
RESUMO
OBJETIVOS: Os objetivos deste estudo são apresentar a nossa
experiência no tratamento cirúrgico do colesteatoma na
criança e avaliar os seus resultados, comparando a Técnica
Aberta (TA) com a Técnica Fechada (TF), e a incidência da
doença residual e/ou recorrente.

MATERIAL E MÉTODOS: Os processos clínicos de 120 crian-
ças sujeitas a cirurgia por otite média crónica colesteatoma-
tosa foram revistos, comparando-se, entre outros parâmetros,
os resultados da TA e TF no que diz respeito à taxa de recor-
rência da doença e resultados audiológicos.

RESULTADOS: Num período de 10 anos, entre 1997 e 2006,
foram operados no Serviço de ORL do Hospital de Crianças
Maria Pia, 126 ouvidos com o diagnóstico de otite média cró-
nica colesteatomatosa. A idade média foi de 11 anos, tendo
sido realizada Técnica Aberta em 75% dos casos e Técnica Fe-
chada nos restantes 25%. A taxa de doença residual/recor-
rente global foi de 10%, sendo de 5% na TA e 25% na TF. Os
resultados audiológicos são sobreponíveis em ambos os gru-
pos de doentes (TA e TF).

CONCLUSÃO: O principal objetivo da cirurgia do colestea-
toma é a erradicação da doença, devendo o procedimento ci-
rúrgico ser adaptado caso-a-caso.

PALAVRAS-CHAVE: Colesteatoma, Criança

ABSTRACT
OBJECTIVES: The objectives of this study are to present our
experience in the surgical treatment of colesteatoma in chil-
dren and to evaluate its results, comparing canal wall up and
canal wall down procedures, and the incidence of recurrent
disease.

MATERIALS AND METHODS: Retrospective review of 120
children undergoing surgical intervention for cholesteatoma in
a tertiary care pediatric hospital between 1 January 1997 and
31 December 2006, comparing recurrence rates in canal wall
up (CWU) versus canal wall down (CWD) procedures and
hearing results.

RESULTS: One hundred and twenty children with 126 cases of
cholesteatoma underwent surgical resection in a period of 10
years, in Pediatric ENT Department of the Hospital de Crianças
Maria Pia, in Oporto. The mean age was 11 years; CWD was
the choice of surgical procedure in 75% of cases and overall
recurrence rate in this series was 10% with 25% in CWU
group and 5% in the CWD group. There was no significant
difference between CWU and CWD procedures with respect
to hearing results.

CONCLUSION: The main objective of the surgery of
colesteatoma is the eradication of the disease, and the surgi-
cal procedure should be individualized for each patient.
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: :
INTRODUÇÃO
A otite media crónica colesteatomatosa (colesteatoma) na
criança, pode ser congénita ou adquirida e, no último caso, ser
primária ou secundária.

O colesteatoma congénito decorre da existência de uma in-
clusão de epitélio escamoso queratinizado embrionário que
cresce no osso temporal, com membrana timpânica íntegra e
sem história prévia de lesão otológica.

No colesteatoma adquirido, a lesão produz-se após o nasci-
mento. No colesteatoma primário, o seu crescimento decorre
de retrações timpânicas resultando de disfunção da trompa
de Eustáquio, que acumulariam epitélio descamado e perde-
riam o seu poder de autolimpeza (vide esquema abaixo –
Figura 1); estas bolsas de retração formam-se na pars flac-
cida ou, mais frequentemente no quadrante póstero-superior
da pars tensa. Já o colesteatoma secundário seria formado a
partir da migração do epitélio através de uma perfuração, ge-
ralmente marginal da membrana timpânica, podendo con-
tudo também ocorrer em perfurações mesotimpânicas1-5.

Os objetivos da cirurgia do colesteatoma são:

1. Erradicação da doença, com remoção meticulosa de todo o
colesteatoma (matriz e perimatriz) e demais tecidos doen-
tes, obtendo um ouvido seco e livre de complicações.

