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COMISSÃO ORGANIZADORA DO
XVI CONGRESSO BRASILEIRO DE
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Regina Helena Kruter (RS)
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REGULAMENTO GERAL DO
XVI CONGRESSO BRASILEIRO DE

ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA

I — DISPOSIÇÕES GERAIS

1 . As atividades científicas do XVI Congresso Brasileiro de Endocrinologia e Metabo-
logia serão as seguintes:

a) Temas livres

b) Conferências

c) Simpósios

d) Cursos de Atualização

e) Lunch-Meeting

2. Os horários destinados a cada evento são individuais. A ocasional disponibilidade
de tempo decorrente de um evento não realizado não deve implicar na anteci-
pação do horário do evento subseqüente. Alternativamente, evitar-se-á que o ho-
rário de um evento retarde o início daquele que se lhe segue.

3. Os diapositivos a serem utilizados pelos participantes deverão ser entregues com 12
horas de antecedência na sala de diapositivos.

4. A Comissão Científica reserva-se o direito de modificar o programa na eventual
ausência de qualquer um dos palestrantes nele indicados.

5. Os Presidentes e Coordenadores das diferentes atividades resolverão os casos omis-
sos neste Regulamento.

II — DISPOSIÇÕES ESPECIFICAS

1 . TEMAS LIVRES — As sessões de temas livres serão dirigidas por um Presidente.
Cada autor disporá de 9 minutos improrrogáveis para apresentação do trabalho.
Cada trabalho contará com 3 minutos para sua discussão. O tempo destinado à
discussão não poderá ser utilizado como tempo adicional de apresentação do tra-
balho. As apresentações deverão ser feitas pelo primeiro autor ou por um co-autor
devidamente inscrito.
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2. CONFERÊNCIAS — As conferências terão a duração variável de 45 a 60 minutos,
conforme o programa. As sessões a elas correspondentes serão dirigidas por um
Presidente, a quem caberá a apresentação do conferencista. Não serão encorajadas
perguntas do plenário nestas sessões.

3. SIMPÓSIOS — Os Simpósios terão duração de duas horas e serão dirigidos por um
Coordenador. Cada participante disporá de um tem^o máximo de 20 minutos para
sua apresentação. O tempo restante será dedicado a debates entre os participantes
e com o plenário. As perguntas por parte do plenário deverão ser encaminhadas à
mesa por escrito. O coordenador poderá permitir a formulação oral de perguntas,
mas não deverá haver debates entre os componentes do plenário.

4. CURSOS — Os cursos serão ministrados durante os quatro dias do Congresso,
sendo os trabalhos dirigidos por um coordenador, a quem caberá apresentar o pro-
fessor do curso.
Na última aula serão entregues os certificados aos participantes.

5. LUNCH-MEETINC — Haverá diariamente dois "lunch-meeting", em que um número
limitado de interessados previamente inscritos, poderá encontrar-se com um con-
vidado estrangeiro ou com um nacional. As inscrições, ao preço de Cr$ 10.000,00
deverão ser feitas na Central de Inscrições. Os inscritos poderão debater livre e
informalmente com o convidado, durante uma hora.
Não haverá apresentação de diapositivos.
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INFORMAÇÕES ÚTEIS

DISPENSA DE PONTO:

Através de publicação no Diário Oficial da União de 29.09.84 foi autorizada a dispensa
de ponto aos funcionários públicos federais que comparecerem ao XVI Congresso Bra-
sileiro de Endocrinologia e Metabologia.
Também os estados de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo,
Maranhão, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo dispensaram
do ponto seus funcionários públicos presentes ao Congresso.
O certificado de participação servirá como comprovante da presença.

CRACHÁ:

Será exigido o uso do crachá em todas as atividades do Congresso, inclusive as sociais.
Também os acompanhantes deverão usar o crachá de identificação.

ALMOÇO:

O Hotel Laje de Pedra oferece opção de almoço diariamente, ao preço de Cr$ 17.000,00.
Para os que preferirem almoçar em Gramado, haverá ônibus diariamente para o traslado
até o centro da cidade, com retorno para as atividades científicas da tarde.

PASSAGENS AÉREAS:

As passagens aéreas poderão ser adquiridas ou marcadas no stand da VARIG, no Centro
de Convenções.

CURSOS:

As inscrições para os cursos serão feitas a partir do dia 27.10, ao preço de Cr$ 30.000,00
cada um. Cada congressista poderá se inscrever em dois cursos: no Curso I (Endocri-
nologia Geral) e no Curso II (Diabete Mélito) ou no Curso III (Radioimunoensaio e Radio-
receptores). Estes dois últimos cursos se desenvolverão no mesmo horário.
O acesso aos cursos será feito mediante a apresentação do ticket referente à aula do
dia. Os tickets estarão junto com o recibo de inscrição nos cursos.

LUNCH MEETING:

Diariamente, às 12h30min, haverá dois "lunch meeting", em que um número limitado
de interessados poderá encontrar-se com dois professores participantes do programa cien-
tífico do Congresso. Serão dois encontros por dia, um com professor estrangeiro, outro
com professor brasileiro.
As inscrições serão feitas na Central de Inscrições, ao preço de Cr$ 10.000,00.

— 11



TRADUÇÃO SIMULTÂNEA:

Você poderá retirar seu aparelho receptor para a tradução simultânea antes de cada
sessão em que houver a participação de um convidado estrangeiro na Sala A. (Nas outras
salas não haverá tradução simultânea).
Não esqueça que é necessário deixar um documento, que lhe será devoivido no mo-
mento da entrega do aparelho.

ATIVIDADES CIENTIFICAS:

Todas as atividades científicas do Congresso serão realizadas no Centro de Convenções
do Hotel Laje de Pedra, que estará devidamente sinalizado, para melhor orientação dos
congressistas.

TRASLADO DURANTE O CONGRESSO:

Diariamente haverá traslado para o Hotel Laje de Pedra, saindo os ônibus do Hotel
Charrua, em Canela e dos Hotéis Serra Azul e Serrano, em Gramado, nos seguintes
horários:
Dia 27 de outubro — 19:45 horas
Dias 28 a 31 de outubro — 1.° horário — 07:15 horas

2.° horário — 08:15 horas
Os congressistas que estiverem hospedados em outros hotéis e quiserem aproveitar o
traslado oficial do Congresso, deverão dirigir-se a um dos hotéis acima mencionados,
com antecedência de 15 minutos. Os ônibus sairão impreterivelmente nos horários pre-
vistos. Após o término das atividades científicas do Congresso os ônibus farão o trajeto
de volta para o Hotel Charrua e para os Hotéis Serra Azul e Serrano.

TRASLADO PÓS-CONGRESSO:

Haverá ônibus para o traslado dos congressistas até o aeroporto Salgado Filho, em Porto
Alegre, nos dias 31 de outubro (após o encerramento do Congresso) e 1.° de novembro.
Os interessados deverão inscrever-se na Central de Informações, a partir do dia 29 de
outubro.
O traslado é cortesia do Congresso.
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DIA 27 DE OUTUBRO — Sábado

14:00 horas — Salão Jurerê
Concurso para obtenção do Título de Especialista em Endocrinologia e
Metabologta

20:30 horas — Plenário A
Sessão solene de abertura do XVI Congresso Brasileiro de Endocrinologia
e Metabologia.

Coquetel (após a sessão de abertura) — Sala da Lareira.
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DIA 28 DE OUTUBRO — Domingo

08:00 às 09:00 horas

CURSO I: "Endocrinologia Gerai" — Plenário B

Coordenador: Arhon Hutz (RS)

1.' aula — 08:00 às 08:20 horas
Professor: Adão Anicet (RS)

— "Avaliação anatômica da região hipotalâmica-hipofisária"

2." aula — 08:30 às 08:50 horas
Professora: Heirie Miriam Marques Mendes (RS)

— "Genitália ambígua"

09:00 às 10:00 horas — CONFERÊNCIA — Plenário A

Jan Markussen (Dinamarca)
— "Insulinas humanas"

Presidente: Francisco Arduino (RJ)

10:00 às 10:30 horas — INTERVALO

10:30 às 12:30 horas — SIMPÓSIOS

1. "Manejo de endocrinopatias na gestação, nas tireopatias e no diabete mélifo"
— Plenário A

Coordenador: Edgard D'Avila Niclewicz (PR)

Relatores: Edgard D Ávila Niclewicz (PR)
— "Diabete gestacional"

J. Enrique Silva (USA)
— "Função da tireóide na gravidez"

Henrique Lacerda Suplicy (PR)
— "Hipertireoidismo na gravidez"

Antonio Roberto Chacra (SP)
— "Diabete e gestação"

2. "Obesidade — como eu trato" — Plenário B

Coordenador: Henry Wolff (RS)

Relatores: Henry Wolff (RS)
Geraldo A. Medeiros Neto (SP)
Luiz César Póvoa (RJ)
Roberto Mundin Pena (MG)
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3. "Genética em Endocrínologia" — Plenário C

Coordenador: Roberto Giugliani (RS)

Relatores: Roberto Giugliani (RS)
— "Síndromes e malformações congênitas: como definir?"

Renato Zamora Flores (RS)
— "Avaliação genética da dificuldade reprodutiva"

Heirie Miriam Marques Mendez (RS)
— "Genética e intersexuai idade: recentes avanços'

Mara Helena Hutz (RS)
— "Manipulação de DNA e sua aplicação em Endocrínologia"

12:30 às 14:00 horas — INTERVALO PARA ALMOÇO
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14:00 às 16:00 horas

PLENÁRIO A

TEMAS UVRES

ADRENAL

Presidente: Yara Roesch Grar.ia (RS)

N.° do
Trabalho T I T U L O

T> 001 RECEPTORES DE CLICOCORTICÓIDE EM LEUCÓCITOS MONONUCLEARES CIR-
CULANTES EM INDIVÍDUOS NORMAIS E COM HIPO E HIPERCORTISOUSMO
Fernando Prestes Cesar, Maria Mitzi Brentani, Vilma Regina Martins e Bernardo
Léo Wajchenberg.

002 COMPARAÇÃO DOS EFEITOS SUBAGUDOS DE UM NOVO GLICOCORTICÓIDE
(GC), DEFLAZACORT (DFI) E DA PREDNISONA (Pd) SOBRE O EIXO HIPOTALAMO-
HIPÓFISE-ADRENAL (HPA) EM INDIVÍDUOS NORMAIS
Fernando Prestes Cesar, Bernardo Léo Wajchenberg, Walter Luthold, Helena
Okada e Vânia C. Borghi.

. « 0 0 3 DINÂMICA DE SECREÇAO DO CORTISOL PLASMATICO E SALIVAR EM PACIEN-
TES RENAIS CRÔNICOS EM PROGRAMA DE HEMODIALISE
Cláudio E. Kater, Carlos E. Machado, José Gilberto H. Vieira, Sergio A. Draibe e
Antonio R. Chacra.

004 ANALISE DE CONTRASTE PARA AVALIAÇÃO DO RITMO CIRC ADI ANO DE
CORTISOL (F) EM INDIVÍDUOS NORMAIS E O PAPEL DAS REFEIÇÕES
Jayme Goldman, Bernardo Léo Wajchenberg, Bernardo Líberman e Mareia Nery.

, -r

0 005 VARIAÇÕES ULTRADIANA E CIRCADIANA DA SECREÇAO DE CORTISOL NA
DOENÇA DE CHAGAS CRÔNICA
Ayrton Custódio Moreira e Margaret dos Santos Medeiros.

v 006 NÍVEIS DE ACTH PLASMATICO EM INDIVÍDUOS NORMAIS E COM DOENÇAS
1 " HIPOFISARIAS E ADRENAIS

Ayrton Custódio Moreira, José Moacir T. Veríssimo, Milton Cesar Foss e Nas-
A sim lazigi.

007 EFEITOS DA INFUSÃO DE NALOXONE SOBRE A SECREÇAO DE LH E ACTH NAS
DOENÇAS DE CUSHING E ADDISON
Ayrton Custódio Moreira, Milton Cesar Foss, Nassim lazigi e José Moacir T.

/ Veríssimo.

( 008 } MONTAGEM E PADRONIZAÇÃO DOS MÉTODOS DE EXTRAÇÃO E RADIOIMU-
NOENSAIO DO ACTH PLASMATICO
Ayrton Custódio Moreira, Edna Aparecida Barizon e José Roberto da Silva.

v 009 RESPOSTA DO CORTISOL, ALDOSTERONA, DESOXICORTICOSTERONA (DOC),
' 18-OHDOC, CORTICOS TERONA (B) E 18-OHB A MANOBRAS DE ESTIMULO E

SUPRESSÃO EM ENDIVÍDUOS NORMAIS
Cláudio E. Kater, Edward G. Biglieri e Morris Schambelan.
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N.»do
Trabalho T I T U L O

010 ESTUDO COMPARATIVO DA SECREÇAO DO CORTISOL, 17OH PROGESTERONA
E ANDRÔGENOS ENTRE JOVENS E IDOSOS NORMAIS APÓS ESTÍMULOS COM
CORTROSINA (C)
Yvonne Lo Grandjean Thomsen. Berenice B. Mendonça, Valéria Samuel Lendo,
Regina C. G. Cardia, Urbano Pasini, Willian Nicolau e Emílio Mattar.

PLENÁRIO B

TEMAS LIVRES

GONODAS

Presidente: Sergio Leirias Almeida (RS)

N.'do
Trabalho T I T U L O

i V 011 OBTENÇÃO DE ANTISORO ANTI-TESTOSTERONA EM COELHOS
Berenice B. de Mendonça, Willian Nicolau, Regina Célia G. Cardia, Luiz Pertuc-
celli Filho, Vítor da Silva, Francisco Homero D'Abronzo, Edvaldo Eduardo Ca-
margo e Emílio Mattar.

i (012 MÉTODO INDIRETO DE DETERMINAÇÃO DE TESTOSTERONA LIVRE POR TÉCNICA
' DE MICRODIAUSE

leda T. N. Verreschi, Sílvia R. R. Ribeiro e José Gilberto Henrique Vieira.

013 \ DIAGNÓSTICO DE DEFEITO DE SÍNTESE DE TESTOSTERONA IN VITRO
• Berenice M. de Mendonça, Francisco Homero D'Abronzo, Walter Bloise, Ivo P. J.

Arnhold, Regina Célia G. Cardia, Valéria Samuel Lando, Willian Nicolau e Emílio
Mattar.

, s 014V CARACTERIZAÇÃO DO RECEPTOR ANDROGÊNICO EM CULTURA DE FIBRO-
' BLASTOS HUMANOS UTILIZANDO METILTRIENOLONA TRIC1ADA (MT)

Ivo Jorge Prado Arnhold, Sérgio Pereira de Almeida Toledo e Emílio Mattar.

RADIOIMUNOENSAiO DE HORMÔNIO LUTEOTRÓFICO HUMANO (hLH): AVA-
LIAÇÃO DE REAGENTES PRODUZIDOS NO IPEN-CNEN/SP
Irene Schwarz, Maria Teresa C. P. Ribela, Adir Janete G. dos Santos e Pao'o
Bartolini.

016 DOSAGEM SÉRICA DE LHRH
Teresinha de Jesus Leal, Amanda Valéria de Athayde Musacchío, Helíon Póvoa
Filho e Luiz Cesar Póvoa.

017 LH E FSH APÓS LH-RH NA PUBARCA PRECOCE (PP), PUBERDADE PRECOCE
VERDADEIRA IDIOPÁTICA (PPVI) E NA PUBERDADE PRECOSE VERDADEIRA
ORGÂNICA (PPVO)
Rosana M.' F. Libonatl, Ivo J. P. Arnhold, Walter Bloise, Berenice B. de Mendonça,
Edna R. Nakandare, Luiz Fernando A. Coelho, M.* Cristina F. Drummond, Sandra
M. Vilares, Willian Nicolau, Paulo, Luiz F. A. Costa, Vivian E. M. Costa e Emílio
Mattar.
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N.«do
Trabalho T f T U L O

018 ESTUDO DOS ESTEROIDES ADRENAIS APÓ ACTH EM PACIENTES COM PUBARCA
PRECOCE
Ivo J. P. Arnhold. Vivian E. M. Costa. Berenice B. de Mendonça. Walter Bloise.
Eliana A. R. Perez, Regina Célia Cardia. Valéria Samuel Lando e Willian Nicolau.

019 NÍVEIS DE SULFATO DE DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEAS) E TESTOSTE-
RONA (T) NO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE PUBERDADE PRECOCE VERDA-
DEIRA (PPV). PUBARCA PRECOCE (PP) E ADENOCARCINOMA ADRENAL (ACA)
Berenice B. de Mendonça, Ivo J. P. Arnhold, Walter Bloise, 'Edna R. Nakandakare.
Vivian E. M. Costa, Rosana M. F. Libonati, Guiomar Madureira, Célia Regina
Nogueira, Maria Adelaide A. Pereira, Alfredo Halpem, Valéria Samuel Lando e
Regina Célia G. Cardia.

\- 020 RESPOSTA DO LH AO CITRATO DE CLOMIFENE NA PUBERDADE PRECOCE
Ayrton Custódio Moreira, José Moacir T. Veríssimo, Milton Cesar Foss e Nas-
sim lazigi.

021 RESPOSTA DO TSH E PRL AO TRH EM PACIENTES COM HIPOGONADISMO
HIPER E HIPOGONADOTRÓFICO
Maria Lina Baldassari. Marcelo Cidade Batista. Berenice B. de Mendonça, Walter
Bloise, Ivo J. P. Arnhold, Neusa M. A. Abelin, Sandra Mara Vi Hares e Tânia Cé-
cilio Silva.

PLENÁRIO C

TEMAS LIVRES

DIABETE

Presidente: Antonio Giacomet (RS)

N.° do
Trabalho T Í T U L O

022 MELHORA DO DIABETES ESTREPTOZOTOCÍNICO POR DIETA HIPERPROTÉICA
(HP): EFEITO PROTETOR IMEDIATO E POSTERIOR AÇÃO RECUPERADORA DA
DIETA HP
Décio Laks Eizirik e Renato Helios Migliorini.

023 SENSIBILIDADE "IN VITRO" A AÇÃO CITOTÓXICA DA ESTREPTOZOTOCINA
(SZ) EM ILHOTAS DE LANGERHANS DE ANIMAIS PREVIAMENTE ADAPTADOS A
DIETAS HIPERPROTÉICAS (HP)
Décio Laks Eizirik, Antonio Carlos Boschero e Renato Helios Migliorini.

024 EFEITO DE UMA DIETA RICA EM PROTEÍNAS (HP) NA EVOLUÇÃO DO DIABETES
ESPONTÂNEO EM RATOS 'BB' WISTAR
Décio Laks Eizirik, Wah Jun Tze, Joseph Tai e Renato Helios Migliorini.

025 ALTERAÇÕES METABÚUCAS TARDIAS EM RATOS SUBMETIDOS A GRANDE
RESSECÇAO OU DERIVAÇÃO INTESTINAL
Roberto Saad Jr., Antonio C. Bianco, Maria T. Nunes, Naomi S. Hell, Nilza M.
Scalissi, Ricardo M. Minas e Andréa M. Oliveira.
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N.'do
Trabalho T I T U L O

026 METABOLISMO DE CARBOIDRATOS E LIPfDIOS NA UREMIA CRÔNICA
Helena Schmid. Regina H. E. Kruter. Tânia Furianetto. Ana Luiza K. P. Silva e
Jorge Luiz Gross

027 ESTUDO DO METABOLISMO ENERGÉTICO NO HOMEM. QUANTIFICAÇÃO DOS
FLUXOS METABÓLICOS EM TECIDO MUSCULAR E ADIPOSO ANTES E APÓS
INGESTÃO DE 75g DE GLICOSE
Mário J. A. Saad. Walkyria de P. Pimenta. Glória M. G. F. PaccoJa. Carlos E.
Ptccinato, Ayrton C. Moreira e Milton C. Foss.

028 ESTUDOS DOS EFEITOS DE TRATAMENTO ORAL COM GLICOSE SOBRE O
METABOLISMO ENERGÉTICO DE INDIVÍDUOS NORMAIS EM RESTRIÇÃO ALI-
MENTAR
Walkyria de P. Pimenta, Mário J. A. Saad, Glória M. G. F. Paccola. Carlos E.
Piccinato e Milton C. Foss.

029 AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO HEPATICA DE GLICOSE EM PACIENTES ADDISO-
NIANOS NAO TRATADOS E TRATADOS COM DOSES CRESCENTES DE COR-
TISONA
Domingos A. C. Malerbi. Antonio Giurno Filho. Bernardo Liberman, Daniel Gianne»
Ha Neto e Bernardo Léo Wajchenberg.

030 COMPARAÇÃO DOS EFEITOS SUBAGUDOS DA PREDNISONA (Pd) E DEFLAZA-
CORT (DFI) SOBRE O METABOLISMO DOS CARBOIDRATOS EM INDIVÍDUOS
NORMAIS
Fernando Prestes Cesar, Bernardo Léo Wajchenberg. Iracélia Toledo e Souza,
Antonio Carlos Lerário. Walter Luthold, Domingos Malerbi. Antonio Giurno Filho
e Daniel Giannella Neto.

031 DOSAGEM DE TRIGLICÉRIDES COMO MARCADOR BIOQUÍMICO PRECOCE
PARA MACROSSOMIA
Tânia Leme da Rocha Martinez, Caio Roberto Chimenti Auriemo, Mareia Cristina
Feres, Sueli Maldjian, Luiz Camano, Abes Mahmed Amed, Anna Maria Bertini
Oliveira e Humberto Delboni Filho.

PLENÁRIO D

TEMAS UVRES

HIPOTALAMO

Presidente: Hugo Lisboa (RS)

N.'do
^Jrabalho T Í T U L O

v 032X SUBSTITUIÇÃO DA ALBUMINA SÉRICA BOVINA POR GELATINA ANIMAL NA
FUNÇÃO DE CARREGADOR PROTÉICO DE MARCAÇÃO
Maria Teresa de Carvalho Pinto Ribela, Paolo Bartolini e Irene Schwarz.

i
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N.*do
Trabalho T Í T U L O

033 AS POLIAMINAS ESPERMINA E ESPERMIDINA ESTIMULAN A LIGAÇÃO DO
HORMÔNIO DE CRESCIMENTO AO SEU RECEPTOR HEPATICO
Francisco Homero D'Abronzo. Licio Marques de Assis e Willian Nlcolau.

034 EFEITOS DE CATIONS MONOVALENTES E DIVALENTES NA LIGAÇÃO DE HOR-
MÔNIO DE CRESCIMENTO COM O RECEPTOR HEPATICO
Francisco Homero D'Abronzo. Marcelo Cidade Batista, Willian Nicolau, Lício
Marques de Assis e Emílio Mattar.

035 RECEPTORES HEPATICOS DE COELHA GRÁVIDA PARA HORMÔNIO DE CRES-
CIMENTO (GH). COMPARAÇÃO DE GH-HC COM GH-NIH, UTILIZANDO GH-HC
I 125
Francisco Homero D'Abronzo, Marcelo Batista. Sandra Mara Villares e Willian
Nicolau.

036 IDENTIFICAÇÃO IMUNOHISTOOUÍMICA DO HORMÔNIO DE CRESCIMENTO (GH).
PROLACTINA (PRL) E CORTICOTROFINA (ACTH) EM ADENOMAS HIPOFISARIOS:
ESTUDO METODOLÓGICO E APLICAÇÃO
Julio Z. Abucham-Filho. Gilles Landman. Mauro A. Czepielewski, José Gilberto
Henrique* Vieira e Antonio Roberto Chacra.

037 A TÉCNICA DE ELETROFORESE REVERSA EM GEL DE POLIACRILAMIDA. APLI-
CADA A PURIFICAÇÃO DE ISOHORMÔNIOS. NAO ALTERA A ATIVIDADE SO-
MATOTRÓFICA DA MOLÉCULA DE HORMÔNIO DE CRESCIMENTO HUMANO
Adir Janete Godoy dos Santos. Rosângela do Rocio Arkaten, Maria de Fátima
Ferreira e Paolo Bartolini.

038 DETERMINAÇÃO DA IDADE MAIS ADEQUADA DE RATAS A SEREM SUBME-
TIDAS A HIPOFISECTOMIA TOTAL PARA O TESTE DA TÍBIA
Antonio Carlos de Carvalho Carneiro e Joaquim Rebello Marinho.

039 ATIVIDADE BIOLÓGICA DO HORMÔNIO DE CRESCIMENTO HUMANO (HGH)
PURIFICADO NO H.C. — USP, DETERMINADO PELO TESTE DA TIBIA EM
BOTUCATU — UNESP
Antonio Carlos de Carvalho Carneiro e Joaquim Rebello Marinho.

040 COMPARAÇÃO DE UM EXTRATO DE HORMÔNIO DE CRESCIMENTO (GH-HC)
COM GH DO NIH, EM RADIOIMUNOENSAIO
Margaret Izumi Yamaguchi, Francisco Homero D'Abronzo, Willian Nicolau, Ar-
mando Aguiar Pupo e Emílio Mattar.

041 EXTRAÇÃO E PURIFICAÇÃO DE HORMÔNIO DE CRESCIMENTO DE HIPÓFISES
HUMANAS CONGELADAS (HGH-HC)
Willian Nicolau, Sandra M. Villares, Regina G. Cardia, Antonio C. P. Palomino,
Berenice B. Mendonça, Walter Bloise. Lfcio M. Assis e Emílio Mattar.

042 FATORES OUE AFETAM A CAPTAÇÃO DE ÁCIDO ALFA-AMINOISOBUTIRICO
PELA HIPÓFISE "IN VITRO"
Ubiratan Fabret Machado, Antônio A. Belló a Guillermo F. Waasermann.
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PLENÁRIO E

TEMAS LIVRES

PARATIREOIDE

Presidente: Tânia Furlanetto (RS)

N.o do
Trabalho T Í T U L O

043 ANALISE COMPUTADORIZADA DE BIOENSAIOS FATORIAIS 2x2 PARA A DETER-
MINAÇÃO DA POTÊNCIA E DOS PARÂMETROS ESTATÍSTICOS RELATIVOS DE
EXTRATOS HORMONAIS (BASSYJ
Elsie Neiva Domingues, Sérgio Dalmora e Paolo Bartolini.

044 UROLITÍASE EM ADULTOS: ESTUDO METABÓLICO EM 278 CASOS
Daniel Rinaldi dos Santos. Maria Eliete Pinheiro, Horário Ajzen. Oswaldo Luiz
Ramos e Nestor Schor.

045 DIAGNÓSTICO METABÓLICO DA LITÍASE URINARIA DA INFÂNCIA
Maria Vilma Santos, Daniel Rinaldi dos Santos, Maria Eliete Pinheiro, Julio To-
porovski e Nestor Schor.

046 INFLUÊNCIA DO PARATOHORMÔNIO (PTH) NA LITÍASE INDUZIDA POR HIPER-
CALCIÚRIA
Elvino José Guardão Barros, Daniel Rinaldi dos Santos, Sandra Maria Laranja,
Mirian Aparecida Boim e Nestor Schor.

047 HIPEREXCREÇAO DE ÁCIDO ÚRICO (HEAcUr) EM MULHERES NA PRÉ-MENO-
PAUSA
Maria Eliete Pinheiro, Sandra Maria Laranja, Daniel Rinaldi dos Santos, Horácio
Ajzen e Nestor Schor.

048 TESTE DE SOBRECARGA ORAL DE CÁLCIO NA AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO PA-
RATIREOIDIANA
Léa Lederer Diamant, José Benedito Mechica, Maria Odette Ribeiro Leite e
Aurélio Borelli.

049 IMPORTÂNCIA DO FOSFATO NA ABSORÇÃO INTESTINAL DE CÁLCIO
Lúcia Maria Argollo Maciel e Aurélio Borelli.

050 FRACIONAMENTO DAS GLICOPROTEÍNAS URINÁRIAS NO HIPERPARATIREOI-
DISMO
Alice Takimoto Imazawa e Aurélio Borelli.

051 TRANSPORTE DE FÓSFORO ATRAVÉS DA BARREIRA HEMATO-TESTICULAR DE
RATO
Freddy Goldberg Eliaschewitz e Aurélio Borelli.

052 NÍVEIS DE CÁLCIO IONICO SÉRICO DURANTE A GRAVIDEZ NORMAL E TOXEMIA
Patrício López-Jaramillo, Marco Alvares, Marcelo Narvaez e Rodrigo Yépez.
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PLENÁRIO F

TEMAS UVRES

TIREÓIDE

Presidente: Helena Schmid (RS)

N.«do
Trabalho T Í T U L O

053 METABOLISMO EXTRATIREOIDEANO DOS HORMÔNIOS TIREOIDEANOS EM
RATOS ACLIMATADOS AO FRIO
Antonio C. Bianco e Maria T. Nunes.

054 ESTUDO DAS ALTERAÇÕES DO METABOLISMO EXTRATIREOIDEANO DOS HOR-
MÔNIOS TIREOIDEANOS EM RATOS SUBMETIDOS AO ESTRESSE DE IMOBI-
LIZAÇAO
Antonio C. Bianco, Maria T. Nunes, Rui M. B. Maciel, Isabela R. Baracat e
Naomi S. Hell.

055 INFLUENCIA DO SEXO E IDADE NA ATIVIDADE TIROIDIANA DO CAMUNDONGO
Conceição A. S. A. Minetti, Luiz B. S. Valle, Ricardo M. Oliveira Filho e João
H. Romaldiní.

, 056 DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA PARA DOSAGEM DE IODOTIRONINAS
(T4. T3, rT3) EM TECIDO HEPATICO DE RATOS

Odilon Denardin, Ewaldo Russo, Teresa Kasamatsu e Rui Monteiro de Barros
Maciel.

057 METABOLISMO HEPATICO DOS HORMÔNIOS TIROIDIANOS EM DIABETES ME-
LLITUS EXPERIMENTAL (DME): EFEITO DA REPOSIÇÃO EXÓGENA DE TIROXINA
Odilo Victor Porto Denardin e Rui Monteiro de Barros Maciel.

058 EVOLUÇÃO DOS NÍVEIS DE IODOTIRONINAS (T3, RT3 E T4) COM MELHORA DO

CONTROLE METABÓLICO EM PACIENTES DIABÉTICOS TIPO I
Marco Antonio Vívolo. Odilon Victor Porto Denardin, Sergio Atala Díb e Ewaldo
Mário Kuhlmann Russo.

059 ESTUDO DOS FLUXOS METABÚLICOS EM TECIDOS PERIFÉRICOS NO HIPER-
TIREOIDISMO HUMANO
Glória M. G. F. Paccola, Mário J. A. Saad, Walkyria de P. Pimenta, Carlos E.
Piccinato, Nassim lazigi, Ayrton C. Moreira, José M. T. Veríssimo e Milton C.
Foss.

030 RECEPTORES DE INSULINA EM ERITRÓCITOS DE PACIENTES COM DOENÇA
DE BASEDOW-GRAVES
Ney Dilson Magalhães Barreto, Mileni Josefina Maria Ursich, Armando de Aguiar
Pupo, Rosa Tsunechiro Fukui, Margaret Yamaguchi e Emílio Mattar.

061 CONTRIBLIÇAO AO ESTUDO DO METABOLISMO DO SÓDIO NO HIPOTIREOI-
DISMO EXPERIMENTAL EM RATOS

j - Maria Alice Neves Bordallo, Jacques Fridman e Marília Netto.

