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RESUMO

Resumo

ARAUJO, M. M. Efeitos da utilização de insulina e de um implante
transitório de biomembrana de látex natural, derivado da seringueira
Hevea brasiliensis, em um modelo experimental de perfuração traumática
de membrana timpânica. 2012. 163f. Tese (Doutorado) - Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2012.

Nos últimos anos, houve uma tendência na busca por substâncias reguladoras
que pudessem otimizar o processo de cicatrização de membranas timpânicas
(MTs) perfuradas. Objetivos: Determinar os efeitos da utilização da insulina
tópica e da biomembrana de látex natural, de forma isolada e em associação,
no processo de cicatrização de perfurações traumáticas de MTs. Materiais e
Métodos: MTs de 61 ratos Wistar foram perfuradas nas porções anterior e
posterior ao cabo do martelo. Os animais foram divididos em quatro grupos:
Controle, Insulina, Látex e Insulina+Látex. No grupo Insulina, as perfurações
foram tratadas com uso tópico de insulina regular. No grupo Látex, tratadas
com biomembrana de látex natural. No grupo Insulina+Látex, tratadas com
associação da insulina e da biomembrana de látex. As MTs foram avaliadas
por técnicas histológicas com três, cinco e sete dias após sua perfuração
traumática. Foram analisadas as morfometrias das espessuras das camadas
epitelial, fibrosa e mucosa; tamanho da perfuração; área de secção transversal
da MT; avaliação semiquantitativa e qualitativa da produção de colágeno por
microscopia de polarização; e avaliação imuno-histoquímica das células
epiteliais, dos miofibroblastos e da vascularização. Resultados: A insulina e a
biomembrana de látex anteciparam o fechamento das perfurações traumáticas
de MTs (p<0,01); estimularam precocemente o aumento da espessura da
camada epitelial externa (p<0,01); promoveram aumento precoce da espessura
da camada fibrosa (p<0,01); contribuíram para a maior identificação do
anticorpo anti-panqueratina como marcador epitelial (p<0,05); aumentaram a
marcação do anticorpo anti-alfa-actina de músculo liso (p<0,05), caracterizando
maior proliferação de miofibroblastos. A insulina, isoladamente, provocou maior
formação do colágeno tecidual (p<0,05), com fibras colágenas mais espessas e
melhor organizadas (p<0,05). Conclusão: A insulina e a biomembrana de látex
natural, de forma isolada e em associação, aceleraram o processo de
cicatrização de perfurações traumáticas de MTs.
Palavras-chave: Perfuração da membrana timpânica; Cicatrização; Insulina;
Látex; Colágeno; Imuno-histoquímica; Processamento de imagem assistida por
computador.
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