2. Preservação ou melhoria da audição.

3. Prevenção da doença residual e/ou recorrente.

4. Manter, o mais possível, a anatomia.

Apesar de ser uma patologia muito bem estudada e larga-
mente debatida, continua a não haver consenso em relação à
abordagem cirúrgica do colesteatoma na criança: técnica
aberta (TA) ou técnica fechada (TF)? Cada uma tem as suas
vantagens e inconvenientes, e a sua aplicação deve ser ba-
seada, entre outros factores, que abordaremos mais detalha-
damente na discussão deste trabalho, na localização e
extensão da doença na altura da cirurgia e na preferência e ex-
periência do cirurgião.

Os objetivos deste estudo são apresentar a nossa experiência
no tratamento cirúrgico do colesteatoma na criança e avaliar
os seus resultados, comparando a TA com a TF e a incidência
da doença residual e/ou recorrente.

: :
MATERIAL E MÉTODOS
Num período de 10 anos, entre 1997 e 2006, foram operados
no Serviço de ORL do Hospital de Crianças Maria Pia, 126 ou-
vidos com o diagnóstico de otite média crónica colesteato-
matosa em 120 crianças, sendo que a patologia era bilateral
em seis casos. Foi feito um estudo retrospetivo de todos os
casos, com idades à data da cirurgia compreendidas entre os
5 e os 18 anos (média de 11 anos) e um seguimento médio de
50 meses (5 meses a 10 anos); 82 (65%) dos casos eram do
sexo masculino. As cirurgias foram realizadas por seis cirur-
giões seniores e os critérios para optar entre TA e TF perma-
neceram constantes entre todos os cirurgiões e durante o
período do estudo. A decisão de remover a parede posterior

O colesteatoma na criança, segundo vários autores3,4-8, é mais
agressivo do que no adulto, considerando mesmo Smythe et
al.9 que o seu comportamento é tão distinto que, o colestea-
toma pediátrico e o do adulto deveriam ser considerados duas
doenças distintas. Sem irmos contudo tão longe, podemos
confirmar com trabalhos recentes, baseados no estudo imuno-
-histoquímico com o anticorpo monoclonal MIB 1 que quan-
tifica a proliferação epitelial, que o potencial proliferativo do
colesteatoma pediátrico é superior ao do adulto10,11. Na Fi-
gura 2 apresentamos, retirado de Bujía et al. um esquema re-
presentativo deste facto.

Esta maior agressividade do colesteatoma pediátrico, leva a
um crescimento mais rápido, envolvendo frequentemente
toda a mastoide e mesotímpano. A anatomia da trompa de
Eustáquio e a sua disfunção predispõem as crianças a infec-
ções mais frequentes e formação de bolsas de retração12,
assim como, uma mastoide mais pneumatizada leva a uma
mais fácil extensão da doença. Esta agressividade torna a ci-
rurgia mais difícil neste grupo etário e com piores resultados,
objetivados pelo maior número de casos de doença residual e
recorrente, o que é independente da técnica cirúrgica utili-
zada13 e está relacionado com a natureza recalcitrante do co-
lesteatoma pediátrico.

Esquema de evolução do colesteatoma primário
(adaptado de José Geraldo Pavan)FI
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do CAE foi constante em todos os cirurgiões e baseada na To-
mografia Axial Computorizada (TAC) pré-operatória, anato-
mia cirúrgica, ouvido único, “facilidade” do follow-up e
extensão da doença.

Os processos clínicos de todos os doentes foram analisados e os
dados recolhidos foram a idade à data da cirurgia, sexo, tipo de
colesteatoma (congénito ou adquirido), tipo e número de cirur-
gias efetuadas, doença recorrente e audiogramas pré e pós-ope-
ratórios. A avaliação dos resultados funcionais auditivos foi
calculada pela diferença entre a condução aérea pós-operatória
(VA pós) e a condução óssea pré-operatória (VO pré). Em todos
os casos foi realizada TAC no pré-operatório.

Baseados na classificação de Fisch14, em 4 casos (3,1%), está-
vamos perante colesteatomas congénitos.

: :
RESULTADOS

Apresentamos no Quadro I os resultados obtidos, que dividi-
mos em dois períodos iguais de 5 anos para avaliar a evolução
que existiu durante o período em que decorreu o estudo. No
período inicial (1997-2001), foi realizada TA em 87% dos
casos e destes, em 80% foi realizado um tempo funcional;
aqui utilizámos preferentemente para obter o efeito colume-
lar, auto-enxerto de bigorna (se a doença o permitisse) ou de
osso cortical. A taxa de doença residual e/ou recorrente foi de
7%, levando a cirurgia de revisão. Nos casos em que foi rea-
lizada TF (13%), em 33% foi necessário passar a TA. Verificá-
mos, na maioria dos casos, estar perante grandes e extensos
colesteatomas, cuja agressividade era patente nos descalabros
ossiculares quase sempre encontrados.

