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RESUMO

Introdução: a Otite Média Aguda (OMA) é um processo inflamatório da orelha
média e é um problema bastante prevalente, com razoável risco de complicações.
Objetivo: esse trabalho tem como objetivo analisar fatores de risco para o
desenvolvimento da OMA, com foco principalmente no tabagismo materno.
Casuística e métodos: foram avaliados 55 indivíduos com até 5 anos de idade com
o diagnóstico de otite média aguda atual ou prévia, no período de julho a setembro de
2019. Resultados: em uma amostra de 55 crianças com o diagnóstico de OMA, 12
eram filhos de mãe tabagista, e 23 tinham outros familiares tabagistas em casa. Não
se observou relação direta ou indireta entre OMA e idade, número de moradores na
casa, tempo de aleitamento materno, frequência à creche, posição do mamar, uso de
chupeta, episódios prévios de OMA ou tabagismo familiar. Porém, houve relação entre
IVAS associada com o tabagismo materno (p=0,007) e com a frequência à creche
(p=0,039) Conclusão: o tabagismo materno e a frequência à creche foram fatores de
risco importantes para o desenvolvimento dessa doença concomitante a IVAS.

DESCRITORES: otite média, poluição por fumaça de tabaco, fatores de risco.

ABSTRACT

Introduction: the acute otitis media is a inflammatory process of the middle ear
and it is a prevalent problem, with reasonable risk of complications. Objective: the aim
of this study was analyzed the risk factors to the development of acute otitis media, on
focus in maternal smoking. Methods: was evaluated 55 individuals until 5 years old
with the diagnosis of acute otitis media current or previous in the period between July
and September 2019. Results: in a sample with 55 children with the diagnosis of acute
otitis media, 12 have smoking mothers, and 23 have another relatives smoking at
home. There wasn't observed relation direct or indirect between acute otitis media and
age, number of people living in the same house, duration of breast feeding, frequency
at the child care, position of bottle feeding, use of pacifier, previous episodes of acute
otitis media or familiar smoking. But there was a relation between upper respiratory
tract infections with maternal smoking (p=0,007) and frequency at the child care
(p=0,039). Conclusion: the maternal smoking and the frequency at the child care were
important risk factors to the development for this disease concomitant to upper
respiratory tract infections.

Keywords: otitis media, pollution of tabacco smoke, risk factors.
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1. INTRODUÇÃO

A otite média aguda é um tema de grande importância em Pediatria. Trata-se
da inflamação da orelha média, e muito frequentemente ocorre devido à disseminação
por contiguidade, através da tuba auditiva, de infecções das fossas nasais, seios
paranasais e rinofaringe. É muito comum na infância, e estima-se que mais de 80%
das crianças manifestarão essa doença antes dos três anos, além do que
aproximadamente 40% delas apresentarão seis ou mais episódios de recidivas antes
dos sete anos (PENIDO et al, 2015).
A otite média aguda possui alguns fatores de risco já conhecidos. Entre eles
pode-se citar as anormalidades craniofaciais, a rinite alérgica, as infecções de vias
aéreas superiores, a frequência precoce em creches, o refluxo gastro esofágico, a
hiperplasia da adenoide, a falta de aleitamento materno e o tabagismo passivo. Os
principais agentes patogênicos são o Streptococcus pneumoniae, o Haemophilus
influenzae e Moraxella catarrhalis (OYAMADA et al, 2014).
A clínica da otite média na criança se dá por otalgia súbita de intensidade
variável, exacerbada à deglutição, acompanhada ou não de elevação de temperatura,
hipoacusia e sensação de plenitude auricular.
De acordo com a apresentação anatomoclínica, pode-se classificar as otites
médias agudas, de acordo com quatro tipos: simples, necrosantes, serosas ou
secretoras e latentes (HUNGRIA, 2000).
Na otite média aguda simples, o processo inflamatório se inicia a partir de uma
obstrução da tuba auditiva, o que propicia condições ideais para instalação e
multiplicação de agentes patogênicos da própria flora microbiana da região da orelha,
constituída de estreptococos e pneumococos, por exemplo, ou então de agentes
patogênicos oriundos de processos inflamatórios infecciosos agudos das fossas
nasais ou rinofaringe.
O