062 ANALISE CINÉTICA DE IODO EM IDOSOS NORMAIS
Willian Nicolau, Yvonne Grandjean-Thomsen, Paulo Aguirre Costa, Yang Jong
Long, Eurico Thomaz de Carvalho Filho e Urbano Pasini.
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16:00 às 16:50 horas — CONFERÊNCIA — Plenário A

Antonio Roberto Chacra (SP)
— "Diabete da desnutrição"

Presidente: Emílio Mattar (SP)

16:50 às 17:00 horas — INTERVALO

17:00 às 17:50 horas

CURSOS II: "Diabete Mélito" e III: "Radioimunoensaio e Radioreceptores"

Coordenador CURSO II:
Antonio Roberto Chacra (SP)

Coordenador CURSO III:
José Gilberto Henriques Vieira (SP)

1 / aula — CURSO II — Plenário B
Professor: Antonio Roberto Chacra (SP)

— "Classificação e critérios diagnósticos"

1 / aula — CURSO III — Plenário C
Professor: José Gilberto Henriques Vieira (SP)

— "Radioimunoensaio do Paratormônio — Aspectos metodológicos e suas implicações
diagnosticas"

17:50 às 18:50 horas — CONFERÊNCIA — Plenário A

Giancarlo Vibertti (Inglaterra)
— "Nefropatia diabética"
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29 DE OUTUBRO — Segunda-feira

08:00 às 09:00 horas

CURSO I: "Endocrinologia Geral" — Plenário B

3.' aula — 08:00 às 08:20 horas
Professor: Jayme Goldman (SP)

— "Ritmos circadianos"

4.' aula — 08:30 às 08:50 horas
Professor: Milton Golbert (RS)

— "Ginecomastia"

09:00 às 10:00 horas — CONFERÊNCIA — Plenário A

J. Enrique Silva (USA)
— "Deficiência de lodo e bócio endêmico"

Presidente: Geraldo Medeiros Neto (SP)

10:00 às 10:30 horas — INTERVALO

10:30 às 12:30 horas — SIMPÓSIOS

4. "Aspectos especiais no tratamento do Diabete Mélito" — Plenário A

Coordenador: Emílio Mattar (SP)

Relatores: Bernardo Léo Wajchenberg (SP)
— "Imunogenicidade das insulinas"

Francisco Arduino (RJ)
— "A dieta do diabético: reformulação"

Milton César Foss (SP)
— "Uso crítico das bombas de infusão de insulina"

Antonio Carlos Giacomet (RS)
— "Monitorização das glicemias no controle do Diabete Mélito"

Giancarlo Viberui (Inglaterra)
— "Tratamento do diabético com insuficiência renal crônica"

5. "Patogenia dos bócios" — Plenário B

Coordenadora: Doris Rosenthal RJ)

Relatores: Doris Rosenthal (RJ I
— "Struma Simplex"

João Hamilton Romaldini (SP)
— "Anticorpos e imunoglobulinas nos bócios"
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J. Enrique Silva (USA)
— "Conseqüências da deficiência endêmica do iodo na físiologia da tireóide da mãe e

do filho"

Geraldo A. Medeiros Neto (SP)
— "Bodo nas disormonogênesis"

Tânia Furlanetto (RS)
— "O espectro das tireopatias numa região endêmica"

6. "Câncer de Tireóide" — Plenário C

Coordenador: Rui Monteiro de Barras Maciel (SP)

Relatores: Rui Monteiro de Barros Maciel (SP)
— "Emprego de tireoglobulina como marcador tumoral no seguimento de pacientes

portadores de câncer diferenciado da tireóide"
José Carlos da Rosa (SP)

— "Diagnóstico, terapêutica e evolução do câncer medular da tireóide"

William Nicolau (SP)
— "Esquema de seguimento e avaliação dos pacientes com câncer da tireóide"

Giuseppe Repetto (RS)
— "Normas para terapêutica substitutiva e supressiva com hormônios tireoidianos após

a tireoidectomia total no câncer da tireóide"

12:30 às 14:00 horas — INTERVALO PARA ALMOÇO
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14:00 às 16:00 horas

PLENÁRIO A

TEMAS LIVRES

ADRENAL

Presidente: José Augusto Sisson de Castro (RS)

N.° do
Trabalho T Í T U L O

063 CROMATINA ORAL EM PACIENTES COM HIPERPLASIA ADRENAL CONGÊNITA
TIPO I
Berenice Bilharinho Mendonça, M. A. Zogno, Bernardo Léo Wajchenberg, Daniel

— Gianella Neto e Sergio Perreira de Almeida Toledo.

064 PADRONIZAÇÃO DOS NÍVEIS DE 17-a-HIDRO-XIPROGESTERONA (17oOHP) E
ANDROSTENEDIONA (A 4-A) NO LÍQUIDO AMNIÓTICO (LA) DE .GESTAÇÕES
NORMAIS: POSSIBILIDADE DE DIAGNÓSTICO PRÉ-NATAL DE DEFICIÊNCIA DE
21-HIDROXILASE (21OH)
Angela de Azevedo Jacob, Cláudio E. Kater, Leila Montenegro S. Farah, |Décio
Brunoni e José Gilberto H. Vieira.

065 HETEROGENEIDADE CLÍNICA E TIPAGEM DO SISTEMA HLA NA HIPERPLASIA
ADRENAL CONGÊNITA POR DEFICIÊNCIA DA 21-HIDROXILASE (HAC)
Ivo J. P. Arnhold, Berenice B. de Mendonça, Walter Bloise, Divinomar Oliveira,
Edna Regina Nakandakare, Vivian F. M. Costa, Maria Beatriz F. Kohek, Valéria S.
Lando, Regina Célia G. Cardia, Tânia C. Silva, Willian Nicolau e Emílio Mattar.

066 ASSOCIAÇÃO DE MINERALOCORTICÓIDE NO TRATAMENTO DA HIPERPLASIA
ADRENAL CONGÊNITA (HAC) NAO PERDEDORA DE SAL
Edna Regina Nakandakare, Berenice B. Mendonça, Ivo J. P. Arnhold, Neusa M. A.
Abelim, Sérgio Roberto Cartes, Alfredo Halpem, Emílio Mattar, Tânia Cecílio
Silva, Maria Beatriz F. Kohec e Willian Nicolau.

067 EFEITO DA FUNÇÃO DA ZONA GLOMERULOSA (ZG) NA FORMA VIRIUZANTE
SIMPLES (FVS) DA DEFICIÊNCIA DE 21-HIDROXILASE (21-OH)
Dolores Perovano Pardini, Cláudio Elias Kater e Edward G. Biglieri.

068 A VIA DE SÍNTESE MINERALOCORTICÓIDE (MC) DA ZONA FASCICULADA (ZF)
NA HIPERPLASIA ADRENAL CONGÊNITA: EVIDÊNCIA CONTRA A SUBSTRATO
ESPECIFICIDADE DA 21-HIDROXILASE (21-OH)
Dolores P. Pardini, Cláudio E. Kater e Edward G. Biglieri.

069 EFEITO DA ADMINISTRAÇÃO PROLONGADA DE ACTH SOBRE A PRODUÇÃO
MINERALOCORTICÓIDE NAS FORMAS CLÁSSICAS E NAO CLÁSSICA DA DE-
FICIÊNCIA DE 21-HIDROXILASE
Cláudio E. Kater, Bernardo L. Wajchenberg e Edward G. Biglieri.

070 COMPARAÇÃO DE DOIS TESTES DE DILUIÇÃO RENAL NO SINDROME DE
BARTTER (SB) PARA AVALIAÇÃO DA PERDA URINARIA DE CLORETOS
Sandra Roberta Lopes de Faria, Cláudio E. Kater, Gentil Alves F.°, José Gilberto
H. Vieira e Antonio R. Chacra.
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N.°do
Trabalho T Í T U L O

071 FUNÇÃO RENAL E O SISTEMA RENINA ANGIOTENSINA ALDOSTERONA E A
EXCREÇÃO DA CALICREINA URINARIA APÓS ADMINISTRAÇÃO DE PROGES-
TERONA EM MULHERES NORMAIS
Álvaro N. Attallah. Tânia Leme da Rocha Martinez. Caio Roberto Chimenti Aurie-
mo, leda Edite Lanzarini Lopes, Leonor E. Santo. Edwaldo M. K. Russo. Humberto
Delboni F.°. Duílio R. Sustovisch e Marco A. T. Penteado.

072 EFEITO DA DES — ASP' — ANGIOTENSINA II (AIM) SOBRE A SECREÇAO DE
17a — HIDROXIPROGESTERONA E CORTISOL NA DEFICIÊNCIA DE 21-HIDRO-
XILASE
Dolores P. Pardini, Cláudio E. Kater, José Gilberto H. Vieira e Antonio R. Chacra.

PLENÁRIO B

TEMAS LIVRES

GONOOAS

Presidente: Dinis José Breda (RS)

N.°do
Trabalho T Í T U L O

073 COMPORTAMENTO DO ESTRIOL SALIVAR EM GESTANTES NORMAIS
Caio Roberto Chimenti Auriemo, Glaís Libanori, Lícia de Queiroz Campos, Sara
Blecher Silberstein. Tânia Leme da Rocha Martinez, Sueli Maldjian, Evani Apa-
recida Pinto Nassif e Humberto Delboni Filho.

074 TESTOSTERONA LIVRE PLASMÁTICA (TL) DURANTE O CICLO MENSTRUAL
NORMAL
Mônica B. Mathor, Setsuko S. Achando, Bernardo L. Wajchenberg, Octávio A.
Germek.

075 ANALISE DE CONTRASTE PARA AVALIAÇÃO DOS RITMOS CIRCADIANOS DE
ANDROSTENEDIONA (A) E TESTOSTERONA (T) EM INDIVÍDUOS NORMAIS E A
INFLUENCIA DAS REFEIÇÕES
Jayme Goldman, Bernardo Léo Wajchenberg, Bernardo Liberman e Mareia Nery.

07G ANALISE QUANTITATIVA DA SECREÇAO BASAL PULSATIL DO HORMÔNIO
LUTEINIZANTE (LH) NO HOMEM ADULTO NORMAL
Lea Maria Zanini Maciel, Ayrton Custódio Moreira e Euclides Custódio de Lima
Filho.

077 ESTUDO DOS ESTERÓIDES ADRENAIS EM PACIENTES COM HIRSUTISMO
Berenice B. de Mendonça, Maria Helena M. Racy, Walter Bloise, Ivo J. P. lAr-
nhold, Valéria Samuel Lando, Regina Célia G. Cardia, Maria Beatriz Kohek, Nina
Rosa C. Musolino, Neusa A. Abelin e Willian Nicolau.

078 EFEITO DA COMBINAÇÃO DE ACETATO DE CIPROTERONA E ESTRÓGENOS
CONJUGADOS SOBRE HIRSUTISMO, ALOPECIA E ACNE
Maria Amélia C. Eschiletti, Lúcio Bakos, José Roberto Goldlm e Jorge Luiz Gross.
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N.»do
Trabalho T I T U L O

„ 079 HIRSUTISMO: RESPOSTA AO TRATAMENTO COM ESPIRONOLACTONA: DOIS
ANOS DE ACOMPANHAMENTO
Mario Vaisman e Sergio Blumenberg.

080 EXPERIÊNCIA CLÍNICA COM ESPIRONOLACTONA NO TRATAMENTO NO HIR-
SUTISMO
Wilmar Jorge Accursio, José Gilberto Henriques Vieira, Luiza Kimiko Matsumura
e Antonio Roberto Chacra.

081 RECEPTORES DE DIHIDROTESTOSTERONA NA SÍNDROME DE FEMINIZAÇAO
TESTICULAR FORMA COMPLETA
Francisco Homero D'Abronzo, Berenice B. Mendonça, Mota Looi, Sérgio Pereira
de Almeida Toledo e Dorina Epps.

082 HIPOPLASIA ISOLADA DE CÉLULAS DE LEYDIG (CL): NOVA CAUSA DE HIPO-
GONADISMO HIPERGONADOTRÓFICO
Ivo Jorge Prado Arnhold, Ewaldo Mario Kuhlman Russo, Walter Luthold e
Sergio Pereira de Almeida Toledo.

PLENÁRIO C

TEMAS LIVRES

DIABETE

Presidente: Milton Golbert (RS)

N.»do
Trabalho T I T U L O

083 EFEITO DA ADRENALECTOMIA SOBRE A LIPOGÊNESE EM TECIDO ADIPOSO
DE RATOS DIABÉTICOS
Daurea Abadia de Souza Oliveira, Isis do Carmo Kettelhut e Renato Hélios
Migliorini.

084 LIPOGÊNESE EM FÍGADO E EM TECIDO ADIPOSO DE RATOS DIABÉTICOS SAO
DIFERENTEMENTE AFETADOS PELA ADRENALECTOMIA
Daurea Abadia de Souza Oliveira, Isis do Carmo Kettelhut e Renato Hélios
Migliorini.

085 EFEl Ü DA ADRENALECTOMIA SOBRE A SENSIBILIDADE DE ADIPÓCITOS DE
RATOS DIABÉTICOS AS AÇÕES LIPOLÍTICAS DA NORADRENALINA E ANTI-
LIPOLÍTICA DA INSULINA
Daurea Abadia de Souza Oliveira e Renato Hélios Migliorini.

086 NÍVEIS DE COLESTEROL, LIPOPROTEÍNAS E TRIGUCERÍDEOS SÉRICOS DE
MULHERES GRÁVIDAS NORMAIS
Tânia Leme da Rocha Martinez, Caio Roberto Chimenti Auriemo, Ana Luiza
Araújo Piagetti, Fátima Felício Freitas, Lisete Liviero, Eliana Borges Nogueira
Rodrigues e Humberto Delboni Filho.
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087 DOIS TEMPOS DE MEDIÇÃO ALFA BLOQUEADORA NOS PERFIS LIPA A
APOPROTÉICOS
Tânia Leme da Rocha Martinez, Caio Roberto Chimenti Auriemo, Arnaldo Worts-
man, Antonia Maria de Oliveira Machado, Francisco Luis Stocco Cotrim, Maria
Adelaide da Cunha e Humberto Delboni Filho.

088 MÉTODO ESTEOUIOMÉTRICO DE MARCAÇÃO DA INSULINA PORCINA
Iracélia Torres de Toledo e Souza. Daniel Giannella Neto e Bernardo Léo Waj-
chenberg.

089 ANTICORPOS MONOCLONAIS ANTI-RECEPTORES DE MEMBRANA CELULAR DAS
CÉLULAS B DO PANCREAS ENDÓGENO INIBINDO A PRODUÇÃO DE INSULINA
Nelson Rassi, George S. Eisembarth e Harold E. Lebovitz.

090 AUTOANTICORPOS PARA PANCREAS (ICA - IgG) EM PACIENTES COM DIABETES
INSULINO DEPENDENTE E PARENTES DE 1.° GRAU
Marilia Brito Gomes, Euzenir Nunes Sarno, Leila Maria Machado Vieira e An-
tônio Augusto Quadra.

091 ANTICORPOS ANTI-ILHOTA PANCREATICA, CLÁSSICO (ICA) E FIXADOR DE
COMPLEMENTO (CF - ICA) EM UMA POPULAÇÃO DE DIABÉTICOS DO BRASIL
Sergio Atala Dib, Ewaldo Mario K. Russo, Antonio Roberto Chacra e B. Dean.

092 DIMINUIÇÃO DOS LINFÓCITOS TSUPRESSORES NO DIABETE TIPO I
José Egídio Paulo de Oliveira, Vera Lúcia Rabello de Castro Halfoun e Gemma
G. Ferreira.

PLENÁRIO D

TEMAS LIVRES

HIPOTALAMO

Presidente: Aírton Golbert (RS)

N.°do
Trabalho T Í T U L O

093 DESENVOLVIMENTO DE UM MÉTODO "IN VITRO" PARA ESTUDO DA LIBERA-
ÇÃO HIPOTALAMICA DE SOMATOSTATINA E DE LHRH
Ana Maria Judith Lengyel, A. Grossman e G. M. Besser.

094 INFLUENCIA DA GLICOSE NA SECREÇÃO HIPOTALAMICA DE SOMATOSTATINA
(SMS) E DE LHRH
Ana Maria Judith Lengyel, A. C. Nieuwenhuyzen-Kruseman, A. Grossman e G.
M. Besser.

095 EFEITOS DA GLICOSE NA SECREÇÃO HIPOTALAMICA DE SOMATOSTATINA-14
(S-14) E DE SOMATOSTATINA-28 (S-28) "IN VITRO"
Ana Maria Judith Lengyel, A. C. Nieuwenhuyzen-Kruseman, A. Grossman e G.
M. Besser.
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. 096 INFLUÊNCIA DA DOPAMINA (DA) E MORFINA NA SECREÇAO HIPOTALAMICA
DE SOMATOSTATINA (SMS) "IN VITRO"

Ana Maria Judith Lengyel, Neil F. Novo, Yara Juliano, A. Grcssman e G. M.
Besser.

097 EFEITO DO POLIPEPTÍDEO VASOATIVO INTESTINAL (VIP) NA SECREÇAO HI-
POTALAMICA DE SOMATOSTATINA (SMS) E DE LHRH "IN VITRO"
Ana Maria Judith Lengyel, Neil F. Novo, Yara Juliano, A. Grossman e G. M.

, Besser.

098 CONCENTRAÇÃO PLASMATICA DE SOMATOMEDINA C (SMC) NO DEFICIT DE
CRESCIMENTO: ESTUDO DE CORRELAÇÃO ENTRE RADIOIMUNO (RIE) E RA-
DIORECEPTORENSAIO (RRE)

Daniel Giannella Neto, Bernardo Léo Wajchenberg, Berenice Bilharinho Mendonça,
Bernardo Liberman. Mareia Nery, Maríangela Macchione e E. Martin Spencer.

099 NÍVEIS DE SOMATOMEDINA B NA HIPERPROLACTINEMIA

Lício Marques de Assis, Berenice B. de Mendonça, Olga Zazuko Higa, Willian
Nicolau, Tânia Cecilio Silva e Francisco Homero DAbronzo.

100 ATIVIDADE PLASMATICA DE SOMATOMEDINA-C EM PACIENTES COM HIPOTI-
ROIDISMO PRIMÁRIO E INDIVÍDUOS COM CRETINISMO ENDÊMICO: AÇÃO
TERAPÊUTICA DE L-T4 e L-T3
Nicolau Lima, Humberto Cavaliere e Geraldo Medeiros Neto.

101 CONCENTRAÇÕES PLASMATICAS DE SOMATOMEDINA-C EM PACIENTES COM
SÍNDROME DE CUSHING
Daniel Giannella Neto, Ana Tereza Mana Gonçalves Santomauro, Maria das
Graças Teixeira Paes, José Antonio Miguel Marcondes, Berenice Bilharinho
Mendonça, Bernardo Léo Wajchenberg e E. Martin Spencer.

102 PERFIL HORMONAL DE PACIENTES COM HEPATOESPLENOMEGALIA ESQUIS-
TOSSOMOTICA, ATRASO NO CRESCIMENTO E RETARDO PUBERAL ANTES E
APÓS ESPLENOCTOMIA: EVIDÊNCIA DE HIPOSSOMATOMEDINISMO

Reine Chaves Fonseca, Osmarío Salles, Severino Faria, M. Betania Pereira,
Angela Hiltner, Dulce Lima, Conceição Cerneiro, Teresa Nunes, Socorro Veloso
e Thomaz Cruz.

103 AVALIAÇÃO DOS EFEITOS NEUROENDÓCRINOS DA CAFEÍNA NO HOMEM

Antonio Ricardo Toledo Gagliardi, Paulina de Freitas Targino, Ewaldo K. Russo,
Antonio Roberto Chacra e Cláudio Martinelli.

104 INIBIÇÀO DO TRANSPORTE DE ÁGUA EM PREPARAÇÃO ISOLADA POR ANTI-
MONIAL PENTAVALENTE
Antonio Ricardo Toledo Gagliardi, Joel Russomano Veiga, Tânia Torres Rosa e
Philip David Marsden.
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PLENÁRIO E

TEMAS UVRES

PARATIREÓIDE

Presidente: Paulo Roberto Weirich (RS)

N.°do
Trabalho T Í T U L O

105 AMP CÍCLICO URINARIO NO DIAGNÓSTICO DE HIPERPARATIREOIDISMO
Léa Lederer Diamant, José Benedito Mechica, Maria Odette Ribeiro Leite e
Aurélio Borelli.

106 O AMPc URINARIO NA AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO PARATIREOIDIANA NO PÓS-
OPERATÓRIO DO HIPERPARATIREOIDISMO
Léa Lederer Diamant, Maria Odette Ribeiro Leite e Aurélio Borelli.

\ 107s! DESENVOLVIMENTO DE MÉTODOS RADIOIMUNOLÓGICOS AMINO E CARBOXI-
TERMINAL ESPECÍFICOS PARA A MEDIDA DE PARATORMÔNIO HUMANO
(hPTH) NO SORO
José Gilberto H. Vieira, Marli A. D. Oliveira, Rui M. B. Maciel e Edwaldo M.
K. Russo.

\ 108 , SENSIBILIDADE E ESPECIFICIDADE DA DOSAGEM RADIOIMUNOLÓGICA DE
J PARATORMÔNIO (hPTH) NO DIAGNÓSTICO DE HIPERPARATIROIDISMO PRI-

MÁRIO (HPP)
José Gilberto Henriques Vieira, Marli A. D. Oliveira, Rui Monteiro de Barros

j Maciel e Ewaldo Mario K. Russo.

109] MEDIDAS DO PTH SÉRICO ATRAVÉS DE MÉTODOS RADiOIMUNOLÓGlCOS
/ AMINO E CARBOXITERMINAL ESPECÍFICOS EM PACIENTES COM INSUFICIÊN-

' CIA RENAL CRÔNICA
Maria Teresa Zanella, Marli Cartapatti da Silva, José Gilberto H. Vieira, Sergio
A. Draibe, Horácio Ajzen e Mario Roberto Tridentí.

110 HIPERPARATIREOIDISMO PRIMÁRIO: CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E LABO-
v RATORIAIS

Edison Gonçalves, Jorge Luiz Gross, Arhon Hutz e José Augusto Sisson de
Castro.

111 ALGUNS DADOS PRÉ, TRANS E PÓS-OPERATÓRIOS PRECOCES E TARDIOS DE
12 CASOS DE HIPERPARATIROIDISMO OPERADOS NO HOSPITAL DO SERV.
PUB. EST. S. PAULO (HSPE)
José Carlos da Rosa, Edison Makoto Aoyama, João Batista Piovesan, Luiz Au-
gusto Romão, Rubens Mauri e José Knoplich.

112 RAQUITISMO RESISTENTE A VITAMINA D (OSTEOMALÁCIA)
Rosita Gomes Fontes, Mônica de Paula Jung, Eduardo de Mendonça e Silva,
Maria Lucía Fleíuss de Farias e Maurício de Abreu Barbosa Lima.

113 OSTEOMALÁCIA DEPENDENTE DE VITAMINA D, TIPO I: CONSIDERAÇÕES TERA-
PÊUTICAS E DIAGNOSTICAS SOBRE UM CASO
Léa L. Diamant, Maria Odette Ribeiro Leite, Aurélio Borelli, Pedro Henrique S.
Correia e João Roberto F. Batalha.
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114 TRATAMENTO DE RAQUITISMO COM CALCITRIOL OU CALCIFEROL COM E
SEM FOSFATO
Teresa Nunes, Severino Faria. Thomaz Cruz, Betania Pereira, Conceição Carneiro.
Osmario Salles. Angela Hiltner, Reine Chaves Fonseca e Nubia Mendonça.

PLENÁRIO F

TEMAS LIVRES

T1REÓIDE

Presidente: Paulo Fedrizzi (RS)

N.*do
Trabalho T Í T U L O

115 TESTE DO TRH-HORMÔNIO LIBERADOR DA TIROTROFINA: PADRONIZAÇÃO DAS
RESPOSTAS DO TSH-HORMÔNIO HIPOFISARIO TIROTRÓFICO E PRL-PROLAC-
TINA
Mireía de A. Schneider, Regina Helena E. Kruter, Ingrid P. Dick, Francisco
Lulhier, José Roberto Goldim, Arhon Hutz e Jorge Luiz Gross.

116 COMPARAÇÃO NA SECREÇAO DE TSH, T4 E T3 EM INDIVÍDUOS IDOSOS E

JOVENS NORMAIS APÓS ESTÍMULO COM TRH
Yvonne Lo Grandjian-Thomsen, Sandra Mara F. Villares, Paulo Luiz Aguirre Costa,
Tânia Cecílio Silva. Eurico Thomaz de Carvalho Filho. iWillian Nicolau e Emílio
Mattar.

117 NÍVEIS SÉRICOS DE TSH EM PACIENTES SUBMETIDOS A TIREOIDECTOMIA
TOTAL: RESPOSTA HIPOFISARIA AO TRH APÓS SUSPENSÃO DO HORMÔNIO
TIREOIDEANO
Paulo Luiz Aguirre Costa, Meyer Knobel. Geraldo Medeiros. Willian Nicolau
e Emílio Mattar.

118 AVALIAÇÃO DO EIXO HIPOTÁLAMO-HIPÓFISO-GONADAL EM HOMENS POR-
TADORES DE DOENÇA DE BASEDOW-GRAVES
Neusa Abelin. Willian Nicolau e Emílio Mattar.

119 ANTICORPOS PROMOTORES DE CRESCIMENTOS CELULAR TIREOIDIANO (TGI)
E INIBIDORES DO RECEPTOR MEMBRANAL DE TSH (TBII) EM BÓCIO ENDÊMI-
CO MULTINODULAR
Geraldo Medeiros-Neto. Meyer Knobel, Alfredo Halpern, Nicolau Uma e Leo-
nard D. Kohn.

120 TIREOGLOBULINA, IA, T3, TSH E RELAÇÃO T3 REVERSO/T3 EM SOROS OBTI-
DOS DO CORDÃO UMBILICAL DE ZONA URBANA E DE AREAS COM CARÊN-
CIA CRÔNICA DE IODO
Geraldo Medeiros-Neto, Humberto Cavaliere, Meyer Knobel. José Ribamar Bulcáo,
Roberto Kazan, Regeane Cronfli e Maria da Conceição Nunes Martins.
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121 CARACTERIZAÇÃO DO RECEPTOR DE hTSH EM HIPERPLASIAS TIREOIDEANAS
HIPOCAPTANTES
Antonio C. Bianco, Maria T. Nunes, Marilia M. S. Marone, Giulio Ç. Santo,
Carlos ..arigo, Pedro H. S. Corrêa e Caio R. Auriemo.

122 DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINAS INIBIDORAS DA LIGAÇÃO DE hTSH EM
SORO DE PACIENTES PORTADORES DE DOENÇA DE BASEDOW-GRAVES
Antonio C. Bianco, Marilia M. S. Marone, Maria T. Nunes, Pedro H. S. Corrêa,
José R. Costa e Caio R. Auriemo.

123 NÍVEIS SÉRICOS DA TIROGLOBULINA DOS SILVfCOLAS XIKRIN E PARACANA
João Paulo Botelho Vieira Filho e Rui Monteiro de Barros Maciel.

124 EFEITO DE ALTAS DOSES DE TIOURÉIAS SOBRE OS ANTICORPOS ANTITIRÓIDE
NA MOLÉSTIA DE GRAVES (MG) E NA TIROiDITE DE HASHIMOTO (HT)
João H. Romaldini, Martsa C. Werner, Vera L. Teixeira, Mozart Novaes Jr.,
Horácio F. Rodrigues, Chady S. Farah, Lidia Tanaka-Matsuura, Kiyoko Takey,
Rubens S. Werner e Nazareth Bromberg.

16:00 às 16:50 horas — CONFERÊNCIA — Plenário A

Geraldo A. Medeiros Neto (SP)
— "A importância na determinação de tireoglobulina sérica em moléstias da glândula

tireóide"

Presidente: Severiano Lins (DF)

16:50 às 17:00 horas — INTERVALO

17:00 às 17:50 horas

CURSOS II: "Diabete Mélito" e III: "Radioimunoensaio e Radioreceptores"

2: aula — CURSO II — Plenário B
Professor: Jorge Luiz Gross (RS)

— "Novas perspectivas no tratamento do Diabete Mélito"

2.' aula — CURSO III — Plenário C
Professor: Antonio Carlos Lerário (SP)

— "Receptores insulínicos"

17:50 às 18:30 horas — CONFERÊNCIA — Plenário A

Marcos Mares-Guia (MG)
— "Produção de insulina no Brasil"

Presidente: Giuseppe Repetto (RS)

18:30 às 19:30 horas — CONFERÊNCIA — Plenário A

J. Enrique Silva (USA)
— "Fontes do Ts Tecidual"

Presidente: Antonio Roberto Chacra (SP)
i

34 —



DIA 30 DE OUTUBRO — Terça-feira

08:00 às 09:00 horas

CURSO I: "Endocrinologia Geral" — Plenário B

5.* aula — 08:00 às 08:20 horas
Professor: João Hamilton Romaldini (SP)

— "Uso de imunoglobulinas estimuladoras da tireóide na Doença de Graves"

6.' aula — 08:20 às 08:50 horas
Professor: Dinis José Breda (RS)

— "Nódulos de tireóide"

09:00 às 10:00 horas — CONFERÊNCIA — Plenário A

Lawrence G. Raisz (USA)
— "Regulação do metabolismo ósseo"

Presidente: Aurélio Borelli (SP)

10:00 às 10:30 horas — INTERVALO

10:30 às 12:30 horas — SIMPÓSIOS

7. "Tratamento do prolactinoma e da acromegalia" — Plenário A

Coordenador: Thomaz Cruz (BA)

Relatores: Thomaz Cruz (BA)
— "Hiperprolactinemia não tumoral"

João Lindolfo Cunha Borges (DF)
— "Revisão farmacológica dos agonistas dopaminérgicos"

Ana Maria Judith Lengyel (SP)
— "Tratamento clínico dos prolactinomas"

Marcello Delano Bronstein (SP)
— "Tratamento dos macroprolactinomas"

E. Martin Spencer (USA)
— "Acromegalia"

8. "Homeostase dos carbohidratos" — Plenário B

Coordenador: Jorge Gross (RS)

Relatores: Jorge Gross (RS)
— "Carbohidratos na Uremia"

Renato Migliorini (SP)
— "Produção hepática de glicose em condições normais"

Armando de Aguiar Pupo (RS)
— "Hipoglicemias"

Maria Inês Schmidt (RS)
— "Dawn phenomenon"

Domingos Malerbi (SP)
— "Produção hepática de glicose em condições patológicas"
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9. "O córtex adrenal na hipertensão endócrina" — Plenário C

Coordenador: Cláudio E. Kater (SP)

Relatores: Cláudio E. Kater (SP)
— "Padrões de secreção esteróide nas deficiências enzimáticas da síntese do cortisol"

Maria Teresa Zanella Miraglia (SP)
— "Mecanismos de controle da secreção de aldosterona"

Bernardo Liberman (SP)
— "Diagnóstico e tratamento do hiperaldosteronismo primário"

Ayrton Custódio Moreira (SP)
— "Aspectos da hipertensão arterial na doença e síndrome de Cushing"

Luiz Lacerda Filho (PR)
— "Hipercotisolismo e hipertensão arterial na infância"

12:30 às 14:00 horas — INTERVALO PARA ALMOÇO
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14:00 às 16:00 horas

PLENÁRIO A

TEMAS UVRES

ADRENAL

Presidente: Tomaz Pizarro (RS)

N.° do
Trabalho T Í T U L O

125 INFLUÊNCIA DO SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA (SRA), POTÁSSIO (K+) E ACTH
SOBRE A ATIVIDADE DA CORTICOSTERONA METI LOX ID ASE TIPO II (CMO II)
EM PATOLOGIAS ADRENOCORTICAIS
Cláudio E. Kater, Morris Schambelan e Edward G. Biglieri.

126 ESTUDO DA RECUPERAÇÃO DA ZONA GLOMERULOSA CONTRALATERAL NO
PÓS-OPERATÓRIO DE ALDOSTERONOMAS: DIAGNÓSTICO E PREVENÇÃO DO
HIPOMINERALOCORTICISMO
Cláudio E. Kater e Edward G. Biglieri.

127 HIPERPLASIA ADRENOCORTICAL PRIMARIA: RECONHECIMENTO DE UMA NOVA
FORMA DE HIPERALDOSTERONISMO PRIMÁRIO
Cláudio E. Kater, Eugênio Arteaga, Morris Schambelan e Edward G. Biglieri.

128 PREPARO PRÉ-OPERATÓRIO DE FEOCROMOCITOMA COM PRAZOSIN - RELATO
DE QUATRO CASOS
Walter Eduardo Ferrigno Marcus, Rubens Martins Junior, Maria Adelaide Alber-
garia Pereira, Daniel Ronsse Nussenzveig, Virgilio Gonçalves Pereira e Alfredo
Halpern.

129 PADRÃO DA SECREÇÃO MINERALOCORTICÓIDE NA SÍNDROME DE CUSHING:
EVIDENCIAS DA INIBIÇAO DA VIA DE SÍNTESE DA ALDOSTERONA NA ZONA
GLOMERULOSA
Mauro A. Czepielewski, Cláudio E. Kater e Edward G. Biglieri.

130 AVALIAÇÃO DO CORTISOL SALIVAR NA SÍNDROME DE CUSHING
Walter Wilhelm Luthold, José Antonio Miguel Marcondes, Bernardo Léo Waj-
chenberg.

131 SENSIBILIDADE E ESPECIFICDADE DO TESTE RÁPIDO DE DEPRESSÃO COM
DEXAMETASONA (1 mg V. O.) NO DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME DE CUSHING
Wilmar Jorge Accursio, José Gilberto H. Vieira, Cláudio E. Kater e Antonio
Roberto Chacra.

132 ANÁLISE CRÍTICA DO DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DA SÍNDROME DE
CUSHING
Maria Amélia Campos Eschiletti, Ingrid Pinheiro Dick, Tânia Weber Furlanetto
e Jorge Luiz Gross.

133 AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO GLICOCORTICÓIDE EM PACIENTES COM SÍNDROME
DE CUSHING POR ADENOMA DE SUPRARENAL (ASR)
Ana Teresa M. G. Santomauro, José A. M. Marcondes, Maria Ines B. S. Casa-
nova, Antonio Carlos Abujamra, Domingos A. Malerbi, Fernando Prestes Cézar,
Bernardo Liberman e Bernardo Léo Wajchenberg.
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134 DOENÇA DE CUSHING NA ADOLESCÊNCIA: APRESENTAÇÃO DE 2 CASOS COM
ESTUDO FUNCIONAL DA SECREÇAO DE ACTH E CURA POR CIRURGIA TRAN-
SESFENOIDAL
Ayrton Custódio Moreira, Hélio Rubens Machado, Milton Cesar Foss, José
Moacir T. Veríssimo e Nassim lazigi.

