
Uma discussão sobre a miringotomia no âmbito da otite média aguda (OMA) pode 
parecer, pelo menos à primeira vista, o reavivar de um tópico antigo, já que muito se 
escreveu sobre este assunto há algumas décadas e pouco em anos recentes. Embora 
os antibióticos tenham reduzido as indicações para a sua utilização rotineira, a 
miringotomia ainda é uma intervenção freqüente em idade pediátrica e para a qual 
existem indicações formais. 1 O seu interesse ou não na OMA não-complicada 
ainda é controverso – com defensores2,3 e detratores4,5 -  mas, considerando a 
emergência atual de bactérias com múltiplas resistências aos antimicrobianos6-9, é 
de se prever um ressurgimento da sua utilização mais freqüente no futuro. A título 
de exemplo, ainda recentemente foi assumido que para se avaliar corretamente a 
eficácia antibiótica na OMA - um problema tão atual – o recurso das miringotomias 
seriadas é indispensável10; defende-se só assim ser possível avaliar a erradicação 
do agente infeccioso, realizando o denominado teste de sensibilidade in vivo e, 
deste modo, aferir qual a atividade real do antimicrobiano em questão.
Por outro lado, a execução da miringotomia na OMA é indiscutível sempre que se 
enfrenta o risco potencial ou declarado de uma complicação.11

O Rato Como Modelo da Miringotomia na OMA
O estudo histopatológico da dinâmica da cicatrização timpânica pós-miringotomia, 
por razões de ética, não é possível ser efetuado no Homem. Ao longo dos anos, a 
indução experimental da OMA para estudo histopatológico tem sido desenvolvida 
preferencialmente através da inoculação da orelha média com diversos tipos de 
bactérias viáveis em diversas espécies animais como a chinchila12-15, o gerbil da 
Mongólia16, o gato17 e o rato.18-30

De todos estes modelos experimentais, sem dúvida um dos mais consistentemente 
testados e que mais vezes se emprega atualmente em estudos clínicos e 
histopatológicos da OMA, tem sido o rato da estirpe Sprague-Dawley no qual se 
procede à inoculação intrabular de bactérias viáveis através de uma abordagem 
transcervical.18-20,22-24,26,28,29,31-35 Justamente por se tratar de um modelo com uma 
alta eficácia e reprodutibilidade, utilizados de rotina nos laboratórios de otopatologia 
da Universidade de Umeå, Suécia, onde se levaram a cabo os experimentos aqui 
relatados, a ele se recorreu. 
Note-se que, para mais, as já mencionadas semelhanças morfológicas entre a 
membrana timpânica (MT) do rato e do Homem36, favorecem a sua utilização 
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experimental e daí serem mais consistentes as extrapolações que se efetuam bem 
como possíveis aplicações com eventual interesse clínico. Por esta mesma razão, 
vários autores têm utilizado a MT do Rato como um modelo de estudo da cicatrização 
após miringotomia, tanto espontaneamente23,37-39, como após a aplicação tópica 
de substâncias que vão desde a heparina exógena40, corticosteroides41, ácido 
hialurónico42, diversos factores de crescimento43-45, até à utilização de células 
estaminais embrionárias.46

A discussão que a seguir é desenvolvida reporta-se a dois trabalhos experimentais 
efetuados no modelo animal, os quais procuraram avaliar: I) a evolução da 
resposta da MT durante a OMA, com e sem miringotomia; II) as fases precoces da 
cicatrização da MT após miringotomia na presença de OMA contra miringotomia 
em MTs não-infectadas como controles. 
Para esse efeito, sob anestesia injetada numa veia da cauda, a bulla tympanica 
esquerda de cada animal foi abordada cirurgicamente e inoculada com ≈50 
microlitros de uma suspensão contendo 5x107 cfu/ml Streptococcus pneumoniae 
tipo 3 enquanto a bulla direita foi deixada intacta. Quarenta e oito horas mais tarde 
todos os animais haviam desenvolvido OMA na orelha esquerda, confirmada por 
otoscopia microscópica. No estudo I47, metade dos animais foi randomizada para 
um grupo no qual se efetuou uma miringotomia padronizada no quadrante póstero-
superior da MT esquerda, e a outra metade para um grupo em que as MT foram 
deixadas intactas. Subsequentemente, séries de quatro ratos foram eutanizados 
consecutivamente nos dias 1, 2, 4 e 7. No estudo II48, as miringotomias foram 
efetuadas tanto na orelha esquerda portadora de OMA como na orelha direita 
não-infectada. A seguir, séries de quatro ratos de cada grupo, foram sacrificados 
às 3, 6, 9, 12, 24, e 48 horas, e ao quarto e sétimo dias. Logo que cada animal 
era sacrificado, as suas MTs foram dissecadas e processadas segundo o protocolo 
laboratorial para exame em microscopia de luz e eletrônica.