Com um seguimento médio de 83 meses, queremos salientar
apenas quatro casos de dificuldade em obter uma cavidade
seca, sendo fundamental para os bons resultados, além da
confeção de cavidades harmoniosas e meatoplastias genero-
sas um pós-operatório e um seguimento rigorosos, no qual
devemos empenhar as crianças e os pais.

No período compreendido entre 2002 e 2006, a TA foi efe-
tuada em 68% dos casos associada a tempo funcional em
68% deles, com 5% de revisões cirúrgicas; nos casos em que

foi realizada TF (32%) em 23% foi necessário evoluir para TA
por doença residual e/ou recorrente. Neste período, para obter
o efeito columelar, além do autoenxerto de bigorna ou de
osso cortical utilizámos também PORP (Partial Ossicular Re-
placement Prosthesis) ou TORP (Total Ossicular Replacement
Prosthesis) de titânio em 15% dos casos, com resultados ana-
tómicos e funcionais sobreponíveis.

No período de 10 anos, em que decorreu o estudo, a TA foi
realizada em 75% dos casos com 5% de revisões cirúrgicas,
tendo sido escolhida a TF em 25% dos casos, com 25% de
doença recorrente e/ou residual; em 13% das TF foi realizada
reconstrução da parede posterior do CAE com cartilagem, não
tendo nenhum destes casos tido necessidade de passar a TA.
A taxa de recorrência global foi de 10%.

Em relação à audição, em 13 (10%) casos não foi possível obter
informação audiológica. Nos restantes, podemos observar no
Quadro II, os resultados globais em termos de variação dos li-
miares audiológicos, comparando a VA pós e a VO pré.

Serviço ORL
HCMP - Porto 1997/2001 2002/2006 1997-2006

Idade (anos) 11 (7-18) 11 (5-17) 11 (5-18)

nº 45 81 126

TF 6 (13%) 26 (32%) 32 (25%)

Reconstrução - 15% 13%

Revisão ==>TA 33% 23% 25%

TA 39 (87%) 55 (68%) 94 (75%)

Timp II 21% 19% 20%

Timp III 59% 49% 52%

M. Radical 20% 32% 28%

Revisão 7% 5% 5%

RESULTADOS DO TRATAMENTO CIRÚRGICO DO COLESTEATOMA
NO SERVIÇO DE ORL DO HOSPITAL DE CRIANÇAS MARIA PIA ENTRE
1997 E 2006QU

A
1

VA pós – VO pré ≤30 dB 41%

VA pós – VO pré >30 dB 59%

VARIAÇÃO DOS LIMIARES AUDIOLÓGICOS

QU
A

2

Audição/Técnica Cirúrgica Técnica Fechada Técnica Aberta

Melhoria 41% 38%

Agravamento 33% 41%

Mesmo estado 26% 21%

RESULTADOS AUDIOLÓGICOS

QU
A

3

No Quadro III, apresentamos os resultados audiológicos,
comparando a TA e a TF.

Nos seis casos em que o colesteatoma era bilateral (5%) foi
colocada uma prótese auditiva osteoancorada (BAHA®) uni-
lateral para melhoria da audição, com excelentes resultados.

: :
DISCUSSÃO
O comportamento do colesteatoma na criança é mais agressivo
do que no adulto, podendo tornar o resultado da cirurgia menos
satisfatório4-11,15,16. A escolha do melhor método cirúrgico para
tratamento do colesteatoma na criança tem permanecido en-
volta em controvérsia ao longo dos anos, apesar de exaustiva-
mente estudado. Para se obterem os resultados desejados com
a cirurgia, e que foram referidos na Introdução, duas técnicas
cirúrgicas têm sido utilizadas: a TF e a TA. A TF oferece a vanta-
gem de preservar o mais possível a anatomia da região, sendo
contudo as recorrências mais frequentes e mais difíceis de de-
tetar. Por outro lado, na TA, a remoção da parede posterior do
CAE permite uma mais fácil deteção da doença residual/recor-
rente. Também a decisão de manter a parede do conduto (TF),
pode necessitar de um maior número de procedimentos cirúr-
gicos para assegurar a erradicação da doença. Alguns autores