tratamento

pode

ser

feito

com

aplicação

de

calor,

analgesia,

antibioticoterapia ou por conduta expectante, de acordo com a gravidade da doença,
a idade da criança e o acometimento uni ou bilateral. Quando se optar pela
administração de antibióticos, deve-se atentar para a prescrição adequada, pelo
tempo certo e na dose suficiente. Prescrições irregulares podem estar relacionados
com evolução anormal da doença (HUNGRIA, 2000).
Apesar de a otite média aguda apresentar tendência à cura espontânea, o
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processo inflamatório da orelha média pode apresentar algumas complicações
importantes e potencialmente fatais. Essas complicações ocorrem principalmente
devidos às relações anatômicas de contiguidade entre a caixa timpânica e outras
estruturas adjacentes.
As complicações extracranianas mais frequentes são a mastoidite aguda (mais
frequente de todas), a paralisia facial, as labirintites e as osteomielites do osso
temporal. Já as complicações intracranianas mais frequentes são abcessos em
regiões extradural, subdural, cerebral e cerebelar, a meningite e a tromboflebite do
seio lateral. (HUNGRIA, 2000).
Nesse sentido, conhecer os fatores de risco para otite média aguda é de grande
importância para a profilaxia desta doença, visto que a incidência das complicações
intracranianas após as otites médias agudas persiste em níveis epidemiologicamente
significativos, mesmo com a modernização dos métodos de tratamento. Além disso,
essas complicações intracranianas também apresentam incidência considerável em
países desenvolvidos, apesar da crença de estarem restritas aos países em
desenvolvimento (PENIDO et al, 2015).
Esse tema vem sendo largamente estudado nas últimas décadas. Iversen et al
(1985), realizaram um estudo prospectivo com 337 crianças, por meio de avaliação
ambiental de suas casas e creches, visando estabelecer relação entre fatores
ambientais e efusão da orelha média. Descobriram que o tabagismo parental era o
único fator ambiental que aumentava a efusão da orelha média.
Ey JL et al (1995) publicaram um artigo sobre a pesquisa de relação entre
exposição à fumaça passiva e otite média no primeiro ano de vida, e evidenciaram
que o tabagismo materno pesado (sendo tabagismo pesado considerado como o
consumo de 20 ou mais cigarros por dia) era um fator de risco significativo para otite
média aguda recorrente, mas não para otite aguda média não recorrente. O risco era
maior se a criança apresentasse baixo peso ao nascer.
Já Sigaud et al (2016) avaliaram a prevalência de sintomas e morbidades
respiratórias em crianças expostas ao tabagismo passivo no ambiente domiciliar.
Evidenciou-se que 62,5% das crianças expostas ao tabagismo passivo já haviam
tratado de doenças de ouvido anteriormente, frente a 43,1% das crianças não
expostas ao mesmo fator de risco.
Neste trabalho, realizaremos uma coleta de dados no pronto atendimento do
Hospital Universitário Evangélico Mackenzie de Curitiba. Na amostra selecionada,
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verificaremos quais foram os fatores que mais se manifestaram nas crianças
acometidas pela otite média aguda, dando um enfoque maior ao tabagismo passivo.
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1.1. OBJETIVOS

Avaliar a associação de otite média aguda em criança com os seguintes
fatores de risco e dados epidemiológicos: idade, número de moradores na casa,
tempo de aleitamento materno, frequência a creche, infecção de via aérea superior
prévia, posição do mamar, uso de chupeta, episódios prévios de OMA e tabagismo
familiar e materno, com ênfase nesse último.
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2. REVISÃO DE LITERATURA

A OTITE MÉDIA AGUDA

A Otite Média Aguda é definida como uma inflamação da orelha média e atinge
em sua grande maioria crianças de seis meses até dois anos de idade. Tem como
principais agentes etiológicos o Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae
e Moraxella catarrhalis. (MACHADO et al, 2012).
O diagnóstico é realizado pela anamnese e exame físico, sempre avaliando os
fatores de risco. O paciente apresenta otalgia como sinal de maior prevalência, além
de febre, vômitos, diarreia, cefaleia e irritabilidade. Durante a otoscopia a membrana
timpânica se apresenta abaulada, hiperemiada e opaca. (PEREIRA E RAMOS, 1998)
O tratamento da OMA pode ser realizado de forma expectante, mas em sua
grande maioria é feito por antibioticoterapia. O antibiótico de escolha é a amoxicilina,
por possuir baixa toxicidade, pequeno custo e por seu espectro de ação. (SIB E
BRICKS, 2008).
A OMA possui alguns fatores de risco e entre eles podemos destacar a o
tabagismo passivo, a interrupção do aleitamento materno, IVAS, a posição em que se
utiliza mamadeira, o uso de chupeta, inserção das crianças em creches e a quantidade
de pessoas que residem na mesma casa.
O aleitamento materno possui grande importância no que se refere à proteção
do bebê contra possíveis patógenos. O leite materno possui imunoglobulinas que
auxiliam na imunoproteção do bebê e essa proteção exerce maior influência quando
é realizada de forma exclusiva até os seis meses de idade. Além disso, a posição em
que o bebê é alimentado pode ser de grande importância. A tuba auditiva se apresenta
de forma horizontalizada, e portanto, a posição deitada durante a amamentação
oferece um maior risco para a otite quando se comparada à posição sentada. (NADAL
et al. 2017).
O uso da chupeta por bebês pode colaborar com o desmame precoce, por
provocar a confusão de bicos, que ocorre quando o bebê não consegue mais
posicionar sua língua para realizar a amamentação por estar acostumado a realizar a
sucção da chupeta. Além de poder ser carreadora de infecções, pois favorece o
surgimento de patógenos em sua superfície. (DIEZ CASTILHO E MENDES ROCHA,
2009).
O número de pessoas que convivem em um mesmo ambiente também pode
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ser um fator de risco. Existe um maior número de casos de OMA em crianças com
famílias numerosas, principalmente se houver crianças abaixo de cinco anos de idade.
(NETO, CAMINHA E DALL'IGNA, 1993).
Em relação às Infecções de Vias Aéreas Superiores (IVAS), que são infecções
agudas que envolvem nariz, seios paranasais, faringe e laringe. São consideradas
como fator de risco, pois em até 50% dos casos evoluem para otite média. E ainda
segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), as IVAS são responsáveis por um
grande número de hospitalizações. (Matines et al., 2016).
A inserção precoce da criança na creche também é um fator de risco
importante. Crianças que são educadas em casa possuem menos chance de
desenvolvimento de OMA quando comparadas com crianças que vão para creches.
Isso se dá por um menor contato desta criança com possíveis patógenos causadores
de doenças. (NETO, HEMB E SILVA, 2006).
O tabagismo é forte fator de risco para o desenvolvimento de OMA. O
tabagismo passivo pode provocar prejuízo à atividade ciliar, além de modificar a
função do sistema imune do trato respiratório. (PEREIRA E RAMOS, 1998)
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3. CASUÍSTICA E MÉTODOS

