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RESUMO
Objetivos: Descrever os resultados da timpanoplastia tipo I em
idade pediátrica e identificar possíveis fatores determinantes
do sucesso desta intervenção.
Desenho do Estudo: Retrospetivo.
Material e Métodos: Revisão dos doentes pediátricos
submetidos a timpanoplastia tipo I de Portmann, no Centro
Hospitalar Vila Nova Gaia/Espinho, entre 2001-2019.
Resultados: Foram realizadas 146 cirurgias neste período,
com uma taxa de sucesso anatómico de 77,5% e de sucesso
audiométrico de 82,8%, verificando-se uma redução do gap
aéreo-ósseo no período pós-operatório (24,4 vs 13,4dB;
p<0,001). O encerramento de perfurações relacionadas
com otite média aguda recorrente e a realização da cirurgia
durante o Verão apresentaram um maior sucesso anatómico
(p=0,005 e p=0,024; respetivamente), enquanto na correção
de perfurações subtotais verificou-se um menor sucesso
audiométrico (p=0,021).
Conclusões: A timpanoplastia tipo I é um procedimento eficaz
no encerramento das perfurações timpânicas e na melhoria
da hipoacusia em pacientes pediátricos.
Palavras-chave: Timpanoplastia tipo I, perfuração timpânica,
pediatria
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ABSTRACT
Aim: Assess the results of type I tympanoplasty in pediatric
patients and identify possible prognostic factors that may
influence the success of this intervention.
Study Design: Retrospective.
Material and Methods: Review of pediatric patients submitted
to type I tympanoplasty, according to Portmann’s classification,
in Centro Hospitalar Vila Nova Gaia/Espinho, between 2001
and 2019.
Results: A total of 146 surgeries were performed in this period.
The anatomical success rate was 77.5% and audiometric
success rate was 82.8%, with an improvement in the air-bone
gap in the postoperative period (24.4 vs 13.4dB; p<0.001).
Perforations associated with recurrent acute otitis media
and surgeries performed during summer months presented
greater anatomical success (p=0.005 e p=0.024; respectively);
as opposed to closure of subtotal perforations that showed
inferior audiometric success (p=0.021).
Conclusions: Type I tympanoplasty is an effective procedure
for closing tympanic perforations and improving hearing loss
in pediatric patients.
Keywords: Type I tympanoplasty, tympanic perforation,
children

INTRODUÇÃO
Em idade pediátrica, as perfurações da membrana
timpânica (MT) resultam mais frequentemente de
episódios de otite média aguda (OMA) recorrente ou
após a extrusão de tubos de ventilação transtimpânicos
(TVTs)(1,2). Embora a resolução espontânea possa
ocorrer(3), a persistência de uma perfuração na MT
pode condicionar hipoacusia, limitação da prática
de atividades aquáticas e, raramente, formação de
colesteatoma, interferindo significativamente na
qualidade de vida das crianças(2,4).
A timpanoplastia tipo I é a modalidade cirúrgica utilizada
para a correção de perfurações da MT, nos casos em
que se verifica a integridade da cadeia ossicular(5). Fruto
do progresso tecnológico e farmacológico, em conjunto
com a evolução da anestesiologia, a timpanoplastia tipo
I desenvolveu-se, desde os seus primeiros relatos de
sucesso no fim do século XIX, sendo atualmente um dos
procedimentos otorrinolaringológicos mais comuns. Os
resultados desta intervenção cirúrgica na faixa etária
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Timpanoplastia tipo I em idade pediátrica:
Análise de fatores determinantes de sucesso

