localizada tipicamente no quadrante 
antero-inferior e limitada à pars tensa do tímpano. A PEMT provoca a saída do 
liquido da orelha média para o conduto auditivo externo. O acúmulo de uma 
grande quantidade de pus na cavidade da orelha média durante a primeira fase 
da doença é considerada a causa da PEMT. Este pus exerce uma pressão sobre 
os vasos sanguineos da membrana timpânica, causando isquemia e necrose do 
tímpano e levando à perfuração 3. Como na maioria dos casos, a PEMT cicatriza 
espontaneamente dentro de poucos dia sem nenhum problema clínico posterior, 
ela é considerada uma complicação pequena.

Em algumas diretrizes recentes para o diagnóstico e abordagem da OMA, a 
PEMT é considerada um sinal de gravidade, indicando prescrição sistemática de 
antibiótico para prevenir problemas clínicos posteriores.4-6. Por outro lado, PEMT 
acompanhando a OMA poderia ser considerada uma complicação benigna porque 
a drenagem do pus da orelha média, resulta em uma melhora acentuada e rápida 
nos sintomas e permite ao clínico prescrever antibióticos de forma individualiza-
da. Por esta razão, muitos especialistas em ouvido, nariz e garganta (ONG), por 
razões diagnósticas em crianças com uma membrana timpanica íntegra e em risco 
de desenvolver OMA devido a patógenos incomuns ou com reduzida sensitivida-
de aos antimicrobianos7, sugerem uma perfuração artificial por meio da timpano-
centese. Contudo OMA com PETM poderia ser uma doença com algumas carac-
terísticas especificas, diferenciando-a da OMA não complicada. Alguns estudos 
sugerem que a OMA com PEMT é sobretudo associada com patogenos especifi-
cos, apesar de que estes estudos não são conclusivos 8-11. Além disso sua preven-
ção em crianças com episódios recorrentes de OMA é significantemente mais 
difícil do que aquela nos casos de OMA não complicados 12-13. O conhecimento da 
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etiologia, patogênese e resultados da OMA com PEMT pode ser de utilidade para 
entender a relevância da PEMT e planificar adequadamente medidas terapêuticas 
e preventivas para crianças, especialmente para aquelas com OMA recorrente.
Incidência de perfuração espontânea infecciosa da membrana timpânica

Embora a associação de PEMT com OMA tenha sido um problema clínico 
conhecido há séculos, sua incidência nunca foi claramente quantificada. Dados 
derivados de estudos epidemiológicos realizados para avaliar a incidência, aspec-
tos clínicos e resultados da OMA são conflitantes nesse aspecto. Estudos mais 
antigos relatam que o PEMT ocorre em 0% a aproximadamente 30% das OMA 
diagnosticadas em crianças menores 14-17. Uma avaliação mais recente realizada 
em vários países europeus documentou uma incidência global de PEMT de apro-
ximadamente 7% 18. No entanto, houve diferenças significantes entre os países, 
variando de 2,1% dos episódios na Itália e 2,2% no Reino Unido até 4,8% na Es-
panha, 6,8% na Alemanha e 17,2% na Suécia.

Vários fatores como idade das crianças estudadas, critérios utilizados para 
o diagnóstico de OMA, uso de antibióticos, práticas de registro e características 
genéticas das crianças cadastradas podem influenciar significantemente a inci-
dência relatada de OMA com PEMT (Tabela 1).

Tabela 1. Fatores associados à alta incidência de otite média aguda (OMA) com perfuração 
espontânea da membrana timpânica (PEMT).