Trata-se de um estudo observacional, transversal e não controlado, aprovado
pelo comitê de ética institucional sob o número 3.580.903 . Foram entrevistados 55
responsáveis por pacientes com o diagnóstico de otite média aguda, atual ou prévio.
Foram investigados possíveis fatores de risco relacionados à essa infecção, a saber:
alergias, prematuridade, frequência à creches, aleitamento materno, posição do
aleitamento materno, síndromes e malformações craniofaciais, uso de chupeta e o
tabagismo familiar. A detecção da presença do tabagismo familiar foi o principal fator
a ser pesquisado.
A realização do trabalho foi feita mediante a aplicação de um questionário na
forma de uma tabela no pronto atendimento do Hospital Universitário Evangélico
Mackenzie. Esse questionário foi aplicado aos acompanhantes pelos responsáveis
pela pesquisa ou por colaboradores do projeto.
Os pacientes selecionados para a nossa pesquisa tinham, obrigatoriamente, o
diagnóstico de otite média aguda, atual ou prévio, que tem como critérios diagnósticos
a otoscopia alterada, com abaulamento e hiperemia da membrana timpânica, além da
perda de sua translucidez, podendo também estar presentes a perfuração aguda da
membrana timpânica e a otorreia. Além de sinais encontrados na otoscopia a criança
também pode apresentar sintomas clínicos como febre e irritabilidade. Foram
excluídos indivíduos que não apresentavam os critérios completos para o diagnóstico
da OMA e aqueles cujos responsáveis não concordaram em participar.
O trabalho foi realizado no pronto atendimento do Hospital Universitário
Evangélico Mackenzie, os pacientes foram escolhidos de forma aleatória e suas
identidades serão preservadas atendendo à Resolução 466/12 do Conselho Nacional
de Saúde. Durante cada entrevista foi entregue ao responsável um termo de
consentimento livre e esclarecido, foi explicado sobre os detalhes da pesquisa e após
aceito, por parte do responsável, a criança foi incluída na amostra.
Para a metodologia estatística, foi utilizada a Estatística Analítica e Descritiva,
através de tabelas de frequência e teste T de student, adotando o valor menor que
0,05 como nível de significância.
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4. RESULTADOS

IDADE
A média de idade de crianças acometidas foi de 2,5 anos, sendo a idade
máxima de 5 anos e a mínima de 0,1, com desvio padrão de 1,6.
A média de idade das crianças filhas de MT foi de 2,4 anos, enquanto que os
filhos de MNT foi de 2,8 anos.

FREQUÊNCIA À CRECHE
Das 55 crianças acometidas pela OMA, 41 frequentavam creches, contra 14
que não o faziam. Novamente, não houve relação entre tabagismo materno e
frequência à creche, pois entre as mães tabagistas, 75% das crianças frequentavam
creche, enquanto que nas não tabagistas, 74% frequentavam.
Ao verificar se existe relação entre frequência à creche e recorrência de OMA,
vemos que isso não ocorre (p=0,22). Entretanto, percebeu-se que frequentar creche
aumentou a probabilidade de a criança desenvolver IVAS associada ao episódio de
OMA (p=0,039).

