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Introdução

• As infecções virais das vias aéreas superiores (IVAS) são a doença mais
comum que afeta os seres humanos.

• Enquanto a população adulta desenvolve 2 a 5 episódios no ano, as crianças
em idade escolar desenvolvem de 7 a 10 episódios no decorrer do ano.

• O resfriado comum ou uma gripe podem evoluir para rinossinusite, otite média
aguda, faringoamigdalite, laringite e pneumonia.

• As IVAS incidem principalmente do início do outono ao início da primavera.



Microbiologia

• Mais de 200 sorotipos diferentes de vírus são responsáveis pelo resfriado
comum. O rinovírus é o mais prevalente, sendo responsável por cerca de 30 -
50% das infecções. Outros vírus citados são o parainfluenza, vírus sincicial
respiratório, adenovírus e enterovírus.

• A gripe, no entanto, é causada exclusivamente pelos vírus influenza, que são
responsáveis por 5 - 15% das IVAS.



Resfriado X Gripe

• Ambos são infecções virais agudas do trato respiratório superior que podem ser
agrupadas numa síndrome com sinais e sintomas semelhantes, e duração
menor que 10 dias.

• A gripe, no entanto, é causada exclusivamente pelos vírus influenza, que são
responsáveis por 5 - 15% das IVAS.



Resfriado X Gripe

Características Clínicas Resfriados Gripes

Início dos sintomas Gradual Súbito

Severidade dos sintomas Discreto Intenso

Sintomas principais Cefaleia Febre alta, tosse,

Espirros Cefaleia intensa, dor de garganta, 
mialgia,

Calafrios Obstrução nasal,

Dor de garganta Cansaço, fraqueza e

Coriza Inapetência



Prevenção: vacina da gripe

• A vacina tem sua composição atualizada anualmente com base em dados
epidemiológicos acerca da circulação de diferentes tipos e subtipos de vírus
influenza no mundo, atendendo à Organização Mundial da Saúde.

• No Brasil, a proteção da vacina da gripe é dada por cepas de vírus influenza
inativos que compõem a vacina.

• O efeito de proteção tem início 10 a 15 dias após a aplicação e estende-se por 1
ano.



Otite Média Aguda (OMA)

• É todo processo inflamatório agudo da mucosa de revestimento da Orelha
Média.

• Geralmente ocorre na vigência de IVAS ou no seu período de resolução.

• Contaminação por via nasotubária;

• Má-aeração da cavidade timpânica;

• Aproximadamente 2/3 de todas as crianças de um ano de idade terão tido 1
episódio de otite média aguda;

• O principal pico de incidência de OMA é entre 6 e 11 meses de idade; com um
segundo pico entre 4 e 5 anos de idade;



Tuba Auditiva



Nasofaringe



Otite Média Crônica Secretora

• É a presença de líquido estéril na Cavidade da Orelha Média, acompanhada por
alterações inflamatórias e degenerativas do seu revestimento mucoso.

• Geralmente, resulta da resolução incompleta de uma OMA ou da obstrução da
tuba auditiva, sem infecção.

• Os sintomas incluem perda auditiva e sensação de plenitude ou pressão na
orelha.



Alterações auditivas 

• Perda auditiva condutiva de grau leve a moderado;

• Pode ser uni ou bilateral;

• Reversível, curável;

• Timpanometria pode apresentar curvas B ou C;

• Outros.



Curvas Timpanométricas