Miringotomia na Otite Média Aguda Não-Complicada?
Quando analisados conjuntamente, os resultados mencionados no estudo I47 
realçam a nível experimental algumas das considerações clíncas anteriormente 
publicadas4,5,49 e permitem ir ainda mais longe, já que, ao nível da estrutura da 
MT, a realização de miringotomia no decurso da OMA contribuiu para atrasar a 
resolução dos fenômenos inflamatórios no período de convalescença precoce da 
infecção, o que contrastou com a forma rápida como se processou a recuperação 
espontânea nas MTs controles com OMA e sem miringotomia. Estes resultados 
são aliás complementares de um estudo de Magnuson e colaboradores23, em 
que os efeitos da miringotomia na OMA foram analisados a longo prazo. Esses 
investigadores observaram histopatológicamente que, seis e doze meses após 
a incisão timpânica, as MTs submetidas a miringotomia durante a infecção se 
mantinham mais espessadas e com uma desorganização da estrutura da camada 
conjuntiva, em comparação com as MTs não miringotomizadas. Por consequência, 
não restam dúvidas que a combinação de infecção e miringotomia causa alterações 
duradouras na estrutura da MT. Note-se que tanto o estudo I47como o estudo 
II48 demonstram que estas alterações estruturais da MT são visualizáveis logo 
nas primeiras fases, horas ou poucos dias, da recuperação pós-miringotomia. 
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Transpostos para a prática clínica diária, o conjunto de dados referidos credibiliza 
o ponto de vista dos que defendem dever ser a utilização da miringotomia na OMA 
um ato de exceção, evitando-se o seu uso sistemático em situações de OMA não-
complicada. Todavia, tal não significa que o recurso da miringotomia na OMA deva 
ser sempre evitado. Pelo contrário, a miringotomia está formalmente indicada na 
presença de complicações supuradas, em casos refratários ao tratamento médico, 
para análise microbiológica do agente infectante, e eventualmente em doentes com 
otalgia intensa.1 
Deve-se realçar ainda o fato de se ter demonstrado no estudo I 47, que o rato possui 
uma elevada capacidade de resolução espontânea da OMA, o que está em sintonia 
com os dados existentes na literatura. Segundo Hermansson e co-autores19, a 
fase aguda da OMA no rato começa a declinar no quarto dia após a inoculação 
bacteriana. Num outro estudo de OMA experimental por S. aureus, Gröte e 
colaboradores21 registraram um declínio da inflamação ao nível da MT logo ao 
terceiro dia após o início da infecção. Note-se, contudo, que as taxas de cura 
espontânea da OMA parecem ser variáveis no Homem, podendo atingir 18% e 
48% respectivamente nas infecções por S. pneumoniae e H. influenzae. 50 Segundo 
meta-análise efetuada por Rosenfeld e colaboradores51, relativa à eficácia dos 
antibióticos no tratamento da OMA, a taxa de resolução clínica completa do 
episódio infeccioso sem usar antibióticos foi de 73%, entre 7 e 14 dias. Este tipo 
de evidência, complementado com dados de investigação clínica, tem favorecido 
uma corrente terapêutica que advoga uma atitude de vigilância atenta, apenas com 
tratamento sintomático da OMA, e recurso à antibioterapia apenas se a infecção 
não regredir espontaneamente nos dias subsequentes.52-56 Ressalva-se, contudo, 
que este tipo de abordagem terapêutica tem sido essencialmente defendido em 
países com um baixo índice de resistências bacterianas e com sistemas de saúde 
que permitem uma avaliação clínica seqüencial das crianças, sem encargos 
financeiros adicionais para a família do doente.
Fenômenos Precoces da Cicatrização da Membrana Timpânica
A capacidade de cicatrização da MT é reconhecida desde longa data, como 
atestado numa publicação de Roosa57, em 1873, na qual se afirma que o potencial 
regenerador da MT é superior a qualquer outra membrana do corpo humano. 
Desde então foram numerosos os estudos e muitas as questões desvendadas 
neste domínio.58 Não obstante a cicatrização das perfurações timpânicas ser 
convencional no que respeita aos fenômenos hemostáticos e à cadeia de fenômenos 
inflamatórios, as suas fases de proliferação e migração são distintas das de outros 
tecidos, como resultado do modo complexo como a MT se encontra suspensa no 
ar. Assim, enquanto na pele e na maioria das outras estruturas se desenvolve uma 
camada de tecido de granulação que serve de plataforma à proliferação do epitélio 
adjacente, os fenômenos de reparação das lesões da MT têm que se desenrolar na 
ausência de um suporte, como se tratasse da construção de uma ponte.39

Em estudos precedentes, sobre os aspectos citológicos da cicatrização da MT 
em modelos animais não infectados, foram defendidas opiniões divergentes. 