INFECÇÃO DE VIA AÉREA SUPERIOR ASSOCIADA
Na amostra selecionada, 53% das crianças desenvolveram IVAS associada ao
episódio de OMA. As IVAS associadas foram indagadas aos acompanhantes
questionando-os se previamente ao episódio de OMA houve dor de garganta, tosse,
espirro, sinusite, amigdalite ou outros.
Entretanto, percebemos que existe maior risco de desenvolver IVAS associada
ao episódio de OMA nos filhos de mães tabagistas (p=0,007). Na amostra
selecionada, 51% dos filhos de MNT desenvolveram IVAS associada, contra 58% dos
filhos de MT.
A frequência às creches também aumentou a probabilidade de desenvolver
IVAS concomitante à OMA (p=0,039).

POSIÇÃO DEITADA PARA AMAMENTAÇÃO ARTIFICIAL
Na amostra selecionada, 58% das crianças costumavam mamar em posição
deitada. Houve uma discrepância de porcentagens de crianças que mamavam
deitadas entre os filhos de MT (67%) e de MNT (56%)
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A posição deitada para mamar não se apresentou como um fator de risco
importante para desenvolver IVAS associada à OMA (p=0,102), bem como para
recorrência de OMA (p=0,359).

USO DE CHUPETA
Quanto ao uso de chupeta, 49% das crianças usavam chupeta, contra 51% que
não usavam. Evidenciou-se que existe diferença nas porcentagens de crianças que
usam chupeta entre filhos de MNT (51%) e de MT (42%).
O uso de chupeta não se evidenciou como um fator de risco significante para a
OMA com IVAS associada (p=0,355), nem para a recorrência de OMA (p=0,48).

EPISÓDIOS PRÉVIOS DE OTITE MÉDIA AGUDA
Em nosso estudo, 73% das crianças tiveram episódios prévios de OMA. Entre
as crianças filhas de MNT, 70% apresentaram recorrência de OMA, contra 83% entre
os filhos de MT. O tabagismo passivo, materno (p=0,1439) ou de outros familiares
(p=0,3329), não foi um fator de risco significativo para desenvolver OMA na população
estudada.

NÚMERO DE PESSOAS MORANDO NA MESMA CASA
O número médio de pessoas morando na mesma residência, incluindo na
contagem as crianças acometidas pela OMA, foi de 4,5 pessoas, sendo o máximo
valor encontrado de 8 pessoas, e o mínimo de 3, com desvio padrão de 1,2.

IDADE DE INTERRUPÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO
A média de idade de interrupção de aleitamento materno foi de 8,8 meses na
amostra geral. Entretanto, essa média de tempo foi diferente entre as crianças
expostas e as não expostas ao tabagismo materno, pois foi de 8 meses nos filhos de
MT, contra 9 nas crianças filhas de MNT.
Foi observado que, na amostra, das 55 crianças, 28 foram amamentadas até
os 6 meses de idade (50,9% do total), 21 entre 6 e 24 meses (38% do total), 3 por
mais de 24 meses (5,4% do total) e 3 desenvolveram OMA na vigência dessa
amamentação (5,4% do total).
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FIGURA 1: porcentagens de tempo total de aleitamento materno

Tempo total de aleitamento materno
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
0 a 6 meses

6 a 24 meses

mais de 24 meses

presente

Fonte: As autoras (2019)

Foi possível notar, também, que entre as crianças amamentadas até os 6
meses, a taxa de recorrência de OMA foi de 75%, e nas crianças amamentadas por
mais de 6 e menos de 24 meses, a recorrência foi de 71%. Entre as crianças
amamentadas por mais de 24 meses, 100% tiveram episódios prévios, e entre as que
tiveram OMA na vigência da amamentação, 33,3%.
A idade média de aleitamento materno também ficou prejudicada nas crianças
que usam chupeta, pois nessas, o tempo médio de aleitamento materno foi de 6,8
meses, enquanto nas que não utilizavam essa média foi de 10,8 meses.
FIGURA 2: uso de chupeta e média de interrupção de leite materno

Uso de chupeta e média de interrupção leite
materno
12
10
8

6
4
2
0
Não usa chupeta

Usa chupeta

Fonte: As autoras (2019)
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MÃE TABAGISTA
Na amostra coletada, foi identificado que 78% das crianças eram filho de MNT,
contra 22% das crianças filhos de MT. O tabagismo materno, como já supracitado, se
mostrou como um fator de risco para desenvolver IVAS associada (p=0,007), porém
o mesmo não foi verdadeiro para a recorrência de OMA (p=0,1439).
Outro ponto a se citar é que a média de idade de interrupção do aleitamento
materno nos filhos de MT foi de 8 meses, mas para as crianças filhas de MNT, essa
média foi de 9 meses.

