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ANÁLISE IMUNOISTOQUÍMICA COM OS MARCADORES CD31, MMP2 E MMP9 EM COLESTEATOMAS 
ADQUIRIDOS: UMA COMPARAÇÃO ENTRE PACIENTES PEDIÁTRICOS E ADULTOS 
CRISTINA DE CARVALHO DORNELLES; LUÍSE MEURER; SADY SELAIMEN DA COSTA; LETÍCIA PETERSEN 
SCHMIDT ROSITO; ANDRÉIA ARGENTA; SIMONE BARRETO MARTENS; ANA CAROLINE SILVEIRA DE FARIAS; 
ALBERTO TREIGUER; SABRINA LIMA ALVES  
A quantificação da angiogênese e das metaloproteinases pode ser útil na avaliação do comportamento dos colesteatomas, como 
marcadores de sua agressividade. Objetivo: correlacionar os marcadores CD31, MMP2 e MMP9 com espessura da perimatriz, 
grau histológico de inflamação e idade do paciente. Método: Delineamento transversal. Grupos pediátricos (até 18 anos) e adultos 
(a partir de 19 anos). Material fixado em formol a 10%, preparadas cinco lâminas, de cada amostra, por técnicas histológicas 
habituais, observados: número de vasos sangüíneos (CD 31), marcação com MMP2 e MMP9, número de células na matriz, 
espessura e inflamação na perimatriz. Análise dos dados no SPSS através coeficiente de Spearman e teste de Mann-Whitney. 
Resultados: A amostra contou com 120 colesteatomas, distribuídos igualmente entre os grupos: pediátrico (11,77±3,57 anos); 
adulto (38,29±14,51 anos). CD31 pediátricos 7 (3 a 11), CD31 adultos 4 (0 a 10) (P=0,070). MMP2 citoplasmática pediátricos 1 
(0 a 3), A MMP2 citoplasmática adultos 0 (0 a 1) (P=0,006). MMP2 nuclear pediátricos 1 (0 a 2), A MMP2 nuclear adultos 0 (0 a 
1) (P=0,038). MMP9 pediátricos 2 (0 a 4), A MMP9 adultos 0 (0 a 4) (P=0,049). Ao correlacionarmos o número de vasos 
sangüíneos e das metaloproteinases com a espessura da perimatriz e com o grau histológico de inflamação encontramos 
correlações fortes, somente a MMP2 citoplasmática apresentou correlação com a idade do paciente. Conclusões: A expressão 
aumentada das metaloproteinases possibilita, aos colesteatomas pediátricos, maior grau de infiltração e de erosão óssea. Os 
colesteatomas pediátricos, por produzem mais metaloproteinases, poderiam ser mais agressivos que os colesteatomas adultos.  
  
COMPARAÇÃO DA ANGIOGÊNESE E DE METALOPROTEINASES ENTRE COLESTEATOMAS MESOTIMPÂNICOS E 
EPITIMPÂNICOS 
CRISTINA DE CARVALHO DORNELLES; SADY SELAIMEN DA COSTA; LUÍSE MEURER; LETÍCIA PETERSEN 
SCHMIDT ROSITO; ALBERTO TREIGUER; ANA CAROLINE SILVEIRA DE FARIAS; SIMONE BARRETO MARTENS; 
ANDRÉIA ARGENTA; SABRINA LIMA ALVES 
Os colesteatomas são lesões císticas da orelha média, freqüentemente (90 a 100%) destrutivas ao sistema timpanossicular e 
estruturas do osso temporal. Usualmente são classificados com base na rota que seguem em sua formação na fenda auditiva. 
Objetivo: Comparar a quantidade de angiogênese e de metaloproteinases, entre as vias de formação, em colesteatomas adquiridos. 
