
OTITIS MITJANA AGUDA 

QUÈ ÉS L’OTITIS MITJANA AGUDA? 

És la inflamació de la mucosa que cobreix la cavitat de l’orella mitjana. 

Els nens de més edat solen queixar-se de mal d’orella i, a vegades, tenen febre. La 
clínica en els  lactants  és menys evident;  poden  tenir  febre,  falta  de gana,  vòmits, 
diarrea, irritabilitat, sortida de líquid pel conducte auditiu (supuració).

QUÈ HA DE FER A CASA? 

- Si li han prescrit un antibiòtic, és important que segueixi les instruccions en relació 
a les dosis, els intervals entre les mateixes i el nombre total de dies. 

- No posi res a l’orella per calmar el dolor. Utilitzi ibuprofè o paracetamol per via oral 
de forma reglada, cada 6 o 8 hores, sense esperar que el dolor reaparegui. 

- Si l’orella ha supurat convé que no li entri aigua. Banyi el nen amb compte, sense 
mullar-li el cap.. 

- Faci-li rentats nasals freqüents amb sèrum fisiològic per facilitar l’aireig de l’orella 
mitjana. 

- És normal que el seu fill estigui inapetent. No el forci a menjar. 

- Si el nen continua tenint febre o dolor d’orella després de 48 hores és convenient 
que sigui revisat de nou pel seu pediatre. També, si no aconsegueix que prengui 
l’antibiòtic, tot i haver-ho intentat diversos cops, o el vomita. 

QUAN HA D’ANAR A UN SERVEI D’URGÈNCIES? 

- Si empitjora l’estat general, està decaigut, somnolent o molt irritable. 

- Si el seu fill es queixa de mal de cap intens i vomita diversos cops. 

- Si  apareix  darrera  de  l’orella  una  zona  envermellida,  inflamada,  dolorosa  que 
empeny el pavelló auricular cap endavant. 

QÜESTIONS IMPORTANTS 

- L’otitis mitjana aguda és la complicació més freqüent del catarro de vies altes a la 
infantesa, sobretot durant els primers anys de vida. 

- L’antibiòtic no és necessari en tots els casos. La majoria de les otitis curen en 
48-72 hores només amb analgèsics. 

Adaptat de: Sociedad Española de Urgencias de Pediatria: HOJAS INFORMATIVAS PARA PADRES.
http://www.seup.org
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