FIGURA 3: aleitamento entre filhos de tabagistas e não tabagistas

% de crianças

Tempo de Aleitamento Materno - Mãe tabagista x
Mãe não tabagista
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%

Quantidade de meses
Crianças com Mãe não tabagista
Fonte: As autoras (2019)

OUTROS FAMILIARES TABAGISTAS
42% das crianças que foram selecionadas eram expostas ao tabagismo de
outros familiares. Foi observado que em todas as residências em que havia outros
familiares tabagistas, a mãe também tinha esse hábito.
Ainda percebeu-se que crianças expostas ao tabagismo de outros familiares
não tinham risco aumentado para desenvolvimento de recorrência de OMA
(p=0,3329), bem como para a associação com IVAS (p=0,102).
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QUADRO 1: fatores entre filhos de mães tabagistas e não tabagistas
COMPARATIVO CRIANÇAS COM MÃES TABAGISTAS E NÃO TABAGISTAS
Mãe não tabagista
Mãe tabagista
DADOS
Média
Desvio Padrão
Média
Desvio Padrão
Idade (Anos)
2,4
1,6
2,8
1,8
Tempo de aleitamento (meses)
9,0
8,4
8,1
8,9
Quantas pessoas residem na mesma casa
4,3
1,1
4,8
1,4
INFORMAÇÕES DA AMOSTRA
SIM
NÃO
SIM
NÃO
Frequenta creche
32
74%
11
26%
9
75%
3
25%
IVAS associada
22
51%
21
49%
7
58%
5
42%
Mama deitado
24
56%
19
44%
8
67%
4
33%
Usa chupeta
22
51%
21
49%
5
42%
7
58%
Familiares tabagistas
11
26%
32
74%
12
100%
0
0%
Otite média aguda prévia
30
70%
13
30%
10
83%
2
17%

Fonte: As autoras (2019)

FIGURA 4: porcentagens entre filhos de mães tabagistas e não tabagistas

Comparativo criançãs com mães tabagistas e não
tabagistas
83%

Otite média aguda prévia

70%
100%

Familiares tabagistas

26%
42%

Usa chupeta

51%
67%
56%
58%
51%
75%
74%

Mama deitado
IVAS associada
Frequenta creche
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Porcentagem de resposta afirmativa
Mãe tabagista

Mãe não tabagista

Fonte: As autoras (2019)

A amostra coletada pode ser resumida da seguinte forma:
QUADRO 2: resumo da amostra

DESCRIÇÃO DA AMOSTRA
DADOS
Média Desvio Pad.
Idade (anos)
2,5
1,6
Tempo de aleitamento (meses)
8,8
7,4
Quantas pessoas residem na mesma casa
4,5
1,2
INFORMAÇÕES AMOSTRA DE 55 CRIANÇAS
SIM
Frequenta creche
41
75%

Máx. Min.
5
0,1
36
0
8
3
NÃO
14 25%
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Infecção de vias aéreas superiores associada
Mama deitado
Usa chupeta
Mãe tabagista
Familiares tabagistas
Otite média aguda prévia

29
32
27
12
23
40

53%
58%
49%
22%
42%
73%

Fonte: As autoras (2019)
FIGURA 5: porcentagens dos fatores na amostra

Fonte: As autoras (2019)

26
23
28
43
32
15

47%
42%
51%
78%
58%
27%
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5. DISCUSSÃO

OMA E IDADE
De

acordo

com a Diretriz de

IVAS da

Associação Brasileira

de

Otorrinolaringologia de 2006, 2/3 das crianças apresentarão pelo menos um episódio
de OMA até o primeiro ano de vida, além do que essa afecção apresenta dois picos
de incidência: o primeiro, de 6 a 11 meses, e o segundo, de 4 a 5 anos.
Nesse estudo, a média de idade das crianças acometidas pela OMA foi de 2,5
anos. Das 55 crianças pesquisadas, observou-se que ocorreu um primeiro pico de
incidência de OMA entre 4 e 5 anos, e um segundo pico entre 6 a 12 meses. O
tabagismo materno não alterou a idade de acometimento pela OMA.