pediátrica têm, por isso, merecido particular atenção
na literatura, com resultados científicos controversos.
Foram reportadas significativas variações na eficácia
desta cirurgia no encerramento de perfurações da
MT(6-8), bem como, diversos possíveis fatores que
influenciam o sucesso da intervenção, relacionados
com as características do indivíduo, da perfuração e da
própria técnica cirúrgica(9,10).
O objetivo deste estudo foi analisar os resultados
institucionais das timpanoplastias tipo I em idade
pediátrica, assim como, identificar possíveis fatores
determinantes do sucesso cirúrgico desta intervenção.
MATERIAL E MÉTODOS
Estudo de coorte retrospetivo com análise de todos os
processos clínicos de doentes pediátricos (<18 anos)
submetidos a timpanoplastias tipo I no Serviço de
Otorrinolaringologia do Centro Hospitalar Vila Nova
de Gaia/Espinho entre Setembro de 2001 e Dezembro
de 2019. Na caracterização dos procedimentos foi
utilizada a classificação de M. Portmann(5), que define a
timpanoplastia tipo I como um procedimento cirúrgico
realizado para correção da integridade da MT, na
presença de integridade da cadeia ossicular.
Foram excluídos os casos que apresentavam otite média
crónica (OMC) colesteatomatosa ou alterações da
cadeia ossicular, doentes submetidos simultaneamente
a mastoidectomia ou ossiculoplastia e doentes com
síndromes dismórficos.
Foram analisadas e agrupadas as seguintes variáveis:
a) Clínicas: idade (com divisão em dois escalões etários
– inferior ou igual e superior a 12 anos), género,
antecedentes cirúrgicos; b) Período pré-operatório:
características da perfuração timpânica, ouvido
afetado, tamanho (inferior ou igual e superior a 50%
da superfície total da MT), tipo (marginal ou central) e
localização (anterior, posterior ou subtotal), presença
de infeção ativa/otorreia; etiologia da perfuração

(OMA recorrente, residual pós-TVT); estado do ouvido
contralateral (presença de atelectasia ou perfuração)
e estudo audiométrico; c) Período peri-operatório:
estação do ano da cirurgia, via de abordagem
(transmeatal, retroauricular), tipo de enxerto (fáscia
do músculo temporalis, pericôndrio do tragus), técnica
utilizada (underlay, overlay); d) Período pós-operatório:
integração do enxerto, resultados audiométricos e
tempo de seguimento.
Foi definido como sucesso anatómico a confirmação da
integridade da membrana timpânica na última consulta
de seguimento através de dados do exame objetivo
e/ou timpanometria. Em concordância com estudos
prévios(11,12), o sucesso audiométrico foi definido como
um gap aéreo-ósseo (A-O) no pós-operatório inferior
a 20 dB (calculado através da média do somatório das
frequências aos 500, 1000, 2000 e 4000 Hz, segundo os
critérios do Bureau Internacional d’Audiophonologie).
A análise dos dados foi realizada com o software SPSS®,
versão 19.0. As variáveis discretas são apresentadas
como frequências e percentagens e as variáveis
contínuas são resumidas com média e desvio-padrão
(d.p.), ou medianas e intervalo interquartil nas variáveis
com distribuição não-normal. Na comparação entre
grupos foi utilizado o teste t de Student para variáveis
contínuas e o teste qui-quadrado ou teste Fisher
para variáveis categóricas, conforme apropriado. A
significância estatística foi assumida para valores de
p<0,05.
RESULTADOS
No período em estudo, foram analisadas 146
timpanoplastias tipo I em doentes pediátricos, dos
quais 70 pertenciam ao género masculino (47,9%)
e 76 ao feminino (52,1%), com idades entre os 7 e
os 17 anos (idade média ± d.p. 13,0 ± 2,56 anos). De
acordo com a divisão em escalões etários, 36 casos
(24,7%) eram menores de 12 anos e 110 (75,3%) tinham

TABELA 1
Relação entre as características clínicas dos doentes submetidos a timpanoplastia tipo I e o sucesso anatómico e audiométrico
n (%)

Sucesso anatómico
(n=110; 77,5%)

Masculino

70 (47,9)

57 (85,1)

Feminino

76 (52,1)

53 (70,7)