PLENÁRIO B

TEMAS LIVRES

GONODAS E ADRENAL

Presidente: Francisco de Assis Negreiros Colares (CE)

N.° do
Trabalho T Í T U L O

135 ADENOMA HIPOFISARIO SECRETOR DE GONADOTROFINA ANÔMALA ACOM-
PANHADA DE HIPOGONADISMO
Walter Eduardo F. Marcus, Berenice B. Mendonça, Walter Bloise, Ivo J. Prado
Arnhold, Venâncio Alves Avancini, Tânia Cecílio Silva, Sandra Mara Villares e
Nilton Domingos Cabral.

136 PSEUDOHERMAFRODITISMO MASCULINO (PHM) POR HIPOPLASIA DE CÉLU-
LAS DE LEYDIG (HCL)
Ivo J. P. Arnhold, Berenice B. Mendonça, Walter Bloise, Sérgio A. P. Toledo, Ma-
ria Cristina F. Drummond, Hélio Bisi e Emílio Mattar.

137 PSEUDOHERMAFRODITISMO MASCULINO POR DEFICIÊNCIA DA 17S — HIDROXI
ESTEROIDE DEHIDROGENASE (17& - HSB)
Berenice B. Mendonça, Ivo J. P. Arnhold, Walter Bloise, Júlio A. Diaz P., Reqina
Célia Gato Cardía, Valéria Samuel Lando, Willian Nicolau, Emílio Mattar e Célia
Regina Nogueira.

138 RESPOSTA TERAPÊUTICA DA CRIPTOROUIDIA AO USO DO LHRH INTRA NASAL
Clêide Maria Furtado Arruda, Ana Maria Comaru-Schally, João Staut e Cléa
Costa Pinto Francalana.

139 MICROPÊNI3: REVISÃO DE 25 CASOS
Marilza Leal Nascimento, Geraldo Miranda Graça Filho, Noboro Miasaki e
Romolo Sandrini Neto.

140 ALTERAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO SOMÁTICO SEXUAL NA ANEMIA FAL-
CIFORME
Maria Margarida dos Santos Britto, Auristela F. Paes Alves, Judith Carreiro
Pousada e Maria Marcilio Rabelo.

141 VALOR PROGNÓSTICO DOS NÍVEIS DE TESTOSTERONA E ESTRADIOL NA
EVOLUÇÃO DA GINECOMASTIA PUBERAL
Ladijane Maria Duarte, Júlio A. Diaz, Rosana M. F. Libonati, Walter Bloise,
Berenice B. de Mendonça, Ivo J. P. Arnhold, Paulo L. Aguirre Costa e Emílio
Mattar.
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142 DISPLASIA MAMARIA BENIGNA: TRATAMENTO HORMONAL
Amanda Musacchio, Edna P. Pinto, Ricardo M. R. Meirelles e Simão Rotstein.

143 CARCINOMA DA CÓRTEX ADRENAL (CaSR): ANÁLISE DAS PROVAS DIAG-
NOSTICAS EM 14 CASOS
Bernardo Liberman, Domingos Augusto Malerbi, Antonio Carlos Kairalla, Paulo
Sergio Manzini, José Machado de Amorim Moura Jr. e Renisa Dias Oda.

144 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E LABORATORIAIS DE PACIENTES COM DOENÇA
DE ADDISON (DA)
Mirela de A. Schneider, Helena Schmid e Jorge Luiz Gross.

PLENÁRIO C

TEMAS LIVRES

DIABETE

Presidente: Laerte Ferreira Damaceno (ES)

N.° do
Trabalho T Í T U L O

145 ESTUDO DA SECREÇAO DA CÉLULA ALFA EM DIABÉTICOS SUBMETIDOS A
INFUSÃO DE ARGININA E DE ARGININA E TOLBUTAMIDA
Rosa Ferreira dos Santos, Dalva Marreiro Rocha, Armando de Aguiar Pupo e
Emílio Mattar.

146 ESTUDO DA SECREÇAO DE PEPTÍDEO-C (PEP-C) E INSULINA (I) NA CIRCULA-
ÇÃO PERIFÉRICA (CP) E NO SISTEMA VENOSO PORTAL (SVP) EM PACIENTES
PORTADORES DE INSULOMAS
Gilberto Regis Alves das Neves, Bernardo Léo Wajchenberg, Bernardo Liberman,
Sergio Mies, Márcia Nery e Jayme Goldman.

147 EFEITO DOS CATABÓLITOS PERITUBULARES RENAIS DA INSULINA SOBRE SUA
SECREÇAO PANCREATICA
Aristóteles Renato Alvarenga, Eliane Beraldi Ribeiro, Ewaldo Mario Kuhlmann
Russo, Sérgio Reynaldo Stella e Daniel Sigulem.

148 SUPRESSÃO DA LIBERAÇÃO DE INSULINA PELO DIAZÓXIDO NO DIAGNÓS-
TICO E TERAPÊUTICA DAS HIPOGLICEMIAS INSULINO INDUZIDAS
Luiz Roberto Salgado, Bernardo Liberman, Getulio T. Hashimoto, Márcia Nery,
Jayme Goldman, Marise Lazaretti e Cibele Paiola.

149 RECEPTORES DE INSULINA EM ERITRÓCITOS DE HOMENS E MULHERES
NORMAIS
Ney Dilson Magalhões Barreto, Leila Maria Batista Araújo, Maria Adelaide Al-
bergaria Pereira, Armando de Aguiar Pupo, Mileni Josefína Maria Ursich, Rosa
Tsunechiro Fjkui, Margaret Yamaguchi E. Mattar.
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150 RECEPTORES DE INSULINA EM ERITRÓCITOS DURANTE O CICLO MENSTRUAL
Ney Dilson Magalhães Barreto, Armando de Aguiar Pupo, Mileni Josefina Maria
Ursich, Rosa Tsunechiro Fukui, Margaret Izumi Yamaguchi e Emílio Mattar.

151 RECEPTORES DE INSULINA EM ERITRÓCITOS DE DIABÉTICOS TIPO II OBESOS
E NAO OBESOS
Leila Maria Batista Araújo, Armando de Aguiar Pupo, .Mileni Josefina Maria
Ursich, Rosa Tsunechiro Fukui, Margaret Yamaguchi e Emílio Mattar.

152 O RECEPTOR INSULlNICO E O EFEITO DE UMA SULFONILURÉIA — CLORPRO-
PAMIDA EM DIABÉTICOS DO TIPO II
Walid El-Andere, Antonio C. Lerário e Bernardo Léo Wajchenberg.

153 MECANISMO DE AÇÃO DA GLIBENCLAMIDA NA HOMEOSTASE GLICÉMICA
DE DIABÉTICOS TIPO I I : ESTUDO DA SECREÇAO DE INSULINA E DOS RECEP-
TORES EM ERITRÓCITOS
Leila Maria Batista Araújo, Mileni Josefina Maria Ursich, Armando de Aguiar
Pupo, Rosa Tsunechiro Fukui, Margaret Yamaguchi e Emílio Mattar.

154 COMPARAÇÃO DO TESTE DE TOLERÂNCIA A GLICOSE ORAL (GTTO) DE 75g
COM O MÉTODO CONVENCIONAL DE 100g, EM INDIVÍDUOS NORMAIS
Fernando Prestes Cesar, Lúcia Yuquico Ohnuma, Ana Teresa M. G. Santomauro,
Maria Ines C. H. Silva e Bernardo Léo Wajchenberg.

PLENÁRIO D

TEMAS LIVRES

HIPOTALAMO

Presidente: Luciano Sanches de Siqueira (GO)

N.»do
Trabalho T I T U L O

155 ESTUDO DO COMPORTAMENTO METABÓLICO DOS TECIDOS PERIFÉRICOS NA
ACROMEGAUA
Milton C. Foss, Walkyria de P. Pimenta, Mário J. A. Saad, Glória M. G. F. Pac-
cola, Carlos E. Píccinato, Ana Mareia C. Santos, Ayrton C. Moreira, Nassim
lazigi e José M. T. Veríssimo.

156 DIABETES MELLITUS (DM) NA ACROMEGAUA: INCIDÊNCIA E FATORES DE
RISCO EM 57 PACIENTES
Mauro A. Czepielewski, Julio Z. Abucham-Filho, Ana Maria J. Lengyel, Cláudio
E. Kater e Antonio Roberto Chacra.

_ r > 157 ACROMEGAUA: PROBLEMAS DIAGNÓSTICOS E TERAPÊUTICOS
Rogério Friedman, Tânia Weber Furlanetto e Jorge Luiz Gross.

. 158 AVALIAÇÃO DA RESPOSTA TERAPÊUTICA NA ACROMEGALIA (ACR); CORRE-
LAÇÃO DOS NÍVEIS DE HORMÔNIO DE CRESCIMENTO (GH) E SOMATOMEDINA
C (SmC) COM QUADRO CLÍNICO
Mari8e Lazaretti, Cibele Paiola, Antonio Carlos Kairalla, Leila M. B. Araújo, Luiz
Roberto Salgado, Mareia Nery e Bernardo Liberman.
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159 PARÂMETROS DE IN ATIVIDADE DA ACROMEGAUA
Ana Maria C. Santos. Ayrton Custódio Moreira, Hélio Rubens Machado, Milton
Cesar Foss, Nassim lazigi e José Moacir T. Veríssimo.

í 160V AVALIAÇÃO DE ATIVIDADE DA ACROMEGALIA PELA DETERMINAÇÃO PLAS-
^ MATICA DA SOMATOMEDINA C POR RADIOIMUNOENSAIO

Daniel Giannella Neto, Bernardo Léo Wajchenberg, Berenice Bilharinho Mendon-
ça, Mariangela Macchione e E. Martin Spencer.

151 HIPERPROLACTINEMIA E/OU GALACTORRÉIA ASSOCIADA A ACROMEGAUA:
CORRELAÇÃO CLÍNICA E ANATOMO-PATOLÓGICA
Bernardo Liberman, Bernardo Léo Wajchenberg, Ana Maria Tsanaclis, Getulio
Hashimoto e Raul Marino Jr.

162 RESPOSTA DO HORMÔNIO DE CRESCIMENTO (GH) A BROMOCRIPTINA EM
ÁCROMEGALICOS COM ADENOMAS PRODUTORES DE GH E PROLACTINA (PRL)
Julio Z. Abucham-Filho, Gilles Landman, Mauro A. Czepíelewski, José Gilberto
Henriques Vieira e Antonio Roberto Chacra.

163 HORMÔNIO DE CRESCIMENTO (GH) E PROLACTINA (PRL) NA ACROMEGALIA:
CORRELAÇÃO ENTRE ACHADOS CLÍNICOS E IMUNOHISTOOUÍMICOS
Julio Z. Abucham-Filho, Gilles Landman, Mauro A. Czepielewski, José Gilberto
Henriques Vieira e Antonio Roberto Chacra.

164"4 EVOLUÇÃO CLÍNICA E LABORATORIAL DA ACROMEGALIA PÓS-CIRURGIA E
v / RADIOTERAPIA

Vivian Estefan M. Costa, Marcelo Cidade Batista, Walter Bloise, Berenice B. de
Mendonça, Ivo J. P. Arnhold, Sandra Célia G. F. Cabelho, Maria Beatriz F. Kohek,
Willian Nicolau e Emílio Mattar.

165 ESTUDO DAS COMPLICAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS EM CIRURGIA HIPOFISÁRIA
Rose May Maranhão Pinto Alcantara Nogueira, Elianne Maria Ferreira Curvo,
Luzia Helena Santos Bernardo, Mauro Coelho Carvalho, Paulo Niemeyer Soares
Filho e Amilton Carlos Samaha de Faria.

PLENÁRIO E

TEMAS LIVRES

TIREÚIDE

Presidente: Maria Honorina Cordeiro Lopes (MA)

N.°do
Trabalho T I T U L O

166 TÍTULOS DE ANTICORPOS ANTIMICROSOMIAIS TIREOIDIANOS E TEMPO DE
EUTIREOIDISMO EM HIPERTIREOIDEOS (D. GRAVES BASEEDOW)
Luci Menaei, João Guilherme de Figueiredo, Pietro Novellino, Helion Póvoa F.° e
Maria Lúcia Farias.

167 AVALIAÇÃO DA RELAÇÃO CUSTO X EFETIVIDADE DO TRATAMENTO DA
MOLÉSTIA DE BASEDOW-GRAVES (MBG) NO BRASIL
Laura Sterian, Adauto Castelo Filho e Rui M. B. Maciel.
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* 7 ( 16& J TRATAMENTO DO BÓCIO MULTINODULAR TÓXICO COM UMA DOSE PRÉ-ESTA-
V _ J BELECIDA DE «M

Edison Gonçalves, José Augusto Sisson de Castro e Jorge Luiz Gross.

169 RESPOSTA AO TRATAMENTO MEDICAMENTOSO NA DOENÇA DE BASEDOW-
GRAVES
Elizabeth João Pavin. Ligia V. Montali da Assumpção, Marcos Antonio Tambascia,
Maria Tereza Matias Baptista, José Carlos Morei li e Walkyria Mara Volpini.

170 TRATAMENTO CIRÚRGICO DO HIPERTIREOIDISMO DA DOENÇA DE GRAVES-
BASEDOW — EXPERiÊNCIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO-UFRJ NO PERÍODO
DE 1978 A 1984
Lucila Marieta Perrotta de Souza, Mario Vaisman, Maria Lúcia Farias, Mauro
Tendrich e João Gabriel Hosannah Cordeiro

171 HIPERTIREOIDISMO NO IDOSO — AVALIAÇÃO CLÍNICA
Willian Nicolau, Yang Jong Long, Octávio Arminio Germek e Paulo Luiz Aguirre
Costa.

172 HIPERTIREOIDISMO E GRAVIDEZ: ASSOCIAÇÃO ENTRE FUNÇÃO TIREOIDEANA
E RISCO FETAL
Marisa Cardeal Werner, João Hamilton Romaldini, Nazareth Bromberg, Mozart
Novaes Jr. e Rubens Schmidt Werner.

173 GESTAÇÕES EM PACIENTES PORTADORAS DE DOENÇA DE GRAVES — EXPE-
RIÊNCIA DO AMBULATÓRIO DE TIREOPATIA E GRAVIDEZ DO HOSPITAL DAS
CLÍNICAS FMUSP
Zuleika Salles Cozzi, Alfredo Halpern, Jair Monaci, Mauro Sancovski e Marcelo
Zugaib.

174 ANTIGENOS HLA A, B, C e DR NA TIREOIDITE CRÔNICA DE HASHIMOTO:
CORRELAÇÃO COM AUTOANTICORPOS NÃO ÓRGÃO ESPECÍFICOS
Marcos Antonio Tambascia, Maria Helena S. Kraemer, Ligia V. Montali da As-
sumpção, Marta Tereza Matias Baptista e Elizabeth João Pavin.

175 AUTO-ANTICORPO (AuAb) CONTRA T3 E T4 RELATO CLÍNICO E ESTUDO LA-

RATORIAL
Willian Nicolau, Sandra M. Villares, Neusa A. Abelin e Emílio Mattar.

PLENÁRIO F

TEMAS LIVRES

TIREÔIDE

Presidente: Saulo Purisch (MG)

N.° do
Trebalho T Í T U L O

176 ESTUDO DA FUNÇÃO TIREOIDEANA APÓS USO DE AMIODARONA EM 12
PACIENTES EUTIREOIDEANOS
Ana Lúcia Osório Tabet, Fernando Fadei Tabet e Aroldo Antunes Guimarães.
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Trabalho T Í T U L O

177 ANALISE TERMOGRÁFICA DE NÓDULOS TIREOIDEANOS
Maria Lúcia D'Arbo Alves, Jurandyr Moreira de Andrade, Nelson Augusto, Ayrton
Custódio Moreira, Milton Cesar Foss, José Moacir Tabosa Veríssimo e Nassim
lazigi.

178 BIÓPSIA DE ASPIRAÇÃO COM AGULHA FINA NO ESTUDO DE NÓBULOS Tl-
ROIDEANOS
Maria Aparecida Enes de Barros, Antonio José de Barros, Fábio V. Valeri, Frank
W. Bisson, Afife Hallal Cunha e Henrique Cesar Lopes.

179 PUNÇAO BIÓPSIA DE NÓDULOS TIREOIDEANOS COM AGULHA FINA E GROSSA:
RESULTADOS DE 149 CASOS OPERADOS NO HOSP. SERV. PUB. EST. DE S.P. E
HOSP. STA. CATARINA - S.P.
Edison Makoto Aoyama, José Carlos da Rosa, Gracieth R. A. de Carvalho, Lu-
ciano B. Lemos e Nídia F. Donoso.

180 INCIDÊNCIA DE NEOPLASIAS TIREOIDEANAS EM 300 CASOS DE NECROPSIA
AO ACASO, REALIZADOS NUM PERÍODO DE 5 ANOS SVO-HC-FMUSP
Hélio Bisi, Vilma S. O. Fernandes, Anete Hannud Abdo, Leopoldo Koch e Thales
de Brito.

181 INCIDÊNCIA DE NEOPLASIA MALIGNA DA TIREÓIDE EM BÓCIOS NODULARES
TRATADOS CLINICAMENTE
Chady Satt Farah, Roberto Souza Camargo, Marcos Scattolini Menten, Kendi
Yoshida, João Hamilton Romaldini, Marisa Cardeal Werner e Rubens Schmidt
Werner.

182 NEOPLASIAS MALIGNAS DA TIREÓIDE EM REGIÕES ENDÊMICAS
Roberto Souza Camargo, Marcos S. Menten, Marisa Cardeal Werner, Rubens
Schmidt Werner, Chady Satt Farah, Fernando J. O. Ferreira, Paulo A. Ribeiro e
João Hamilton Romaldini.

183 CARCINOMA DE TIREÓIDE — PARTICULARIDADES DIAGNOSTICAS NUMA RE-
GIÃO ENDÊMICA
Rogério Friedman, Marcello Casaccia Bertoluci, José Augusto Sisson de Castro,
Jorge Luiz Gross e Maria Isabel Edelweiss.

184 CARCINOMA DIFERENCIADO DE TIREÓIDE — ANALISE CRÍTICA DO TRATA-
MENTO EM UM HOSPITAL DE ENSINO
Rogério Friedman, Marcello Casaccia Bertoluci, José Augusto Sisson de Castro,
Jorge Luiz Gross e Maria Isabel Edelweiss.

185 ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DE 53 CASOS DE CÂNCER DE TIREÓIDE
Guiseppe Repetto, Elizabeth Pernau e Sergio Lerias de Almeida.

16:00 às 16:50 horas — CONFERÊNCIA — Plenário A

João Lindolfo Cunha Borges (DF)
— "Fator liberador do hormônio do crescimento"

Presidente: Luiz César Póvoa (RJ)

16:50 às 17:00 horas — INTERVALO
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17:00 às 17:50 horas

CURSOS II: "Diabete Mélfto" e III: "Radioímunoensaio e Radioreceptores"

3.a aula — CURSO II — Plenário B
Professor: Giancarío Vibertti (Inglaterra)

— "Relação entre complicações degenerativas e o controle metabólico no Diabete
Mélito"

3.* aula — CURSO III — Plenário C
Professora: Angela Maria Sptnola e Castro (SP)

— "Receptores esteróides"

17:50 às 18:50 horas — CONFERÊNCIA — Plenário A

Lawrence G. Raisz (USA)
— "Osteoporose"

Presidente: Maria Odette Ribeiro Leite (SP)
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DIA 31 DE OUTUBRO — Quarta-feira

08:00 às 09:00 horas

CURSO I: "Endocrinologia Geral" — Plenário B

7.' aula — 08:00 às 08:20 horas
Professor: Sergio L. Almeida (RS)

— "Tratamento do hirsutismo"

8.' aula — 08:20 às 08:50 horas
Professor: Walter Bloise (SP)

— "Manejo do paciente diabético cirúrgico"
Presidente: Henry Wolff (RS)

09:00 às 10:00 horas — CONFERÊNCIA — Plenário A

Bernardo Léo Wajchenberg (SP)
— "Hirsutismo — estudos sobre a origem dos andrógenos e a sua interconversão

— aplicação terapêutica
Presidente: Henry Wolff (RS)

10:00 às 10:30 horas — INTERVALO

10:30 às 12:30 horas — SIMPÓSIOS

10. "Homeostase do cálcio" — Plenário A

Coordenadora: Maria Odette Ribeiro Leite (SP)

Relatores: Maria Odette Ribeiro Leite (SP)
— "Alguns aspectos da homeostase do cálcio no hiperparatireoidismo"

Aurélio Borelli (SP)
— "Análise crítica dos testes para avaliação das alterações da homeostase do cálcio"

José Gilberto Vieira (SP)
— "Dosagem do PTH e suas implicações diagnosticas"

Lawrence G. Raisz (USA)
— "Hípercalcemia"

José Augusto Sisson de Castro (RS)
— "Hipocalcemia"

11. "Baixa estatura: diagnóstico e tratamento (Déficit de GH e constitucional)"
Plenário B

Coordenador: Walter Bloise (SP)

Relatores: E. Martin Spencer (USA)
— "Valor da determinação da Somatomedlna"

Álvaro Machado Filho (RJ)
— "Baixa estatura constitucional"
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Armando de Aguiar Pupo (SP)
— "Tratamento com GH"

Romolo Sandrini Neto (PR)
— "Investigação laboratorial"

12. "Distúrbios de desenvolvimento puberal" — Plenário C

Coordenador: Mario Caleiro Lima (SP)

Relatores: leda Verreschi (SP)
— "Puberdade precoce"

Amanda Musacchio (RJ)
— "Terapêutica da puberdade precoce"

Yara Roesch Grazia (RS)
— "Distúrbios neuro-endócrinos dos retardos puberais"

12:30 às 14:00 horas — INTERVALO PARA ALMOÇO
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14:00 às 16:00 horas

PLENÁRIO A

TEMAS LIVRES

DIABETE

Presidente: Bruno Urbinatti (PA)

N.° do
Trabalho T I T U L O

186 SECREÇAO DE GLUCAGON APÓS A SOBRECARGA DE GLICOSE ORAL EM
INDIVÍDUOS OBESOS COM DIVERSOS GRAUS DE TOLERÂNCIA A GLICOSE
Vânia Cairá Borghi, Bernardo Léo Wajchenberg e Fernando Prestes Cesar.

187 DIABETES MELLITUS E FVIII/FvW: UM MARCADOR SUBCLÍNICO
Balduino Tschiedel e Israel Roisenberg.

188 INCIDÊNCIA DE HEMOGLOBINOPATIAS EM PACIENTES DIABÉTICOS
Auristela Freire Paes Alves, Judith Carreiro Pousada, Maria de Lourdes Neves
Nascimento, Maria Margarida dos Santos Britto e Maria Marcilio Rabelo.

189 MÉTODO DE CROMATOGRAFIA DE AFINIDADE PARA A DOSAGEM DAS PRO-
TEÍNAS GLICOSILADAS TOTAIS SÉRICAS. NÍVEIS ENCONTRADOS EM INDI-
VÍDUOS NORMAIS E DIABÉTICOS
Ewaldo Mario K. Russo, Sergio Atala Dib, Angela de Azevedo Jacob e Antonio
Roberto Chacra.

190 DIFERENÇAS ENTRE O COMPORTAMENTO DA HbA, (TOTAL E ESTÁVEL) E DAS

PROTEÍNAS SÉRICAS GLICOSILADAS DURANTE O CONTROLE AMBULATORIAL
DE DIABÉTICOS INICIALMENTE DESCOMPENSADOS
Sergio Atala Dib, Marco Antonio Vívolo, Ewaldo Mário Kuhlmann Russo e Anto-
nio Roberto Chacra.

191 CORRELAÇÃO ENTRE OS NÍVEIS DE GLICEMIA DE JEJUM. LÍPIDES SANGÜÍ-
NEOS, HbA t (TOTAL E ESTÁVEL) E PROTEÍNA G L I C O S I L A ' J A ZM PACIENTES

DIABÉTICOS
Sergio Atala Dib, Ewaldo Mário K. Russo, João Roberto << Sá e Antonio Ro-
berto Chacra.

192 PRIMEIROS RESULTADOS CLÍNICOS E METABÓLICOS "X»* C PANCREAS
ARTIFICIAL HOSPITALAR — BIOSTATO1, EM DIABETES
Cassio Ravaglia, José Antonio Sanches e Zelia Maria Gou í f t . JC . Í .

193 ESTUDO COMPARATIVO DE GLICEMIA REALIZADO PEwO Hi'.&jO CONVEN-
CIONAL (AUTO-ANALYZER) E PELO GLICOSIMETKO PORi AH*. (BIOBRAS)
Nelcivone Soares de Melo e Nelson Rassi.

194 COMPARAÇÃO DA MEDIDA DA GLICEMIA POR UM COLORIWIETRO DE REFLE-
XÃO E POR FITAS REAGENTES
Tânia Weber Furlanetto, Luiz Martins Job, Gledison José Gastaldo e Jorge Luiz
Gross.
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N.»do
Trabalho T Í T U L O

195 DIABETE GESTACIONAL: VALOR DO TESTE DE SELEÇÃO PARA A DETECÇÃO
DE PACIENTES DE RISCO
Noeli Cecília Sartori Fernandes. Maria Lúcia D'Elia da Rocha, Lígia Lázaro.
Viviane Herrmann Rodrigues, Wilson Kruse e Jorge Luiz Gross.

PLENÁRIO B

TEMAS UVRES

DIABETES

Presidente: Renato J. Oliveira (PB)

N.°do
Trabalho T Í T U L O

196 ÍNDICE DE INCREMENTO GLICÊMICO DE ALGUNS AUMENTOS BRASILEIROS
EM PACIENTES COM DIABETES TIPO II
Leão Zagury, Francisco Arduino, Ivan Santos Ferraz, Rita Loria Guerón, Aquiles
Coelho de Souza, Sônia Bento de Castro Figueira e Clea Costa Pinto Francalanci.

197 ESTUDO DO INCREMENTO DA GLICOSE E DA INSULINA PLASMATICA A IN-
GESTÃO DE ALGUNS ALIMENTOS EM DIABÉTICOS TIPO II
Mariza Vasques, Francisco Arduino e Sônia Bento de Castro Figueira.

198 ASPECTOS EVOLUTIVOS DA SÍNDROME NEFRÓTICA EM PACIENTES DIABÉTICOS
DO TIPO II
Jorge Luiz Gross e Ana Cristina Rodrigues.

199 CORRELAÇÃO DE ARTROPATIA COM RETINOPATIA DIABÉTICA E IDADE DE
INCIDÊNCIA DO DIABETES
Sônia de Quateli Doi, Antonio Marcelo Barbante Casella, Mareia Listik, Cristiane
Menezes Campagna e Rosângela Guillin Hazoff.

200 AVALIAÇÃO DO SISTEMA NERVOSO AUTÔNOMO NO CONTROLE CARDIO-
CIRCULATÓRIO DO PACIENTE DIABÉTICO (DM)
Ana Teresa M. Gonçalves Santomauro, Guiomar Madureira, Sibele Paiola, Marise
Lazaretti, Bernardo Liberman e Bernardo Léo Wajchenberg.

201 AUMENTO DA RESPONSIVIDADE VASCULAR INDUZIDA POR METOCLO-
PRAMIDA EM PACIENTES DIABÉTICOS COM HIPOTENSAO POSTURAL
Angela Maria Alves Bessa. Maria Teresa Zanella, Manoel A. Saragoça, Rogério
A. Mulinari, Mauro A. Czepielewski, Artur Beltrame Ribeiro e Oswaldo Luiz
Ramos.

202 ESTUDO RETROSPECTIVO DE 166 PACIENTES DIABÉTICOS SUBMETIDOS A
CIRURGIA DE EXTREMIDADE
Antonio Joaquim Netto Mollicone, Maria do Carmo Mendonça Andrade, Odelisa
Souza da Silva e Silvana Argollo Borges.

203 MANUSEIO DO PACIENTE DIABÉTICO SUBMETIDO A GRANDE CIRURGIA
Walter Bloise, Gilberto Nobor Chinen, Stella Maria Vecchiatti, Angela Surian
lacona, Nanei Cravero Batista, Rosalinda Asato de Camargo, Elza Senda, Célia
Regina Nogueira, Roseli Bonatto, Rembert Pedro Magri, Reinaldo Falluh e Paulo
Cesar de Almeida.
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N.»do
Trabalho T I T U L O

204 DIABETES E GRAVIDEZ: EXPERIÊNCIA DO GRUPO DE NUTROLOGIA DO HOS-
PITAL UNIVERSITÁRIO DA UFRJ
Vera Lúcia Rabello de Castro Halfoun, José Egidio Paulo de Oliveira, Angela
Maria Araújo e Tomás Pinheiro da Costa.

205 DIABETES E GRAVIDEZ — ESTUDO DA MORTALIDADE PERINATAL EM 191
CASOS
Jair Monací, Marcelo Zugaib, Mauro Sancovski, Antonio Carlos Lerario. Oswaldo
Toma e Bussâmara Neme.

PLENÁRIO C

TEMAS UVRES

DIABETE E GÕNODAS

Presidente: Luciano Almeida (PE)

N.°do
Trabalho T I T U L O

206 RESULTADOS DA ATUAÇÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO HOSPITAL
DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SAO PAULO NO TRATAMENTO DO
DIABÉTICO JUVENIL
Mário Gilberto de Lima, Maria Aparecida Cotartüi, Ana Lúcia de Faria, Célia
Regina Nogueira, Elza Senda, Celeste Elvira Viggiano, Célia Hosoi Rezende,
Gustavo Kurlat e Walter Bloise.

207 ATENDIMENTO AMBULATORIAL DO PACIENTE DIABÉTICO POR UMA EQUIPE
MULTIDISCIPLINAR: UMA EXPERIÊNCIA EM CURSO NA UNIVERSIDADE ESTA-
DUAL DE LONDRINA
Henriqueta Galvain Guidio de Almeida, Olga Chizue Takahashi, Maria Leocádía
de Oliveira, Eliza Hatsumi Tokushima e Francisco José Marquezine.

208 ESTUDO DOS DEFICITS EDUCACIONAIS E PSICO-SOCIOECONÔMICOS EM
DIABÉTICOS COMO CAUSA DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES
Cevenini, C. G., Luca, T. L., Giacomet, A. C , Repetto e G.

209 RESISTÊNCIA PERIFÉRICA A INSULINA ASSOCIADA A SÍNDROME DE OVÁRIOS
POUCISTICOS, ACANTOSE NIGRICANTE E OBESIDADE
Daniel Giannella Neto, Antonio Carlos Lerario, Fernando Prestes Cesar, Lúcia
Yuquico Ohnuma e Bernardo Léo Wajchenberg.

210 HIPERINSULINISMO EM PACIENTES COM ALTERAÇÕES OTONEUROLÓGICAS
Antonio Carlos Alves Camargo F.°, Wilson Ayres e João Hamilton Romaldini.

211 DISTÚRBIOS DO METABOLISMO DE HIDRATO DE CARBONO NA ETIOPATOCENIA
DA DOENÇA DE MENIÉRE
Nelson Rassi e Cleone de Castro Marra.

211-A ESTUDO COMPARATIVO ENTRE OBESOS TRATADOS NUMA CLÍNICA PRIVADA
E NUMA INSTITUIÇÃO PÚBLICA
Giuseppe Repetto e Sandra Bergesch Fensterseiser.
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Trabalho T I T U L O

212 SÍNDROME GAPO: APRESENTAÇÃO DE TRÊS IRMÃOS AFETADOS
Antonio Ricardo Toledo Gagliardi, Claudete Gonzalez e Ricardo Prattessl.

213 SÍNDROME DE BARDET-BIEDL (SBB): EVIDÊNCIAS ADICIONAIS DE LESÃO
GONADAL PRIMARIA
Hélio Bisi, Berenice B. Mendonça, Meyer Knobel, Lício Marques de Assis e
Sergio P. A. Toledo.

214 AVALIAÇÃO CLÍNICO-LABORATORIAL E CITOGENÉTICA DE 8 PACIENTES POR-
TADORAS DE SÍNDROME DE TURNER COM CARIOTIPO 45X/46X + FRAGMENTO
Mônica de Paula Jung, José Carlos Cabral de Almeida, Rosa Rita dos Santos
Martins, Juan Clinten Llerena Jr. e Tadeu de Almeida Lima.

215 SÍNDROME DE NOONAN: UM DIAGNÓSTICO A SER LEMBRADO EM INDIVÍDUOS
COM RETARDO DO CRESCIMENTO E DA MATURAÇÃO SEXUAL
Heirie Miriam Marques Mendez e Giorgio Adriano Paskulin.

PLENÁRIO O

TEMAS LIVRES

HIPOTALAMO

Presidente: Álvaro Machado Filho (RJ)

N.'do
Trabalho T Í T U L O

216 INTERAÇÃO CLORPROPAMIDA-PENTOXIFILINA "IN VITRO" E "IN VIVO"
Antonio Ricardo Toledo Gagliardi e Mozart Regis Furtado.

217 DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE BIOLÓGICA DO DDAVP SINTETIZADO NA
ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA
Ana Luiza Guimarães Toledo, Júlio Zaki Abucham-Filho, Clovis R. Nakaie, Antonio
Cechelli de Mattos Paiva, Luiza Matsumura e Antonio Roberto Chacra.