OMA E CRECHES
No estudo que realizamos, das 55 crianças acometidas pela OMA, 41
frequentavam creche, enquanto 14 não frequentavam. A frequencia à creche não se
mostrou como sendo fator de risco importante para a recorrência de OMA (p=0,22),
entretanto, foi fator de risco para a ocorrência de IVAS associada à OMA (p=0,039).
A frequência a creches e berçários é bastante associada o desenvolvimento
das infecções de vias aéreas superiores (IVAS), incluindo a OMA, pois em
conglomerados a circulação de agentes patogênicos é maior, facilitando sua
disseminação, além do que se supõe que a chance de desenvolvimento dessa
afecção é tanto maior quanto maior o número de crianças aglomeradas no mesmo
ambiente.
Há, inclusive, evidencias de que a inserção precoce nas creches seja o principal
fator de risco relacionado ao desenvolvimento da OMA, além do que crianças que
frequentam esses ambientes tendem a apresentar infecções respiratórias mais
prolongadas, podendo mais facilmente evoluir a OMA (PEREIRA E RAMOS,1998).
Em um estudo realizado na Suécia, foram avaliados os tipos de creches que
frequentavam e os casos de otite. As crianças que estudavam em creches tiveram
mais episódios do que aquelas que estudavam em suas próprias casas
(STRANGERT, 1977).
Crianças que estudam em creches possuem um maior risco para o
desenvolvimento de otite do que aquelas ficam em casa, assim como crianças que
possuem mais irmãos possuem um risco maior para episódios de otite média quando
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comparado com crianças que são filhos únicos ou possuem apenas um irmão. Foi o
que mostrou estudos realizados na Finlândia. (PUKANDER J et al, 1985)

OMA E INFECÇÃO DE VIAS AÉREAS SUPERIORES ASSOCIADA
No presente estudo, evidenciou-se que 52,73% das crianças apresentaram
essa relação (OMA com IVAS associada).
A ocorrência da OMA pode surgir como uma complicação de uma infecção de
vias aéreas superiores, além do que dados da literatura apontam que de vinte e cinco
a trinta por cento dos episódios de OMA possam ser causados como complicação
dessas infecções (PEREIRA E RAMOS, 1998).
A proximidade das estruturas anatômicas da região facilita a disseminação de
patógenos pela contiguidade através da tuba auditiva. Nesse sentido, sabe-se que o
quadro clínico da OMA pode cursar concomitantemente a infecções de regiões
adjacentes.

OMA E POSIÇÃO DA AMAMENTAÇÃO ARTIFICIAL
No estudo que realizamos, 32 crianças costumavam mamar em posição
deitada, contra 23 que não o faziam. Essa posição, na amostra pesquisada, não se
mostrou como um fator de risco para desenvolver IVAS concomitante à OMA
(p=0,102), bem como para a recorrência de OMA (p=0,359).
A posição da criança durante a alimentação também influencia no surgimento
dessa patologia (GENOV E ROXO JUNIOR, 2001). Sabe-se que crianças que tomam
a mamadeira deitadas facilitam o contato do alimento com o óstio faríngeo da tuba
auditiva e sua consequente disseminação através da tuba auditiva, a qual é
horizontalizada nas crianças, propiciando a disseminação de agentes patogênicos que
possam estar presentes no líquido.
Há divergências entre autores sobre a relação entre a posição de alimentação
e o desenvolvimento da OMA. Para Nadal et al, por exemplo, essa relação não é muito
determinante. Nesse estudo realizado com 60 mães, 20 delas relataram que
amamentavam seus filhos em posição sentada e 40 delas em posição deitada, apenas
6 bebês desenvolveram otite média, sendo que 2 eram amamentados de forma
sentada e 4 em forma deitada. Entretanto, mesmo com esse resultado, os autores
ressaltam a necessidade de que o aleitamento artificial seja feito com a criança
sentada, enquanto que o aleitamento materno pode ser feito em qualquer posição.
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No estudo que realizamos, também notamos que a porcentagem de filhos de
MT que mamavam deitados foi de 67%, enquanto que nos filhos de MNT essa
porcentagem foi de 56%. Esse dado pode não ter significado clínico, sendo um
possível viés de confusão.

OMA E CHUPETA
Em nosso trabalho a diferença das crianças com episódios de otite média que
fazem uso da chupeta e das que não fazem é muito pequena. 50,91% fazem o uso da
chupeta e 49,09% não fazem uso. Além disso, o uso de chupeta não foi significativo
para a recorrência de OMA (p=0,48) e nem para a ocorrência de IVAS concomitante
(p=0,355).
O uso da chupeta confunde o bebê, pois existe uma diferença entre a técnica
de sugar o seio e a chupeta. Existe prejuízo na sucção do leite materno quando
comparada à sucção exercida pelo bebê durante o uso da chupeta, assim o bebê
apresenta uma maior dificuldade ao realizar o aleitamento materno, dificultando o
sucesso deste. (CASTILHO E ROCHA, 2009).
Muitos autores não acreditam na relação de otite média aguda e o uso de
chupetas, pois o uso da chupeta pode estar relacionado primeiro ao insucesso do
aleitamento, e não como sendo causador da OMA. (MENDES ET AL., 2003).
No estudo que realizamos, percebemos que o tempo de aleitamento materno
foi, realmente, menor nas crianças que usavam chupeta. Nessas, a idade média de
interrupção de aleitamento foi de 6,8 meses, enquanto que nas que não utilizam, a
média foi de 10,8 meses.
Percebemos também que entre os filhos de MT, 42% usavam chupeta, contra
51% entre os filhos de MNT. Novamente, esse dado pode não ter significado clínico
relevante.
OMA E OMA PRÉVIA
A prevalência de crianças com OMA com histórico de episódios prévios foi de
72,73%.
No estudo realizado com 190 lactentes foi verificado que quanto mais cedo o
primeiro episódio de OMA, maiores as chances de recorrência. As crianças que
apresentaram o primeiro caso de OMA antes dos seis meses de idade apresentaram
maiores taxas de recorrência. Em relação à amamentação também verificou tal
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evidência, quanto maior o tempo de fornecimento de aleitamento predominantemente
materno, menores as taxas de recorrência e menores as chances de aparecimento de
OMA no primeiro semestre de vida. Esse trabalho também avaliou a relação com o
tabagismo passivo, as crianças expostas tiveram maior recorrência quando
comparada às crianças sem esse fator.(SAES, GOLDBERG E MONTOVANI, 2007).
Em nosso estudo não se verificou que o tabagismo materno seja fator de risco
para a recorrência da otite (p=0,1439), assim também foi evidenciado em relação ao
tabagismo familiar (p=0,3329).