<12 anos

36 (24,7)

27 (75,0)

≥12 anos

110 (75,3)

83 (78,3)

Adenoidectomia

96 (66,7)

70 (73,7)

0,084

69 (83,1)

0,930

Amigdalectomia

42 (28,8)

29 (69,0)

0,100

32 (91,4)

0,127

Miringotomia com TVT

72 (49,3)

52 (73,2)

0,228

54 (85,7)

0,376

Característica Clínica

valor p

Sucesso audiométrico
(n=101; 82,8%)

valor p

Género
0,050

46 (79,3)
55 (85,9)

0,333

Idade
0,682

25 (78,1)
76 (84,4)

0,416

Antecedentes cirúrgicos
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TABELA 1
Relação entre os achados pré-operatórios dos doentes submetidos a timpanoplastia tipo I e o sucesso anatómico e audiométrico
n (%)

Sucesso anatómico
(n=110; 77,5%)

<50%

100 (69,4)

75 (78,1)

≥50%

44 (30,6)

33 (75,0)

131 (91,0)

98 (77,2)

13 (9,0)

10 (76,9)

Anterior

66 (52,8)

48 (75,0)

Posterior

33 (26,4)

26 (83,9)

Subtotal

26 (20,8)

16 (61,5)

28 (19,3)

21 (80,8)

OMA recorrente

74 (50,7)

63 (88,7)

Pós-TVT

47 (32,2)

30 (63,8)

OMC com perfuração

32 (21,9)

23 (71,9)

MT atelectásica

23 (15,8)

18 (85,7)

Parâmetro avaliado

valor p

Sucesso audiométrico
(n=101; 82,8%)

valor p

Tamanho da perfuração*
74 (87,1)
26 (74,3)

0,088

Tipo de perfuração*
Central
Marginal

0,984

90 (83,3)
10 (83,3)

1,000

Local da perfuração*
53 (91,4)
0,155

22 (81,5)

0,021

13 (65,0)

Infeção ativa
0,641

20 (87,0)

0,544

Etiologia da perfuração
0,005

47 (81,0)
37 (88,1)

0,490

Ouvido contralateral
0,499

22 (75,9)
14 (82,4)

0,502

*Dados ausentes em 2 casos relativamente ao tamanho e tipo da perfuração e em 21 casos relativamente ao local da perfuração.

idade igual ou superior a 12 anos. Relativamente a
antecedentes cirúrgicos, 96 pacientes (66,7%) tinham
sido previamente submetidos a adenoidectomia, 42
doentes (28,8%) a amigdalectomia e 72 casos (49,3%) a
miringotomia com colocação de TVT.
A taxa de sucesso anatómico foi de 77,5% e a taxa de
sucesso audiométrico foi de 82,8%. Não se verificaram
diferenças significativas nas taxas de sucesso em relação
às variáveis clínicas (Tabela 1).
Na observação pré-operatória, a maioria das perfurações
apresentavam tamanho inferior a 50% da superfície
total da MT (100 casos; 69,4%) e encontravam-se
sem evidência de infeção ativa (117 casos; 80,7%). As
perfurações foram mais frequentemente visualizadas
em localização anterior (66 casos; 52,8%), sendo que a
perfuração subtotal da MT esteve presente em 26 casos
(20,8%) e as perfurações marginais foram observadas
em 13 doentes (9,0%). Relativamente à etiologia, a
OMA recorrente foi a causa mais comum de perfuração
da MT em 74 casos (50,7%), seguida de perfuração
residual pós-TVT em 47 casos (32,2%), não tendo sido
possível determinar a causa da perfuração em 25 casos
(17,1%). A MT do ouvido contralateral era saudável em
91 casos (62,3%), encontrava-se atelectásica em 23
pacientes (15,8%) ou apresentava OMC com perfuração
em 32 casos (21,9%). As perfurações subtotais da