Fator

Idade <2 anos

Critérios rigorosos utilizados para o diagnóstico de OMA

Não uso de antimicrobianos para o manejo da OMA

Ser uma criança propensa a otite

Polimorfismos genéticos específicos

Pukander 16 e Ingvarsson 17 constataram que a PEMT era mais comum em 
crianças com menos de dois anos de idade do que em crianças mais velhas, com 
a incidência diminuindo gradualmente de 50% para 15% naqueles com mais de 
oito anos. Além disso, os valores maiores de incidência foram nos estudos com 
os critérios mais rigorosos para o diagnóstico de OMA 15. Quando foram recru-
tadas crianças com pequenas modificações da membrana timpânica levando a 
um diagnóstico incerto, a incidência de PEMT foi significantemente menor 16. 
Além disso, o uso precoce e irrestrito de antimicrobianos para o tratamento da 
OMA reduz significantemente as complicações da OMA, incluindo a incidência 
de PEMT.19. A superestimativa da frequência da PEMT pode ocorrer quando os 
estudos epidemiológicos incluem principalmente crianças propensas à otite com 
história de PEMT anteriores ou pacientes que sofrem de uma doença subjacente 
que pode favorecer o desenvolvimento de OMA. Da mesma forma, a superesti-
mativa é comum quando os estudos são baseados principalmente no relato dos 
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pais. Neste caso, a otorreia devido à otite externa pode ser considerada, pelos pais, 
patognomônica da OMA com PEMT. Por outro lado, a subestimativa é possível 
quando a OMA com PEMT sem otorreia significante não é adequadamente diag-
nosticada. Finalmente, as características genéticas dos pacientes podem desem-
penhar um papel nesse sentido. Em um estudo avaliando associações potenciais 
entre variantes em genes que codificam fatores de imunidade inata ou adaptativa 
e a ocorrência de OMA recorrente com ou sem PEMT, o polimorfismo de nucle-
otídeo único (SNP) interleucina (IL) -10 rs1800896TC e o IL-1α rs6746923A e 
AG SNPs foram significantemente mais e menos comuns, respectivamente, entre 
as crianças sem história de PEMT do que entre aquelas que sofreram com essa 
complicação 20. No entanto, tem sido demonstrado que as crianças que sofrem de 
um único episódio de OMA com PEMT são mais propensas do que as crianças 
com OMA sem complicações, a experimentar recorrências. Além disso, elas são 
mais propensas a desenvolver novos episódios com PEMT. Berger estudou 271 
pacientes até 13 anos com OMA, dos quais 80 (29,5%) apresentavam PEMT 3. 
Nos três meses após o primeiro episódio, 20 (25%) daqueles com PEMT experi-
mentaram um novo episódio de OMA em comparação com 24 (12,5%) daqueles 
sem PEMT ocorreu em 17/20 (85%) das crianças com perfuração anterior e em 
5/24 (20,8%) daquelas com membrana timpânica intacta anterior. Achados seme-
lhantes foram relatados por Van Cauwenberge et al 21. Esses autores verificaram 
que quanto maior o número de recorrências da OMA, maior a probabilidade de 
ocorrência do PEMT. Houve apenas um único episódio de OMA acompanhada 
por PEMT em 15% das crianças estudadas. A frequência de PEMT aumentou 
para 29% durante o segundo e terceiro episódios de OMA e para 40% em crian-
ças com 3 ou mais recidivas.
Etiologia da otite média aguda com perfuração espontânea da membrana 
timpânica

Os mesmos quatro patógenos que são considerados os agentes etiológicos da 
OMA sem complicações podem ser encontrados no conduto auditivo externo de 
pacientes com PEMT. No entanto, permanece a questão se a PEMT ocorre porque 
alguns patógenos auditivos são mais agressivos que outros, ou porque a PEMT é 
uma complicação, independente do patógeno que causa a OMA (Tabela 2).