218 USO DE DDAVP SINTETIZADO NA ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA (EPM)
NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DO DIABETES INSIPIDUS (Dl) CENTRAL
Ana Luiza Guimarães Toledo, Mauro Czepielewski, Antonio Roberto Chacra e
Antonio Cechelli de Mattos Paiva.

219 AVALIAÇÃO HIPOTALAMO HIPOFISÁRIA NA SÍNDROME DE SHEEHAN
Guíomar Madureira, Berenice B. de Mendonça, Walter Bloise, Ivo J. P. Arnhold,
Maria Cristina F. Drummond, Neusa M. A. Abelin, Sandra M. Villares, Tânia C.
Silva, Wíllian Nicolau e Emílio Mattar.

220 SÍNDROME DE SHEEHAN — ESTUDO DE 78 CASOS
Renan Magalhães Montenegro.

221 DOENÇAS DE SHEEHAN E HASHIMOTO: SIMULTANEIDADE DE OCORRÊNCIA
COM DUPLA CONTRIBUIÇÃO NA GÊNESE DE HIPOTIREOIDISMO — COINCI-
DÊNCIA OU ASSOCIAÇÃO
Maria da Conceição Carneiro, Mareia Liane Silva Lobo e Thomaz Cruz.
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N.°do
Trabalho T I T U L O

222 ESTUDO DO EIXO HIPOTÁLAMO-HIPÓFISE-TIREÓIDE EM PACIENTES COM DEFI-
CIÊNCIA IDIOPATICA DE HORMÔNIO DE CRESCIMENTO (DIGH)
Mareia Nery, Bernardo Liberman, Jayme Goldman, Bernardo Léo Wajchenberg,
Getulio Hashimoto e Renisa Dias.

223 TRATAMENTO DA DEFICIÊNCIA DE GH COM HORMÔNIO DE CRESCIMENTO H.C.
Vivian E. M. Costa, Antonio Gaido Jr., Ivo J. P. Amhold, Walter Bloise, Berenice
B. de Mendonça, Sandra M. Villares, Neusa M. A. Abelin, Willian Nicolau, Regina
C. G. Cardia, Antonio C. Palomino, M.' Beatriz F. Kohek, Reinaldo Faluh e Emílio
Mattar.

224 ADMINISTRAÇÃO DE PEQUENAS DOSES DE HORMÔNIO DO CRESCIMENTO
HUMANO NO TRATAMENTO DO NANISMO PITUITARIO .
José Nunes da Costa Junior, Rogério de Oliveira e Fernando Coelho.

225 NÍVEIS DE SOMATOMEDINA (Sm) EM PACIENTES COM DEFICIÊNCIA DE GH
(DGH) DURANTE A ADMINISTRAÇÃO CRÔNICA DE HORMÔNIO DO CRESCI-
MENTO (hGH)
Cibele Paiola, Marise Lazarettí, Marisa M. F. A. Camargo, Ronaldo Sabino Jacob,
Mareia Nery e Bernardo Liberman.

226 ADMINISTRAÇÃO DE HORMÔNIO DE CRESCIMENTO HUMANO (hGH) EM
PACIENTES COM DEFICIÊNCIA DE SECREÇAO (DGH): AVALIAÇÃO EM 7 ANOS
DE TERAPÊUTICA
Mareia Nery, Bernardo Liberman, Jayme Goldman, Antonio Carlos Kairalla, Ge-
tulio T. Hashimoto, Luiz Roberto Salgado, Domingos A. Malerbi Renisa Oda e
Jonas Sancowschi.

227 ESTATURA NORMAL EM PANHIPOPITUITARISMO PRÉPUBERAL NÃO TRATADO
COM HORMÔNIO DE CRESCIMENTO
Marcelo Cidade Batista, Berenice B. de Mendonça, Walter Bloise, Ivo J. P.
Arnhold, Neusa M. A. Abelin, Sandra M. Villares, Tânia Cecílio Silva, Sandra
Célia G. F. Cabelho, Willian Nicolau e Emílio Mattar.

PLENÁRIO E

TEMAS LIVRES

HIPOTÁLAMO

Presidente: Romolo Sandrini Neto (PR)

N." do
Trabalho T Í T U L O

228 D-LEUCINA-6-LHR ETILAMIDA EM PACIENTES COM PANHIPOPITUITARISMO
IDIOPÁTICO FAMILIAR (PHIF)
Sergio Pereira de Almeida Toledo, Mirta Knoepfelmacher, Emílio Mattar e Lício
Marques de Assis.
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229 SÍNDROMES PROLACTINO-DEPENDENTES — ESTUDO CLÍNICO E LABORATORIAL.
REVISÃO DE 90 CASOS
Manuel Herminio de Aguiar Oliveira, Antonio Fernando Vieira de Souza. Luiz
Herminio de Aguiar Oliveira e Rossana Maria Canino Pereira.

230 HIPERPROLACTINEMIA: EXPERIÊNCIA COM 109 CASOS
Suzete Iara Santos Matos, Amélio Fernando de Godoy Matos, Paulo Mario
Fernandes Oliveira. Ricardo Ferreira Vivacqua, Célia Regina P. Lopes e Luiz
Cesar Póvoa.

231 HIPERPROLACTINEMIA (HIPRL): ASPECTOS CLÍNICOS E ETIOPATOGÊNICOS.
EXPERIÊNCIA COM 131 PACIENTES
Marcello Delano Bronstein, Cibele Souza Cardim e Raul Marino Jr.

232 RESISTÊNCIA DA HIPERPROLACTINEMIA (HPRL) TUMORAL PITUITARIA (PRloma)
A AÇÃO DA BROMOCRIPTINA (BOR)
Getulio Testsuo Hashimoto, Bernardo Liberman, Mareia Nery, Jayme Goldman,
Antonio C. Kairalla e Domingos A. Malerbi.

233 AÇÃO DE PIRIBEDIL SOBRE A SECREÇAO DE PROLACTINA
Makíko Kubota, Amanda A. Musacchio, Célia Regina Pierantoni, Luiz Cesar Póvoa.
Doris Rosenthal e Álvaro Machado Filho.

234 FISTULA LIOUÓRICA PÓS USO TERAPÊUTICO DA BROMOERGOCRIPTINA (BEC)
Amilton Carlos Samaha de Faria, Rose May Maranhão Pinto Alcantara Nogueira,
Luzia Helena Santos Bernardo, Paulo Roberto Requejo e Paulo Niemeyer Soares
Filho.

235 EFEITOS DA ADMINISTRAÇÃO AGUDA DE METOCLOPRAMIDA E HORMÔNIO
UBERADOR DE TIREOTROFINA (TRH) SOBRE OS NÍVEIS PLASMATICOS DE
PROLACTINA EM HOMENS COM A FORMA CRÔNICA DA DOENÇA DE CHAGAS
Margaret dos Santos Medeiros, Ayrton Custódio Moreira e Nassim lazigi.

236 SECREÇAO BASAL DE PROLACTINA (FLUTUAÇÕES EPISÓDICAS E RITMO CIR-
CADIANO) EM HOMENS COM A FORMA CRÔNICA DA DOENÇA DE CHAGAS
Margaret dos Santos Medeiros, Ayrton Custódio Moreira e Nassim lazigi.

237 HIPOFISITE EM UM PACIENTE COM SÍNDROME DE KLINEFELTER E DOENÇA
MISTA DO COLAGENO
Helena Schmid, Ingrid P. Dick, Angela Jacob, Maria Amélia Eschiletti, Rogério
Friedman e Jorge Liuz Gross.

238 GALACTORRÉIA POR HIPOFISITE LINFOCITARIA: APRESENTAÇÃO DE UM CASO
Carmem L. P. Lancellotti, Pedro H. S. Corrêa e Antonio C. Bianco.

239 HIPERPROLACTINEMIA POR META ST ASE DE CARCINOMA FOLICULAR DA Tl-
REÓIDE PARA SELA TÚRCICA (HIPÓFISE)
Miguel Nasser Hissa e Renan Magalhães Montenegro.

239-A CEFALÉIA CRÔNICA DECORRENTE E DISFUNÇAO HIPOTALAMO — HIPÓFISE
OVARIANA
Yara Roesch Grazia, Iracema Gonçalves, Liege Vetoratto, Elisa Munhós Santos,
Gitania Goulart de Moraes e Elizabete Pernau e Giuseppe Repetto.
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PLENÁRIO F

TEMAS LIVRES

PARATIREÓIDE E TIREOIDE

Presidente: leda Verreschi (SP)

N.°do
Trabalho T I T U L O

240 OSTEGWALACIA POR ALUMÍNIO EM PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA RENAL
CRÔNICA
Pedro Henrique Silveira Correia, Elias David Neto, Maria Odette Ribeiro Leite
e Aurélio Borelli.

241 HIPERTENSÃO MINERALOCORTICOIDE ASSOCIADA A RAQUITISMO. UMA NOVA
DOENÇA
Marcelo Cidade Batista, Berenice 3. de Mendonça, Walter Bloise, Ivo J. P.
Arnhold, Antonio Rocha, Cláudio Kater e Emílio Mattar.

242 AVALIAÇÃO DO ETIDRONATO DISSÓDICO NO TRATAMENTO DA DOENÇA DE
PAGET (DP)
Maria Tereza Moreira Nunes e Thomaz Cruz.

243 TRATAMENTO DO HIPOPARATIREOIDISMO PELO CALCITRIOL
Mônica de Paula Jung, Wagner J. Garcia e Maurício Barbosa Lima.

244 UMA RELAÇÃO DO SISTEMA HLA COM A SÍNDROME DA DEFICIÊNCIA EN-
DÓCRINA POLIGLANDULAR DO TIPO I. ESTUDO DE UMA FAMÍLIA COM TRÊS
MEMBROS AFETADOS
José Augusto Sisson de Castro, Themis Zelmanovitz, Walter Zelmanovitz e
Elenice Salles Kraemer.

245 CANCER TIREÓIDEANO ASSOCIADO A MOLÉSTIA DE GRAVES
Roberto Souza Camargo, Chady Satt Farah, Grigna Carvalho, José Carlos Rosa,
José Carlos Belini, Erivelto Martinho Volpi e Rubens Schmidt Werner.

246 HIPERTIREOIDISMO EM CARCINOMA DE TIREOIDE
Fábio Cupertino Morínigo, Ronaldo Martins, Ingeborg \ Laun, Daltro Ibiapina de
Oliveira e Lúcia Kakus.

247 CARCINOMA DE CISTO TIROGLOSSO
Jorge Ralf Brust, Jefferson Vilasboas de Andrade, Leonardo Bastos Tostes, Leo-
nidas Di Piero Novaes e Rogério Francisco Corrêa de Oliveira.

248 ACOMETIMENTO FAMILIAR DA ASSOCIAÇÃO DE CARCINOMA MEDULAR DE
TIREOIDE E FEOCROMOCITOMA
Jodélia Lima Martins Henriques, Bernardino Correia de Oliveira, Aroldo Antunes
Guimarães e Humberto da Silva Peixoto.

249 TIREOIDECTOMIA: ESTUDO RETROSPECTIVO DE 463 CASOS
Milton S. Zuckermann, Marcelo Henrique Kuhn e Alceu Kníjnik.
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16:00 às 16:50 horas — CONFERÊNCIA — Plenário A

Waldemar Ladosky (PE)
— "Mecanismos centrais do controle da ovulação"

Presidente: José Mario Mafra (AL)

16:50 às 17:00 horas — INTERVALO

17:00 às 17:50 horas

CURSOS II: "Diabete Mélito" e III: Radioimunoensaio e Radioreceptores"

4." aula — CURSO II — Plenário B
Professor: Edgard D'Avila Niclewicz (PR)

— "A criança diabética"

4." aula — CURSO III — Plenário C
Professor: Ewaldo Mario Kuhlmann Russo (SP)

— "Radioimunoensaio de hormônios livres"

17:50 às 18:50 horas — CONFERÊNCIA — Plenário A

E. Martin Spencer (USA)
— "Pesquisa Básica em Somatomedinas"

Presidente: Bernardo Léo Wajchenberg (SP)

19:00 horas — ENCERRAMENTO
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PROGRAMA SOCIAL DO XVI CONGRESSO BRASILEIRO DE
ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA

Dia 27 de outubro — Sábado

20:30 horas

Hotel Laje de Pedra

Sessão Solene de Abertura, no Plenário A
Após, será servido um coquetel aos congressistas, na Sala da Lareira.
Os ônibus sairão dos hotéis Serra Azul e Serrano, às 19:45 horas e do Hotel Charrua
às 20:00 horas.

Dia 28 de outubro — Domingo

70:00 horas (somente para acompanhantes)

Passeio pelas cidades de Gramado e Canela, visitando os pontos de atração turística,
incluindo desfile de modas da Malharia Anne Rose e café colonial.
Os ônibus sairão do Hotel Laje de Pedra. As pessoas que estiverem hospedadas em
outros hotéis deverão vir para o Laje de Pedra com os ônibus que saem dos Hotéis
Serra Azul, Serrano e Charrua, para trazer os congressistas (saídas às 07:15 e às 08:15
horas).

27:00 horas

Pavilhão da Paróquia São Pedro, em Gramado
Noite Gaúcha, com comidas típicas e apresentação do conjunto de cultura nativa "Os
Muuripás".
Os ônibus sairão dos Hotéis Laje de Pedra e Charrua às 20:15 horas e dos Hotéis Serra
Azul e Serrano às 20:45 horas.

Dia 29 de outubro — Segunda-feira

09:00 horas (somente para acompanhantes)

Passeio e compras na cidade de Novo Hamburgo
Os ônibus sairão do Hotel Laje de Pedra. As pessoas que estiverem hospedadas em outros
hotéis deverão vir para o Laje de Pedra com os ônibus que saem dos Hotéis Serra
Azul, Serrano e Charrua, para trazer os congressistas (saídas às 07:15 e às 08:15 horas).

Dia 30 de outubro — Terça-feira

Para acompanhantes:
Dia livre para aproveitar as opções de lazer das cidades de Gramado e Canela e para
compras.

27:00 horas

Salão de Festas do Hotel Serrano
Jantar dançante de confraternização, por adesão.
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Inscrições na Central de Informações, ao preço de Cr$ 20.000,00 por pessoa, incluindo
bebida.
Os ônibus sairão dos hotéis Laje de Pedra e Charrua às 20:15 horas e do Hotel Serra
Azul às 20:45 horas.

Dia 31 de outubro — Quarta-feira

08:00 horas

Passeio à cidade de Caxias do Sul, com visita à Malharia Celli, à Metalúrgica Abramo
Eberle e ao Castelo Chateau Lacave.
Os ônibus sairão do Hotel Laje de Pedra. As pessoas que estiverem hospedadas em outros
hotéis deverão vir para o Laje de Pedra com os ônibus que saem dos Hotéis Serra Azul,
Serrano e Charrua, para trazer os congressistas (saídas às 07:15 e às 08:15 horas).
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Os resumos dos Temas Livres apresentados

foram transcritos dos originais enviados

pelos respectivos autores, tendo sido respei-

tadas a redação e a ortografia dos mesmos.
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en

ORDEM DE APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS POR SALA

DIA 28/10 — DOMINGO DIA 29/10 — SEGUNDA-FEIRA DIA 30/10 — TERÇA-FEIRA DIA 31/10 — QUARTA-FEIRA
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DIA 28 DE OUTUBRO — Domingo

PLENÁRIO A — 14:00 às 16:00 horas

Assunto: ADRENAL

0 0 1 . RECEPTORES DE GLICOCORTICÓIDES EM LEUCÓCITOS MONUCLEARES
CIRCULANTES EM INDIVÍDUOS NORMAIS E COM HIPO E HIPERCORTISOLISMO

Autores: Fernando Prestes Cesar — Maria Mitzi Brentani — Vilma Regina Martins
e Bernardo Léo Wajchenberg.

Unidade de Diabetes e Adrenal, Hosp. das Clínicas e Laboratório de Oncologia
Experimental da FMUSP.

Os receptores de glicocorticóides (CR) em leucócitos mononucleares (MNL) foram
obtidos do sangue periférico de homens e mulheres adultos normais bem como com
disfunção adrenocortical. As mulheres normais foram estudadas na fase folicular e lútea
do ciclo menstrual. Avaliaram-se também 4 pacientes portadores de moléstia de Addison,
dois dos quais com reposição de glicocorticóides (GC) a longo prazo e 7 pacientes com
síndrome de Cushing. Em um estudo comparativo, 3 invidíduos normais foram analisados
antes e após 17 dias de tratamento com 2 GCs sintéticos, prednisona (Pd) e um derivado
oxazolínico da prednisolona, deflazacort (DFI). Os MNL foram obtidos por gradiente de
Ficoll-Hypaque. Usamos um ensaio de competição em célula total, empregando 3H.-dexa-
metasona em concentrações crescentes na presença e ausência de dexametasona não mar-
cada. Os MNL de indivíduos normais (10 homens e 6 mulheres) apresentaram 4.529 ±
1.532 (média ± SD) sítios/célula e uma constante de dissociação (Kd) de 9,5 ± 2,3 nM.
Não houve diferença nas duas fases do ciclo menstrual. Nos pacientes com síndrome
de Cushing houve uma grande variação no número de GR (2.979 a 7.555 sítios/célula)
sem diferença significativa em relação aos controles normais. Entretanto o Kd nos pa-
cientes com Cushing foi maior do que nos normais (t = 6,29; 10,05 =2,14). Os 4 pa-
cientes com doença de Cushing apresentaram níveis de GR significativamente menores
(2.979 a 4.496 sítios/célula) do que nos 3 com hipercortisolismo devido a adenoma ou
carcinoma adrenal (6.919 a 7.555 sítios/célula — t = 7,69; 10,05 = 2,57). Nos pacientes
com Doença de Addison os valores de GR encontram-se abaixo da média normal, porém
as afinidades foram semelhantes sendo que nos tratados os parâmetros foram semelhantes
aos normais. O tratamento com Pd em indivíduos normais não mudou os parâmetros de
ligação ao receptor em MNL, mas, com o uso de DFI houve um decréscimo de 28 a 58%
nos sítios iigantes de GC.

Os autores concluem que os GCs exercem algum efeito regulatório em seus recep-
tores, havendo um aumento progressivo da moléstia de Addison para o hipercortisolismo
tumoral.

002 . COMPARAÇÃO DOS EFEITOS SUBAGUDOS DE UM NOVO GLICOCORTICÓIDES
(GC), DEFLAZACORT (DFI) E DA PREDNISONA (Pd) SOBRE O EIXO
HIPOTÁLAMO-HIPÓFISE-ADRENAL (HPA) EM INDIVÍDUOS NORMAIS

Autores: Fernando Prestes Cesar — Bernardo Léo Wajchenberg — Walter
Luthold — Helena Okada e Vânia C. Borghi.

Unidade de Diabetes e Adrenal, Hospital de Clínicas FMUSP e Instituto de Pesquisas
Energéticas e Nucleares — São Paulo

Realizamos um estudo duplo-cego em 12 indivíduos normais, divididos em 2 grupos
de 6: o grupo A iniciou com Pd (20 mg/dia) e o grupo B com DFI (24 mg/dia) corres-
pondendo a doses farmacológicas anti-inflamatórias equipotentes. Os glicocorticóides fo-
ram usados por 12 a 24 dias, com intervalos de 20 a 45 dias sem tratamento, para
eliminar os possíveis efeitos do GC previamente usado. Para se avaliarem as alterações
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que ocorrem no eixo HPA após o uso supressivo destes GCs realizamos os seguintes testes,
de maneira randomizada, medindo-se o cortisol (F) plasma tico: rítmocircadiano de F,
hipoglicemia insulínica (ITT), estímulo com vasopressina (LVP) e B1--4 ACTH. Apesar do
bloqueio intenso do F basal com DFI, houve manutenção do ritmo nictemeral com queda
significativa de F às 24 hs. A resposta relativa percentual máxima (A % = pico-basal/
basal x 100) foi mais elevada e normal em relação aos controles respectivamente no ITT
e LVP. No estímulo com ACTH os valores A % foram maiores com DFI do que nos
controles; os dados sugerem que as respostas aos estímulos foram apropriadas ao nível
do F basal, sendo o eixo HPA restabelecido a nível mais baixo. Após Pd, o padrão de
resposta foi diferente, embora os níveis basais de F fossem mais elevados do que após
DFI: perda da ritmicidade, ausência de resposta ao ITT, LVP e ACTH, sugerindo que um
fator limitante da resposta do eixo HPA estava na menor responsividade do cortex em
produzir F, independente dos efeitos em tecidos sensíveis ao GC no sistema nervoso
central inclusive a pituitária.

003. DINÂMICA DE SECREÇAO DO CORTISOL PLASMÁTICO E SALIVAR EM
PACIENTES RENAIS CRÔNICOS EM PROGRAMA DE HEMODIÁLISE

Autores: Cláudio E. Kater — Carlos E. Machado — José Gilberto H. Vieira —
Sérgio A. Draibe e Antonio R. Chacra.

Disciplina de Endocrinologia — Dep. Medicina — Escola Paulista de Medicina
Rua Botucatu, 740 — Cx. Postal 20266 — São Paulo — SP

Cortisol, o principal glicocorticóide produzido pelo córtex adrenal, é metabolizado
perifericamente pela redução do anel "A" e dos grupamentos cetônicos das posições
C-3 e C-20 de sua molécula, resultando em dihidro e tetrahidrocortisol e cortóis. A excre-
ção urinaria desses produtos é facilitada pela conjugação hepática com glicuronatos e
sulfatos.

Na insuficiência renal crônica (IRC) esses conjugados elevam-se consideravelmente
em circulação, e podem interferir na determinação do cortisol, prejudicando a avaliação
do eixo hipófise-adrenocortical. Em adição, distúrbios na supressão do ACTH e na reserva
de cortisol tem sido relatados na IRC. Em 18 pacientes com IRC terminal (13 M/5 F;
15 a 50 anos; 7 Creatinina plasmática = 12,6 mg/dl) em programa de hemodiálise (12
h/semana, sistema "COIL" 1 m-) entre 2 e 60 meses, administramos Dexametasona
(DEXA-1 mg VO às 23:30 h., n = 10) ou ACTH ("CORTROSINA" 250 ng EV, em bolus,
n = 12) para a avaliação da dinâmica de secreção do cortisol. Com exceção de 6 pa-
cientes que receberam ACTH imediatamente após-diálise, todos os outros foram estu-
dados no maior período interdialítico (± 66 h.), imediatamente antes da diálise. Cinco
pacientes eram hipertensos, controlados com alfametildopa e/ou propranolol. Nenhum
paciente estava em uso de glicocorticóides ou espironolactona. Cortisol foi dosado no
plasma e na saliva (expressando a fração livre), 8 e 12 h. após DEXA e, 0' e 60' após
ACTH, por um ÇJ| empregando um anticorpo específico que tem reatividade cruzada
desprezível com outros esteróides. As amostras foram dosadas: 1) sem preparo prévio
(método direto), 2) após extração com Diclorometano, 3) após hidrólise com suco de
Hélix pomatia e 4) após + 3. Os resultados abaixo (7 ± EP) foram os obtidos após
extração, constatada sua maior exatidão quando comparado aos demais métodos.

APÓS DIÁLISE
CONDIÇÃO: BASAL 8h. PÓS-DEXA 12h. PÓS-DEXA 0'BASAL 60'PÓS-ACTH 0'BASAL 60'PÔS-ACTH
HORÁRIO: 7:30h 7:30h 12:3Oh 11:30h 12:30h 11:30h 12:30h

n=5 n = 10 n=5 n=6 n=6 n=6 n=6

PLASMA (^g/dl) 17,3+1,8 2,1±0,6 1,4±0,9 11,5±2,6 28,0±2,9 13,5±1,1 29,8±1,7
SALIVA (ng/dl) 2831:116 63±1S 61 ±23 243±79 1212±89 356±46 1402±212
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Os valores basais de cortisol (às 7:30h e 11:30h) não diferiram dos valores previa-
mente obtidos em indivíduos normais; a resposta à supressão foi normal (após 8h) e
pouco mais acentuada 12 h. após DEXA; a resposta ao estímulo com ACTH foi normal
tanto antes como após diálise. Em conclusão, a secreção do cortisol na IRC em hemo-
diálise é normal, quando avaliada por um método (extração) que permite a eliminação
de conjugados e outros metabólitos que possam potencialmente interferir em sua do-
sagem.

004. ANALISE DE CONTRASTE PARA AVALIAÇÃO DO RiTMO CIRCADIANO DE
CORTISOL (F) EM INDIVÍDUOS NORMAIS E O PAPEL DAS REFEIÇÕES

Autores: Jayme Goldman — Bernardo Léo Wajchenberg — Bernardo Liberman e
Mareia Ncry.

Unidade de Diabetes e Adrenal, Hospital das Clínicas da FMUSP — São Paulo

6 indivíduos normais, sexo masc, 19 a 33 a., 56 a 71 kg, foram submetidos a coleta
contínua de sangue através uma veia anticubital por meio de uma bomba portátil de
sucção contínua acoplada a um cateter não trombogênico. Amostras foram coletadas em
períodos de 30min. por 24 horas (48 amostras), mantendo os indivíduos atividade física
e ingestão alimentar habitual.

F foi medido em um único ensaio (CV = 5%). Os dados foram submetidos a análise
matemática para definir ritmicídade: 1) média ± DP das amostras nas 24 horas: 7,64±4,8
|tg/dl (intervalo: 0,32 a 24,8ng/dl) — os valores mais elevados estavam entre 5 e 9 h e
os mais baixos entre 18 e 3 h. Em 3 pacientes: ocorreu um pico entre 12 e 13 h e 17
e 18:30 h (almoço e jantar). 2) Meia-vida aparente para os valores médios (10 medidas,
variando de 69 a 290 min. com média ± DP de 200+68 min.). 3) Teste não pararnétrico
de Kolmogorov-Smirnov, considerando que a distribuição dos dados não era normal.
O teste de Friedman (Q2 = 194,836) mostrou haver concordância de valores obtidos nos
diversos tempos e pacientes. 4) A suavização (3X) das médias dos valores de 30min.
mostrou persistência dos picos alimentares. 5) A análise dos contrastes das médias dr
intervalos de 4 horas permitiu definir a ritmicidade de F pela rejeição da hipótese nula.

Conclusão: Os autores mostraram a aplicação de uma análise matemática apro-
priada para estudo de ritmicidade de um hormônio circulante, o F, e o papel das refeições.

T . 005. VARIAÇÕES ULTRADIANA E CIRCADIANA DA SECREÇÁO DE CORTISOL
NA DOENÇA DE CHAGAS CRÔNICA

Autores: Ayrton Custodio Moreira e Margaret dos Santos Medeiros.

Disciplina de Endocrinologia — Dep. de Clínica Médica - FMRPUSP
Hospital das Clínicas - 6.° andar - Sala 649 - Campus USP — Ribeirão Preto — SP

Estudou-se a secreção basal de cortisol em 8 indivíduos normais N) (7 h e 1 m) de
24 a 54 anos e 10 homens chagásicos crônicos (Ch) de 27 a 52 anos. Colheram-se 12
amostras de sangue com intervalo de 15 minutos (secreção episódica) e 7 amostras com
intervalo de 4 horas (ritmo circadiano: 8, 12, 16, 20, 24, 4 e 8 h) que foram dosadas
por RIE. O erro intra-ensaio médio foi de 4,6%.

Jfõ estudo da secreção basal, observou-se que os níveis de cortisol apresentam va-
riações amplas tanto nos controles (CV: 22,4—52,0%) como nos chagásicos (CV:
15,1—45,4%), superiores ao erro intra-ensaio médio, caracterizando nos 2 grupos se-
creçôes episódicas. A média dos valores médios individuais de cortisol foi semelhante
(N = 8,8 ±2,5 e Ch = 8,3±1,7 fig/dl), entretanto os valores individuais dos chagásicos
apresentaram maior dispersão acima e abaixo do P,2,s e PST,B controles, atingindo a moda
de 50% de valores fora dessa faixa.
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O ritmo circadiano de cortisol foi observado em todos os indivíduos de ambos os
grupos com níveis mais elevados às 4 h e 8 h (N = 8,2 e 7,6 ng) e menores às 16 h
(N = 3,6 ng), 20 h (N = 2,6 >ig) e 24 h (N = 3,9 ng).

Entretanto, evidenciou-se maior dispersão dos valores individuais dos chagásicos em
relação ao Pis,s—Ps7,s controles, sendo mais acentuada às 20 h, quando 60% dos cha-
gásicos tinham cortisol plasmático acima do P*-,r. controle (3,0 i ig/dl). Esta alteração da
secreção circadiana de cortisol confirma resultados anteriores usando-se outra metodologia.
Demonstramos também originalmente variações ultradianas episódicas do cortisol alteradas
nos chagásicos crônicos.

No conjunto, atribuem-se tais resultados à desnervação do hipotálamo e do restante
do SNC na doença de Chagas crônica.

Apoio CNPq, CAPES, HCFMRP.

006 NÍVEIS DE ACTH PLASMÁTICO EM INDIVÍDUOS NORMAIS E COM
DOENÇAS HIPOFISÁRIAS E ADRENAIS

Autores: Ayrton Custódio Moreira — José Moacir T. Veríssimo — Milton Cesar
Foss e Nassim lazigi.

Endocrinologia, Dep. de Clínica Médica — FMRPUSP
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto — USP — Ribeirão Preto — SP

A dosagem basal do ACTH plasmático, por radioimunoensaio padronizado em nosso
laboratório (eficiência de extração = 50,7%, sensibilidade média = 7,7 pg/ml ; CV intra-
ensaio = 6,5%), foi feita entre 900 e 1100 horas em indivíduos normais (n = 18) e pa-
cientes (n = 36) com doença de Cushing ativa, curada por cir. transesfenoidal ou adre-
nalectomia, síndrome de Cushing, d. Addison; hiperplasia cong. adrenal (CAH) e hipo-
pituitarismo, através de colheita única em todos ou seriadas (cada 15 min. durante 90 min.)
em 5 normais e 14 doentes. Os resultados foram:

INDIVÍDUOS

Normais
D. Cushing

ativa
curada
adrenôlectomia

S. Cushing
Addison
CAH
Hipopituitarismo

N.°
18

6
4
3
2

10
2
9

N.° DE
AMOSTRAS

75

103
8

14
15
53
2
9

X

16,1

85,5
30,0

737,7
< 4,4
1448,1

70
11,5

ACTH

± SE

± 8,0

± 54,8
± 13,1
± 272

± 1428
e

± 4,4

PLASMÁTICO

MEDIANA

14,8

77,0
25,4

768,5
< 4,4
800,0
78,0
10,8

pg/ml

Ps -

6,9 -

21,1 -
11,0 -

390,0 —
< 3,5 -
189 —

(isoladas)
< 7 , 6 -

- P«

- 37,2

- 210,0
- 39,2
- 1000,0
• 5,3
• 4264,0

. 17,1

No estudo seriado a secreção basal mostrou-se pulsátil, com variações amplas tanto
nos normais (CV = 25,0%) como na d. Addison (CV = 24,7%) e principalmente na d. de
Cushing (CV = 43,3%). No conjunto concluímos que a dosagem basal do ACTH no
plasma é de grande valia na diferenciação entre doença e síndrome de Cushing e entre
insuficiência adrenal primária e secundária, sendo entretanto de valor limitado na dife-
renciação entre normais e doença de Cushing ou hipopituitarismo, seja pela superposição
de faixas ou pela secreção pulsátil, que limita o significado de uma única dosagem.

Apoio CNPq e HCFMRP
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007. EFEITOS DA INFUSÃO DE NALOXONE SOBRE A SECREÇÃO DE
LH E ACTH NAS DOENÇAS DE CUSHING E ADDISON

Autores: Ayrton Custódio Moreira — Milton Cesar Foss — Nassim lazigi e
José Moadr T. Veríssimo.

Endocrinologia — Dep. de Clínica Médica — EMRPUSP
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto — USP — Ribeirão Preto — SP

A secreção de endorfinas é aumentada na doença de Cushing e principalmente na
doença de Addison. Com o objetivo de estudar as interações neuroendócrinas das en-
dorfinas sobre a secreção de LH e ACTH, infundiu-se Naloxone (bloqueador opiá-
ceo — 0,8 mg/h/90 m) em 6 pacientes com doença de Addison (5 H e i M, 14 a 61
anos) e 6 com doença de Cushing (4 H e 2 M, 12 a 36 anos) e 4 controle normais
(3 H e 1 M). Colheitas seriadas de sangue cada 15 minutos durante 6 horas, para LH e
cortisol (n = 23 amostras) e de -90 a +90 min. também para ACTH (n = 13). Na doença
de Cushing e nos controles repetiu-se o teste com infusão de salina. LH, cortisol e
ACTH dosados por RIL padronizados em nosso laboratório.

Na doença de Addison os níveis basais pulsáteis médios de ACTH (191 a 3854
pg/ml) não se modificaram com o naloxone (219 a 4344 pg/ml), que também não
alterou a secreção pulsátil de LH. Na doença de Cushing os níveis de ACTH basais
foram pulsáteis, com médias pré-infusão de 57 a 127 pg/ml, não se alterando com o
naloxone (44 a 183 pg/ml). Os 2 pacientes em início da puberdade não tiveram mu-
danças na secreção basJ de LH (médias de 10 ng/ml), ao passo que 3 dos 4 adultos
com doença de Cushing tiveram elevação dos níveis médios LH durante o naloxone,
sejam comparados com os pré-infusão ou com a salina, quando tinham níveis plasmáticos
equivalentes de Testo, E» ou Progesterona.

