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Introdução: Na otite média crônica (OMC), a perda auditiva, geralmente condutiva, pode variar de acordo com uma 

série de elementos relacionados com o comprometimento da orelha média. Isso significa que os limiares 

audiométricos podem ser influenciados, além de outros fatores, pela presença de colesteatoma e suas vias de 
formação. Existem teorias de que os colesteatomas mesotimpânicos posteriores, por crescerem em cima da cadeia 
ossicular, poderiam determinar maior erosão óssea e, portanto, maior perda auditiva. Há poucos dados na literatura 

sobre a diferença de comprometimento auditivo de acordo com as vias de formação dos colesteatomas e sua 
correlação com os achados da cadeia ossicular. Objetivos: 1. Analisar a diferença de gap aéreo-ósseo entre pacientes 
com colesteatoma epitimpânico posterior e mesotimpânico posterior; 2. Correlacionar os achados da cadeia ossicular 
no transoperatório. Métodos: Estudo transversal. Foram incluídos 262 pacientes com colesteatoma epitimpânico 

posterior e  mesotimpânico  posterior  atendidos no  ambulatório de OMC  do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Foi 
realizada avaliação audiométrica nesses pacientes e os grupos foram comparados em relação à média tritonal do gap 
aéreo-ósseo. A partir dos dados cirúrgicos classificou-se cada ossículo com normal, erosado ou ausente. Resultados: 

Dos pacientes incluídos, 51,1% apresentaram colesteatoma epitimpânico posterior e 48,9% mesotimpânico 
posterior. A média de idade foi de 33 ± 18,7 anos e 52,3% eram do sexo masculino. A média tritonal do gap aéreo-
ósseo foi maior nos mesotimpânicos posteriores do que nos epitimpânicos posteriores (30,25 ± 12,82 dB e  26,73 ± 

13,08 dB, respectivamente, p=0.031). Quanto à prevalência de erosão ou ausência do martelo e da supra estrutura 
do estribo, não houve diferença entre os grupos (p=0.09 e p=0.17, respectivamente). A bigorna estava normal em 
17,6% dos colesteatomas epitimpânicos posteriores e em 6,3% dos mesotimpânicos posteriores; erosada em 79,4% 
dos mesotimpânicos posteriores e em 48,6% dos epitimpânicos posteriores; ausente em 33,8% dos epitimpânicos 

posteriores e em 14,3% dos mesotimpânicos posteriores (p <0,01). Conclusões: A média tritonal do gap aéreo-
ósseo foi maior nos colesteatomas mesotimpânicos posteriores e isto pode estar correlacionado com a menor 
prevalência de bigorna normal e maior prevalência de bigorna erosada neste grupo quando comparado com o 

epitimpânico posterior. Palavra-chave: Colesteatoma; Vias de formação; Cadeia ossicular. 
 




