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Timpano

Otite media
O que e uma otite media?
Ouvido medio e o espaco por tras do

Quais säo as causas de uma otite
media?

timpano. Este possui uma Ligacäo

Uma otite media e provocada por

estreita ao espaco faringeo. No caso

virus ou bacterias. GeraLmente, a

de uma inflamacäo, este espaco

crianca apresenta em simuLtaneo

enche-se com Liquido, provocando

uma constipacäo.

dores devido ä tensäo e inflamacäo
devido ä grande tensäo, o timpano

Como se expressa uma otite
media?

pode rebentar e sair pus do ouvido.

As criancas mais veLhas queixam-se

Atraves da examinacäo com um

de dores de ouvido. As criancas mais

do timpano. Em aLguns casos raros,

instrumento especiaL (auriscopio), o

pequenas choram e agarram fre-

medico pode detectar vermeLhidäo ou

quentemente as oreLhas. Em simuLta-

uma protusäo no timpano e, assim,

neo pode verificar-se a presenca de

diagnosticar uma otite media.

febre, diarreia ou vomitos. A saida de

pus do ouvido e sinal de que existe
uma perfuracäo no timpano. Neste
caso, a dor frequentemente diminui.

Quais säo os perigos de uma otite
media?
Geralmente a otite media e uma
doenca de facil tratamento. Numa

Como e tratada uma otite media?

situacäo normal, um timpano perfu-

Visto que, na maioria dos casos, uma

rado cura sem problemas.

otite media se cura de forma espon-

No entanto, em casos raros, podem

tanea, geralmente e suficiente um

verificar-se graves complicacöes,

bom tratamento da dor (com parace

como osteomielite (infeccäo no osso)

tamol (Dafalgan, Panadol, ben-u-

ou meningite. Por isso, e muito

-ron...) ou Voltaren, Algifor, Ponstan

importante seguir o tratamento

etc). Tambem podem ser administra-

prescrito pelo medico!

das gotas nasais descongestionantes.

Apos uma otite media pode permane-

Numa segunda examinacäo medica e

cer liquido no ouvido medio durante

necessario decidir se säo necessa-

algum tempo. Tal diminui a capacida-

rios antibioticos.

de auditiva das criancas.

Este controlo e realizado geralmente

No caso de este liquido permanecer

apos 1-3 dias (mais cedo quanto mais

no ouvido medio, fala-se de uma otite

jovem a crianca).

media serosa cronica. Caso o seu

No caso de timpano perfurado com

filho continue a ouvir mal apos 6-8

saida de pus deve-se iniciar de

semanas ou esteja irritavel, consulte

imediato o tratamento com antibioti-

o seu pediatra.

cos.
Observacäo: Otites medias recorrentes näo säo geralmente motivo para
uma operacäo äs amigdalas.
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Gores de ouvido, o que fazer?
Se o seu flLho se queixar de dores de

No caso de duvidas pode obter

ouvido, recomenda-se administrar

aconselhamento a qualquer momen-

um analgesico (ver acima). Uma ida

to atraves do telefone do Kinderspital

ao medico por ser util, mas näo

Zürich 0900 266 7 11 (3,23 francos

estritamente necessaria, excepto no

suicos/min).

caso de:
- dores continuas
- mau estar da crianca apesar dos
analgesicos
- vomito constante
- dores de cabeca apesar dos
analgesicos
- inchaco na area do ouvido
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