Métodos: Estudo transversal, analisaram-se colesteatomas, coletados em cirurgias otológicas, fixados em formol 10%, preparadas 
lâminas para imunoistoquímica com os anticorpos CD31 (angiogênese), aferido no software Image Pro Plus, através da contagem 
de vasos marcados; MMP2 e MMP9 (metaloproteinases), através do percentual de células marcadas e da intensidade 
imunorreativa, observados em microscópio óptico. Análise estatística, realizada no SPSS, pelo teste de Kruskal-Wallis. 
Resultados: Dos 90 colesteatomas estudados, 39 eram epitimpânicos, 31 mesotimpânicos e 20 ambas as vias. O resultado da 
quantificação de angiogênese foi: epitimpânicos 8 (4 a 12); mesotimpânicos 5 (0 a 9); ambas 4 (0 a 11). Quanto à MMP2 
citoplasmática foi: epitimpânicos 0 (0 a 2); mesotimpânicos 0 (0 a 2); ambas 0 (0 a 1). Para a MMP2 nuclear foi: epitimpânicos 0 
(0 a 1); mesotimpânicos 0 (0 a 1); ambas 0 (0 a 1). E a MMP9 foi: epitimpânicos 2 (0 a 5); mesotimpânicos 1 (0 a 4); ambas 2 (0 a 
4). Quando as análises imunoistoquímicas foram comparadas, entre as vias de formação, não foram encontradas diferenças 
estatisticamente significativas (P>0,05). Conclusão: Não foram identificadas diferenças imunoistoquímicas entre as diferentes 
vias de formação dos colesteatomas adquiridos, fato que leva-nos a considerar que, independentemente da rota de crescimento 
seguida, os colesteatomas possuem comportamento bioquímico semelhante.  
  
ESTUDO DA PREVALÊNCIA DOS DIFERENTES GRAUS DE HIPOACUSIA EM PACIENTES DO AMBULATÓRIO DO 
ZUMBIDO DO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE. 
ERZELINO BORELI FILHO; GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA; MARCELO EDUARDO CORTINA; MÁRCIO 
EDUARDO BROLIATO; MAURÍCIO LIMA DA FONTOURA; CAROLINE PERSCH ROYER; LETÍCIA PETERSEN 
SCHMIDT ROSITO; CELSO DALL'IGNA. 
INTRODUÇÃO: Hipoacusia está identificada em grande parte pacientes que apresentam alguma forma de zumbido. A 
audiometria, exame capaz de identificar perdas auditivas e que é realizada nesses pacientes, mostra o dano auditivo enquadrado 
em intervalos de freqüência e classificado em diferentes faixas de gravidade. OBJETIVO: Determinar a prevalência e a severidade 
da hipoacusia em pacientes com zumbido crônico nas freqüência utilizadas na fala. MATERIAIS E MÉTODOS: Foram avaliados 
137 pacientes do Ambulatório do Zumbido do HCPA. Os dados foram extraídos de suas respectivas audiometrias de primeira 
consulta. Foi avaliada a média da via aérea nas freqüências de 500, 1000 e 2000 Hz do pior ouvido, a fim de determinar a perda 
auditiva relacionada ao entendimento da fala humana. A classificação adotada foi: normal para intensidades menores que 25 dB; 
perda leve de 26 a 40dB; moderada de 41 a 55dB; moderadamente severa de 56 a 70dB; severa de 71 a 90dB e profunda de 91dB 
acima. RESULTADOS: 73(53,3%) com audiometria normal; 28(20,4%) mostrando perda leve; 15 (10,9%) perda moderada; 
11(8,0%) moderadamente severa; 6(4,4%) severa; 4(2,9%) profunda. CONCLUSÃO: Mais da metade dos pacientes apresentaram 
audiometria normal para as freqüências da fala. Como a maioria dos nossos pacientes tem diagnóstico de presbiacusia ou perda 
auditiva induzida pelo ruído, onde as altas freqüências estão especialmente comprometidas, esse trabalho nos explica porque para 
estes pacientes a queixa de zumbido é maior que a de hipoacusia, já que a maioria deles tem audiometria normal para as 
freqüências utilizadas na comunicação. 
  