preferem a TF associada a revisão cirúrgica ( Glasscock17, Cha-
rachon18, Sanna19, Inamitsu15, Schraff7), enquanto outros (Pari-
sier20, Dodson21, Ahn22, De Corso1, Aquino4) priveligiam a TA
como método de eleição para a obtenção dos melhores resul-
tados. Podemos ver no Quadro IV os resultados de alguns es-
tudos sobre colesteatoma na criança, com as taxas de
recorrência da TA e TF.

casos, a decisão de remover a parede posterior do conduto é
tomada durante a cirurgia, baseada na anatomia da mastoide e
achados específicos da doença como as relações anatómicas do
tegmen com o seio lateral que poderão limitar o acesso à fosseta
supra-tubárica.
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Autor Idade média
(anos)

Doentes
(nº)

TF/TA
(nº)

Recorrência
TF (%)

Recorrência
TA (%)

Recorrência
Total (%)

Técnica
preferida

Glasscock (1981)17 144 142/2 46 TF

Charachon (1985)18 136 99/37 45 14 42 TF

Sanna (1987)19 124 114/4 39 11 40 TF

Parisier (1996)20 165 62/103 15 14 10 TA

Inamitsu (1999)15 7,3 28 27/1 54 0 53 TF

Dodson (1998)21 10,4 58 41/17 41 12 36 TA

Ueda (2001)23 8,3 56 35/23 53 14 40

Ahn (2003)22 9,2 118 19/102 16 20 19 TA

Göçmen (2003)2 13 114 35/79 26 16 21 TA

Schraff (2005)7 9,8 278 221/57 17 12 16 TF

Shirazi (2006)6 8,1 106 53/53 8 6 7

De Corso (2006)1 8,8 60 0/60 26 26 TA

Aquino (2006)4 200 66/134 27 19 21 TA

ESTUDOS SOBRE CIRURGIA DO COLESTEATOMA NA CRIANÇA

QU
A
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Na avaliação dos resultados da cirurgia do colesteatoma, é muito
difícil comparar estudos, pois desde logo entra em conta o cri-
tério de seleção dos doentes, o país e área de influência do cen-
tro onde se realizou o estudo (desenvolvimento e acesso a
cuidados de saúde, que vão influenciar, de forma decisiva, a evo-
lução da doença na altura do diagnóstico e consequente opção
cirúrgica por TF ou TA), experiência dos cirurgiões e tempo de
follow-up. Ainda assim, vemos no Quadro IV que tem havido
uma evolução na abordagem do colesteatoma pediátrico, com
um entusiasmo nos anos 80 e 90 pela TF e uma maior adesão à
TA nos trabalhos mais recentes o que terá com certeza a ver com
a taxa de recorrência da patologia na TF e a necessidade de um
maior número de cirurgias e também com um aperfeiçoamento
das TA, com a realização de um tempo funcional e com meno-
res complicações pós-operatórias. Já em 1999, De la Cruz8 dizia
que o sucesso do tratamento do colesteatoma na criança, de-
vido à sua agressividade e alto grau de recorrência, não deve
envolver uma abordagem rígida, devendo o cirurgião ser flexí-
vel e empregar em cada caso o procedimento cirúrgico mais
adequado para a criança. Não podemos estar mais de acordo
com estas afirmações pois, em teoria a TF, com conservação da
anatomia do ouvido, é o desiderato do cirurgião, mas é preciso
que o colesteatoma “deixe”. A TA deverá ser utilizada perante
certas condições pré-operatórias (por exemplo, ouvido único ou
follow-up previsivelmente difícil) ou achados intra-operatórios
(extensão da doença, fístula labiríntica). Na maior parte dos