No conjunto concluímos que a infusão do naloxone, na dose e tempo utilizados
neste experimento, não modifica os níveis de ACTH nestas duas doenças. Entretanto os
resultados preliminares sugerem que a droga tenderia a modificar a secreção pulsátil de
LH, nos pacientes adultos com a doença de Cushing.

Apoio CNPq

008 . MONTAGEM E PADRONIZAÇÃO DOS MÉTODOS DE EXTRAÇÃO
E RADIOIMUNOENSAIO DO ACTH PLASMÁTICO

Autores: Ayrton Custódio Moreira — Edna Aparecida Barizon e
José Roberto da Silva.

Disciplina de Endocrinologia, Departamento de Clínica Médica — FMRP — USP
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto — USP — Ribeirão Preto — SP

O radioimunoensaio (RIE) do ACTH plasmático requer extração prévia da amostra
para reduzir interferências inespecíficas. A extração com ácido silícico foi estudada uti-
lizando-se dois métodos diferentes, com o ACTH-125! (hot) e com o hormônio padrão
(cold) em plasma de hipopituitarismo, seguida de lavagens com H2O e HCi com pos-
terior deabsorção com diferentes proporções de acetona e HCI 0,1 N. Os resultados
mostraram que a maior parcela de perda no processo ocorre na fase de absorção
(24,0%) a seguir da deabsorção (12,0%) e pouco nas lavagens com HSO e HCI 3 N
(4,0%). A recuperação final foi de 56,0% (hot) e 55,0% (cold), e em 17 ensaios (cold)
foi em média 60,7% (range 49-88%). O coeficiente de variação intra-extração foi de
5,9%. O ácido silícico ativado (Rib. Preto) teve eficiência semelhante ao obtido de D.T.
Krieger (New York) e superior ao Talco (43,0%) quando testados simultaneamente em
nosso laboratório.

No RIE propriamente dito foi estudado o título do anti-ACTH-NIH (mid. portion-
-39 e ACTH1—24) e condições de incubação, em equilíbrio e não equilíbrio (22,

39, 46 e 67 horas). O ACTH-126I obtido pelo método da Cloramina — T e purificação
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com ácido silícico, teve duração média de 17 dias. A precipitação foi feita com ami-
gamaglobulina de coelho (soro de cabra). Em cada ensaio fizemos 2 curvas-padrões
extraídas e 1 curva em tampão, não extraída. Em 22 RIE em não equilíbrio (67 h) a
sensibilidade média foi de 3,3 pg/tubo, que eqüivale a 7,7 pg/ml de plasma. Os erros
intra-ensaio e entre-ensaios foram 6,5 e 18,5%. O Blank foi em média 2,5% do total.
Extratos de plasma de doença de Addison demonstraram paralelismo com as curvas
padrões, e diferentes volumes de extrato de plasma de hipopituitarismo não midificaram
o Blank ou o zero (B/Bo = 1,0), o que no conjunto indicam ausência de interferências
inespecíficas dos extratos ensaiados no RIE. A replicação de 18 plasmas (13 a 4260
pg/ml) em diferentes ensaios mostrou coeficiente de correlação r = 0,99 (p < 0,05).

Apoio CNPq e HCFMRP

RESPOSTA DO CORTISOL, ALDOSTERONA, DESOXICORTICOSTERONA (DOC),
18-OHDOC, CORTICO8TERONA (B) E 18-OHB A MANOBRAS DE ESTÍMULO
E SUPRESSÃO EM INDIVÍDUOS NORMAIS

Autores: Cláudio E. Kator — Edward G. Bfglleri e Morris Schambelm.

Disciplina de Endocrinologia — Dep. Medicina — Escola Paulista de Medicina
Rua Botucatu, 740 — Cx. Postal 20266 — São Paulo — SP

Cortisol (F) e aldosterona (A) são produzidos respectivamente nas zonas fasciculada
(ZF) e glomerulosa (ZC) do córtex adrenal. 18-OHDOC origina-se predominantemente
na ZF enquanto 18-OHB na ZC. DOC e B, precursores comuns em ambas as vias de
síntese, são produzidos fundamentalmente na ZF. Angiotensina e K* regulam exclusiva-
mente a produção da ZC enquanto ACTH estimula tanto ZF como ZC. Para quantificar
e padronizar as respostas normais destes esteróides a várias manobras utilizamos 4
testes de estímulo: [1] Angiotensina III (Alll), 10 ng/kg/min. por 30 min.; n = 12),
[2] Cortrosina (ACTH, 250u,g EV bolus; n = 16), [3] Dieta hipossódica (± NaCI, < 20
mEq/d. por 4 dias, n = 9) e [4] Estímulo postural (Post, 2-4hs em pé, n = 14) e 2
testes de supressão, [5] Dieta hipersódica (f NaCI, 240 mEq/d por 4 dias, n = 6) e
[6] Dexametasona (DEXA, 2 mg/d por 2 dias, n = 14) em 41 indivíduos normais (18 F/23 M,
15 a 64 anos) equilibrados em dieta metabólica constante (120 mEq Na e 50-70 mEq
K/d). Todos os esteróides foram dosados por RIE específicos após extração, separação e
derivatização (X ± EP, u.g/dl para F, ng/dl para os demais, ng/ml/h para renina-APR).
l*p < 0,005].

BASAL
POST
4 NaCI
AMI
ACTH
DEXA
• NaCI

A
8.1 ±0.4

22.2+2.2*
23.3 ± 2 . 1 *
24.7±2.3#

22.3±1JB*
3.8±0.5#

3.3±0.5*

18-OHS
23.7±1.4
48.5±4.8*
71.4±9.7
62.3±5.7*

1305±6.8*
5>5±0.7*

11.0±U*

18-OHS: A
3.1+0.2
2.3±0.1
3.0±0.2
2.5±0.1
6.2±0.4*
1.7±0.3*
3.8±0.8

P
11.2±0.6
7.8±0.7*

11.1+1.1
7.8±1.0*

25.2+1.4*
o.e±o.r

11.8+1.2

ooc
7.8±0.7
8.3±1.2
8.7±1.2
5.9±1.1

34.1 ±3.8'
4.2±0.6#

—

B
352±24
215±26*
563+129
28S±64

2894+226'
20±3*

—

18-OHDOC
6.8±0.5
4.3+0.6*

10.6+2.5
5.0±1.6

84.0±7.1*
0.9±0.2*

—

Affi
1.2±0.1
3.4±0.6*
3.9+0.4*
1.2±0.4
0.9+0.2
1.0±0.2
0.1 ±0.1*

POST, i NaCI e Alll, envolvidos na regulação da ZC, elevam apenas A e 18-OHB.
F, B, DOC e 18-OHDOC mantêm-9e inalterados ou até diminuem como resultado do
ritmo circadiano do ACTH. Cortrosina estimula prontamente todos os esteróides da ZF
e ZC, inclusive A e 18-OHB. fNaCI reduz significativamente apenas A e 18-OHB,
enquanto DEXA suprime todos os esteróides. Em conclusão: F, B, DOC e 18-OHDOC
respondem apenas a manobras de estímulo e supressão do ACTH, indicando sua origem
exclusiva (ou predominante) na ZF. 18-OHDOC é o mais sensível "marcador" da ZF.
A responde de maneira similar às manobras de estímulo e supressão tanto para ACTH
como para Angiotensina e é produzido exclusivamente na ZC. 18-OHB, único esteróide
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que acompanha as alterações de A na ZC, pode também originar-se na ZF como veri-
ficado pelas alterações da relação 18-OHB: A (eleva-se significativamente ACTH e re-
duz-se significativamente com DEXA).

0 1 0 . ESTUDO COMPARATIVO DA SECREÇÀO DO CORTISOL, 17OH PROGESTERONA
E ANDRÓGENOS ENTRE JOVENS E IDOSOS NORMAIS
APÓS ESTIMULO COM CORTROSINA (C)

Autores: Yvonne Lo Grandjean Thomsen — Berenice B. Mendonça — Valéria
Samuel Lando — Regina C 6. Cardia — Urbano Pasini — Willian
Nicotau e Emílio Mattar.

Endocrinologia e Ceriatria do HCFMUSP — Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar S/N.

Vinte e um idosos normais (I) M = 7, F = 1 4 (62 a 78 a.), 15 jovens normais (J) M = 7,
F = 8 (19 a 38 a.), tiveram seus valores hormonais de Cortisol (F), Androstenediona (A4),
DHEA, DHEAS, Testosterona (T) e 17OH Progesterona (17OHP), comparados no basal e
30', 60' após estímulo com C-O,25mgEV. As mulheres ()) foram estudadas na fase foli-
cular. Os resultados foram:

1
(F)

J
(F)

1
(M)

J
(M)

Banl

0.61
±0.54

0,34
±0,12

(NS)

0,75
±0,51

1,07
±0.20

17OHP (ng/ml)

Pico

2.05
±0.69

1.30
±0,51

(S)

1,75
±0,69

1.60
±0,45

Banl

0,71
±0,32

1.18
30.33

(NS)

1,01
±0.26

1.43
±0.15

Pico

1.35
±0,42

2,17
±0,96

(NS)

1.62
±0.42

2,39
±0.91

Baul

33,14
±11,46

40,07
±12,79

(NS)

458,0
±153,8

629,0
±154.6

T (ng/dl)

Pico

40,35
±12,09

48,71
±12.35

(NS)

415,1
±133,4

582,0
±82,1

Banl

2.17
±0,50

2,14
±0,S3

(NS)

1,97
±0,51

3,57
±0,22

DHEA
(ng/ml)

Pico

3,62
±1,71

7,52
±5,56

(S)

3,41
±0,83

9,43
±2,43

DHEAS
(ng/ml)

Banl

514,93
±262.83

1435,4
±919,72

(S)

818.64
±416.92

2492,43
±859.56

(NS) (NS) (S) (S) (S) (S) (S) (S) (S)

1
M+F

J
M+F

CORTI

Bani

15,87
+5,97

13,58
+6,82

SOL^g/dl)

Pico

3738
+ 3.59

35,55
+ 7,75

(NS) (NS)

(NS) = Não Significante

(S) = Significante

Resultado: O A4 e DHEAS basais foram menores nos I de ambos os sexos (S). Nos
M esta diferença também foi verificada para T e DHEA. Após C houve incremento maior
nos J de ambos os sexos para A4 DHEAS. Provavelmente nos M, pelo aumento de F,
verificou-se uma queda na T masculina (S). Não houve diferença nos níveis de '- tanto
para o basal como após C em ambos os sexos. A 17OHP foi maior nas mulheres I
após C. (S) o que poderia refletir um bloqueio adquirido na síntese dos esteróides,
visto que nas j este fato não foi verificado.
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DIA 28 DE OUTUBRO — Domingo

PLENÁRIO B — 14:00 às 16:00 horas

Assunto: GÔNODAS

OBTENÇÃO DE ANTISORO ANTI-TESTOSTERONA EM COELHOS

Autores: Berenice B. de Mendonça — Willian Nicolau — Regina Célia G. Cardia
Luis Bertuccelli Rlho — Vitor da Silva — Francisco Homero D'Abronzo
Edvaldo Eduardo Camargo e Emílio Mattar.

Laboratório de Radioimunoensaio — 1.a Clínica Médica — HCFMUSP
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar S/N.°

Os antisoros utilizados em nosso meio são quase sempre de origem estrangeira.
Apresentamos neste trabalho as características de antisoro anti-testosterona produzido
no Hospital das Clínicas (HC) da Universidade de São Paulo. Foram inoculados 2 coelhos
machos de raça Nova Zelândia, de 4 meses de idade com 200 ng antígeno (4-androsten
— 17 3 — ° 1 — 3 — c n e — 3 — CMO: BSA) diluído em 1ml de adjuvante de Freund.
Apenas na primeira inoculação foi utilizado adjuvante de Freund com BCC. As inocu-
lações foram realizadas por via subcutânea a cada 15 a 21 dias com colheita de sangue
no 13.° dia após inoculação. Comparamos o nosso antisoro com o do Radioassay La-
boratories Systems (RSL), California, USA, anteriormente utilizado em nosso laboratório.

Antissoro

HC
RSL

Título

1/3080
1/8000

Sensibilidade

2,9 pg/tubo
3,1 pg/tubo

DHT

69
15

Reação
A4—A

0,034
0,029

cruzada °i
DHFA L

<0,02
<0,01

'o

\r0 d id

<0,02
<0,02

Valores
Homens
n = 13

522±142
567±135

Normais
Mulheres
n = 13

37±13
38±15

Observamos que o antisoro HC apresenta sensibilidade e reação cruzada semelhante
ao antisoro RSL exceto em relação à DHT onde o antisoro HC apresenta maior reação
cruzada. Porém não houve interferência deste cruzamento nos valores normais já que
são superponíveis. A obtenção de antisoro anti-testosterona de boa qualidade mostrou-se
factível e a um preço menor que o antisoro importado ampliando assim a utilização
deste radioimunoensaio em nosso meio.

012. MÉTODO INDIRETO DE DETERMINAÇÃO DE TESTOSTERONA LIVRE
POR TÉCNICA DE MICROOIAUSE

Autores: leda T. N. Verreschl — Silvia R. R. Ribeiro e
José Gilberto Henrique» Vieira.

Disc, de Endocrinologia — Depto de Medicina — Escola Paulista de Medicina
Rua Botucatu, 740 — Caixa Postal 20266 — São Paulo — SP

Supõe-se que a fração plasmática de testosterona (T) biologicamente ativa é a que
não está ligada à proteína. A determinação da concentração de T livre portanto, deve
ser melhor parâmetro de androgenicidade do que os níveis de T total. Nós desenvol-
vemos um método que permite a determinação da fração de testosterona livre (TL)
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baseado em equilíbrio de dialise no plasma nãodiluído. Este procedimento laboratorial
foi desenhado tendo em vista a correção de fatores críticos do método como duração,
temperatura e diluição da amostra. O sistema é constituído de duas placas de material
resistente (Polivinil cloreto PVC) contendo uma câmara com capacidade para 1 ml na
qual há um orifício lateral que se liga à parede externa da placa. Antes de fechar o conjun-
to, é feito a separação das duas câmaras com membrana de celulose. Por intermédio do
orifício lateral injeta-se nos compartimentos, com agulha montada em seringa de precisão,
respectivamente 1 ml da amostra e 1 ml de Tampão Hepes contendo ± 5.000 cpm de
T tritiada. )Para estabelecer a validade do método levamos a efeito determinações em
duplicata, de TL em plasma de ratos adultos normais e adultos 30 dias após a castração,
em amostra cujo teor de T total havia sido previamente determinado. Igual procedimento
contendo plasma e tampão sem padrão radioativo foi tomado como Branco. As placas
foram ajustadas a um rotor de eixo horizontal e a diálise foi mantida por 18 h. a 30°C.
Respectivamente 200u.l da amostra e do tampão foram transferidos para frasco contendo
10 ml de líquido de cintilação e levados a cintilador líquido para medida da radioatividade.
A contagem do tampão expressa como porcentagem da radioatividade total forneceu um
índice de TL em cada amostra. Com os dados obtidos avaliamos os critérios de segu-
rança do ensaio. Apesar de trabalhoso o método pode ser montado por técnico treinado,
para até 6 amostras em duplicatas. Como o coeficiente de variação de determinações
foi de 4% (n = 30) e a acuracia depende diretamente da deterrr inação da T total, acha-
mos que o método pode ser de utilidade numa variedade de situações, em amostras
com níveis de T total conhecido e onde se queira calcular o teor de T biologicamente
ativa.

013. DIAGNÓSTICO DE DEFEITO DE SÍNTESE DE TESTOSTERONA IN VITRO

Autores: Berenice B. de Mendonça — Francisco Homero D'Abronzo — Walter
Bloise — Ivo J. P. Arnhold — Regina Célia G. Cardia — Valéria
Samuel Lando — Willian Nicolau e Emilio Mattar.

Laboratório de Radioimunoensaio — 1.a CM — Endocrinologia — HCFMUSP
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar S/N

Apresentamos micrométodo simplificado p ra diagnóstico de defeitos de síntese de
testosterona in vitro. Estudamos 4 pacientes portadores de intersexo, um paciente com
deficiência da 3 3—oi—dehidrogenase (3 3-7HSD), 2 pacientes pré-púberes e 1 pós-
púbere portadores de deficiência da 17 (3—hidroxiesteróides dehidrogenase.

Dois indivíduos foram utilizados como controle normal; um adulto portador de
olipoespermia idiopática, e uma criança pré-púbere portadora de duplicação de uretra.
Os indivíduos pré-púberes foram estudados sob estímulo de hCG.

Duas a 5 gramas de tecido testicular obtido por biópsia e conservado no gelo foi
cortado em pequenos fragmentos e incubados à 37°C com esteróide triciado. A reação
foi interrompida após 1 hora com solução etanol-acetona 1:1 seguida por centrifugação
por 15 min. e separação dos esteróides radioativos por cromatografia em placa de silica.

Tabela 1 — Deficiência da 17 p —HSD — Produção de T a partir de ' H — A4 —A

Paciente Idade (anos) %'T — A4 —A %»H — T

E
DNL
LNL
CONTROLE

15
4

11
10

88,4
96,0
99,8
68,0

4,7
0,6
0,1

26,0

— 67



Tabela 2 — Deficiência de 3 P — HSD — Produção de esteróides à partir de 'H-DHEA

Paciente Idade (anos) % *H — DHEA % Androstenediol % 8HT

ARV 18 13 70,6 5,9
CONTROLE 44 25 10,5 49,0

Todos os pacientes portadores de defeito de síntese apresentaram pequena pro-
duçio de testosterona in vitro, e na deficiência de 3 3 —HSD, houve acúmulo de an-
drostenediol caracterizando este defeito enzimático.

Concluímos que o método in vitro é um método simples e útil para diagnóstico
dos defeitos de síntese de testosterona.

. 014. CARACTERIZAÇÃO DO RECEPTOR ANDROGÊNICO EM CULTURA DE
' FIBR0BLA8T08 HUMANOS UTILIZANDO METILTRIENOLONA TRICIADA (MT)

Autoert: Ivo Jorge Prado Arnhold* — Sérgio Pereira de Almeida Toledo" e
EmiKo Mattar.

Endocrinologia do HCFMUSP e Lndocrinologia Pediátrica, Universidade da California —
San Francisco — Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar S/N

A embriogênese normal da genitá' d ""terna masculina depende da ligação da dihi-
drotestosterona (DHT) a um receptor anurogênico intracitoplasmático. Ausência, dimi-
nuição ou alteração estrutural deste receptor resulta em graus variáveis de ambigüidade
genital.

A partir de biópsias de pele de prepúcio de indivíduos normais obtivemos linhagens
de fibroblastos por técnicas de cultura de tecidos. Como traçador utilizamos a Metiltrie-
nolona triciada, um andrógeno sintetizado recentemente, que apresenta em relação à
DHT as vantagens de: 1) não se ligar à proteína transportadora de hormônios sexuais,
2) não ser significativamente metabolizado pela célula alvo e 3) possuir afinidade maior
pelo receptor androgêníco. Realizamos ensaios de incubaçào dos fibroblastos com a MT
a 37°C seguida de separação das frações livre e ligada às células para contagem da ra-
dioatividade.

Desenvolvemos um modelo matemático para, a partir destes valores, calcular o
número de sítios de ligação e a constante de dissociação.

Ensaios para determinação do tempo de associação revelaram ligação máxima após
30 a 45 minutos de incubação. 7 ensaios de incubação de linhagens celulares normais
com concentrações crescentes, de 0,05 a 10,00nM, de MT por 40 a 45 minutos de-
monstraram 6905 ± 1790 (média ± erro padrão) sítios de ligação por célula e uma
constante de dissociação (Kd) 0,192 ± 0.047nM. Ensaios paralelos com a mesma linha-
gem celular para comparação dos traçadores revelou número de receptores semelhante
(DHT 3710, MT 3754) e constante de dissociação ligeiramente menor, indicando maior
afinidade, para a MT (DHT 0,18, MT 0,13nM). Comparando focais da biópsia obtivemos
maior número de receptores em pele genital (3427) do que em pele periférica (ante-
braço — 838) com Kd semelhante.

Concluindo, montamos um método para a caracterização do receptor androgênico
em fibroblartos derivados de pele genital utilizando a MT e estabelecemos a faixa de
variação do número de sítios de ligação e constante de dissociação de indivíduos normais.

•FAPESP 81-1250/2 **CNPq 300.346/82

6o •""•



015. RADIOIMUNOENSAIO DE HORMÔNIO LUTEOTRÓFICO HUMANO (hLH):
AVALIAÇÃO DE REAGENTES PRODUZIDOS NO IPEN-CNEN/SP

Autores: Irene Schwarz — Maria Teresa C. P. Ribela — Adir Janete G. dos
Santos e Paolo Bartolini.

Comissão Nacional de Energia Nuclear — IPEN-CNEN/SP
Travessa R, n.° 400 — Armando de Salles Oliveira, Cidade Universitária — Butantan

Com o objetivo de produzir "kit" para o radioimunensaio (RIE) do hLH, elabora-
ram-se em nosso laboratório todos os reagentes essenciais ao ensaio: hLH purificado a
partir de hipófises congeladas, marcação do mesmo com 125I e produção de antisoro espe-
cífico. Pelo método de Roos, obteve-se dois lotes de hLH-IPEN (A e B) de pureza eletrofo-
rética comparável a do hLH para marcação fornecido pelo NIH e bioatividade luteotrófica
comprovada.

hLH radioiodado: Ambas as preparações foram marcadas pelo método da Cloramina
T. Assim como para o 12Bl-hLH-NIH, a purificação em Sephadex-C-100 dos hormônios
marcados revelou 02 picos de material imunorreativo, com coeficientes de distribuiçio
sugestivos de hormônios agregado e íntegro. O segundo pico resultou em curvas-padrào
mais precisas e sensíveis. Tanto em determinações de título de antissoros como em
curvas-padrão contra o hLH Padrão Internacional da WHO LER-907 ou o hLH-IPEN-A,
obteve-se resultados concordantes com os obtidos com o 125l-hLH-NIH.

hLH-Padrão: O hLH-IPEN-A, usado como padrão em RIE montado com o antissoro
anti-hLH de coelho do NIH, batch n.° 2 (AS-NIH) e 12r>l-hLH-NIH, apresentou curvas de
deslocamento paralelas (p=0,05) às geradas pelo LER-907, mostrando potência imunor-
reativa 5 a 10 vezes maior que a deste padrão.

Antissoro: Produzido em coelho pela inoculação intradérmica múltipla de 100 ug
de hLH-IPEN-A. O soro coletado um mês após a inoculação, apresentou ligação especí-
fica máxima comparável à do AS-NIH (55%). O título de 1:500 aumentou cerca de 30
vezes 2 e 3 meses depois (20% do título do AS-NIH). Todas as curvas de título dos
AS-IPEN tiveram paralelismo significativo às do AS-NIH, frente a preparações diferentes
de 125l-hLH. O mesmo observou-se quanto às curvas-padrão geradas com estes antissoros
contra o padrão LER ou hLH-IPEN-A.

Os resultados até agora obtidos mostram que os reagentes produzidos no IPEN
conformam-se a parâmetros ditados por padrões internacionais.

016. DOSAGEM St RICA DE LHRH

Autores: Teresinha de Jesus Leal — Amanda Valéria de Athayde MusaccMo
Helion Póvoa Filho e Luiz Cesar Póvoa.

Disciplina de Endocrinologia da PUC/RJ
Rua Moncorvo Filho n.° 90 — Centro — Rio de Janeiro

A dosagem sérica basal de LHRH através de um "kit" de determinação específica
(DAB/PEC, Serono Diagnostics) foi realizada em 30 mulheres, sendo 10 normais em
diferentes fases do ciclo menstrual; 8 em uso de anticoncepcional oral; 3 após a me-
nopausa; 4 com hiperprolactinemia; 2 com hirsutismo; 3 com síndrome de Turner e em
1 homem com hipogonadismo hipogonadotrópico.

O valor médio nas mulheres normais durante a fase lútea foi 30 pg/ml. Valores
médios mais elevados (7 em pg/ml) foram encontrados na síndrome de Turner (32,67),
na hiperprolactinemia (33,19) e nas mulheres normais no meio do ciclo (35,75). Valores
mais baixos (7 em pg/ml) foram presentes nas mulheres normais na fase folicular
(19,88); após a menopausa (22,33); em uso de anticoncepcional oral (26,63) e no hi-
pogonadismo hipogonúdotrópico.

Devido ao pequeno número de casos examinados de cada condição endócrina,
não foi possível concluir que esses dados sejam representativos, embora não tenhamos
encontrado diferença significativa.
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0 1 7 . LH E FSH APÓS LH-RH NA PUBARCA PRECOCE (PP), PUBERDADE PRECOCE
VERDADEIRA IDIOPATICA (PPVI) E NA PUBERDADE PRECOCE
VERDADEIRA ORGÂNICA (PPVO)

Autores: Rosana Maria F. Libonati — Ivo J. P. Amhold — Walter Bloise
Berenice B. de Mendonça — Edna R. Nakandare — Luiz
Fernando A. Coelho — Maria Cristina F. Drummond — Sandra M.
Vilares — Willian Nicolau — Paulo Luiz F. A. Costa — Vivian E. M.
Costa e Emílio Mattar.

Grupo de Cônadas e Intersexo — Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar S/N — Cerqueira
Cesar — São Paulo

Estudamos a utilidade do teste do LH-RH no diagnóstico diferencial da PP, PPVI e
PPVO.

foi administrado 100 ng EV de LH-RH em 9 cianças com PP de 5,3 a 9,9 anos,
(7 do sexo F e 2 do sexo M) em 10 crianças com PPVI com idade de 3,1 a 8,4 anos
(9 do sexo F e 1 do sexo M) em 4 crianças com PPVO com idades de 5,9 a 6,8 anos
(3 do sexo F e 1 do sexo M) e em 13 crianças pré-púberes (5 meninas e 8 meninos)
controles.

Os ALH e AFSH dos pacientes e controles foram comparados pela prova U de
Mann-Whitney.

LH-Basal
(mUI/ml)

ALH
(mUI/ml)

FSH-Basal
mUI/ml

AFSH
mUI/ml

PP
PPVI
PPVO
CONTROLES

5,17±4,0
3,2 ±2,0
6,12±2,6
3,4 ±1,3

26,0 ± 17,9*
5,92± 3,5

125,0 ±113,0**
9,5 ± 3.4

5,0 ± 3,2
4,63+ 2,2

14,0 ±16,0
3,1 ± 0,7

18,4± 13,2
17,9± 8,8*
87,9±168,0

8,2± 6,4

* P < 0,05 P < 0,005

Não houve diferença este ística significante do ALH e AFSH nas PP e controles
indicando não haver maturação do eixo hipotálamo-hipófise-gônada e portanto disso-
ciação dos eventos fisiológicos da puberdade: adrenarca e gonadarca.

Houve diferença estatística significando entre o ALH e AFSH nas PPVI e controles
porém 2 pacientes apresentaram ALH superponíveis ao grupo controle.

Na PPVO houve liberação exuberante de LH, com ALH bem acima do grupo con-
trole e do grupo com PPVI.

Concluímos que o teste do LH-RH é útil para o diagnóstico diferencial da PP, PPVI
e PPVO embora na puberdade precoce idiopática possam coexistir valores pré-puberais
de ALH e AFSH com sinais clínicos de puberdade.

0 1 8 . ESTUDO DOS ESTERÓIDES ADRENAIS APÓS ACTH EM PACIENTES
COM PUBARCA PRECOCE

Autores: Ivo J. P. Arnhold — Vivian E. M. Costa — Berenice B. de Mendonça
Walter Bloise — Eliana A. R. Perez — Regina Célia Cardia
Valéria Samuel Lando e Willian Nicolau.

Unidade de Cônadas e Intersexo
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar S/N Cerqueira Cesar — São Paulo

Definimos pubarca precoce como aparecimenio de pelos pubianos antes dos 8
anos em meninas e dos 9 anos em meninos. Realizamos o teste de estímulo com 0,25mg
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de ACTH sintético EV com a finalidade de estabelecer a causa da pubarca precoce em
4 meninas e 2 meninos.

Em 5 pacientes os níveis basais de DHEAS estavam elevados dos quais 2 também
apresentavam aumento de DHEA em relação aos controles, indicando antecipação da
adrenarca e identificando a pubarca precoce idiopática. A paciente S.M.V. com DHEA-S
normal apresentou hi per resposta da 17OHP ao estímulo com ACTH sugerindo deficiência
da 21 — ou 11 hidroxilase.

Todos pacientes apresentavam níveis basais de 4-A e testosterona discretamente
elevados e reserva normal de cortisol ao estímulo.

Concluímos que o teste de estímulo com ACTH é útil no diagnóstico diferencial das
etiologias de pubarca precoce.

019. NfVEIS DE SULFATO DE DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEAS) E
TESTOSTERONA (T) NO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE PUBERDADE PRECOCE
VERDADEIRA (PPV), PUBARCA PRECOCE (PP) E ADENOCARCINOMA
ADRENAL (ACA)

Autores: Berenice B. de Mendonça — Ivo J. P. Amhold — Walter Bloite
Edna R. Nakandakare — Vivian E. M. Costa — Rosana M.F. UbonatJ
Guiomar Madureira — Célia Regina Nogueira — Maria Adelaide A.
Pereira — Alfredo Halpem — Valéria Samuel Lando e Regina Célia
G. Cardia.

Unidade de Gônadas e Intersexo, Hospital das Clínicas da FMUSP
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar S/N

Desenvolvimento precoce de pelos pubianos pode ser manifestação clínica de PPV,
PP ou ACA. Comparamos os níveis de DHEAS e T em 9 crianças com PPV, 11 com PP,
5 com ACA e crianças normais controles.

GRUPOS

PPV
Normais
PPV
Normais

PP
Normais
PP
Normais

ACA
Normais
ACA
Normais

Sexo

F
F
M
M

F
F
M
M

F
F
M
M

N.°

7
11
2

12

8
14
3
6

4
3
1
7

Idade
(anos)

5,8±1,4
5,6±1,6
4 e 6,6
5 ±0,8

7,4±0,7
7,3±1,1
9,0±1,0
9,3±0,9

1,7±0,8
2 ±0,2

1,4
1,5 ±0,3

DHEAS
ng/ml

241 ± 168
45± 36

125 e 518
51 ± 58

838± 307
158± 167
947± 275
206± 105

386 a 14395
19± 1

9370
26± 3

Testosterona
ng/dl

15± 7
9 ± 3

407 e 735
11± 4

27±15
11± 6
21± 8
10± 1

90 a 327
9 ± 0
747
8 ± 2

Conclusões: Na PPV os níveis de DHEAS são apenas discretamente elevados em
ambos os sexos, enquanto a T está extremamente elevada no sexo masculino, indicando
dissociação de gonadarca e adrenarca. Na PP os níveis de DHEAS estão elevados em

i
i
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ambos os sexos, sugerindo ser adrenal a fonte dos andrógenos responsáveis pelo desen-
volvimento dos pelos pubianos. No ACA os níveis de T foram elevados em ambos os
sexos. Níveis extremamente elevados de DHEAS já caracterizam a presença de ACA,
entretanto em 2 pacientes com ACA os níveis de DHEAS foram superponíveis aos do
grupo com PP, porém a T elevada permitiu o diagnóstico diferencial entre estas duas
entidades.

^ 020. RESPOSTA DO LH AO CITRATO DE CLOMIFENE NA PUBERDADE PRECOCE
J

Autores: Ayrton Custódio Moreira — José Moacir T. Veríssimo
Milton Cesar Foss e Nassim lazigi,

Endocrinologia — Dep. de Clínica Médica — EMRPUSP
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto — USP — Ribeirão Preto — SP

Com o objetivo de avaliar a maturação hipotalâmica da liberação de LH, estudou-se
9 crianças com puberdade precoce, sendo 6 meninas e 3 meninos, com idade crono-
lógica (IC) de 2 a 7,7 anos e idade óssea (IO) de 5,5 a 15 anos. A etiologia foi idio-
pática em 6 e de hidrocefalia, hamartoma do tuber cinerium e neoplasia diencefálica nos
3 doentes restantes. Citrato de clomifene (3 mg/kg/dia) foi administrado por via oral
durante 8 dias. O LH plasmático basal e dos dias 6 e 8 foram dosados por RIE (padrão
LER-907). Nas 9 crianças o LH basal (range 19-82,0 ng/ml) estava na faixa adulta, sendo
que em 6 deles houve aumento do LH durante o teste (valor abs. > 20,0 ng/ml e relativo
> 50%), com pico máximo no 6.° (n = 4) ou 8.° dia (n = 2).