OMA E NÚMERO DE PESSOAS MORANDO NA MESMA CASA
É fato conhecido que o convívio com um número elevado de pessoas permite
uma circulação maior de agentes patogênicos no ambiente. Sendo assim, a inserção
da criança em ambientes com maior concentração de pessoas é um fator de risco
importante para o desenvolvimento de OMA. No estudo que realizamos, a média de
pessoas que moravam na mesma casa que as crianças foi de 4,5 pessoas/residência.
Sabe-se que, em famílias numerosas, especialmente naquelas em que há
outras crianças menores que 5 anos de idade, as crianças tendem a apresentar mais
episódios de OMA (NETO, CAMINHA E DALL’LGNA, 1993). Entretanto, carece-se de
estudos que associem esse fator ao desenvolvimento de OMA.

OMA E INTERRUPÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO
A Organização Mundial da Saúde preconiza que o aleitamento materno deva
ser exclusivo até os 6 meses de idade e complementar até os 2 anos. (World Health
Organization, 2003).
Em nosso estudo, percebemos que houve uma concentração de casos de OMA
entre as crianças que tiveram seu aleitamento materno interrompido precocemente.
Das 55 crianças avaliadas com o diagnóstico de otite média aguda, 28 delas foram
amamentadas até os 6 meses, 21 foram amamentadas por mais que 6 e menos que
24 meses, 3 foram amamentadas por mais que 24 meses e 3 desenvolveram OMA na
vigência da amamentação.
O leite materno possui imunoglobulinas que passam para o bebê através da
amamentação, realizando proteção. Entre as imunoglobulinas podemos citar a IgA
que previne a colonização da nasofaringe.
A incidência de otite média nos lactentes pode estar relacionada ao aleitamento
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artificial e a ausência de propriedades imunológicas que são encontradas no leite
materno. Quando o aleitamento é realizado de forma artificial pelo uso de
mamadeiras, além do leite não oferecer os anticorpos necessários, a musculatura do
bebê não realiza contrações necessárias, assim a musculatura do palato mole fica
flácida e o leite entra pela orofaringe e atinge e tuba auditiva. (NADAL et al.2017).
Em outro estudo realizado com 1013 bebês, 476 deles apresentaram pelo
menos um caso de otite; sendo que os bebês que foram alimentados exclusivamente
por leite materno até pelos menos 4 meses de idade obtiveram metade desse valor,
sugerindo que o aleitamento materno age como fator protetor contra a otite média
aguda. (DUNCAN et al, 1993)
O leite materno não apenas protege o bebê contra a otite média, mas várias
outras doenças como gastroenterites, broncopneumonias e doenças de pele. (KAUR
2016)
Os bebês que são alimentados de forma artificial são mais susceptíveis ao
desenvolvimento de infecções.

