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Sabe qual é uma das principais
causas da surdez infantil
SAÚDE

É a otite serosa Da criança ao
adulto as otites são um dos

motivos que mais levam à en
trada nas urgências dos hos
pitais aos atendimentos per
manentes ou às consultas de
rotina De acordo com os mé

dicos otorrinolaringologistas
do Hospital CUF Infante San
to desde os primeiros anos
de vida as otites podem sur
gir isoladas ou associadas a
outra sintomatologia provo
cando dor e desconforto

Assim surgem com fre
quência nas crianças otites
associadas a amigdalites ou
adenoidites sendo que mui

A otite serosa consiste na

presença de líquido seroso
ou mucoso por detrás do
tímpano nas cavidades do
ouvido médio sem que haja
sinais inflamatórios agudos
ou seja febre ou dor Pelo
que é uma patologia silen
ciosa dado que mesmo que

provoque dor é muito ligei

tas vezes se tomam recorren

ra A otite serosa manifesta

tes e provocam episódios de
surdez mais ou menos pro
longados Mais quando as
otites médias agudas que

se sobretudo pela sensação
de ouvidos tapados e dimi
nuição de audição

ocorrem sobretudo no inver

no não são bem tratadas po
dem levar a otites serosas

principal causa de surdez in
fantil atraso na fala e conse

quente insucesso escolar

Os médicos referem que
quando as crianças revelam
atrasos na fala pedem para
colocar o som da televisão

mais alto ou não conseguem
ter atenção nas aulas pode
rá ser um alerta para uma
otite serosa João Paço dire

tor clínico do Hospital CUF
Infante Santo e professor ca
tedrático de otorrinolaringo
logia na Faculdade de Ciên
cias Médicas de Lisboa reve

la que recebemos muitos
pais que se queixam que os
filhos têm défices de aten

ção

atraso na linguagem

mau rendimento escolar

Quando apresenta esta sin
tomatologia a criança deve
ser encaminhada para uma
consulta de otorrinolaringo
logia onde faz exames e tera
pêutica dirigida às situações
que podem ter desencadeado
a otite serosa como alergias
infeções respiratórias de re
petição adenoidite crónica
entre outras Consoante a si

tuação clínica poderá ainda
haver necessidade de proce
dimento cirúrgico Quando
resolvida a audição é recupe
rada No entanto a sua per
sistência ou a falta de trata

mento pode evoluir para
uma surdez definitiva devi

do à libertação de mediado
res inflamatórios tóxicos pa
ra o ouvido Daí que João Pa
ço deixe um alerta é muito
importante estar atento e
consultar um especialista