Tabela 2. Agentes etiológicos relacionados com risco aumentado de otite média aguda com 
perfuração espontânea da membrana timpânica

Agente etiológico

Infecção decorrente de cepas invasivas do Streptococcus pneumoniae

Infecções devidas ao Streptococcus pyogenes

Coinfecções com patógenos, incluindo Haemophilus influenzae não tipável  
e Moraxella catarrhalis

Produção de biofilmes devido a Haemophilus influenza não tipável
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As evidências parecem particularmente significantes para S. pyogenes e S. 

pneumoniae, embora a avaliação dos resultados finais de alguns estudos seja com-
plicada por vários fatores. O primeiro é o uso difundido das vacinas conjugadas 
pneumocócicas (PCV) que, após inclusão no calendário de vacinação de lactentes 
e crianças jovens na maioria dos países, causaram mudanças mundiais na circula-
ção de S. pneumoniae e a frequência com que todos os patógenos da OMA causam 
essa doença. Ben-Shimol et al. realizaram um estudo prospectivo de base popula-
cional no sul de Israel, no qual todos os episódios de OMA submetidos à cultura de 
líquido ou fluido da orelha média (middle ear fluid - MEF) em crianças <3 anos, de 
2004 a 2015, foram incluídos22. A incidência de casos de OMA devido a S. pneu-

moniae, H. influenzae não tipável (NT), M. catarrhalis e S. pyogenes e aqueles 
que eram cultura negativa foi calculada no período anterior à introdução de PCV e 
que ocorreu após a introdução da heptavalente. A vacina PCV (PCV-7) e a vacina 
treze valente (PC-V13) estavam disponíveis. Os episódios de OMA pneumocócica 
e não pneumocócica, incluindo aqueles em que mais de um patógeno foi cultivado, 
diminuíram substancialmente após a introdução sequencial de PCV-7 / PCV-13. 
A redução de episódios não pneumocócicos foi atribuída por esses autores à pre-
venção precoce de episódios de OMA, resultando em menor taxa de OMA com-
plexa, muitas vezes não pneumocócica22. O segundo fator é o número reduzido de 
estudos em quais as etiologias de OMA sem complicações e complicadas foram 
avaliadas simultaneamente. A timpanocentese não é rotineiramente recomendada 
por razões éticas 6, e os estudos mais recentes sobre a etiologia da OMA incluíram 
apenas casos com PEMT 23,24. Esta prática impede qualquer possibilidade de com-
parar os dois tipos de OMA. 
Streptococcus pyogenes 

Os dados disponíveis sobre S. pyogenes indicam que este patógeno é mais 
comum em OMA complicada por PEMT do que em casos não complicados. Segal 
et al. estudaram 11.311 episódios de OMA, incluindo os casos não complicados 
(grande maioria) e complicados, e encontraram que o S. pyogenes pôde ser iden-
tificado no MEF em apenas 3,1% dos casos, em comparação com 47,9%, 43,2% 
e 4,1% dos H. influenzae NT, S. pneumoniae e M. catarrhalis, respectivamente25. 
No entanto, as características clínicas da OMA de S. pyogenes foram significa-
tivamente diferentes e geralmente mais graves do que as da OMA causada por 
outros patógenos, sugerindo que S. pyogenes possa causar danos mais rápidos 
e significativos à membrana timpânica. Os episódios de OMA associados ao S. 

pyogenes ocorreram principalmente com PEMT e foram acompanhados por fe-
bre alta e outros achados sistêmicos, como infecções respiratórias altas e baixas. 
Resultados semelhantes foram relatados por Leibovitz et al. em um estudo no 
qual 5.247 pacientes com OMA e cultura positiva foram recrutados 10. Nas 822 
crianças com PEMT, o S. pyogenes foi encontrado em uma proporção signifi-
cantemente maior do que naqueles sem (47/822, 5,7%, vs 44/4425, 1%, p <0,01). 
A confirmação adicional do papel de S. pyogenes na produção de PEMT é dada 
pelos dados coletados por Grevers et al.8 com um estudo realizado na Alemanha 
(S. pyogenes em 5/17 de amostras de otorrreia) e por Marchisio et al.9. com uma 
avaliação retrospectiva realizada na Itália. 
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Streptococcus pneumoniae
 A importância real do S. pneumoniae como causa direta de PEMT é difícil de 