Da análise dos nossos resultados verificamos desde logo um au-
mento significativo do número de colesteatomas operados na
segunda metade do estudo, o que se poderá explicar por uma
maior referenciação de doentes ao nosso serviço e um diagnós-
tico mais precoce da doença. Este facto vai refletir-se num au-
mento do número de TF de 13 para 32%, pois a opção por TA
ou TF manteve-se inalterada ao longo de todo o estudo, ba-
seando-se nos pressupostos atrás referidos. Não podemos ex-
cluir também como causa de colesteatoma a iatrogenia,
nomeadamente após colocação de tubos de ventilação trans-
timpânicos, nos casos em que existe excessiva manipulação que
poderá causar lesão do epitélio do conduto e/ou do tímpano
que poderá ser “empurrado” para o ouvido médio, numa pre-
valência de 0,48 a 1,1%.24,25

A taxa de recorrência da doença, no nosso estudo, foi superior
na TF (25%) do que na TA (5%), o que está de acordo com a
maioria dos autores citados no Quadro IV, sendo a taxa de re-
corrência global de 10%.

Tal como vem referido na literatura, o tipo de técnica utilizada,
só por si, tem pouco impacto nos resultados audiológicos, como
também demonstram os nossos dados (Quadro III). O sucesso
depende, em vez disso, de outros parâmetros, como o estado da
mucosa do ouvido médio e dos remanescentes timpânicos e,
acima de tudo, da presença ou ausência da supra-estrutura do
estribo2,4-8,18,26,27 e da experiência do cirurgião. A agressividade do
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colesteatoma na criança foi também observada nos nossos
casos, a maioria dos quais com grande extensão da doença e
frequentes descalabros ossiculares, que segundo alguns autores
se aproximam de 70% dos casos.8,13,18,21,28,29 Apesar da agressi-
vidade da doença, as complicações intratemporais ou intracra-
nianas do colesteatoma na criança são, felizmente, muito raras,
o que tem a ver com o menor tempo de evolução da doença até
ao diagnóstico e não com a sua agressividade.21-23

No presente estudo, a TA foi realizada em 75% dos casos. As ra-
zões para este predomínio de TA são as seguintes: extensos co-
lesteatomas constituem a maior parte dos nossos casos; muitos
doentes ainda procedem de áreas rurais, afastadas do nosso
centro, com dificuldades objetivas de um seguimento eficaz ou
de realização de várias cirurgias; o controle da recidiva é maior,
diminuindo assim as possibilidades de complicações.

: :
CONCLUSÃO
O principal objetivo da cirurgia do colesteatoma é a erradicação
da doença, com prevenção da doença residual/recorrente e pre-
servação ou melhoria da audição, tentando conservar ao má-
ximo a anatomia do ouvido.

Baseados na literatura e na nossa experiência, a abordagem do
colesteatoma na criança deve ser individualizada, devendo o
procedimento cirúrgico ser adaptado caso-a-caso. Não devemos
ter uma filosofia única para o tratamento da doença, mas sim ser
suficientemente flexíveis para optar sempre por aquela que en-
tendermos na altura, por vezes durante o ato operatório, ser a
técnica mais adequada naquela criança.

Assim deveremos individualizar o tratamento, considerando a
localização e extensão do colesteatoma, o estado da audição e
não esquecer os aspetos socioeconómicos, que poderão condi-
cionar um follow-up difícil ou a necessidade de futuras cirurgias,
e aqui há que olhar sempre à realidade do país ou região em
que estamos inseridos.

A restauração da audição é independente da técnica utilizada e
tem a ver essencialmente com a preservação, pela doença, da
supra-estrutura do estribo. Como armas ao nosso dispor para
obter este desiderato temos a timpanoplastia, ossiculoplastia,
utilização de prótese auditiva convencional ou BAHA®.

Ter sempre presente que o colesteatoma é uma doença mais
agressiva nas crianças do que nos adultos (mais lesões ossicula-
res, aumento da doença residual/recorrente), apesar das raras
complicações intratemporais ou intracranianas (o que terá a ver
com o menor tempo de evolução da doença até ao diagnóstico
e não com a sua agressividade).

A experiência do cirurgião é determinante no sucesso da cirur-
gia do colesteatoma pediátrico, devendo este dominar as técni-
cas cirúrgicas ao seu dispor (TF e TA) e ter a flexibilidade
suficiente para mudar o plano operatório durante o ato cirúr-
gico, de acordo com os achados intra-operatórios.
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