Os trabalhos pioneiros em cobaias59-61 sugeriam um encerramento inicial das 
perfurações da pars tensa, tal como acontece na pele e na maioria dos outros 
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tecidos, com um ponto de partida na camada conjuntiva através da formação de 
tecido de granulação e só posterior cobertura epitelial por migração do epitélio 
queratinizante. Mais tarde, outros autores discordaram destas observações, 
defendendo que a reparação cicatricial da MT se inicia pela formação de uma 
ponte de epitélio queratinizante sobre o defeito, inicialmente sem qualquer 
suporte, e só secundariamente apoiado por tecido de granulação.37,39,62-65 Após 
um estudo experimental de microperfurações timpânicas em cobaias, Clawson 
& Litton66 afirmaram que o traumatismo estimulava os centros de germinação 
epitelial a produzir queratinócitos, que avançariam centrípetamente em toda a 
circunferência da perfuração, até o seu encerramento. Deste modo, ao contrário 
da pele onde se dá uma estimulação máxima no centro da lesão, na MT a 
estimulação teria um ponto de partida mais periférico, já que as células da camada 
proliferativa basal eventualmente estarão ausentes nos bordos da perfuração.62,67-

69  Segundo Johnson & Hawke70, o primeiro contato entre os bordos opostos da 
perfuração é um fenômeno passivo, efetuado através dos esporões de queratina. 
Para O’Donoghue71, segundo uma investigação efectuada em MTs tratadas 
com tubos de ventilação, a capacidade proliferativa estaria dispersa por várias 
regiões da MT, em lugar de se encontrar restrita a um centro germinativo epitelial 
localizado. Em outros estudos em que se procedeu à imunolocalização in situ de 
F-actina, uma proteína contráctil do cito-esqueleto, importante na cinética celular, 
foi revelado que o estrato basal da camada epitelial externa da MT é rico nesta 
proteína, o que faz pressupor que este estrato também desempenhará um papel na 
migração epitelial.72,73 No que diz respeito ao papel desempenhado pela mucosa 
na dinâmica da cicatrização timpânica, as opiniões divergem. Para Weinberger e 
colegas73 a camada medial mucosa da MT seria das primeiras estruturas a encerrar 
a perfuração, enquanto que Smallman e co-autores74 demonstraram que a mucosa 
desempenharia um papel muito pouco significativo neste contexto.
No presente estudo II48 constatou-se que nas MTs com OMA e também, de 
forma nitidamente mais lenta, nas MTs não-infectadas, os bordos da incisão de 
miringotomia apresentaram sinais de estimulação em toda a sua circunferência 
e contribuíram para um encerramento centrípeto relativamente ao cerne da 
perfuração, tal como descrito por Clawson & Litton.66 Contudo, os nossos 
resultados permitem ir mais longe e afirmar a existência, antes das 24 horas pós-
miringotomia, dum predomínio da proliferação do bordo da perfuração adjacente 
ao cabo do martelo. Esta proliferação assimétrica dos bordos da incisão traduz-se 
num vetor mais potente de regeneração de tipo centrífugo (i.e. do cabo do martelo 
para o annulus), neste caso relativamente ao centro da própria MT. Aliás, este tipo 
de predomínio centrífugo observado na cicatrização da incisão de miringotomia no 
rato, enquadra-se no padrão da cicatrização observado em perfurações timpânicas 
humanas traumáticas.75,76  
Na linha dos trabalhos em cobaias efectuados por Taylor & McMinn59,60, é ainda 
possível pressupor a partir da presente dissertação que o vetor predominante 
de encerramento da perfuração, com predomínio da cicatrização da região do 
cabo do martelo em direcção ao annulus, siga as linhas de migração epitelial 
normal da MT do Rato demonstradas por Kakoi e co-investigadores.77 Aliás, 
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Reeve67 já havia sugerido que, na ausência de complicações secundárias, a falha 
de reordenação dos fragmentos timpânicos constitui a única razão responsável 
por uma cicatrização deficiente e conseqüentemente pelo desenvolvimento de 
perfurações crônicas em cobaias.