Os níveis basais tinham significativa correlação (r = 0,96; P < 0,05), com as res-
pectivas somas das respostas do 6.° e 8.° dia, sugerindo refletirem as reservas de LH
ou maturação hipotalâmica. Coincidentemente 2 dos 3 não responsivos tinham tumores
hipotalâmicos. Existiu uma correlação entre a IC e IO (r = 0,78; P < 0,05). Entretanto
nio existiram correlações significativas entre os níveis basais ou seus logaritmos com as
respectivas IC ou IO (r = 0,34; 0,32; 0,14 e 0,15) ou entre a soma das respostas ou
seus logaritmos com as IC ou IO (r = 0,35; 0,19; 0,31 e 0,30), sugerindo que os níveis
basais de LH e suas elevações durante o clomifene independem do avanço da IO. Este
padrão de secreção de LH na puberdade precoce é diferente do encontrado na puber-
dade normal ou na da hiperplasia adrenal congênita tratada (Moreira, Clinical Endocri-
nology 17:441, 1982) onde a liberação de LH ao clomifene aumenta com a IC e a IO,
sugerindo nestas últimas situações que a "idade hipotalâmica" da secreção de LH de-
pende da maturação somática e óssea, ao passo que na puberdade precoce a maturação
hipotalâmica aparentemente precede e não se correlaciona com o avanço ósseo.

Apoio CNPq e HCFMRP

0 2 1 . RESPOSTA DO TSH E PRL AO TRH EM PACIENTES COM HIPOGONADISMO
HIPER E HIPOGONADOTRÓFICO

Autores: Maria Una Baldassari — Marcelo Cidade Batista — Berenice B. de
Mendonça — Walter Bloise — Ivo J. P. Arnhold — Neusa M. A. Abelin

; Sandra Mara Villares e Tânia Cécilio Silva.

* Unidade de Gônadas e Intersexo — Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar S/N

; Estudamos 5 pacientes com hipogonadismo hipergonadotrófico (H. hiper) e 2 pa-
\ cientes com hipogonadismo hipogonadotrófico associado a anosmia (H. HIPO), após teste
• de estímulo com 200fig de TRH EV para avaliação da resposta da prolactina (PRL) e
I hormônio tireotrófico (TSH).
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GRUPO

H. Hiper

H. HIPO

NORMAIS

IDADE

24.6
±5.1

28.5
±13.4

38
±17

Testosterona

no/dl

Basal

116.2
±108.8

24
±4.2

580
±149

LH

mUI/ml

Basal

51.8
±20.4

3
±0

5.6
±2.9

FSH

mUI/ml

Basal

84.7
±20.1

2.5
±0.7

7.2
±5,8

TSH

Basal

3.5
±1.1

1.0
±0.1

2.9
±1.9

TRH

Í^UI/ml)

Pico

20.9

±8.8

8.8
±4.2

10.4
±3.8

PRL

Basal

20.4
±6,7

7.7
±0.4

14.4
±7,8

(no/ml)
Pico

128,7

±51,6

46

±12,7

62
±8,2

Verificamos que tanto o grupo H. hiper como o H. hipo apresentam níveis basais
de testosterona inferiores aos do grupo controle, encontrando-se os níveis mais baixos
no grupo H. hipo. Os valores basais médios de TSH e PRL mostram-se discretamente
elevados no grupo H. hiper quando comparados com os do grupo controle, enquanto
que no grupo H. hipo estes mesmos valores apresentam-se normais ou discretamente
diminuídos. O estímulo com TRH revela respostas de TSH e PRL pouco diminuída no
grupo H. hipo e bastante aumentadas no grupo H. hiper (principalmente a PRL) quando
comparadas com o grupo controle. Concluímos que no H. Hipergonadotrófico ocorre
liberação aumentada de TSH e PRL sugerindo redução do tonus dopaminérgico hipota-
lâmico nestes pacientes.
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DIA 28 DE OUTUBRO — Domingo

PLENÁRIO C — 14:00 às 16:00 horas

Assunto: DIABETE

022 MELHORA DO DIABETES ESTREPTOZOTOCÍNICO POR DIETA
HIPERPROTÉICA (HP): EFEITO PROTETOR IMEDIATO E
POSTERIOR AÇÃO RECUPERADORA DA DIETA HP

Autores: Décio Laks Eizirík e Renato Helios Miglioríni.

Dep. de Fisiologia e Bioquímica, FMRP, USP — Dep. de Fisiologia — I.B. — UNICAMP
Campinas — SP

Ratos alimentados por 15—20 dias antes e após a injeção de estreptpzotocina (SZ)
com dieta HP, apresentam acentuada melhora do quadro de diabetes (Eizirik and Mi-
gliorini, Diabetes 33:383-388, 1984). Para avaliar o quanto desta melhora decorre da
administração da dieta HP no período anterior ou posterior à injeção de SZ (40mg/Kg
i.v.), foram estudados 4 grupos de ratos Wistar machos: 1 . Grupo HP — recebendo
dieta HP pré e pós SZ (16 ratos); 2. Grupo HP-N — dieta HP pré e dieta balanceada
(N) pós SZ (16 ratos); 3. Grupo N-HP — dieta N pré e dieta HP pós SZ (8 ratos);
4. Grupo N — dieta N pré e pós SZ (12 ratos). Os animais do grupo HP, HP-N e
N-HP apresentaram maior ganho ponderai que os animais do grupo N (g/13 dias, HP:
44±5; HP-N: 35±5; N-HP 37±6; N: 4±8), menores glicosúria, poliúria e polifagia e,
no momento do sacrifício (15 dias pós SZ), menores níveis glicêmicos, maiores reservas
de gordura perirenal, maiores níveis de insulina sérica (nU/ml, HP: 20,0±2,9; HP-N:
18,6±5,4; N-HP: 19±4,8; N: 5,4±0,8) e pancreática (mU/pâncreas total: HP: 219±60;
HP-N: 94±41; N-HP: 123±29; N: 13±3). Os dados mostram que: 1 . a administração
prévia de uma dieta HP tem um efeito protetor parcial imediato contra a ação diabe-
togénica da SZ. 2. administrada posteriormente à SZ, a dieta HP reduz a severidade
do quadro diabético já estabelecido. 3. a combinação desses dois efeitos parece ser
responsável pela acentuada redução da ação diabetogênica da SZ em ratos mantidos
sob dieta HP antes e depois da SZ.

Auxílio financeiro: FAPESP, CNPq, FINEP.

023. SENSIBILIDADE "IN VITRO" A AÇÃO CITOTÓXICA DA ESTREPTOZOTOCINA (SZ)
EM ILHOTAS DE LANGERHANS DE ANIMAIS PREVIAMENTE
ADAPTADOS A DIETAS HIPERPROTÉICAS (HP)

Autores: Décio Laks Eizirik — Antonio Carlos Boschero e Renato Helios Migliorini.

Dep. de Fisiologia — IB — UNICAMP e Fisiologia e Bioquímica, FMRP, USP
UNICAMP — Campinas — SP

A atividade diabetogênica da SZ "in vivo" é reduzida em ratos previamente adap-
tados a uma dieta HP, sugerindo uma menor suscetibilidade das células beta destes
animais à ação citotóxica de SZ. Essa possibilidade foi investigada no presente trabalho,
examinando-se a ação tóxica da SZ obre ilhotas isoladas de ratos sob dieta HP, ava-
liada através do efeito inibitório imediato da SZ sobre a secreção de insulina induzida
por glicose. Desta forma, ilhotas isoladas de ratos Wistar machos, previamente adaptados
a dieta HP ou balanceada (N), foram expostos a meios contendo diferentes concentra-
ções de SZ (0,1; 0,3 ou 0,9 mg/ml) e a seguir incubados por 90 minutos na presença
de 16.7 mmol/l de glicose. A secreção basal de insulina dos grupos HP e N, não ex-
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postos à SZ, foi igual (uU/90 min por ilhota, HP: 102.9±4.9(28); N: 107.6±4.4(52)). A
incubação com 0.1 mg/ml de SZ não foi suficiente para inibir a liberação de insulina
(HP: 91 8±6.8(12); N: 102±16.6(9)). Com concentrações maiores de SZ no meio, ocorreu
inibição da secreção de insulina de ambos os grupos, significativamente (p ^0.001) mais
intensa no grupo N (SZ 0.3 mg/ml — HP: 77,7±6,8(18); N: 48.1 ±3.1 (55); SZ 0.9
mg/ml — HP: 28.2±4.3(9); N: 14.1 ±1.2(36)). Estes dados comprovam que células beta
de ratos adaptados à dietas HP tem maior resistência à ação tóxica da SZ.

Auxílio financeiro: FAPESP; CNPq; FINEP.

024 EFEITO DE UMA DIETA RICA EM PROTEÍNAS (HP) NA EVOLUÇÃO DO
DIABETES ESPONTÂNEO EM RATO 'BB' WISTAR

Autores: Décio Laks Eizirik — Wah Jun Tze — Joseph Taí e
Renato Helios Migliorini.

Departments of Paediatrics and Pathology, University of Britsh Columbia, Vancouver,
Canadá — Departamento de Fisiologia, IB — UNICAMP — Campinas — SP

Trabalhos prévios (Eizirik and Migliorini, Diabetes 33:383-388, 1984) demonstraram
a redução da severidade do diabetes induzido por estreptozotocina (SZ) em ratos ali-
mentados com dieta HP. Para avaliarmos se em situações de diabetes espontâneo se-
vero a dieta HP ainda tem condições de induzir recuperação da função pancreática,
foram aplicadas dietas HP ou N (balanceada) a 26 ratos 'BB' Wistar, diabéticos insulino-
dependentes há pelo menos 5 semanas. Os ratos transferidos à dieta HP tiveram
menor necessidade diária de insulina (em média 30% a menos que no grupo N), menor
número de cetoacidoses (HP: 1 episódio; N: 18 episódios), menores glicemias e glico-
súrias. Entretanto, nestes animais não houve melhora do ganha ponderai (g/31 dias,
HP: — 2.2±5.4; N: 2.5±3.4), reservas de gordura perirenal (no 33.° dia, momento do
sacrifício, mg/100g; HP: 882±160; N: 994±78) ou insulina pancreática (no 33.° dia,
mU/pâncreas total, HP: 0.9±0.1; N: 2.3±0.8). Esses dados indicam que a aplicação
de dieta HP a ratos 'BB' Wistar, com diabetes insulino dependente espontâneo há pelo
menos 5 semanas, induz discreta melhora do quadro metabólico, em grau bem menor
à melhora observada em ratos injetados com SZ. Essa discrepância sugere que o efeito
recuperador de dietas HP é limitado à situações em que o rato ainda apresenta um
número mínimo de células beta viáveis.

Auxílio financeiro: CNPq; University of Britsh Columbia.

025. ALTERAÇÕES METABÓLICAS TARDIAS EM RATOS SUBMETIDOS A GRANDE
RESSECÇAO OU DERIVAÇÃO INTESTINAL

Autores: Roberto Saad Jr. — Antonio C. Bianco — Maria T. Nunes — Naomi S.
Hell — Nilza M. Scalissi — Ricardo M. Minas e Andréa M. Oliveira.

Dep. Cirurgia da Santa Casa de São Paulo e Dep. Fisiologia e Biofísica ICB-USP
Cidade Universitária — São Paulo — SP

Estudos anteriores têm evidenciado que as grandes ressecções intestinais (80%) levam
a alterações metabólicas profundas que resultam em modificações histológicas do trato
gastrointestinal remanescente e órgãos anexos com repercussões importantes no desen-
volvimento desses animais. Com o objetivo de caracterizar algumas dessas alterações e
comparar com aquelas ocorridas após derivação intestinal, ratos machos, adultos, da cepa
Sprague Dawley foram divididos em 3 grupos: (C) Controle (n = 10) (R) Ressecado (n = 9)
animais submetidos a ressecção intestinal extensa (80%) com reconstrução do trânsito
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alimentar através de anastomose jejuno-ileal, (D) Derivado (n = 9) animais submetidos a
derivação de 80% do segmento intestinal que foi anastomosado no cólon transverso e
reconstrução do trânsito alimentar através de anastomose jejuno-ileal. Após seguimento
de 100 dias os animais foram sacrificados tendo-se verificado os seguintes resultados:
Os animais do grupo R atingiram seu peso inicial após 30 dias da cirurgia enquanto
que os do grupo D apenas aos 60 dias. Os animais D apresentaram peso final inferior
ao grupo R que por sua vez apresentou peso final inferior ao grupo C (C = 400 ± 33 *
R = 362±34 * D = 312±55g). O aumento do peso fresco do estômago (C= 1,7 ±0,4
* R = 2,8 ± 0,5 * D = 3,4 ± 0,7g) associado a presença de alimentos no seu interior
sugerem que o esvaziamento gástrico esteja diminuído nos grupos R e D. Os animais
do grupo D apresentaram diminuição da glicemia de jejum (C =122 ±13 * R = 112 ± 1 2
* D = 89 ± 10mg/dl) assim como do conteúdo hepático de glicogênio (C = 1,2 ±0,5
* R = 1,1 ± 0,5 * D = 0,3 ± 0,2mg/100mg) em relação aos grupos C e R. Tanto os
animais do grupo R como os D apresentaram aumento da concentração sérica de ac.
graxos livres (C = 575±43 * R = 707 ± 57 * D = 702 ± 73 ). Os níveis séricos de
insulina estiveram elevados nos animais do grupo R (C = 1 8 ± 6 * R = 42±14 * D =
24 ± 7uUrml). Desses resultados pode-se inferir que os animais ressecados chegam a
compensação metabólica mais rápida e eficientemente que os derivados.

Auxílio financeiro: FAPESP, CNPq e FINEP

026. METABOLISMO DE CARBOIDRATOS E LIPlDIOS NA UREMIA CRÔNICA

Autores: Helena Schmíd — Regina H. E. Kruter — Tânia Furlanetto
Ana Luiza K. P. Silva e Jorge Luiz Gross.

Serviço de Endrocrinologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Ramiro Barcelos, 2350 — Porto Alegre — RS

Em ratos submetidos a ressecção de 5/6 da massa renal (U) foram estudados, no
30.° dia de pós-operatório, vários aspectos do metabolismo intermediário. Em relação
a um grupo controle (C), observou-se para os animais U: a) maior queda da glicose
plasmática após jejum de 12 horas; b) maior resposta hipoglicêmica 30 min. após a
administração endovenosa de insulina; c) maior queda do glicogênio hepático após
jejum de 12 horas; d) níveis de glicogênio musculares mais altos no estado alimentado
e após jejum de 12 horas; e) menor conteúdo de ácidos graxos na carcaça; f) os li-
pídios hepáticos não diferiram entre os dois grupos; g) o aumento dos níveis plas-
máticos de glicose e insulina, aos 5, 15 e 30 min. após a administração endovenosa
de glicose foi semelhante. Os resultados sugerem que no rato U exista maior captação
de glicose pelo músculo esquelético, o que poderia decorrer de maior sensibilidade a
ação da insulina neste tecido. Esta alteração poderia determinar maior queda da glicose
plasmática e glicogênio hepático no estado pós-absortivo, com diminuição de dispo-
nibilidade de substratos para a síntese de lipídios na carcaça.

027. ESTUDO DO METABOLISMO ENERGÉTICO NO HOMEM.
QUANTIFICAÇÃO DOS FLUXOS METAB6LIC08 EM TECIDO MUSCULAR E
ADIPOSO ANTES E APÓS INGESTÃO DE 75g DE GLICOSE

Autores: Mário J. A. Saad — Walkyria de P. Pimenta — Glória M. G. F. Paccola
Carlos E. Piceinato — Ayrton C. Moreira e Milton C. Foss.

Departamento de Clínica Médica — Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto — USP
Av. Bandeirantes s/n.° — Ribeirão Preto — SP

O organismo humano normal tem a capacidade de aumentar a oxidação de carbo-
idratos (CH) e diminuir a oxidação de lípídeos após a ingestão de refeições ricas em

76 —



CH. Objetivando quantificar os fluxos metabólicos e as taxas de oxidação de CH e li*
pídeos ao nível de tecido muscular e adiposo, foram estudados 15 indivíduos normais
em jejum de 12 a 14 horas antes e durante 3 horas após ingestão de 75g de glicose.
Através de catéteres na artéria braquial e numa veia profunda do antebraço dominante
foram colhidas amostras arteriais (A) e venosas (V) de sangue (0, 30, 60, 120 e 180 min.)
para determinação de glicose, ácidos graxos livres (AGL), CO2, O2 e insulina. As dife-
renças A-V associadas às medidas de fluxo sangüíneo (pletismografia de capacitância)
permitiram quantificar os fluxos metabólicos.

A análise das curvas glicêmicas A (85 ± 2; 151 ± 6 ; 138 ± 5 ; 117 ± 5 ; 89 ± 4mg/dl)
e V (80 ± 2 ; 120 dt 5; 107 ± 5; 98 ± 7; 83 ± 4mg/dl) mostraram uma maior diferença
A-V aos 30 e 60 min. A captação de glicose do sangue atingiu um máximo aos 60 min.
(0,10 ± 0,02; 0,54 ± 0,07; 0,63 ± 0,06; 0,40 ± 0,06; 0,16 ± 0,04mg/100ml antebraço/min.),
sendo de 58±6mg/100ml antebraço/3 h. a captação periférica de glicose acima dos
níveis basais. Após a ingestão das 75g de glicose verificou-se um aumento na oxidação
de glicose (0,06 ± 0,02; 0,13 ± 0,02; 0,20 ± 0,03; 0,19 ± 0,03; 0,23 ± 0,04mg/100ml an-
tebraço/min.), o que corresponde a um incremento na oxidação basal de 21,7 ± 2,7mg/
100ml antebraço nas 3 h. Os níveis plasmáticos de AGL diminuíram significativamente A
(620 ± 30; 468 ± 23; 378 ± 29; 331 ± 31; 342 ± 36umol/l) e V (637 ± 33; 512 ± 21;
405 ± 22; 358 ± 30; 355 ± 34pmol/l) associados a uma diminuição na oxidação de lipí-
deos. A resposta insulínica ao estímulo da glicose ingerida foi maior aos 30 min. A
(5,8 ± 0,6; 69,2 ± 10,0; 51,0 ± 5,0; 36,4 ± 6,0; 16,8 ± 2,0f*U/ml).

Em conclusão, os resultados deste estudo demonstraram que, em indivíduos normais,
após a ingestão de 75g de glicose, 38% desse monossacarídeo são captados pelos tecidos
periféricos e 16% completamente oxidados nestes tecidos.

028. ESTUDOS DOS EFEITOS DE TRATAMENTO ORAL COM GLICOSE SOBRE O
METABOLISMO ENERGÉTICO DE INDIVÍDUOS NORMAIS
EM RESTRIÇÃO ALIMENTAR

Autor**: Walkyria de P. Pimenta — Mário JJL Saad — Glória M. G. F. Paccola
Cario» E. Picdnato e Milton C. Fon.

Departamento de Clínica Médica — Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto — USP
Av. Bandeirantes s/n.° — Ribeirão Preto — SP.

Estudos anteriores têm procurado caracterizar as adaptações metabólicas no orga-
nismo humano normal submetido a períodos de restrição alimentar modificada pela
administração de glicose. Com o objetivo de estudar os fluxos metabólicos ao nível dos
tecidos periféricos durante período de jejum, modificado pela ingestão fracionada de 200g
diárias de glicose, sete indivíduos normais foram internados na Unidade Metabólica do
HCFMRP. Nos 3 primeiros dias receberam dieta geral balanceada com 2500Kcal diárias e
na manhã do 4.° dia foram estudados em repouso, após jejum noturno de 12 a 14
horas (Ej). A artéria braquial e uma veia profunda de um dos antebraços foram catete-
rizadas para colheita simultânea de amostras de sangue, nos tempos: 0, 30, 60, 120 e
180 minutos após a ingestão de 75g de glicose. O fluxo sangüíneo foi medido por
plestimografia de capacitância. Nas amostras de sangue foram dosados: glicose, ácidos
graxos livres (AGL), insulina, CO2 e O2. O método da calorimetria indireta foi utilizado
para o cálculo das velocidades de oxidação de carboidratos e lipídeos. Após 5 dias de
refeições de glicose pura (800Kcal/dia) foram submetidos novamente ao estudo acima
descrito (E2). Durante todo experimento foi quantificada a excreção urinaria de creatinína
e uréia.

A elevação glicêmíca foi semelhante, e atingiram-se os mesmos níveis glicêmicos
aos 180 minutos, embora de forma mais gradual. A captação sangüínea de glicose não
se alterou nitidamente de E2 para E,: 72,3 ±9,9 VS 66,3 ± 9,3 mg/100 ml antebraço/3 h.
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Em E2 houve diminuição da oxidação de glicose em relação a í1: 27,8 ± 6,3 VS 35,3 ± 6,2
mg/100 ml antebraço/3 h., enquanto 39,6 ± 4,4 mg/100 ml antebraço/3 h. foram ar-
mazenados no estudo Ex e 47,5 ± 6,2 mg/100 ml antebraço/3 h., no estudo E2. Os níveis
basais de ACL séricos foram mais elevados em E.,, mas em ambos houve redução mai-
cante após a ingestão de glicose, sendo os valores semelhantes a partir da 1.a hora. A
oxidação de lipídeos não se alterou significativamente de E, para E2. Na 2.a fase da
investigação houve uma redução de 51% e de 37% na excreção urinaria de uréia e
creatinina respectivamente, em relação à 1.a fase. A resposta insulínica à carga de glicose
foi semelhante em ambos estudos, mas com pico mais tardio em E.,.

029 AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO HEPÁTICA DE GLICOSE EM PACIENTES
ADDISONIANOS NAO TRATADOS E TRATADOS COM
DOSES CRESCENTES DE CORTISONA

Autores: Domingos A. C. Malerbi — Antonio Giurno Filho — Bernardo Überman
Daniel Gianneila Neto e Bernardo Léo Wajchenberg.

Unidade de Diabetes e Adrenal, Hospital das Clínicas, F.M.U.S.P. — Cx. Postal 8091 — SP

Com o objetivo de determinar a influência de doses crescentes de glicocorticóides
sobre a produção hepática basal de glicose (PHC) no homem, 6 pacientes addisonianos
e 6 indivíduos normais foram submetidos, após jejum de 12 horas, a infusões contínuas
de glicose triciada. Os pacientes foram estudados: (a) sem tratamento — fase I; (b) sob
terapêutica substitutiva com cortisona ou prednisona — fase II e (c) após administração
de cortisona em altas doses (150 mg/dia), por 14 dias — fase 111. As taxas de PHC
(mg/kg/min) — calculadas por diluição isotópica — não apresentaram diferenças entre o
grupo dos addisonianos e o dos normais (média ± DP = 2,45 ± 0,51), independentemente
da condição de estudo: fase I = 2,50 ± 0,64; fase II = 2,40 ± 0,35; fase III s 2,77 ± 0,55.
No período de equilíbrio das infusões, o valor médio das glicemias (mg/dl) dos addi-
sonianos tendeu a aumentar, da fase I (84,9 ±17,0) para a fase II (94,4 ±11,3), e
desta para a fase III (103,4 ±18,3). A comparação estatística revelou diferença significativa
somente entre as fases I e III (p < 0,05), não havendo porém distinção entre quaisquer
delas e o grupo-controle (85,5 ± 10,6). As insulinemias (nU/ml) dos addisonianos foram
menores que as do grupo normal (13,6 ±7,4) nas fases I (6,7 ± 3,4) e II (7,8 ±2,5),
embora não tenha havido diferenças estatísticas entre estas médias; as relativas à fase
III (25,6 ± 5,6) foram significativamente maiores que as do grupo-controle (p < 0,05).

Admitindo-se que, em presença de condições euglicêmicas, os níveis insulinêmicos
refletem o estado de resistência tecidual à ação deste hormônio — e por não terem
sido observadas alterações na PHG — conclui-se que a ação predominante dos glico-
corticóides no metabolismo dos carboidratos ocorreu ao nível periférico, embora deva-se
ressalvar que as alterações na insulinemia possam ter mascarado a ação hepática.

030. COMPARAÇÃO DOS EFEITOS SUBAGUDOS DA PREDNISONA (Pd) E
DEFLAZACORT (DFI) SOBRE O METABOLISMO DOS
CARBOHIDRATOS EM INDIVÍDUOS NORMAIS

Autores: Fernando Prestes Cesar — Bernardo Léo Wajchenberg — Iracélia
Toledo e Souza — Antonio Carlos Lerario — Walter Luthold — Domingos
Malerbi — Antonio Giurno Filho e Daniel Gianneila Neto.

Unidade de Diabetes e Adrenal, Hospital das Clínicas FMUSP e Instituto de Pesquisas
Energéticas e Nucleares — São Paulo.
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Os efeitos de um novo derivado oxazolínico da prednisolona, DFI, foram compara-
dos com os de Pd, em doses clinicamente equivalentes. Doze indivíduos normais foram
estudados por 17 ± 2 dias (média ± SD) num estudo duplo-cego, de maneira randomi-
zada: 6 controles iniciaram com Pd (20 mg/dia) — GRUPO A — e í» com DFI (24 mg/dia)
— GRUPO B. Todos foram submetidos ao teste de tolerância à glicose oral (GTTO), hipo-
glicemia induzida pela insulina exógena (ITT) e avaliados os receptores de insulina nas
hemácias (RBC). Em dois pacientes foram estudados a cinética e a depuração de glicose
antes e após o tratamento com os glicocorticóides (GCs). Após o uso dos GCs não
houve alteração do GTTO, a não ser níveis de insulina mais elevados após cada GC,
quando utilizado inicialmente. Este fato sugere uma resistência à insulina, seguido por
uma adaptação ao efeito diabético do GG quando ele é o seguinte esteróide usado,
apesar de um prolongado tempo sem a droga (33 ± 7 dias — média ± SD). Não houve
alterações nos parâmetros da interação dos RBG com a insulina após o uso dos GCs.

Os estudos da depuração e da cinética de glicose sugerem que o tratamento subagudo
com GC leva a um estado de resistência à insulina dependente do bloqueio da utiliza-
ção periférica de glicose e não mediada por alterações nos receptores de insulina. Ne-
nhum efeito dos GCs foi demonstrado na produção hepática de glicose a qual foi
normalmente suprimida durante a infusão de insulina.

0 3 1 . DOSAGEM DE TRIGLICÉRIDES COMO MARCADOR BIOQUÍMICO
PRECOCE PARA MACROSSOMIA

Autores: Tarda Leme da Rocha Martinez — Caio Roberto Chimenti Auriemo
Mareia Cristina Feres — Sueli Maldjian — Luis Camano — Abes
Mahmed Anted — Anna Maria Bertini Oliveira e Humberto Delboni Filho.

Laboratório Central da Disciplina de Patologia Clínica da Esc. Paulista de Medicina
Rua Napoleão de Barros, 715 — 2.° andar — São aulo

Em trabalho anterior os autores expuseram os valores dos perfis lipoprotéicos em
gestantes com sobrecarga alterada e/ou fatores de risco para diabetes, quando encon-
traram uma diferença mais sensível nos triglicérides plasmáticos, diferenciando os dois
grupos.

Desta feita analisaram retrospectivamente os metabolismos de hidrato de carbono e
de lípides e lipoproteínas de 26 gestantes não diabéticas que deram à luz a fetos ma-
crossomicos. A seguir são apresentados todos os parâmetros com seus intervalos de va-
riação, a saber: 1) glicosúria — ausente até 0,22 g/ l ; 2) glicemia após sobrecarga de
50g de glicose — (1 hora): 83 e 200mg%; área sob a curva glicêmica de O'Sullivan
(Calculado segundo Bird): 450,5 e 1024,5; colesterol: 129 a 288mg%; triglicérides 73 e
450mg%; HDL Colesterol 38 e 73mg%; LDL Colesterol de 54 a 211mg%.

Testadas as correlações entre os parâmetros, foi encontrado como significativo
(p < 0,05) o "r" de 0,63 entre a área sob a curva glicêmica e os níveis de triglicérides.

As alterações dos triglicérides se manifestaram antes da 26.a semana, enquanto que
as da curva só após ela.
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DIA 28 DE OUTUBRO — ftomingo

PLENÁRIO D — 14:00 as 16:00 hora»

Attunto: HIPOTALAMO

032. SUBSTITUIÇÃO DA ALBUMINA SÉRICA BOVINA POR GELATINA ANIMAL
NA FUNÇÃO DE CARREGADOR PROTÉICO DE MARCAÇÃO

Autores: Maria Teresa de Carvalho Pinto Ribela — Paolo Bartollni e Irene Schwarz.

Comissão Nacional de Energia Nuclear — IPEN-CNEN — SP
Cidade Universitária — Armando de Salles Oliveira — Travessa R n.° 400 — Butantan

A albumina sérica bovina é o carregador e protetor mais usado na marcação e no
radioimunoensaio de hormônios protéicos. Este produto, purificado e cristalizado, além
de ter atualmente um custo exorbitante no Brasil (aprox. Cr$ 1 milhão/1 OOg.) tem a
capacidade de carregar inespecificamente 1 2 5 I , ou outras espécies marcadas com este
radioisótopo, conforme já mostrado em trabalho desenvolvido neste mesmo laboratório
(Clin. Chim Acta 1981:110:177-185) Este pico de radioatividade carregada por albumina
pode produzir os seguintes graves inconvenientes: a) contaminação do produto mar-
cado com conseqüentes erros de interpretação nos ensaios; b) encobrimento de outras
formas marcadas (ex. dímero de hGH) cuja detecção e caracterização é indispensável no
controle de qualidade destes traçadores; c) interferência no cálculo de atividade espe-
cífica do marcado, cujo valor é determinante no planejamento do ensaio.

A gelatina animal purificada, já usada na marcação de anticorpos em ensaio tipo
IRMÃ (Hunter WM, J Immunol Meth 1981; 45:255-273), mas cujas interferências na pu-
rificação de proteínas radioiodadas nunca foram decsritas, foi escolhida como possível
produto de substituição. Em marcação falsa (sem a presença do hormônio) foi demons-
trada a sua incapacidade de carregar radioatividade. Numa série de marcações de hor-
mônio de crescimento humano obtiveram-se para ò i ^ l - h G H monomérico, parâmetros
de qualidade comparáveis aqueles apresentados pelas marcações rotineiras realizadas com
carregador-albumina no mesmo período. Também a capacidade de ligação ao anticorpo,
diluído 1:200.000, mostrou-se, logo após à marcação, da mesma ordem nos dois casos
(35 e 30%) e as curvas de radioimunoensaio realizados com o 2.° padrão de hCH-IPEN,
apresentaram valores de ED50 próximos: 7,2 ng/ml com gelatina, contra 8,06 ± 0,89 no
caso da albumina. Considerando também o seu custo de 20 a 40 vezes inferior àquele
da albumina bovina, ~ gelatina apresenta-se como uma alternativa extremamente válida
para ser utilizada como carregador na marcação e no radioimunensaio.

033. POUAMINAS E8PERMINA E ESPERMIDINA ESTIMULAM A LIGAÇÃO
DO HORMÔNIO DE CRESCIMENTO AO SEU RECEPTOR HEPÁTICO

Autora*: Francisco Homero D'Abronzo — Lido Marques de Assis e Willian Nlcolau.

Laboratório de Radioimunoensaio da 1.a Clínica Médica do Hosp. Clín. da FMUSP

Mediu-se inicialmente o efeito da espermina sobre a ligação do GH'125 com o seu
receptor usando-se uma fração microssomal do fígado de coelha grávida. Os resultados
foram surpreendentes, pois sendo 3,6% a ligação específica de CH'12S aos receptores,
na ausência de íons divalentes e poliaminas, essa ligação aumentou gradualmente com a
concentração de espermina adicionada até atingir o platô em 2mM com 40% de ligação
específica. Níveis tão baixos quanto 0,125 mM de espermina produziram incrementos
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significativos na ligação específica. Os ions Ca++ e Mg-H- produziram incrementos máxi-
mos na ligação específica com 39,5% e 39%, nas concentrações de 10 e 20 mM res-
pectivamente. Portanto, as concentrações de Ca-H- e Mg++ necessárias para produzir
uma ligação máxima do CH'1 2 5 com seu receptor foram respectivamente, 5 e 10 vezes
maiores que a espermina. Das outras poliaminas, a espermidina mostrou-se ativa enquanto
que a putrescina quase não teve efeitos até a concentração de 4 mM. Para afastar a
hipótese de um efeito inespecífico de grupamentos amina, testamos também a arginina
a qual não teve ação até a concentração de 4 mM.

Resultados semelhantes foram obtidos com receptor humano.
A faixa de concentração de ploiaminas utilizada nestes experimentos é semelhante

àquela encontrada no fígado, " in vivo". Isto indica que as poliaminas podem, fisiologi-
camente, interferir na ligação ao receptor e conseqüentemente, nos efeitos biológicos
do CH. Estudos adicionais estão em progresso neste laboratório para confirmação desta
hipótese.

CNPq — 130 104289-83 300

034 EFEITO DE CATIONS MONOVALENTES E DIVALENTES NA LIGAÇÃO DE
HORMÔNIO DE CRESCIMENTO COM O RECEPTOR HEPÁTICO

Autoras: Francisco Homero D'Abronzo — Marcelo Cidade Batista — Willlan
Nicolau — Lício Marques de Assis e Emílio Matter.