ser determinada. No entanto, Palmu et al., em estudo realizado antes da introdução 
das PCV, relataram que os episódios iniciais de OMA com PEMT eram devidos 
principalmente a esse patógeno 11. As culturas bacterianas das amostras de perfu-
rações preexistentes, revelaram uma proporção maior de pneumococos (35%) e 
proporções menores de M. catarrhalis (3%) e culturas mistas (3%) do que as ou-
tras culturas de secreções da orelha média. No entanto, perfurações pré-existentes 
que sugerem doenças recorrentes26 foram mais propensas a conter H. influenzae 

NT (30%) e patógenos mistos (18%) e foram menos propensos às culturas ne-
gativas (16%). Esses achados indicam que os primeiros episódios de OMA com 
PEMT são devidos principalmente a esse patógeno, e outras bactérias, isoladas ou 
em associação, ocorrem apenas posteriormente com o PEMT, em associação com 
episódios recorrentes. Por outro lado, vários estudos mostraram que o S. pneu-

moniae é uma causa extremamente comum de OMA inicial 11,27,28 e muitos casos 
são particularmente graves porque estão associados a um aumento significante 
de marcadores inflamatórios e febre alta, otalgia intensa e raramente, bacteremia 
29-32. As primeiras OMA pneumocócicas graves são causadas pelos sorotipos mais 
agressivoss, a maioria dos quais foram incluídos nas PCV. Os danos nas mucosas 
que eles causam podem favorecer infecções por bactérias com menor patogenici-
dade, como os sorotipos pneumocócicos menos invasivos e o H. influenzae NT. 
33 Infecção mista devido aos sorotipos pneumocócicos mais comumente transpor-
tados por indivíduos saudáveis em associação com H. influenzae NT isolado ou 
em combinação com outros patógenos foram significativamente mais comuns em 
crianças mais velhas com OMA bilateral, episódios recorrentes e timpanocenteses 
prévias. Por outro lado, os casos devidos a infecções por S. pneumoniae foram 
associados a sorotipos com maior patogenicidade. O tipo de dano causado pelos 
sorotipos pneumocócicos invasivos e se a PEMT pode ocorrer como consequência 
desta lesão são problemas que atualmente ainda não foram resolvidos.
 Haemophilus influenzae não tipável e Moraxella catarrhalis 

Dados que sugerem uma relação direta entre a infecção da orelha média 
com patógenos diferentes do S. pyogenes e S. pneumoniae e o desenvolvimento 
de OMA com PEMT não existem. No entanto, há evidências de dominância de 
H. influenzae NT na otorreia de crianças indígenas australianas com OMA com 
PEMT 34. Achados semelhantes foram relatados por Grevers et al. 8, que encon-
traram que o H. influenzae NT foi o agente etiológico mais comum no grupo de 
pacientes com STMP e no grupo de crianças que foram submetidas à timpano-
centese (18% e 13% das amostras, respectivamente). Geralmente, as OMA não 
pneumocócicas desenvolvem-se em crianças mais velhas do que as causadas por 
S. pneumoniae ou, se forem diagnosticadas durante a infância, ocorrem após uma 
primeira OMA pneumocócica grave. Os principais patógenos associados a esses 
episódios de OMA são H. influenzae NT isolados ou uma mistura de patógenos 
da orelha. No entanto, co-infecções entre esses patógenos e M. catarrhalis ou S. 

pyogenes também podem ser detectadas, particularmente quando métodos mole-
culares de identificação bacteriana são utilizados 24,35. 
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O estudo italiano
No nosso estudo mais recente, tivemos como objetivo avaliar o papel etioló-

gico dos patógenos bacterianos mais comuns com otite média aguda (OMA) em 
crianças com OMA e perfuração espontânea da membrana timpânica (PEMT). En-
tre 01 de Maio de 2015 e 30 de Abril de 2016, 177 crianças de 6 meses a 7 anos 
de idade com OMA complicada por PEMT, dentro de 12 horas após a perfuração, 
foram inscritas prospectivamente. O fluido da orelha média (MEF) foi testado pela 
reação em cadeia da polimerase em tempo real para Streptococcus pneumoniae, Ha-

emophilus influenzae não tipável, Streptococcus pyogenes, Moraxella catarrhalis e 