MT obtiveram uma menor frequência de sucesso
audiométrico, em comparação com as perfurações em
localização anterior e posterior que se associaram mais
frequentemente com o sucesso audiométrico (p=0,021).
A etiologia da perfuração apresentou uma associação
significativa com o sucesso anatómico (p=0,005). Os
antecedentes de OMA recorrente aumentaram em 3,88
vezes [IC 95% 1,60-9,38] a odd de sucesso anatómico,
enquanto as perfurações pós-TVT aumentaram em 3,02
vezes [IC 95% 1,34-6,80] a odd de insucesso anatómico.
Não existiram diferenças significativas nas taxas de
sucesso relativamente às restantes características
observadas no período pré-operatório (Tabela 2).
Todos os doentes foram intervencionados com recurso
a anestesia geral e na maioria dos casos foi utilizada
uma abordagem retroauricular (125 casos; 85,6%); a
fáscia temporalis foi o tipo de enxerto predominante,
tendo sido colocado em 128 casos (87,7%), utilizando
a técnica underlay na quase totalidade dos casos (144
casos; 98,6%). A data da realização da cirurgia foi
analisada de acordo com a estação do ano, verificandose que a realização da cirurgia no Verão apresentou
uma associação significativa com o sucesso anatómico
(p=0,024). Os pacientes submetidos a cirurgia durante o
Verão apresentaram uma odd de sucesso anatómico 4,88
vezes superior [IC 95% 1,09-21,78], comparativamente
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0,683

TABELA 3
Relação entre os dados da cirurgia e o sucesso anatómico e audiométrico
n (%)

Sucesso anatómico
(n=110; 77,5%)

Retroauricular

125 (85,6)

95 (78,5)

Transmeatal

21 (14,4)

15 (71,4)

Fáscia temporalis

128 (87,7)

98 (79,0)

Pericôndrio do tragus

18 (12,3)

12 (66,7)

Underlay

144 (98,6)

108 (77,1)

Overlay

2 (1,4)

2 (100,0)

Inverno

32 (21,9)

23 (71,9)

0,390

24 (85,7)

0,640

Primavera

44 (30,1)

31 (72,1)

0,313

34 (85,0)

0,651

Verão

29 (19,9)

27 (93,1)

0,024

21 (91,3)

0,230

Outono

41 (28,1)

29 (76,3)

0,843

22 (71,0)

0,056

Característica da cirurgia

valor p

Sucesso audiométrico
(n=101; 82,8%)

valor p

Via de abordagem
0,473

83 (80,6)
18 (94,7)

0,133

Tipo de enxerto
0,241

86 (81,9)
15 (88,2)

0,521

Técnica de timpanoplastia
0,442

101 (83,5)
0 (0)

0,172

Estação do Ano

com os casos operados durante o restante ano. Não
existiram diferenças significativas nas taxas de sucesso
relativamente às restantes características operatórias
(Tabela 3).
A média do gap A-O pós-operatório (13,4 ± 11,3 dB)
foi significativamente inferior à média do gap A-O préoperatório (24,4 ± 10,4 dB) (p<0,001). Constatou-se uma
redução do gap A-O no pós-operatório em 105 casos
(89,0%); a manutenção do gap A-O em 9 casos (7,6%) e
agravamento do gap A-O em 4 casos (3,4%). A média do
tempo de seguimento foi de 19,0 ± 16,2 meses.
DISCUSSÃO
A timpanoplastia tipo I é um procedimento realizado
frequentemente durante a idade pediátrica e o seu
sucesso tem sido um tópico de discussão científica
durante várias décadas. As taxas de sucesso descritas na
literatura apresentam uma variabilidade significativa,
em relação com distintas definições de sucesso,
critérios de seleção de doentes e duração do período de
seguimento, dificultando a comparação entre as várias
séries publicadas(6).
Dado que a persistência de perfuração da MT após
a cirurgia associa-se frequentemente a episódios
de otorreia recorrente e persistência do gap A-O,
muitos autores utilizam o sucesso anatómico, definido
como a integridade da membrana timpânica, como o
resultado definidor do sucesso da intervenção(2,13). No
entanto, o funcionamento normal do ouvido médio após
a timpanoplastia envolve outros requisitos, para além do
encerramento da perfuração, e os resultados audiométricos
devem também ser analisados como medida de sucesso
funcional, de acordo com recomendações internacionais(14).