Laboratório R.I.A. — 1.» CM — HC-FMUSP
Av. Dr. F.néas de Carvalho Aguiar S/N — Cerqueira Cesar — São Paulo

A ligação do hormônio ao receptor hepático é influenciada pela concentração de
cátions. Assim, usando fração microssomal de fígado de coelha grávida e hormônio de
crescimento humano (hCH) marcado com 1 2 B I , determinou-se o nível de ligação espe-
cífica para curvas de concentração de NaCI, KCI, MgCI2 e CaCI,2. Ver tabela, onde aparece

a ligação específica em %, em função da concentração em mM de cada sal.

\ eoncm-

\ . XfmÇmQ

Ml ^ V
NaCI

KCI

MgCI2

CaCI2

0

4,6

4,6

4,6

4,6

1,25

—

—

10,6

13,5

2,5

—

—

14,8

21,2

5,0

—

—

19,5

23,3

10,0

—

—

25,8

26,2

20,0

23,6

26,8

25

8,0

5,9

—

—

50

7,4

10,6

—

—

100

12,0

12,6

26,4

24,9

150

11,2

12,3

—

—

200

12,7

13,1

—

—

Os cátions Na+ e K+ aumentam significativamente a ligação específica, mas pouco,
nesmo em concentrações supra-fisiológicas. Dos cátions dívalentes o Mg++ foi menos
ai-vo que o Ca-H- principalmente em torno do nível fisiológico deste.

i
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Sabe-se que estes íons, nas concentrações utilizados, quase não alteram a estrutura
da molécula de hCH. Assim, estes dados "in vitro" indicam que há sítios na estrutura
dos receptores hepáticos e/ou complexo hormônio receptor sensíveis a cations mono e
divalentes. Contudo, a ação dos cations divalentes é mais importante, e dentre estes o
Ca++ mostra-se mais ativo, o que sugere uma maior importância fisiológica para este íon.

, 4)35 RECEPTORES HEPÁTICOS DE COELHA GRÁVIDA PARA HORMÔNIO DE
CRESCIMENTO (GH). COMPARAÇÃO DE GH-HC COM GH-NIH,
UTILIZANDO GH-HC 1^'

Autoras: Francisco Homero D'Abronzo — Marcelo Batista — Sandra Mara
Villares e Willian Nicolau.

Laboratório de Radioimunensaio da 1.a Clínica Médica do H.C. da Fac. Med. USP
Hospital das Clínicas — São Paulo

Com o sistema de receptor em condições ótimas (pH, 7,4, Caclo 20mM e 0,25mg
de proteína microssomal/ml) procedeu-se a realização de curvas de deslocamento com
quantidades crescentes de CH-HC (GH produzido pelo Laboratório de Radioimunoensaio
da 1.» Clínica Médica do Hospital Clínicas da Fac. Medicina — USP) e CH-NIH (CH
padrão produzido pelo National Institute of Health dos Estados Unidos) utilizando CH-
HC1125 (CH-HC marcado com I125). Para o CH-NIH foram os seguintes os resultados:
Ligação específica de CH-HC1125 no ponto com concentração zero de CH (Bo) = 26±0,6%,
inclinação da curva (s) = 0,80 ± 0,06 e ligação não específica (nsb) = 15%. Para o
GH-HC foram os seguintes os resultados: B = 27±0,3%, s = 0,85 = 0,05 e nsb =
14%. Portanto, os dois hormônios forneceram curvas paralelas (s estatisticamente não
diferente entre si) indicando que o GH-HC e o GH-HC11-5 têm comportamento biológico
semelhante ao padrão internacional do NIH. Os estudos de potência da preparação
ainda estão em andamento. Estes resultados, da atividade biológica no radiorreceptor,
vem em acordo com os efeitos terapêuticos que temos observado no tratamento de
anões hipofisários com o GH-HC e, além disso, indicam que a preparação poderá ade-
quar-se ao uso em kits de radioimunoensaio e radiorreceptor.

CNPq — 130 104289 — 83 300

036. IDENTIFICAÇÃO IMUNOHISTOQUÍMICA DO HORMÔNIO DE CRESCIMENTO (GH),
PROLACTINA (PRL) E CO FIT I COT RO FINA (ACTH) EM ADENOMAS
HIPOFIPTMOS: ESTUDO METODOLÓGICO E APLICAÇÃO

Autores: Julio Z. Abucham Filho — Gilles Landman — Mauro A. Czepielewski
José Gilberto Henriques Vieira e Antonio Roberto Chacra.

Disciplina de Endocrinologia — Dep. Medicina — Escola Paulista de Medicina
Rua Botucatu, 740 — Cx. Postal 20266 — São Paulo — SP

A aplicação de métodos imunohistoquímicos em substituição a métodos de colora-
ção histológica no estudo dos adenomas hipofisários tem sido universalmente adotada.
Ao contrário dos métodos convencionais, que identificam as células hipofisárias pela
afinidade tintorial dos granulos citoplasmáticos, os métodos imunohistoquímicos identi-
ficam as células pelos hormônios produzidos. Como essa identificação e de base imu-
nológita, a sensibilidade e especificidade dos anti-soros empregados tem um papel de-
terminante na validade dos resultados Nesse estudo, apresentamos os resultados da apli-
cação do método da peroxidase-antiperoxidase na detecção de CH, PRL e ACTH em
tecido hipofisário normal e patohgico, utilizando anti-soros produzidos em nossos labo-
ratórios.
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Estudo Metodológico: Em tecido hipofisário normal, obtido em autópsia, estudamos:
a propriedade dos antisoros em detectar a presença dos respectivos hormônios, a diluição
ideal para a identificação das células imunorreativas e a especificidade da reação através
da substituição dos anti-soros por soro normal e/ou imunoabsorção do anti-soro com
hormônio contra o qual foi produzido ou com hormônio hipofisário semelhante. Além
disso, a reatividade cruzada do anti-GH em relação a PRL foi testada em cortes de
adenomas com alta percentagem de células produtoras de PRL. Através desse estudo,
estabelecemos as condições de utilização dos anti-soros: anti-GH, 1/4000; anti-ACTH, 1 /
800 e anti-PRL, 1/300, imunoabsorvido com GH humano.

Aplicação: Utilizando os anti-sores nas condições estabelecidas, aplicamos o método
da peroxidase-anti-peroxidase na detecção de GH, PRL e ACTH em tecido hipofisário
de pacientes portadores de acromegalia (16), hiperprolactinemia (2) e doença de Cushing
(5), respectivamente. O exame histológico revelou adenoma em 21 casos e hipófise
normal em 1 caso (Cushing). Os resultados imunohistoquímicos permitiram a identificação
de células produtoras de GH em todos adenomas de pacientes acromegálicos, de PRL
nos dois adenomas de pacientes hiperprolactinêmicos e de ACTH nos 4 adenomas de
pacientes com doença de Cushing. No tecido classificado como "normal", detectou-se
hiperplasia de células produtoras de ACTH. Esses resultados atestam a validade da me-
todologia desenvolvida e aplicada neste estudo.

037 A TÉCNICA DE ELETROFORESE REVERSA EM GEL DE POLIACRILAMIDA,
APLICADA A PURIFICAÇÃO DE ISOHCRMÔNIOS, NAO ALTERA A ATIVIDADE
SOMATOTRÓFICA DA MOLÉCULA DE HORMÔNIO DE CRESCIMENTO HUMANO

Autores: Adir Janete Godoy dos Santos — Rosângela do Rocio Arkaten — Maria
de Fátima Ferreira e Paolo Bartolini.

Comissão Nacional de Energia Nuclear — IPEN-CNEN/SP
Cidade Universitária — A. de Salles Oliveira — Travessa R n.° 400 — Butantan — SP

Em trabalho anterior já foi descrita a técnica de separação e eluição de bandas
eletroforéticas isohormonais, aplicada à purificação da forma fundamental do hormônio
de crescimento humano (hCH): Isohormônio B (Arq. Biol. Tec, 25:170, 1982). Esta técnica
foi recentemente modificada, introduzindo-se eluição por corrente elétrica com polari-
dade invertida (eletroforese reversa), em gel de poliacrilamida a 7%, obtsndo-se quan-
tidade da ordem de miligramas e rendimento maior.

Este produto eletroforeticamente homogêneo, marcado com 1 - 5 I , proporcionou curvas
de radioimunoensaio (RIE), cuja aplicação à dosagem de hCH sérico está sendo com-
parada a sistemas análogos em que se utilizam marcados heterogêneos.

Antes de prosseguir a aplicações ulteriores houve, porém, a preocupação de avaliar
se a técnica de purificação não altera a atividade somatotrófica real da molécula. Para
esta finalidade foi realizado ensaio biológico em ratas hípofísectomizadas. Comparou-se o
produto antes (G1) e após ter sido submetido a eletroforese reversa (G 2) em dois
grupos de 9 (nove) animais. Efetuou-se a injeção subeutânea de 10 ug hCH/rata-dia,
nove dias consecutivos, com pesagens diárias, inclusive no décimo dia. Os valores de
incremento de peso obtidos foram:

GRUPO MÉDIA (g/dia) DESVIO PADRÃO

G 1 1,41 0,48
G 2 1,32 0,51

O incremento de peso dos animais não demonstrou diferença entre as duas popu-
lações a um nível de significância de P > 1 0 , concluindo-se que a atividade biológica do
hormônio submetido a eletrosforese reversa é mantida.
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038. DETERMINAÇÃO DA IDADE MAIS ADEQUADA, DE RATAS A SEREM
SUBMETIDAS A HIPOFISECTOMIA TOTAL PARA O TESTE DA TÍBIA

Autoras: Antonio Carlo* de Carvalho Carneiro e Joaquim Rebello Marinho.

Disciplina de Endocrinologia e Metabologia — Fac. Medicina — UNESP — Dep. de
Clínica Médica — Fac. de Medicina — Dist. de Rubião Jr. — Botucatu — SP

Com a finalidade de se verificar a idade mais adequada de ratas a serem submetidas
à hipofisectomia total para o Teste da Tíbia (Arq. Bras. Endocrinol. Metabol. — Vol. 27,
1:7, 1983), foram comparados os resultados obtidos em 2 grupos de 25 ratas da raça
Wistar, respectivamente com 30 (GRUPO I) e 45 dias de vida (GRUPO II).

A via cirúrgica, os cuidados pré e pós-operatório e a pessoa que realizou as cirur-
gias foram mantidos idênticos nas duas situações experimentais, obtendo-se os seguintes
resultados:

Animais Mortalidade em % Hipofisectomia Sensibilidade* da Cartilagem
Total em % de Conjugação ao HGH

GRUPO I 13,3% 40% 1.072 a 1,165

GRUPO II 16,7% 20% 0,277

Dos resultados concluímos que:

1) Nos ratos maiores a aspiração hipofisária foi insuficiente pelo método utilizado,
levando à maior porcentagem de hipofisectomias parciais.

2) A sensibilidade da cartilagem de conjugação dos ratos de 45 dias é menor se
considerarmos o coeficiente de paralelismo entre o hormônio de crescimento humano e o
hormônio de crescimento bovino.

Assim, consideramos que a idade ideal para a hipofisectomia total na rata a ser
utilizada no Teste da Tíbia é de 30 dias de vida.

* A sensibilidade da cartilagem de conjugação das ratas ao Hormônio de Cresci-
mento Humano (HGH), foi avaliada baseando-se no coeficiente de paralelismo entre as
respostas obtidas com o HGH e com o Hormônio de Crescimento Bovino (KGB) —
1 Ul/mg — utilizado como padrão no ensaio biológico.

039. ATIVIDADE BIOLÓGICA DO HORMÔNIO DE CRESCIMENTO HUMANO (HQH)
PURIFICADO NO H.C. — USP, DETERMINADO PELO TESTE DA TÍBIA
EM BOTUCATU — UNESP

Autores: Antonio Carlos de Carvalho Carneiro e Joaquim Rebello Marinho

Disciplina de Endocrinologia e Metabolismo — Faculdade de Medicina —• UNES)
Dep. de Clín. Médica — Fac. de Med. — Dist. de Rubião Júnior — Botucatu — SP

Com o propósito de se avaliar a Atividade Biológica do HGH extraído de hípófise,
pelo grupo do Prof. Dr. Willian Nicolau — HC — USP para a aplicação do mesmo em
nanicos hipofisários, foi montado o Teste da Tíbia utilizando ratos da raça Wistar (Arq.
Bras. Endocrinol. Metabol., Vol. 27, 1:17, 1983) na Faculdade de Medicina de Botucatu —
UNESP.

Determinamos a Atividade Biológica (A.B.) de 18 lotes de HGH extraídos no H.C.
nos anos de 1983 e 1984, obtendo resultados que permitem dividir estes lotes em
3 grupos:
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GRUPOS n.° de lotes % do total de lotes A.B. média

Grupo I 4 22,2 0,375 0,237
Grupo II 11 61,1 2,01 0,419
Grupo III 3 16,7 3,953 0,331

Dos resultados acima podemos observar que o método utilizado para a purificação
do HGH no HC — USP fornece hormônio de boa atividade biológica numa freqüência
bastante aceitável; contudo a avaliação da atividade biológica é fundamental para se
excluir da Terapêutica alguns poucos lotes com baixa atividade biológica, inadaqueados
para utilização clínica.

040. COMPARAÇÃO DE UM EXTRATO DE HORMÔNIO DE CRESCIMENTO (GH-HC)
COM GH DO NIH, EM RADIOIMUNOENSAIO

Autores: Margaret Izumi Yamaguchi — Francisco Homero D'Abronzo
Wiilian Nteolau — Armando Aguiar Pupo e Emílio Mattar.

1.a Clínica Médica, Hospital Clínicas da Fac. de Medicina da USP
Av. Dr.Enéas de Carvalho Aguiar s/n — Cx. Postal 8091 — São Paulo

Um extrato de hormônio de crescimento produzido no Laboratório de Radioimu-
noensaio da 1.a Clínica Médica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
U.S.P. (GH-HC) foi preparado para utilização em radioimunoensaio. O padrão interna-
cional de comparação foi GH do NIH (GH-NIH). Marcaram-se três vezes os dois hormô-
nios com 125I pelo método de Cloramina-T. Nestes três experimentos a eficiência de
marcação foi em média 50% e 67% e a ligação máxima de 125I-CH em presença de
excesso de anticorpo anti-GH, de 80% e 73% respectivamente, para GH-NIH e GH-HC.
Com 125I-GH-HC e anticorpo anti-GH produzido também no H.C., adequadamente di-
luídos, realizaram-se 5 curvas de radioimunoensaio, utilizando-se como hormônios frios
o GH-NIH e o GH-HC. Ver tabela.

CH-NIH

GH-HC

* Ugaçio no ponto
zero (Bo)

50,2 ±1,4%

52,5 ± 0,9%

* Ugaçfto não específica
(NSB)

5,0%

4,1%

Inclinação da
reta (s)

1,14 ±0,07

1,23 ±0,12

* % da radioatividade total colocada em cada tubo.

O Bo e o NSB para os dois hormônios foram praticamente idênticos. A inclinação
da reta dos dois hormônios não diferiram entre si, sendo, portanto, paralelas. Estes
dados demonstram que o GH-HC e 125I-GH-HC tem comportamento radioimunológico
semelhante ao padrão internacional do NIH.

041 . EXTRAÇÃO E PURIFICAÇÃO DE HORMÔNIO DE CRESCIMENTO DE
HIP6FISES HUMANAS CONQELADA8 (hGH-HC)

Autores: Wlllian Nicolau — Sandra M. Viltares — Regina G. Cardia — Antonio
C. P. Palomino — Berenice B. Mendonça — Walter Bloise — Líclo M.
Ateis e Emilio Mattar.

Laboratório de Radioimunoensaio da Div. de Clínica Médica I — HCFMUSP
Av. Or. Enéas de Carvalho Aguiar S/N — PAB. 2.° andar, bloco 6 — SP
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Os autores descrevem sua experiência na aplicação de um método de extração e
purificação do Hormônio de Crescimento Humano (hCH-HC) a partir de hipófises con-
geladas. Enfoque foi dado à coleta, conservação das glândulas, processamento em con-
dições estéreis (vidraria, tampões e reativos) a fim de se conseguir um produto api-
rogênico. Aproximadamente 200 hipófises foram processadas de cada vez. Esquematica-
mente as etapas consistiram em: extração salina, precipitação alcoólica do hGH, redis-
solução em tampão, concentração por ultrafiltragem e purificação em duas colunas, uma
de Sephadex G.100 e outra de DEAE celulose 52. O nosso rendimento médio nas
primeiras extrações foi de 2,4 mg/glândula e o bioensaio mostrou uma potência que
variou de 1,0 Ul/mg até 4,2 Ul/mg. Com a melhora da padronização o rendimento
tendeu a ficar em torno de 3,0 mg/glândula. O ensaio realizado por radioreceptor mos-
trou uma potência de 3,2 Ul/mg de hCH, com uma curva de deslocamento paralela à
do padrão. O conteúdo dos outros hormônios pituitários medidos por RJE nos extratos
foram TSH < 3m Ul/mg, Prl 3ng/mg, FSH 82,5m Ul/mg e LH 641m Ul/mg. Os testes
de pirogênio realizados E.V. em coelhos a uma dose de 0,33 mg/kg de peso não
mostrou a presença daquele material. A aplicação de hGH 1 mg a pacientes mostrou
picos em torno de 4? ng/ml.

O controle de qualidade revelou que se obteve um produto ativo, estéril, apirogênico
e isento de antígeno AU que está sendo aplicado no Hospital das Clínicas da Univer-
sidade de São Paulo há 19 meses.

0 4 2 . FATORES QUE AFETAM A CAPTAÇÃO DE ÁCIDO ALFA-AMINOISOBUTÍRICO
PELA HIPÓFISE "IN VITRO"

Autores: Ubiratan Fabres Machado — Antônio A. Belló e
Guillermo F. Wassermann.

Dep. Fisiol., Farmacol. e Biofísica — UFRGS — POA — RS
Instituto de Biociências — Rua Sarmento Leite S/N — POA — RS

Belló e col. (IRCS Med. Sei., 10:121-122, 1982) estudando o transporte de AIB 14C
pela hipófise, verificaram que a captação por esta glândula era elevada, e que a insulina
não exercia nenhum efeito nesta ação. A partir destes dados decidiu-se estudar quais os
fatores que poderiam estar implicados na captação de aminoácidos pela hipófise.

Hipófises de ratos Wistar foram incubadas com tampão Krebs-Ringer bicarbonato, à
37°C; em atmosfera de carbogênio; com diferentes substâncias: cortisona, AMPc, vaso-
pressina, GH e LHRH, e em presença de ácido alfa-aminoisobutírÍco-14C (AIB 14C). Ao
final da incubação tomaram-se alíquotas do meio de incubação e do meio intracelular,
estabelecendo-se uma relação entre o tecido e o meio (T/M). Paralelamente estudou-se a
captação de alfa-AIB 14C em hipófises inteiras, adeno-hipófises, quartos de adeno-hipó-
fises e neurohipófises.

Não foi encontrado nenhum efeito dos fatores testados, nas concentrações e tempos
estudados. Observou-se uma diferença significativamente maior na captação por volumes
teciduais menores (quartos de adeno e neuro-hipófises).
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DIA 28 DE OUTUBRO — Domingo

PLENÁRIO E — 14:00 às 16:00 horas

Assunto: PARATIREÓIDE

043 ANALISE COMPUTADORIZADA DE BIOENSAIOS FATORIAIS 2X2 PARA A
DETERMINAÇÃO DA POTÊNCIA E DOS PARÂMETROS ESTATÍSTICOS
RELATIVOS DE EXTRATOS HORMONAIS (BASSY)

Autores: Elsie Neiva Domingues — Sérgio Dalmora e Paolo Bartolini.

Divisão de Radiobiologia — IPEN-CNEN/SP e Dep. Farm. Ind. UF SANTA MARIA — RS
Caixa Postal 11049 — Pinheiros — São Paulo — SP

Um programa, BASSY, em linguagem FORTRAN IV, implementado no sistema IBM/
370 do IPEN-CNEN/SP, é descrito para a análise de ensaios biológicos fatoriais 2X2.
A estatística usada foi a de C.I. Bliss. São calculados os seguintes parâmetros estatísticos
úteis para o controle de qualidade do ensaio: 1) Potência da preparação relativa à pre-
paração padrão; 2) Inclinação combinada; 3) Desvio padrão da curva dose-resposta;
4) índice de precisão (l); 5) Erro padrão; 6) Limites de confiança; testes de signifi-
cância para; 7) diferença entre as preparações; 8) entre as doses; 9) entre as inclina-
ções das curvas (desvio do paralelismo); 10) entre gaiolas (quando se aplica). Duas doses,
mínima e máxima, de cada preparação (padrão e desconhecido) são usadas no ensaio,
totalizando-se 4 grupos de animais. A formulação geral do programa é a análise por
grupos de animais nos quais uma única dose de determinada preparação é injetada,
sem levar em consideração a divisão por gaiolas. O usuário poderá, entretanto, optar
pela análise que considera também a divisão dos animais por gaiolas, nas quais um
representante de cada dose e de cada preparação está incluído. O programa não fixa
o número de animais que deverá ser usado no ensaio e dessa forma permite a possi-
bilidade de escolha que melhor se adapte a cada serviço (máximo de 80 ratos totais).
Os valores de t e F deverão ser fornecidos pelo usuário, permitindo o cálculo de intervalo
de confiança e de variância desejados. O programa e a sua documentação estão dispo-
níveis mediante pedido, não requerendo, para o seu uso, conhecimentos específicos na
área de computação. Será apresentada a aplicação desse programa na determinação da
atividade biológica do padrão secundário de hGH-IPEN para bioensaio onde o máximo
de economia (0.6 mg totais de hormônio) foi conseguido mantendo-se \ < 0.3. Este
programa serviu também de apoio na formulação da monografia sobre hCH e sua de-
terminação de potência que deverá constar na 4.a Edição da Farmacopéia Brasileira.

0 4 4 . UROLITIASE EM ADULTOS: ESTUDO METABÓLICO EM 278 CASOS

Autores: Daniel Rinaldi dos Santos — Maria Elíete Pinheiro — Horieio AJzen
Oswaldo Luiz Ramos e Nestor Schor.

Disciplina de Nefrologia — Escola Paulista de Medicina — Rua Botucatu, 740 — S. Paulo

A litíase urinaria é uma patologia freqüente, caracterizando-se pelo alto grau de
recorrência. Envolve em sua gênese, várias alterações metabólicas de diagnóstico factível
e com terapêutica clínica acessível. Acomete indivíduos jovens com alto grau de compli-
cações cirúrgicas, infecciosas e com perda da função renal. Com o intuito de investigar
a etiologia metabólica nesta patologia, estudamos 278 pacientes adultos, com litíase com-
provada, nos Ambulatórios de Litíase Renal da EPM. Todos os pacientes estudados foram
submetidos ao seguinte protocolo: urina I, teste oral de sobrecarga de cálcio; coletas de
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2 a 3 urinas de 24hs; determinação de cistinúria; determinação do pH urinário (após
12hs de restrição hídrica e/ou após sobrecarga oral com NH4CI quando pH > 5,5);
dosagem do ÃPM cíclico urinário e estudos radiológicos. Foram realizadas dosagens
sangüíneas e urinárias de cálcio (Ca), ácido úrico (AcUr), fósforo (P) e Creatinina (Cr).
Outros exames foram realizados de acordo com as necessidades. Os pacientes estu-
dados eram 137 do sexo masculino e 141 do sexo feminino com uma idade média de
39 ±1,2 e 35,2 ±1,0 (T±SE), respectivamente. Detectamos 82% de alteração meta-
bólica entre os pacientes estudados: 20% apresentavam hiperexcreção de ácido úrico
(HEAcUr, AcUr urinário > 800mg/24hs para homens e > 750mg/24hs para mulheres);
9% portadores de HEAcUr associada a hipercalciúria renal (HCaR, Ca urinário > 4mg/
Kg/24hs); 9% de HEAcUr associada à hipercalciúria renal marginal (HCaRm, Ca urinário
> 150mg/24hs) e 13% de HEAcUr associada à hiperabsorção intestinal de cálcio (HAINt,
CaU/Cr sobrecarga/jejum > 3,5). Como alterações metabólicas isoladas, a HCaR foi

encontrada em 5% dos casos; HCaRm em 7% e HAInt em 17%. Observamos apenas
2% de cálculos associado à infecção (coraliforme), 1 caso de acidose tubular renal
(tipo I), 2 casos de rim em esponja medular e 2 casos de doenças endócrinas (Cushing
e Acromegalia) associadas a distúrbios do Ca e AcUr. Nenhum caso de hiperparatireoi-
dismo primário foi detectado através da dosagem do AMP urinário. Portanto, observamos
30% de hipercalciúria de causa renal (14% de HCaR e 16% de HCaRm), 30% de HAInt
e 51% de alterações de metabolismo de AcUr. Sugerimos que a investigação metabólica
deva ser realizada em todo paciente com urolitíase, pois trata-se de uma patologia que
acomete indivíduos em faixa etária altamente produtiva, com chances de recorrências e
complicações, devendo a terapêutica ser instituída baseada na alteração metabólica.

045. DIAGNÓSTICO METABÓLICO DA LITÍASE URINARIA NA INFÂNCIA

Autores: Maria Vilma Santos — Daniel Rinaldi dos Santos — Maria Eliete
Pinheiro — Julio Toporovski e Nestor Schor.

Disciplina de Nefrologia da Escola Paulista de Medicina e Fac. Ciências Médicas da Santa
Casa de São Paulo — Rua Botucatu, 740 — São Paulo — SP

A formação de calculose do trato urinário na infância envolve fatores infecciosos,
anatômicos e metabólicos. Para estudar estas possibilidades, avaliamos 30 crianças (18
meses a 14 anos) procedentes da Disciplina de Nefrologia da Escola Paulista de Medici-
na e do Serviço de Nefro-Pediatria da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de
São Paulo. Foram realizadas dosagens sangüíneas e urinárias de Cálcio (Ca), Ácido Úrico
(AcUr), Fósforo (P), Creatinina (Cr) e AMP cíclico urinário durante período de 2hs, após
uma noite de jejum e; 31/2hs após sobrecarca oral de Ca (1 g/m2 s.c). Adicionalmente
foram dosados Ca, AcUr, Cr, P em pelo menos 2 urinas de 24 hs, em dieta livre; teste
do nitrorpussiato para cistinúria, determinação do pH urinário e urocuhuras. Os estudos
radiológicos excluíram má formação renal, exceto em um paciente com rim em ferra-
dura. A presença de refluxo vésico-ureteral também foi excluído. Os resultados obtidos
foram: 13% de hiperabsorção intestinal de Ca (HAInt), considerando como tal quando
o índice CaU/CrU pós e pré sobrecarga fosse ^=3,0; 17% de hiperexcreção de AcUr
(HEAcUr), quando a urícosúria de 24hs estivesse acima do limite de 95% da curva de
normalidade de idade versus excreção em 24hs; 20% Hipercalciúria Renal (HCaR > 4m/
Kg/24hs) associado com HEAcUr; 20% HAInt + HEAcUr e 17% de Infeção Urinaria.
Nenhum caso de Hiperparatireoidismo primário foi detectado através da dosagem do
AMP urinário. Não detectamos alteração metabólica, infecciosa ou anatômica em apenas
13%, sugerindo elevado nível de eficácia nos diagnósticos etiológicos. Somente 7%
tinham cálculo vesical, excluindo fator epidemiológico na gênese dessa litíase, pois
sabe-se que em países onde a calculose é endêmica, existe um nítido predomínio ne t̂a
localização anatômica.



Portanto, nossos resultados observam uma pequena incidência de alterações anatô-
micas e infecciosas e que os distúrbios metabólicos na infância são semelhantes aos en-
contrados nos adultos. Sugerimos, como objetivo principal no manejo da urolitiase na
infância, que o diagnóstico seja precoce, que o distúrbio metabólico seja adequadamente
tratado, diminuindo assim as recorrências e/ou complicações desta patologia.

046. INFLUÊNCIA DO PARATOHORMÔNIO (PTH) NA LITÍASE INDUZIDA
POR HIPERCALCIÚRIA

Autores: Elvino José Guardão Barros — Daniel Rinaldi dos Santos — Sandra
Maria Laranja — Mirian Aparecida Boim e Nestor Schor.

Disciplina de Nefrologia — Escola Paulista de Medicina
Rua Botucatu, 740 — São Paulo — SP

O PTH age tendo com 2.° mensageiro da ação hormonal o AMP cíclico (AMPc).
A nível renal, existe uma nítida correlação entre a função das paratireóides e a excre-
ção do AMPc. Esta determinação portanto, é bastante útil no diagnóstico diferencial
das hipercalciúrias. Pacientes portadores de hipercalciúria renal (HCaR) apresentam como
conseqüência do manuseio renal inadequado, perda crônica de cálcio (Ca) com possível
estimulação secundária das paratireóides. Por outro lado, existiria provável bloqueio do
PTH em portadores de hiperabsorção intestinal de cálcio (HAInt). Por estas razões, ava-
liamos o AMPc em portadores de litíase renal, para correlacioná-lo com os distúrbios
metabólicos do Ca. Estudamos % pacientes: 33 pacientes com HCaR (Call > 4mg/Kg/
24hs) e hipercalciúria renal ma.ginal (CaU > 150mg/24 hs); 23 com HAInt (CaU/creatU
sobrecarga/jejum > 3,5) e, 40 sem alteração metabólica do Ca (grupo controle). Em todos
os pacientes, foi dosado o AMPc em períodos de 2 hs. de jejum (pré) e em períodos
de 3,5 hs. pós-sobrecarga oral com 1g de Ca.

Observamos que os níveis do AMPc avaliados na pré e pós-sobrecarga não foram
diferentes entre os 3 grupos, ocorrendo tendência a elevação nos com HCaR durante o
jejum. Entretanto, a sobrecarga reduziu em ç25% em todos os grupos, sugerindo inte-
gridade glandular do controle do PTH à estímulos pelo Ca. A fração de excreção de
cálcio (FE ) no período pré foi maior no grupo HCaR, caracterizando perda renal de

Ca; sendo menor nos com HAInt. Diferentemente, após a sobrecarga, a FE elevou-se

em todos, com predomínio na HAInt, sugerindo avidez intestinal por Ca. Esta elevação
foi de 83%, 289% e 42%, respectivamente para os grupos controle, HAInt e HCaR.
Outros parâmetros avaliados afastaram hiperçalcemia, hipofosfatemia ou alteração da
função renal (clearances normais) que alterariam o eixo paratireóide-rim. Portanto, os
resultados sugerem a não participação significativa do PTH nestes distúrbios metabólicos
indutores de litíase. O modesto estímulo esperado nos pacientes com HCaR é discreto
sendo sensível à sobrecarga de Ca, mostrando modulação hormonal adequada.

047. HIPEREXCREÇAO DE ÁCIDO ÚRICO (HEAcUr) EM MULHERES NA
PRÉ-MENOPAUSA

Autores: Maria Eliete Pinheiro — Sandra Maria Laranja — Daniel Rinaldi dot
Santos — Horáefo Ajzen e Nestor Schor.

Disciplina de Nefrologia — Escola Paulista de Medicina — Rua Botucatu, 740 — São Paulo

Independentemente do sexo, os níveis plasmáticos do ácido úrico (AcUr) aumentam
progressivamente desde o início da puberdade, mantendo-se porém, em torno de 1,0
mg/dl mais baixos nas mulheres. Somente na menopausa esta diferença é minimizada,
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e a partir desta época observa-se hiperuricemia em algumas pacientes e, eventualmente,
artrite gotosa. A raridade de gota em mulheres jovens é, possivelmente, devido a diferen-
ça bioquímico-hormonais entre os sexos. Estas diferenças de sexo e idade não estão
estabelecidas. Entretanto, observamos que um número significante de mulheres pré-meno-
pausadas apresentam HEAcUr, sem desenvolver artrite gotosa. Portanto, pareceu-nos per-
tinente avaliar este distúrbio segundo a faixa etária, divididas em décadas, a partir dos
10 anos, estudando o comportamento do AcUr e a função renal. Dentre 217 pacientes,
123 mulheres (57%) e 94 homens (43%) do Ambulatório de Litíase Renal da Disciplina
de Nefrologia da EPM, observamos que 137 (63%) apresentam HEAcUr, sendo 69
(50,4%) do sexo feminino e 68 (49,6%) do masculino. Observamos maior porcentagem
de HEAcUr em mulheres (61%) na faixa de 21-40 anos, decrescendo com o avançar
da idade. Nos homens houve predomínio entre 31-40 anos (32%), sem grandes varia-
ções nas outra» faixas etárias. Tanto no grupo controle como no HEAcUr, as mulheres,
quando comparadas com homens na mesma faixa etária, apresentam uricemia menor, com
tendência à elevação com o decorrer da idade, minimizando essa diferença. Esse achado
só é significante entre 31 a 40 anos (p<0,01). Ainda nessa faixa etária, as mulheres
apresentam excreção urinaria de 24 horas (p < 0,025) e fração de excreção (p < 0,05)
de AcUr maiores comparadas a homens com o mesmo distúrbio metabólico.