Igualmente no estudo II48, ao compararem-se as fases precoces da cicatrização 
de incisões de miringotomia em MTs infectadas e não-infectadas, comprova-se 
que o avanço do epitélio queratinizante e do respectivo esporão de queratina 
se processa, de fato, como se tratasse de uma cabeça-de-ponte. Todavia, ficou 
igualmente claro que, para que este fenômeno decorra de forma harmoniosa, 
o epitélio precisa de ser sustentado em simultâneo pela proliferação do tecido 
conjuntivo subjacente, e não apenas secundariamente como vários autores tem 
defendido. 39,62,63,74 Aliás, parece perfeitamente lógico que assim aconteça, pois os 
fenômenos de angiogênese – necessários a todo o tipo de cicatrização – ocorrem 
apenas no interior da lamina propria.78 
Não menos interessante foi ter-se verificado também no estudo II.48 que as 
perfurações das MT das orelhas com OMA tenham encerrado muito mais precoce 
e exuberantemente do que nas MTs não infectadas. Tal parece estar intimamente 
associado às alterações várias que a infecção provoca na MT, com hipertrofia ao 
nível da camada queratinizante e também da lamina propria conjuntiva. Com 
efeito, é possível que a inflamação resultante da OMA, através da presença de 
um intenso infiltrado celular associado à libertação de diversos mediadores e de 
fatores de crescimento, contribua para o encerramento mais acelerado das incisões 
de miringotomia. De modo semelhante, verificou-se que em feridas cutâneas onde 
se efetuou a aplicação tópica de bactérias não-viáveis, da sua parede citoplasmática 
ou simplesmente de peptidoglicanos da própria parede celular ocorria facilitação 
do processo da cicatrização,79,80 
Pode-se assim afirmar que o presente estudo II48 contraria uma corrente que 
atribui à presença de infecção a causa freqüente de falência do encerramento 
de perfurações timpânicas agudas. 81-83 Aliás, em sintonia com os resultados 
da presente apresentação, é interessante que outros autores já houvessem 
mencionado ser a OMA, em determinadas circunstâncias, estimuladora da 
cicatrização secundária de perfurações timpânicas crônicas.84-86 Os resultados 
agora apresentados, nos estudos I47 e II48, são de maneira a poder inferir-se que a 
miringotomia no decurso da OMA se associa a um risco extremamente reduzido 
de degenerar numa perfuração crônica. Em contrapartida, a rapidez com que o 
encerramento da incisão se processa implicará necessariamente um período muito 
curto de arejamento da orelha média, o que em parte poderá explicar a ausência 
de diferenças entre a evolução da OMA nas orelhas miringotomizadas e as orelhas 
não-miringotomizadas no estudo II.48

Valerá a pena notar que Gillman e colegas87, referindo-se à cicatrização cutânea, 
haviam sugerido há já vários anos a possível influência que as células da camada 
epidérmica podem exercer no comportamento celular do tecido conjuntivo e vice-
versa. Os conhecimentos atuais sobre fatores de crescimento e os elementos de 
regulação da expressão de diversos genes durante a cicatrização88-90 têm vindo a 
sustentar esta hipótese. 
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Para finalizar, e não menos importante em termos histopatológicos, foram os 
dados colhidos no estudo II48 quanto à dinâmica do encerramento das perfurações 
timpânicas no rato, que, de fato, tem início poucas horas após a agressão, ao 
contrário dos quatro dias inicialmente referidos por Clawson & Litton66 no seu 
estudo em cobaias. É também curioso que McMinn & Taylor61, num outro artigo 
sobre a citologia da reparação de perfurações timpânicas experimentais, também 
em cobaias, tivessem mencionado não terem sido capazes de detectar qualquer 
papel dos mastócitos na cicatrização timpânica. É possível que esta afirmação, 
não corroborada pelos achados da presente investigação II48 - em que observou 
uma degranulação mastocitária maciça na pars flaccida das MTs não infectadas 
seis horas após miringotomia - resulte tão-somente do fato dos seus autores 
não terem dedicado qualquer atenção à referida pars flaccida. Note-se que esta 
região da MT tem sido alvo  de um interesse crescente, como área ativamente 
envolvida nos fenômenos inflamatórios da orelha média. 22,91-93 Da mesma forma, 
num estudo recente de Cayé-Thomasen & Tos29, encontraram-se mastócitos a 
infiltrar o quadrante ântero-superior da pars tensa na proximidade de possíveis 
perfurações timpânicas cicatrizadas, em fases tardias de OMA experimental. 
Com base nos presentes resultados experimentais, é lícito estabelecer analogias 
clínicas e eventualmente formular-se recomendações relativas a precauções 
na administração de produtos ou medicamentos com potencial inibitório da 
degranulação mastocitária, em doentes com perfurações timpânicas traumáticas 
ou nas fases imediatas pós-timpanoplastia.94,95
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