Na literatura, as taxas de sucesso anatómico variam
entre os 35-93,5%(7,8) e entre os 51-93,4%(2,15) em
relação à melhoria audiométrica. Neste estudo, a taxa
de encerramento da perfuração da MT foi de 77,5%
e a taxa de sucesso audiométrico foi de 82,8%; estes
resultados são comparáveis com outras séries nacionais
e internacionais(16,17).
A idade do doente à data da cirurgia é um fator
considerado em diversas publicações científicas,
que recomendam diferentes limiares de idade entre
os 6(18) aos 12(19) anos como o momento adequado
para a realização da intervenção cirúrgica. A maior
suscetibilidade a infeções do trato respiratório superior
em crianças mais novas, e a consequente predisposição à
ocorrência de infeções no ouvido médio, fundamentam
a decisão de adiar a correção da perfuração da MT.
Este argumento foi reforçado por evidência resultante
de uma meta-análise que demonstrou que o sucesso
da timpanoplastia varia em função do aumento da
idade(9). Entre os fatores apontados como responsáveis
pelo insucesso da cirurgia em crianças mais pequenas,
encontram-se a imaturidade da função da Trompa de
Eustáquio(20), imaturidade do sistema imune(21), maior
dificuldade técnica e incapacidade de cooperação nos
cuidados pós-operatórios(22). Por outro lado, múltiplos
estudos publicados recentemente(10,13,23,24), concluíram
que, tal como no presente estudo, a idade do doente não
tinha influência no sucesso anatómico ou audiométrico
da cirurgia.
A relação entre os antecedentes de adenoidectomia ou
amigdalectomia e o sucesso da correção da perfuração
da MT permanece controversa(24,25). Num estudo
retrospetivo foram verificados resultados favoráveis
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A realização da cirurgia nos meses de Verão apresentou
uma associação significativa com o sucesso anatómico
(p=0,024), provavelmente resultante de um menor
número de infeções do trato respiratório superior neste
período, que podem condicionar disfunção da Trompa
de Eustáquio e, desta forma, alterar a cicatrização e
estabilidade do enxerto(2).
A timpanoplastia é realizada com o objetivo de
restaurar a integridade da MT e melhorar a audição
dos pacientes. Neste estudo, o gap AO pós-operatório
diminuiu significativamente em comparação com o préoperatório (13,4dB vs 24,4dB; p<0,001), com um ganho
auditivo médio pós-operatório de 11dB e uma taxa
de sucesso anatómico de 77,5%, comparável com os
resultados existentes na literatura(7,17,23).
Este estudo possui diversas limitações devido ao seu
caráter retrospetivo, onde se inclui a não-padronização
do registo dos dados clínicos que dificultou a sua recolha
e a decisão sobre o tratamento cirúrgico adequado
em cada caso individual (via de abordagem, técnica,
escolha do enxerto) que foi da responsabilidade de
diferentes cirurgiões. A variabilidade temporal na
realização da avaliação audiométrica pós-operatória,
bem como no tempo de seguimento refletem a
diversidade na prestação de cuidados aos doentes por
diferentes clínicos. Desta forma, os autores consideram
necessário a realização de estudos prospetivos,
com tamanho amostral significativo e critérios de
sucesso padronizados, de forma a esclarecer os
fatores prognósticos que determinam o sucesso das
timpanoplastias tipo I em idade pediátrica.
CONCLUSÃO
Este estudo reportou as diferentes características dos
pacientes pediátricos submetidos a timpanoplastia tipo
I, demonstrando uma elevada taxa de sucesso deste
procedimento nesta faixa etária. Perante um doente
com indicação cirúrgica, o otorrinolaringologista
deve ser capaz de tomar uma decisão individualizada,