Staphylococcus aureus. Entre as 177 crianças com OMA e PEMT, 92/100 (92,0%) 
daquelas com OMA recorrente e 13/77 (16,9%) sem OMA recorrente apresentaram 
PEMT recorrente (p <0,001). Um único patógeno foi identificado em 70 (39,5%) 
amostras de MEF, enquanto 2, 3 e 4 bactérias foram detectadas em 54 (30,5%), 20 
(11,3%) e 7 (4,0%) casos, respectivamente. O H. influenzae não tipável (NT) foi o 
mais comum e foi identificado em 90 crianças (50,8%), seguido por M. catarrhalis 
(62 casos, 35,0%) e S. pneumoniae (48 casos, 27,1%). O H. influenzae não tipável 
foi o patógeno mais frequente em crianças com co-infecções. As crianças com co
-infecções, incluindo H. influenzae não tipável, tiveram OMA recorrente significan-
temente com maior frequência (odds ratio ajustada 6,609, intervalo de confiança de 
95% 1,243-39,096, p = 0,03). Os episódios recorrentes de OMA parecem estar asso-
ciados a um aumento do risco de OMA com PEMT. Na OMA com PEMT, a etiolo-
gia parece diferente daquela comumente encontrada em OMA não complicada, com 
H. influenzae não tipável detectado em alta frequência, especialmente em crianças 
com PEMT recorrente, e frequentemente em associação com outros patógenos.
Biofilme

O principal fator do papel desempenhado pelo H. influenzae NT e outros 
patógenos na determinação de OMA recorrente e falhas de tratamento parece ser 
sua capacidade de formar um biofilme na orelha média. Todos os patógenos da 
orelha são capazes de formar biofilme, embora os dados para o fenótipo formador 
de biofilme de H. influenzae NT sejam mais extensos, enquanto os do S. pneu-

moniae e da M. catarrhalis estejam evoluindo. Isolados clínicos de H. influenzae 
NT são capazes de formar um biofilme bem desenvolvido na orelha média de um 
hospedeiro de chinchila em até 5 dias após a inoculação direta da cavidade da 
orelha média 36. Os biofilmes são detectáveis na orelha média de crianças com 
OMA recorrente e persistem mesmo após o tratamento durante a remissão clínica 
36. Juntamente com a barreira física fornecida pela matriz, todas as modificações 
funcionais explicam por que as bactérias do biofilme apresentam resistência au-
mentada aos mecanismos humorais e celulares. da imunidade do hospedeiro e 
aos antibióticos36. Além disso, essas alterações favorecem a persistência de bac-
térias no local da infecção, mesmo após o tratamento, resultando em recidivas e, 
possivelmente, em doenças crônicas. Não se sabe se a sinergia entre patógenos 
específicos pode levar à PEMT. Mais evidências são necessárias para explicar por 
que, apesar de numerosas recidivas, muitas crianças nunca experimentam PEMT, 
enquanto outras com características semelhantes desenvolvem PEMT, em asso-
ciação com vários novos episódios de OMA.



218 XVI Manual de OtOrrInOlarIngOlOgIa PedIátrIca da IaPO!

Conclusão 
Os episódios recorrentes de OMA parecem estar associados a um aumento 

do risco de OMA com PEMT. Na OMA com PEMT, a etiologia parece diferente 
daquela comumente encontrada em OMA não complicada, com o H. influenzae 
não tipável (NT) sendo detectado em alta frequência, especialmente em crianças 
com PEMT recorrente e frequentemente em associação com outros patógenos. 
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