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CORRELAÇÃO ENTRE INTENSIDADE DO ZUMBIDO E QUALIDADE DE VIDA 
MÁRCIO EDUARDO BROLIATO; GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA; ERZELINO BORELI FILHO; MARCELO 
EDUARDO CORTINA; MAURÍCIO LIMA DA FONTOURA; LETÍCIA PETERSEN SCHMIDT ROSITO; CELSO DALL 
IGNA 
O zumbido (também demoninado tinnitus ou acúfeno) é um sintoma muito prevalente. O zumbido grave é considerado o terceiro 
pior sintoma que pode acometer o ser humano. Pesquisas apontam que a intensidade do zumbido varia entre 0 e 10 dB em 80% 
dos pacientes. Entretanto, não há evidência de uma relação entre a intensidade do zumbido e a gravidade do sintoma. O objetivo 
do presente estudo é testar a repercussão da intensidade do zumbido na qualidade de vida em uma amostra de pacientes de um 
ambulatório especializado. Participaram da pesquisa pacientes do ambulatório de zumbido do Hospital de Clínicas de Porto 
Alegre. Foram utilizados a intensidade da acufenometria – um exame objetivo do zumbido – e o Tinnitus Handicap Inventory 
(THI) – uma escala de qualidade de vida em pacientes portadores de zumbido crônico que varia de 0 a 100 e validada para a 
língua portuguesa em 2006. Um total de 64 pacientes realizaram acufenometria e responderam ao THI e foram incluídos na 
amostra. A intensidade média do zumbido, através da acufenometria, foi de 54,7 ± 17,2 dB (máximo 95 dB) e a média do THI foi 
de 47,9 ± 26,4. Usando o coeficiente de correlação de Pearson e o diagrama de dispersão, testamos a correlação entre a 
intensidade do zumbido e o THI. O resultado obtido foi r = -0,004 e p = 0,973. Os resultados foram compatíveis com a literatura, 
mostrando que não existe correlação entre a intensidade do zumbido e a qualidade de vida do paciente. O desenvolvimento do 
incômodo estaria relacionado à ativação dos sistemas límbico e nervoso autônomo.  
  
CORRELAÇÃO DE EVIDÊNCIAS CLÍNICAS DE INFLAMAÇÃO COM ACHADOS IMUNOISTOQUÍMICOS EM 
COLESTEATOMAS ADQUIRIDOS  
CRISTINA DE CARVALHO DORNELLES; LETÍCIA PETERSEN SCHMIDT ROSITO; LUÍSE MEURER; SADY 
SELAIMEN DA COSTA; ANA CAROLINE SILVEIRA DE FARIAS; ALBERTO TREIGUER; ANDRÉIA ARGENTA; 
SIMONE BARRETO MARTENS; SABRINA LIMA ALVES  
Existem poucos dados clínicos e experimentais para se compreender como o colesteatoma inicia seu crescimento. Acredita-se que 
a proliferação do tecido epitelial seria induzida pelas citocinas produzidas pela inflamação. À otoscopia, pode ser aferido o grau 
de inflamação clínica. Objetivos: Verificar se há correlação entre a intensidade da reação inflamatória na fenda auditiva com as 
enzimas promotoras da inflamação no colesteatoma, bem como com o grau histológico de inflamação. Método: Estudo 
transversal. Avaliadas otoscopias digitais, com colesteatomas coletados em cirurgia, entre 2003 e 2007. As otoscopias foram 
analisadas cegamente quanto à presença de inflamação, sendo essa classificada como ausente, leve, moderada ou acentuada (0 a 
3). O grau histológico de inflamação foi aferido em lâminas de hematoxilina-eosina e classificado pela mesma escala da 
inflamação clínica. Para imunoistoquímica foram utilizados os anticorpos CD31 (angiogênese), pela contagem de vasos 
marcados; MMP2 e MMP9 (metaloproteinases), através do percentual de células marcadas e da intensidade imunorreativa. A 
análise estatística realizada no SPSS, pelo coeficiente de Spearman, admitindo-se como estatisticamente significativos P≤0,05. 
Resultados: Amostras cirúrgicas de colesteatomas foram coletadas de 38 pacientes. O grau de inflamação clínica foi de 2 (1 a 3), o 
grau de histológico de inflamação foi de 2(1 a 3); CD31 foi de 6(0 a 12); MMP2citoplasmática foi de 0 (0 a 4); MMP2nuclear foi 
de 0 (0 a1); MMP9 foi de 0(0 a 4). Não encontramos correlações entre as variáveis analisadas (P>0,05). Conclusão: Não foi 
identificada correlação entre os graus de inflamação clínica e histopatológica, o mesmo ocorrendo com a inflamação clínica e os 
marcadores imunoistoquímicos.  
  
CORRELAÇÃO DA CADEIA OSSICULAR NO TRANS-OPERATÓRIO COM ACHADOS IMUNOISTOQUÍMICOS EM 
COLESTEATOMAS ADQUIRIDOS 
CRISTINA DE CARVALHO DORNELLES; LUÍSE MEURER; SADY SELAIMEN DA COSTA; LETÍCIA PETERSEN 
SCHMIDT ROSITO; SIMONE BARRETO MARTENS; ANDRÉIA ARGENTA; ALBERTO TREIGUER; ANA CAROLINE 
SILVEIRA DE FARIAS; SABRINA LIMA ALVES 
As lesões ósseas são as alterações teciduais irreversíveis mais prevalentes na otite média crônica colesteatomatosa. Dentre outras 
enzimas produzidas nos colesteatomas, as metaloproteinases são as envolvidas nos processos de remodelação óssea. A produção 
de metaloproteinases é estimulada pelo processo inflamatório. Objetivo: correlacionar o grau de comprometimento da cadeia 
ossicular, visualizada no trans-operatório, com as metaloproteinases e a angiogenêse no colesteatoma. Métodos: Estudo 
transversal. Descrições cirúrgicas de 99 pacientes foram revisadas. Os colesteatomas foram coletados e fixados em formol 10% e 
preparadas lâminas para imunoistoquímica com os anticorpos CD31 (angiogênese), aferidos no software Image Pro Plus, através 
da contagem de vasos marcados; MMP2 e MMP9 (metaloproteinases), através do percentual de células marcadas e da intensidade 
imunoreativa, observados em microscópio óptico. A análise estatística foi realizada através do coeficiente de Spearman, sendo 
considerados como estatisticamente significativos os valores de P≤0,05. Resultados: Havia algum comprometimento da cadeia 
ossicular em 91 casos. O ossículo mais freqüentemente afetado era a bigorna, seguida pelo estribo e pelo martelo. A 
imunoreatividade encontrada para o CD31 foi de 6 (0 a 11); MMP2 citoplasmática foi de 0 (0 a 2); MMP2 nuclear foi de 0 (0 a1); 
MMP9 foi de 1 (0 a 4). Não encontramos correlações entre as variáveis analisadas (P>0,05). Conclusão: Os nossos achados 
indicam que é praticamente universal o acometimento da cadeia ossicular na presença de colesteatoma, no entanto não foi 
encontrada correção entre a erosão ossicular e a quantidade de metaloproteinases produzidas pelos colesteatomas. Também não 
encontramos correlação da angiogênese com o dano ossicular.  
  