fundamentada nas diversas condições que podem
influenciar o resultado da intervenção, e comunicar ao
doente e seus responsáveis legais os principais fatores
que podem comprometer o resultado, adequando
assim as suas expetativas.
Proteção de pessoas e animais
Os autores declaram que os procedimentos seguidos
estão de acordo com os regulamentos estabelecidos
pelos diretores da Comissão para Investigação Clínica e
Ética e de acordo com a Declaração de Helsínquia da
Associação Médica Mundial.
Confidencialidade dos dados
Os autores declaram que seguiram os protocolos do seu
trabalho na publicação dos dados de pacientes.
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a longo prazo em crianças submetidas previamente
a adenoidectomia ou adenoamigdalectomia(25);
no entanto, esta vantagem não se confirmou na
meta-análise mais recente(10), nem noutros estudos
subsequentes(24), tal como nesta série.
Entre os dados objetivos observados no período préoperatório, o tamanho e a localização da perfuração da
MT são frequentemente referidos na literatura(16,26-29).
Dado que a cicatrização da MT ocorre por segunda
intenção, o tamanho da perfuração pode ter influência
no sucesso do procedimento(26). Embora neste estudo
se verifiquem piores resultados audiométricos nas
perfurações de maiores dimensões (74,3% vs 87,1%;
p>0,05), a avaliação pré-operatória da dimensão
da perfuração não evidenciou uma relação com
o sucesso da cirurgia, de acordo com publicações
anteriores(8,11,15,27). Relativamente à localização,
consideram-se tecnicamente mais complexas as
perfurações anteriores, devido à dificuldade no
acesso, posicionamento do enxerto e à menor
perfusão sanguínea que podem complicar a sua
integração(28). Assim, apesar da maior frequência de
insucesso anatómico observada por alguns autores nas
perfurações anteriores(30,31), o efeito desta variável nos
resultados pode estar relacionado com os critérios de
seleção dos doentes ou na técnica cirúrgica utilizada
e não foi confirmado noutros estudos(11,29,32). Tal como
verificado na literatura(26,33), as perfurações subtotais
associaram-se a menores taxas de sucesso anatómico
(61,5% vs 75,0% nas perfurações anteriores e 83,9%
nas perfurações posteriores; p=0,155) e audiométrico
(65,0% vs 91,4% nas perfurações anteriores e 81,5% nas
perfurações posteriores; p=0,021).
A presença de infeção ativa no ouvido intervencionado
é tradicionalmente considerada um fator com influência
desfavorável no sucesso cirúrgico(30,34). No entanto,
a realização da cirurgia em ouvidos sem otorreia não
mostrou resultados anatómicos significativamente
superiores na meta-análise mais recente(10). Por outro
lado, a presença de retração ou perfuração no ouvido
contralateral é considerada como um indicador de
disfunção da Trompa de Eustáquio, associando-se a
uma redução do sucesso anatómico e audiométrico(34).
Contudo de acordo com outros autores, bem como
no nosso estudo, não se verificou uma diferença
significativa nos resultados em doentes com patologia
no ouvido contralateral(1,16,24).
Neste estudo, a etiologia da perfuração, nomeadamente
a presença de antecedentes de OMA recorrente,
apresentou uma associação significativa com o sucesso
anatómico (p=0,005), aumentando em 3,88 vezes a odd
de sucesso anatómico. Este dado difere da literatura
que não evidencia diferenças significativas no sucesso
cirúrgico de acordo com a etiologia da perfuração(35-37).
A via de abordagem, técnica de timpanoplastia, assim
como o tipo de enxerto utilizado, não influenciaram as
taxas de sucesso, em concordância com a literatura(4,24,38,39).
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