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A Relação da otite média serosa com o distúrbio de lingguagem e o distúrbio do 

processamento auditivo 

1. RESUMO 

A otite média serosa é definida por Hungria (p. 392, 2000) “como uma forma 
especial de otite média, de instalação silenciosa, que se caracteriza pelo acúmulo, 
no ouvido médio, de um líquido seroso”, causando hipoacusia leve prejudicando 
determinadas funções auditivas, e estudos mostram que noventa por cento das 
crianças têm pelo menos um episódio de otite média antes de completar cinco anos 
de idade. Por isso o objetivo deste estudo é discutir, com base na literatura, os 
impactos causados pela otite média serosa na infância, em relação a aquisição de 
linguagem e o processamento auditivo. Método: Para tanto foram levantados artigos 
científicos que  abordam a  relação da otite média serosa com a aquisição da 
linguagem e do processamento auditivo. Os artigos foram selecionados nas bases 
de dados Lilacs,  Scielo, bem como no google acadêmico. Os unitermos usados 
foram “Otite média, processamento auditivo, aquisição de linguagem e transtorno 
fonológico”. Resultados preliminares: Verifica-se que a otite média serosa causa 
hipoacusia leve, de caráter flutuante, levando a uma estimulação sonora 
inconsistente do sistema nervoso auditivo central distorcendo e dificultando a 
percepção dos sons da fala pela criança, resultando na aquisição inadequada dos 
sons da fala e atraso na maturação das habilidades audittivas, levando a uma 
desordem do processamento auditivo. 

2. INTRODUÇÃO 

A otite média serosa é aparentemente assintomática, “silenciosa” e, frequentemente, 
não reconhecida pelos pais, é de suma importância que todo o profissional que 
trabalhe com crianças seja pediatra ou professora, esteja atendo para a 
possibilidade do problema otológico, pois a criança, ao contrário do adulto, pode 
passar meses com a secreção no ouvido médio sem apresentar queixas. E como 
conseqüência, a criança poderá apresentar baixo rendimento escolar, prevalência de 
desordem do processamento auditivo, transtornos de aprendizagem, e transtorno 
fonológicos, sendo rotulada de distraída, agitada, esquecida, entre outros (PEREIRA 
ET AL., 1998). Desde que a linguagem é a base do nosso sistema educacional 
tendo como veículo a via auditiva, é necessário atentar para os riscos para a DPAC 
e TF e identificar as crianças incluídas nesse grupo. Por isso o objetivo deste 
estudo é discutir, com base na literatura, os impactos causados pela otite média 
serosa na infância, em relação a aquisição de linguagem e o processamento 
auditivo. 

3. OBJETIVO: 

O objetivo deste estudo é discutir, com base na literatura, os impactos causados 
pela otite média serosa na infância, em relação a aquisição de linguagem e o 
processamento auditivo. 

4. METODOLOGIA 
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Para a elaboração desta pesquisa foram levantados artigos científicos que abordam 
a  importância da relação da otite média serosa na aquisição da linguagem e no 
desevolvimento do processamento auditivo. Os artigos foram selecionados nas 
bases de dados Llilacs, Scielo, bem como no google acadêmico. Os unitermos 
usados foram “Otite média, processamento auditivo, aquisição de linguagem e 
transtorno fonológico”. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Entende-se como Otite média Serosa uma forma especial de otite média, que se 
caracteriza como acúmulo de líquido seroso no ouvido médio, apresentando o 
mesmo padrão de desenvolvimento nas crianças, iniciando-se com um antecedente 
por alergia ou infecção, causando um edema da mucosa do trato respiratório, 
incluindo nasofaringe, tuba auditiva e orelha média. É a infecção mais 
frequentemente diagnosticada pelos pediatras, sendo mais comum a essa 
população devido à maior horizontalização da tuba auditiva, causando falha no 
estabelecimento adequado da fonologia da língua durante o período de aquisição da 
linguagem (WERTZNER, 2007). 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Verifica-se que a otite média serosa causa hipoacusia leve, de caráter flutuante, 
levando a uma estimulação sonora inconsistente do sistema nervoso auditivo central 
distorcendo e dificultando a percepção dos sons da fala pela criança, resultando na 
aquisição inadequada dos sons da fala e atraso na maturação das habilidades 
auditivas, levando a uma desordem do processamento auditivo, acarretando em 
problemas de aprendizagem (OLIVEIRA, 2010). 
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