OMA E TABAGISMO FAMILIAR
Os países em desenvolvimento sofreram forte ação de grandes empresas
produtoras de cigarros em meados do século XX. Assim, o consumo de tabaco no
Brasil aumentou significativamente nesse período, atingindo seu ápice nos anos 1980.
Nesse período, entretanto, surgiram no país os primeiros movimentos antitabagismo,
que se refletiram em diminuições expressivas e contínuas no consumo de tabaco nos
anos seguintes (TEIXEIRA E JAQUES, 2011). Entretanto, a prevalência de tabagismo
nos dias atuais ainda pode ser considerada alta.
Dados de 2009 apontam que há aproximadamente 1,3 bilhão de fumantes no
mundo, dos quais 900 milhões estão localizados nos países em desenvolvimento,
além do que estima-se que, desse total, 250 milhões sejam mulheres. Entretanto,
evidenciou-se que as taxas de tabagismo estão diminuindo na população brasileira
como um todo. As quedas das taxas de tabagismo podem ser atribuídas ao
desenvolvimento do Programa Nacional de Controle do Tabagismo, instituído em
1986. Da década de 90 até o ano de 2009, a taxa de prevalência desse hábito caiu de
33,2% para 15,2% na população maior que 18 anos. (MIRRA et al, 2010).
Há diversas formas de consumo do tabaco, as quais podem ou não disseminar
substâncias através da fumaça. A mais comum delas é o cigarro, mas há também os
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narguilés, por exemplo. No estudo que realizamos, todos os tabagistas utilizavam
essa substância em pelo menos uma das duas formas citadas.
A fumaça do tabaco, quando inalada passiva ou ativamente, produz uma série
de alterações no trato respiratório. Uma dessas alterações é a irritação crônica de
mucosas. A exposição à fumaça do tabaco também foi associada ao bloqueio da
ciliogênese e a uma maior indução de apoptose em células respiratórias, além do que
a inibição de transporte de cloreto nas células epiteliais, provocada pela fumaça do
tabaco, diminui a produção de muco (TAMASHIRO et al, 2009). Outra alteração que
o cigarro promove é a expressiva diminuição do transporte mucociliar, o que lentifica
o seu clearence (WOLFF, 1986).
Essas alterações histológicas da mucosa respiratória, portanto, podem
predispor as infecções das vias aéreas superiores, o que torna o tabagismo domiciliar
como um fator de risco para o desenvolvimento de OMA. Sabe-se, inclusive, que o
tabagismo materno representa um risco

ainda mais significativo

para o

desenvolvimento dessa afecção, quando comparado ao tabagismo de outros
familiares (SILVA et al, 2006).
Na população entrevistada durante esse estudo, das 55 crianças acometidas
pela OMA, 12 estavam expostas ao tabagismo por parte da mãe, contra 43 não
expostas. Essa discrepância pode ser resultado da tendência brasileira à diminuição
das taxas de tabagismo, especialmente por parte das mães, visto que
aproximadamente 25 a 40% das gestantes fumantes procuram interromper esse
hábito ainda durante a gestação (MACHADO E LOPES, 2009)
Observa-se que, nessa população, não há forte associação entre tabagismo
materno e recorrência de OMA (p=0,1439). Entretanto, verifica-se que o tabagismo
materno é fator de risco para desenvolver infecção de via aérea superior associada à
OMA (p=0,007).
Na população pesquisada, verificou-se que 23 crianças estavam expostas ao
tabagismo de outros familiares, contra 32 crianças não expostas.
Percebe-se, ainda, que não há correlação significativa entre tabagismo de
outros familiares e recorrência de OMA (p=0,3329), bem como não há evidencia da
relação dessa exposição e a infecção de vias aéreas superiores associadas à OMA
(p=0,102).
Não foi possível inferir se o tabagismo materno ou o tabagismo de outros
familiares aumenta a probabilidade de desenvolvimento de OMA.
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OUTROS FATORES ASSOCIADOS AO DESENVOLVIMENTO DE OMA
Durante a coleta de dados para este trabalho uma grande dificuldade foi
observada. O número de crianças com o diagnóstico de otite média aguda era
relativamente

pequeno.

E

durante

conversas

com

pediatras,

a

vacina

antipneumocócica foi levantada como uma provável e possível causa para uma
redução do número de crianças com o diagnóstico de otite média aguda. Ela foi
instituída no calendário vacinal brasileiro no ano de 2009.
Há outros fatores associados a um aumento do risco de desenvolvimento de
OMA, entre eles as anormalidades craniofaciais, refluxo gastroesofágico, alergias,
imunodeficiências, baixo peso ao nascer, entre outros. Esses fatores não foram
pesquisados nesse estudo.
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6. CONCLUSÃO

Foi possível observar que, na amostra estudada, não houve relação direta ou
indireta da otite média aguda das crianças avaliadas com idade, número de moradores
na casa, tempo de aleitamento materno, frequência a creche, posição do mamar, uso
de chupeta, episódios prévios de OMA e tabagismo familiar.
O tabagismo materno se apresentou como um fator de risco para a ocorrência
de infecção de via aérea superior concomitante à OMA. Além disso, frequentar
creches foi identificado como sendo um fator que também aumentou a possibilidade
de infecções de via aérea superior associada à OMA.
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8. ANEXOS
8.1 TABELA PARA COLETA DE DADOS
Data:
Nome:
Idade:
Frequenta creche
Presença de ivas associada
Mama mamadeira deitado
Usa chupeta
Mãe tabagista
Outros familiares em casa tabagistas
OMA previa
Quantas pessoas moram na mesma
casa
Aleitamento materno até qual idade

Sim

Não
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8.2. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
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8.3. PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA
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