Outros dados não diferem entre homens e mulheres do grupo controle. Compa-
rando hiperexcretoras com seu grupo controle, observamos: 1) uricemia, excreção uri-
naria e fração de excreção (FE) aumentadas entre 31 e 40 anos; 2) todas as demais
faixas etárias apresentam excreção urinaria de 24 hs elevada e, 3) FE aumentada entre
10-20, 31-40 e 51-60 anos, sugerindo manuseio renal adequado, compensatório, do
AcUr neste sexo. Três homens com HEAcUr eram portadores de manifestação artrítica.
Diferentemente, nenhuma das mulheres apresentou esta manifestação. Estes resultados
sugerem que a HEAcUr parece ter papel fundamental na diminuição da uricemia nos
pacientes com distúrbio do metabolismo do AcUr. As mulheres durante a vida repro-
dutiva não apresentam artrite gotosa por possível penetrância tardia desta alteração do
metabolismo das purinas e/ou fatores bioquímico-hormonais da pré-menopausa que, in-
fluindo na excreção renal de AcUr, protegem-as das manifestações gotosas, às custas de
potencial risco na formação de litíase urinaria.

048. TESTE DE SOBRECARGA ORAL DE CÁLCIO NA AVALIAÇÃO
DA FUNÇÃO PARATIREOIDIANA

Autores: Léa Lederer Diamant — José Benedito Mechica — Maria Odette
Ribeiro Leite e Aurélio Borelli.

Unid. Doenças Ósseas, Dep. Clínica, Endocrinologia, Hosp. Clín. da FMUSP
Hospital das Clínicas, Endocrinologia — São Paulo — SP

Com a finalidade de avaliar a resposta paratireoidiana a uma sobrecarga oral de 1 g
de cálcio, foram estudados 8 indivíduos normais (N), 7 pacientes com hipercalciúria e
calculose renal recidivante (He), 5 com hiperparatireoidismo primário e doença óssea
(Hp) e 5 submetidos a exérese de adenoma de paratireóide há pelo menos 3 meses
(Pp). Foram analisados os valores de AMPc U (nmol/mg de creatinina) e o A entre as
calciúrias (mg/100 ml FC) entre um período basal e um período pós fob recarga de
cálcio, além do A entre as calcemias colhidas na metade destes períodos.

Os valores de AMPc U, no período basal, foram significativamente mais altos que
os normais, nos 3 grupos estudados (N = 1,86 ± 0,86, He — 3,44 ±0,89, Hp = 10,83 ±
7,12, Pp = 6,50 ± 2,38), porém, após a sobrecarga de cálcio, caíram a níveis indistin-
guíveis dos normais, com exceção dos pacientes com hiperparatireoidismo primário
<N = 1,52 ±1,03, He = 1,61 ±0,85, Hp = 11,94 ± 9,00, Pp = 1,72 ± 0,86). As calciúrias
foram mais elevadas que nos normais nos He e Hp, nos dois períodos, embora o A
entre as calciúrias não tenha sido estatisticamente diferente do normal. O mesmo ocor-
reu com o A entre as calcemias.
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Os valores basais de AMPc U permitiram o diagnóstico de hiperparatireoidismo e a
análise da sua depressão, após sobrecarga, r. íbilitou distinguir hiperparatireoidismo
primário e secundário, além de excluir hipe ;*vidade paratireoidiana em todos os pa-
cientes com hipercalciúria e calculose. A ^ -.se do A entre as calciúrias e calcemias
não forneceu subsídios para a elucidaç? r-agnóstica.

049 IMPORTÂNCIA DO FOSFATO HA ABSORÇÃO INTESTINAL DE CÁLCIO

Autores: Lúcia Maria fi vo Maciel e Aurélio Borelli.

Lab. Nutrição Humana e P l
Tas Metabólicas, Fac. Med. Univ. São Paulo

Av. Dr. Arnaldo, 455 — < ' — Caixa Postal 2921 — São Paulo — SP

Tem sido demonstrada melhora de alguns tipos de raquitismo humano com a ad-
ministração oral de fosfato. Mesmo na ausência de vitamina D, o fosfato oral aumenta a
absorção intestinal de cálcio, o que sugere ser este um dos fatores auxiliares na corre-
ção do raquitismo humano.

Neste trabalho estudou-se a influência do fosfato na absorção intestinal de cálcio,
bem como sua importância na correção do raquitismo experimental em ratos.

Ratos foram submetidos, durante 30 dias, às seguintes dietas: a) dieta normal, b) dieta
raquitogênica, c) dieta semelhante à b), porém enriquecida com fosfato (os animais dos
grupos b) e c) foram mantidos no escuro); após este período estudou-se a absorção
intestinal de cálcio " in vitro" na porção invertida de 10 cm abaixo do piloro, determi-
nando-se a relação das concentrações de cálcio radioativo nos líquidos que banhavam
a mucosa e serosa, após 90 minutos de incubação, a 37°, bem como avaliou-se a evo-
lução do raquitismo através da análise da cartilagem metafisária dos ossos longos (line
test).

A análise dos resultados demonstrou uma absorção de cálcio semelhante nos grupos
b)e c), menor que a do grupo a), porém o line test mostrou somente no grupo c)
correção do quadro raquítico.

Conclue-se que no rato, a administração oral de fosfato corrige o raquitismo por
mecanismo independente da absorção intestinal de cálcio.

0 5 0 . FRACIONAMENTO DAS GLICOPROTEÍNAS URINÁRIAS NO
HIPERPARATIREOIDISMO

Autores: Alice Taklmoto Imazawa e Aurélio Borelli.

Lab. Nutrição Humana e Doenças Metabólicas, Fac. Med. Univ. São Paulo
Av. Dr. Arnaldo, 455 — 4.° — Caixa Postal 2921 — São Paulo — SP

Em trabalhos anteriores demonstrou-se a importância das glicoproteínas urinárias
solúveis em ácido perclórico a 6% na caracterização da atividade metabólica óssea. Com
a finalidade de se demonstrar a existência de alguma fração mais específica procedeu-se
ao fracionamento dessas glicoproteínas em coluna DEAE-Sephadex com um gradiente de
fosfato de sódio 0,001 M a 0,5 M em normais e pacientes com hiperparatireoidismo,
antes e após a cirurgia das paratireóides.

Determinou-se nestas frações a porcentagem de proteína (P), carboidratos totais (C)
e hidroxiprolina. Os resultados demonstram a existência de um perfil protéico seme-
lhante nos grupos estudados com quatro picos. A análise química, entretanto, mostra
uma relação P/C menor nos normais, com correção parcial no pós-opfratório, em
todos os picos; a dosagem de hidroxiprolina não permitiu se caracterizasse um padrão
diferencial.

Conclue-se pela existência de um padrão diferente na composição das várias fra-
ções das glicoproteínas urinárias no hiperparatireoidismo. A correção parcial no pós-
operatório poderia estar relacionada às alterações metabólicas ainda persistentes.
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051. TRANSPORTE DE FÓSFORO ATRAVÉS DA BARREIRA
HEMATO-TESTICULAR DE RATO

Autor»»: Freddy Goldberg Eliaechewitz e Auralio Borelll.

Lab. Nutrição Humana e Doenças Metabólicas, Fac. Med. Univ. São Paulo
Av. Dr. Arnaldo, 455 — 4.° — São Paulo — SP

A análise química do fluído tubular do testículo (FT) de vários animais mostra
diferenças consideráveis quando comparada ao plasma ou à linfa testicular, à custa de
uma barreira hemato-testicular. A baixa concentração de fosfato no FT (10%) está
ligada à menor atividade e consumo de 02 do espermatozóide. A concentração de
fósforo inorgânico no epidídimo é 60 vezes maior que no FT e onde também é maior
o consumo de oxigênio e menor a sobrevida do espermatozóide.

O estudo do transporte tubular de fósforo foi realizado através da incorporação
de 82P em túbulos seminíferos de ratos, tendo sido demonstrado uma velocidade média
de incorporação maior em animais jovens (101 nmol/mg de proteína/min.) do que em
adultos (76 nmol/mg de prot./min.).

O cianeto, aumentando a incorporação, sugere a existência de um transporte ativo
expulsando o fósforo.

Conclue-se pela existência de um transporte ativo de fósforo no túbulo seminífero
de rato, responsável pela baixa concentração de fósforo no FT.

052. NfVEIS DE CÁLCIO IÔNICO SÉRICO DURANTE A GRAVIDEZ NORMAL E TOXEMIA

Autor**: Patrício López-Jaramillo — Marco Alvartz — Marcelo Narvaez e
Rodrigo Yépaz.

Laboratório de Investigación de Bioquímica, Facultad de Medicina y Hospital Gíneco-Obs-
tétrico Isidro Ayora — Quito — Ecuador — Iquique y Sodiro s/n — Quito — Ecuador

Estudos recentes demonstraram uma significativa diminuição nos níveis de cálcio
iônico sérico de pacientes hipertensos em relação aos níveis de pacientes normotensos
(N. Eng. ). Med., 307:226-228, 1982). Sugeriu-se também uma associação entre ingesta
de cálcio e hipertensão-edema-proteinuria-gestose (pré-eclampsia) (Am. j . Clin. Nutr., 33:
2202-2210, 1980). Estudamos os níveis de cálcio iônico sérico, determinados por um
eletrodo de cálcio íon seletivo (Nova Biomedical, Massachusetts, USA), em mulheres re-
sidentes em Quito (2.800 m de altitude), menores de 25 anos, sem antecedentes pato-
lógicos de importância. Os níveis de cálcio iônico das mulheres não grávidas (11) foram
significativamente maiores (4.79 ± 0.01 mg%) em relação as primigestas grávidas normais
(10) que cursavam o terceiro trimestre de gestação (4.49 ±0.009 mg%) e em relação
às primigestas pré-ecíampticas (ó) que foram consideradas como tais se no terceiro
trimestre de gestação apresentavam tensão arterial maior que 140/100, proteinúria maior
que 5g/24 horas e edema (4.53 ± 0.4 mg%). Não se observou diferenças significativas
entre os dois grupos de gestantes. Também dosificou-se os níveis de cálcio sérico total,
proteínas plasmáticas totais e albumina em soro, observando-se que suas concentra-
ções são significativamente maiores no grupo de mulheres não grávidas, quando com-
paradas às concentrações das gestantes normais e das gestantes pré-eclampticas. Os
níveis, tanto de cálcio sérico total, proteína total e albumina também foram significati-
vamente maiores nas gestantes normais quando comparados aos das gestantes que
desenvolveram hipertensão, proteinúria e edema no terceiro trimestre de gestação.

Auxílio Financeiro: Consejo Nacional de Ciência y Tecnologia (CONACYT) e Consejo
Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas (CONUEP).
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053 METABOLISMO EXTRATIREOIDEANO DOS HORMÔNIOS TIREOIDEANOS EM
RATOS ACLIMATADOS AO FRIO

Autoras: Antonio C. Blanco • Maria T. Nunes.

Dep. de Fisiologia e Biofísica — ICB-USP — Cidade Universitária — São Paulo — SP

Sabe-se que no rato a exposição ao frio (4°C) determina alterações marcantes da
fisiologia tireoideana no sentido de se aumentar a calorigênese do animal. Desta forma,
através de um processo provavelmente iniciado a nível hipotalâmico levando a um
aumento da secreção de TRH, elevam-se os níveis séricos de TSH o que determina uma
hiperatividade tireoideana e conseqüente aumento da secreção hormonal tireoideana.
Com a finalidade de se verificar se as alterações promovidas pela exposição ao frio
também ocorrem a nível extratireoideano, ratos machos, adultos, da cepa Sprague Daw-
ley foram aclimatados ao frio (4°C) durante um período de 60 dias. Após o período
de aclimatação foi evidenciado aumento dos níveis séricos de TSH (NIADDK-RIE) acom-
panhado de hipercaptação tireoideana de 131I após 24 h da administração do traçador.
Adicionalmente, foram detectadas elevação dos níveis séricos de T3 (73,4 ± 5,4 vs. 110,6 ±

7,2 ng/dl p<0,05) e queda da concentração sérica de rT3 (12,9 ±1 ,0 vs. 9,6 ±0,5 ng/
dl p < 0,05), enquanto que a concentração sérica de T4 manteve-se inalterada durante a
aclimatação ao 'rio. Da mesma iorma, tanto no rim como no fígado foi observada ele-
vação significativa da conversão "in vitro" de T4 a T3 (fígado: 40,2 ± 3,1 vs. 67,8 ± 5,0
n8T3/u8T4/ Se(\' t e c-) ' indicando que alterações extratireoideanas também são obser-
vadas nesses animais aclimatados. Quando animais previamente tireoidectomizados ci-
rurgicamente e tratados com l-tiroxina (lug/100g/dia) foram aclimatados ao frio, ainda
foi possível evidenciar-se aumento significativo da conversão "in vitro" de T4 a T3 em
homogeneizados de fígado e rim (fígado: 38,9 ± 3,5 vs. 63,7 ± 4,0 ngT8/ugT4/h/ geq.
<ec. p<0,05), indicando que essas alterações detectadas a nível periférico não são
somente devidas ao aumento da produção hormonal pela glândula tireóide.

Auxílio Financeiro: FAPESP e CNPq.

054. ESTUDO DAS ALTERAÇÕE8 DO METABOLISMO EXTRATIREOIDEANO
DOS HORMÔNIOS TIREOIDEANOS EM RATOS SUBMETIDOS AO

• ESTRESSE DE IMOBILIZAÇAO
\
• Autoras: Antonio C. Bianco — Maria T. Nunes — Rui M. B. Maciel
! Isabefa R. Baracat e NaonH S. Hell.
t.

Dep. de Fisiologia e Biofísica — ICB-USP — Cidade Universitária — São Paulo — SP

Tem sido demonstrado que em várias situações experimentais tais como o jejum
.? prolongado ou a doença sistêmica não tireoideana, o metabolismo periférico dos hormô-
| nios tíreoídeanos encontra-se profundamente alterado, resultando em queda dos níveis
I séricos de T. e elevação da concentração sérica de rT3. Com o intuito de se verificar
I



o papel do estresse na gênese dessas alterações, ratos machos, adultos, da cepa Wistar
foram submetidos ao estresse de imobilização durante períodos que variaram de 1 a 8h
de duração. Foi observado que a partir da 6.* hora de imobilização esses animais apre-
sentavam acentuada queda da concentração de ácido ascórbico da supra renal '(401,6 ±
43,9 vs. 294,8 ±23,2mg/100g p<0 ,01 ) e inúmeros pontos hemorrágicos na mucosa gás-
trica. Verificou-se também queda significativa da concentração sérica de T3 (51,9 ± 3,9

vs. 37,6 ± 2,9ng/dl p <0,005) e elevação da concentração sérica de rT3 (10,2 ± 0 , 3 vs.
14,4 ± 0,7ng/dl p < 0,005). Adicionalmente, através de estudos " in vitro" verificou-se
que aconversão hepática e renal de T4 a T3 já se encontrava significativamente diminuída
a partir da 4.a hora de imobilização (fígado: 37,0 ± 2 , 6 vs. 30,5 ± 1 , 9 ngT3/ugT4/h/geq.
tec. p < 0,025). Desses resultados pode-se inferir que o estresse por si só é um po-
deroso modulador do metabolismo periférico dos hormônios tireoideanos e que talvez
o componente estressor existente nas doenças sistêmicas graves e no jejum prolongado
possa participar na gênese das modificações tireoideanas observadas nessas situações.

Auxílio Financeiro: FAPESP e CNPq.

0 5 5 . INFLUENCIA DO SEXO E IDADE NA ATIVIDADE TIROIDIANA DO CAMUNDONGO

Autoras: Conceição A. S. A. Minetti — Luiz B. S. Valle — Ricardo M. Oliveira
Filho • Joio H. Romaldini.

Dep. Farmacol., Inst. de Ciências Biomédicas/USP; Serv. Endocrinol. HSPE — IAMSPE
Av. Brasil, 1030 — São Paulo — SP

Sexo e idade contribuem para existência de diferenças nítidas de função tiroidiana.
Estudamos os níveis de T3 e T4 plasmáticos e a retenção de T3 (%T3R) em camundon-

gos de 0 a 150 dias de idade de ambos os sexos. Os principais resultados são os se-
guintes:

Macho* Fêmeas

Idade (dias)

neonato

5

10

20

30

70

90

19,0

50,0

72,0

115,0

68,0

68,0

35,0

0,27

1,30

3,00

4,70

6,50

6,10

2,10

%T3R

45,5

37,6

32,5

28,1

43,6

43,0

37,0

VT,

70,0

38,5

20,0

24,5

10,5

6,8

16,7

T3

17,5

44,0

83,0

68,0*

68,0

64,0

72,0*

0,30

1,90

1,60*

4,20

4,70*

4,80*

5,80*

%T3R

48,7

37,6

34,1

39,5*

49,9

42,0

45,0

VT4

58,3

23,2

51,9

16,2

14,5

13,0

12,0

Médias de 6 a 10 animais de 0 a 21 dias; 3 a 5 animais de 25 a 90 dias.
T3 em ng/100 ml ; T4 em ug/100 ml. * P<0,05 macho vs. fêmea.
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O aumento de T4 observado no macho a partir dos 10 dias de idade coincide com
o início da secreção de andrógenos. Ademais, aos 70 dias, há correlação entre queda
do nível de T4 com os baixos níveis de testosterona. O dimorfismo do T3 se manifestou
dos 20 aos 30 dias. É provável que o pico dimórfico se deva ao início da função an-
drogênica, o que não se observa em idades mais avançadas. Fêmeas adultas (> 70 dias)
mostram níveis de T3 superiores aos dos machos.

FAPESP (82-0495-0) e FINEP (54.83.0503 e 43.82.0149).

056. DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA PARA DOSAGEM DE
< IODOTIRONINAS (T4> T3, rT.) EM TECIDO HEPÁTICO DE RATOS

Autoras: Odilon Dmardin — Ewaldo Russo — Teresa Kasamatsu e
Rui Monteiro de Barro» Maciel.

Disciplina de Endocrinologia — Dep. Medicina — Escola Paulista de Medicina
Rua Botucatu, 740 — Caixa Postal 20266 — São Paulo — SP

A medida da concentração tecidual dos hormônios tiroidianos tornou-se importante
após o reconhecimento de que estes podem sofrer deiodação periférica. A adaptação
de métodos não específicos para a determinação de iodotironinas em extrato de tecidos
é sujeita a vários fatores interferences que podem falsear os resultados. Visando minimizar
estes fatores desenvolvemos um método de dosagem, por radioimunoensaio (RIE), de
T4, T3 e rT3 em tecido hepático de ratos.

Extração dos hormônios — um fragmento de fígado, homogenizado com 1,5 ml de
tampão fosfato-salina (PBS 0,01 M, ph 7,4), foi submetido a dupla extração com 4 ml de
etanol absoluto. Experimentos com iodotironinas marcadas mostraram que a percenta-
gem de extração apresenta uma correlação inversa com o tamanho da amostra para o
T3 e rT3 (r = — 0,87). A percentagem de extração de T4 não variou com o tamanho da
amostra sendo, em média, 60% da quantidade encontrada no fígado. A conversão de
T4 em T3 durante o procedimento de extração foi nula.

Método do RIE — as soluções utilizadas na curva padrão foram diluídas em solução
de PBS: etanot (1,5/8 ml) e utilizadas nas concentrações de 0,1 a 12,5 ng/dl para o
ensaio de T4, 15 a 500 ng/dl para o T3 e 1,6 a 100 ng/dl para o rT3. Não foram adi-
cionados inibidores da ligação das iodotironinas à proteínas carreadoras. O volume de
incubação empregado foi de 0,6 ml e as amostras desconhecidas e o padrão utilizadas
no volume de 100 \i\ para or. três métodos. Os anticorpos escolhidos foram utilizados
na diluição 1/1500 para o Tà, 1/2000 para o T3 e 1/8000 para o rT3. O tempo de
incubação do método foi de 24 hs para o T4 e T3 e 72 hs para o rT3. O método de
separação foi através da técnica do 2.° anticorpo na diluição de 1/10 para o T4 e 1/20
o T , e rT3 seguido de incubação por 24 horas a 4°C, centrifugação durante 30 min. a
2500 rpm e determinação da atividade do precipitado em contador gama.

Características do método — a sensibilidade do método foi de 0,04 ug/dl para o
T4, 20 ng/dl para o T3 e 1,6 ng/dl para o rT r O estudo da precisão do método
mostrou um coeficiente de variação inter-ensaio no RIE do T4 de 5,1% e intra-ensaio
de 4% para um valor médio de 0,4 ng/dl. Para o RIE de T3 e rT3 estes valores foram,
respectivamente, 10% e 12% para um valor médio de 80 ng/dl e 10% e 15% para
um valor médio de 2,0 ng/dl. A exatidão do método foi avaliada pela técnica de di-

I luiçio de duas amostras conhecidas evidenciando-se o paralelismo destas diluições com
| a curva padrão.
í
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057. METABOLISMO HEPATICO DOS HORMÔNIOS TIROIDIANOS EM DIABETES
MEUTUS EXPERIMENTAL (DME): EFEITO DA REPOSIÇÃO EXOGENA DE TIROXINA

Autores: Odilon Victor Porto D«n«rdín • Rui Monteiro d« Barro* Madri.

Disciplina de Endocrinologia — Dep. Medicina — Escola Paulista de Medicina
Rua Botucatu, 740 — Caixa Postal 20266 — São Paulo — SP

O DME causa modificações substanciais no metabolismo dos hormônios tiroidianos.
Estas alterações podem ser decorrentes da própria doença ou de uma diminuição do
nível de T4 por ela induzido, já que alterações semelhantes são encontradas no hipotiroi-
dismo. Nesse trabalho mostramos o efeito da normalização dos níveis de T4, através da
reposição exógena deste hormônio, nos parâmetros de metabolismo periférico de tiro-
xina por nós estudados anteriormente em ratos diabéticos (captação de T4 pelo fígado
e produção de T3).

Os animais eram tornados diabéticos com estreptozotocina (40 mg/kg, EV) e após
7 dias procedia-se à perfusão do fígado. O grupo controle foi injetado com a solução
diluente da droga (tampão citrato, pH 4,5). A reposição de T4 foi feita através da injeção
intra-peritonial deste hormônio durante 6 dias (1 ug/100 g) de peso. Em outro grupo
de ratos, sob as m;< Tias condições experimentais, ao invés da perfusão, mediu-se a
concentração hepát i de iodotironina. O líquido de perfusão continha albumina sérica
bovina (3 g/dl), p * *• (100 mg/dl e T4 (10 ug/dl). Os resultados estão expressos em
média ± DP.

CONTROLES

T4 sérico (ug/d«\ 3,5 ± 0,6

T3 sérico (ng/c:, 130 ± 1 3

CAPTAÇÃO T4 tj*TS/g/h) 0,24 ± 0,04

PRODUÇÃO T8çng/g/h) 4,43 ± 1,86

T4 hepático (ng ;) 25,7 ± 7,5

T3 hepático (ng/g) 4,7 ± 1,1

DIABÉTICOS DIABÉTICOS ± T4

1,1 ±

59 ±

0,24 ±

0,53 ±

23,2 ±

3,6 ±

0,8*

11*

0,04

0,90*

9,4

0,9*

3,4 ±

79 ±

0,12 ±

5,25 ±

52,7 ±

4,4 ±

1,00

23*

0,06*

2,78

29,2*

1,0

* P<0,05

Os dados permitem-nos concluir que a) a normalização dos níveis de T4 corrigiu a
produção hepática de T3 mas não a concentração sérica deste hormônio; b) a captação
hepátíca foi menor nos animais diabéticos + T4; c) o conteúdo hepático do T4 está
elevado nos ratos diabéticos injetados com T4. Isto sugere que a indução de um nível
elevado de T4 intrahepático seja responsável pela correção na produção de T3, podendo
também agir como bloqueador da entrada de T4 no fígado. A manutenção do nível de
Ts baixo no soro pode depender de alterações em outros tecidos, não corrigidas pela
administração de T4.
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0 6 * . EVOLUÇÃO DOS NÍVEIS DE IODOTIROMNAS (T,, RT3 E T4) COM MELHORA
DO CONTROLE METABÓUCO EM PACIENTES DIABÉTICOS TIPO I

Autora*: Marco Antonio Vfvolo — OdBon Victor Porto Danardin — Sargio Atola
Dtb • Ewaldo Mário KUNNMMI RUMO.

Disciplina de Endocrinologia — Dep. Medicina — Escola Paulista de Medicina
Rua Borucatu, 740 — Caixa Postal 20266 — São Paulo — SP

É conhecida a presença de alterações na fisiologia tiroidiana, provocada pelo dia-
betes nellitus. As transformações ocorridas, principalmente a nível de metabolismo pe-
riférico não estão bem estabelecidas. Alguns mecanismos como a hiperglicemia mantida,
redução da quantidade de insulina circulante ou a existência de níveis elevados de
ácidos graxos e corpos cetônicos tem sido responsabilizados por estas alterações. Maior
enfoque tem sido dados a estudos visando a conversão periférica e não à disponibili-
dade hormonal nestes pacientes. Assim sendo, o objetivo deste trabalho foi avaliar-se
um melhor estado de compensação metabólica refletiria uma alteração da concentração
sérica de hormônios tiroidianos. Foram estudados 8 indivíduos diabéticos, em uso re-
gular de insulina, mal compensados, acompanhados por 8 semanas durante as quais foi
feita uma intensificação do seu tratamento visando uma melhor compensação metabólica.
Foram dosadas glicemia de jejum, proteína glicosilada, tiroxina (T4), triiodotironina (Ts)
e T3-reverso (RT3), obtidos os seguintes resultados (média ± 1 DP).

GLICEMIA (mg/dl)

PROT. CLICOSILADA (%)

T4 (üg/dl)

Ts (ng/dl)

RELAÇÃO (T8/T4)

RELAÇÃO RTS/T4

SEMANA 0

231 ±

9,1 ±

7,9 ±

105 ±

13,4 ±

2,1 ±

74

1,9

1,9

38

3,9

0,5

SEMANA 8

147

7,6

7,6

163

21,9

1,9

± 74

± 1,2 *

± 1,2

± 24 *

± 5,9 •

± 0,5

* (p<.05)

Nossos dados mostram que: 1) A intensificação do tratamento diminuiu os níveis
glicêmicos e a proteína glicosilada, refletindo uma melhora no estado de compensação.
2) Houve uma elevação dos níveis séricos de T3 e da relação T3/T4. 3) O RT3 e a relação
RT3/T4 não se alteraram durante o experimento. Isto sugere que além dos mecanismos
enzimáticos de conversão devam existir alterações da disponibilidade de T4 que pode
ser corrigida pela compensação mais efetiva do Diabetes Mellítus.

069. ESTUDO DOS FLUXOS METAB6UC0S EM TECIDOS PERIFÉRICOS
NO HIPERTIRf IOIDI3MO HUMANO

Autoras: Glória M. a. F. Paccola — Mário J. A. Saad — Walkyria d* P. Pimenta
Cario» E. Pfcdnato — Naatim lazfgi — Ayrton C. Moraira — Joaá M.
T. Variaaimo a Milton C. Foae.

Departamento de Clínica Médica — Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto — USP
Av. Bandeirantes s/n.° — Ribeirão Preto — SP
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A importante participação dos hormônios tireoidianos no controle do metabolismo
energético do organismo humano tem sido amplamente destacada. O estado de hiper-
tireoidismo determina adaptações metabólicas relacionadas à utilização de substratos
energéticos em resposta à excessiva ação biológica dos hormônios tireoidianos nos te-
cidos metabolicamente ativos. O presente estudo objetiva estudar os fluxos metabólicos
e a atividade oxidativa em tecidos periféricos no hipertireoidismo humano. Foram es-
tudados 05 pacientes hipertireoidianos (comprovado clínica e laboratorialmente), no estado
pós-absortivo e durante 3 horas após a ingestão de 75g de glicose. Amostras de sangue
arterial (A) e venoso (V) foram colhidas da artéria braquial e de uma veia profunda do
antebraço (0, 30, 60, 120 e 180 minutos) para determinações de glicose, ácidos graxos
livres (AGL), CQ2, O2 e insulina. As medidas de fluxo sangüíneo (pletismografia de ca-
pacitância) associadas às diferenças A-V permitiram quantificar os fluxos metabólicos.

Os fluxos sangüíneos e as curvas glicêmicas mostraram valores mais altos que em
indivíduos normais. A mais intensa velocidade de captação de glicose (0,29 ± 0,12;
1,68 ±0,44; 1,39 ±0,46; 1,15 ±0,64 e 0,19 ±0,13 mg/100 ml antebraço/min.), possi-
bilitou que 192,4 ± 51,0mg/100 ml antebraço desse substrato energético fossem captadas
pelos tecidos periféricos, correspondendo a 48% da dose ingerida. A oxidação glicídica
(66,3 ± 10,0 mg/100 ml antebraço/3 h.) também aumentou significativamente nos pa-
cientes hipertireoidianos em relação aos controles normais. Os níveis plasmáticos de
ACL foram maiores nos pacientes em jejum, mostrando uma queda acentuada já aos
30 min. após a ingestão de glicose. A oxidação de lipídeos não mostrou diferenças
significativas em relação ao grupo normal. A insulinemia em resposta às 75g de glicose
foi significativamente maior no grupo hipertireoidiano.

060. RECEPTORES OE INSULINA EM ERÍTRÓCITOS DE PACIENTES
COM DOENÇA DE BASEDOW-GRAVES

Autor»*: N«y Dilson Magalhães Barreto — Mileni Josefina Maria Ursich
Armando de Aguiar Pupo — Rosa Twnechiro Fukul — Margaret
Yamaguchi • Emílio Mattar.

Hospital das Clínicas da Fac. Medicina da Univ. de São Paulo
Av. Dr. Arnaldo, 455 — 3.° andar — Lab. Carboidratos Radioimunoensaio

Há controvérsias na literatura sobre a fisiopatologia da alteração do metabolismo
dos carboidratos no hipertireoidismo. Alguns autores sugerem a existência de alteração
na sensibilidade à insulina nessa doença.

Nesta linha de pesquisa nos propomos a investigar a participação dos receptores
periféricos de insulina.

Nosso estudo compara os parâmetros de ligação de insulina a eritrócitos de 10
indivíduos tireotóxicos com um grupo de 20 indivíduos normais. Para o nível de sig-
nificância de 5% não houve diferença entre os grupos, respectivamente, quanto à idade
(35.8 ±11.9 e 29.4 ± 6 anos) porcentagem do peso ideal (95.7 ±10% e 99.2 ±8.1%).
Os grupos guardaram a mesma proporção entre indivíduos de cada sexo e, entre os
do sexo feminino, da mesma fase do ciclo menstrual. Não foram significativamente di-
ferentes as glicemias, respectivamente 76.8 ±11.9mg/dl e 71.6±16.9mg/dl, nem ínsu-
linemias, respectivamente 11.9 ± 4.4uU/ml e 13.7 ± 5.4uU/ml, entre tireotóxicos e normais.

Todos os parâmetros de ligação de insulina estudados demonstraram não serem os
dois grupos significativamente diferentes para p < 0.05, respectivamente: Ligação Máxi-
ma (7.72 ±1 .6 e 8.74 ±1.4%), número de receptores (37.1 ± 9.7 e 43.6 ±12). Cons-
tante de alta afinidade (4.23 ± 0.94x10»M-i) 389 ± 157x10»M-i, baixa afinidade (1.48 ±
0.08 e 1.43 ± 0.11x108M-1) e também a relação entre as duas constantes (0.37 ±0.08 e
0.38 ±0.11). Este estudo mostra que os receptores de insulina em eritrócitos de tireo-
tóxicos não diferem dos indivíduos normais.
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V 0 6 1 . CONTRIBUIÇÃO AO ESTUDO DO METABOLISMO DO SÓDIO NO
1 ' HIPOTIREOIDISMO EXPERIMENTAL EM RATOS

Autoras: Marta Alie* N t m BortaHo — Jacques Fridman e Marflia Netlo.

PUC-RJ, Laboratório de Fisiologia Endócrina do Instituto de Biofísica da UFRJ
Rua Cal. Cristóvão Barcelos, 89/404 — Laranjeiras — R|

Com este trabalho, tentamos rever os mecanismos envolvidos no distúrbio hidroele-
trolítico do hipotireoidismo. Selecionamos 20 ratos machos que foram divididos em 2
grupos. O grupo A foi utilizado como controle e o B tireoidectomizado e acompanhado
clínica e laboratorialmente até desenvolver quadro laboratorial de hipotireoidismo. Sub-
metemos os animais dos 2 grupos a prova de sobrecarga hídrica. Para estudo da distri-
buição em compartimentos, "pool" de sódio trocável, volume de distribuição e excreção
renal de sódio, administramos aos animais, 50 microlitros de uma solução de NaCI
contendo 1 uCu de l2Na por via oral através uso de sonda nasogástrica. Amostras de
sangue ioram colhidas do seio venoso retro orbitário em horários sucessivos, assim como
toda urina das 24 horas seguintes da administração do radiotraçador. Pala análise da
curva da radioatividade plasmática do --'Na, resposta a sobrecarga de água e excreção
urinaria de Na22 (24 horas), concluímos existir no hipotireoidismo: 1.° uma dificuldade
em excretar sobrecarga hídrica; 2.° aumento do coeficiente de absorção intestinal de 22Na;
3.° ausência de evidências de seqüestro de sódio no infiltrado mixedematoso; 4.° pos-
sível ação da enzima ATPase Na-K- dependente ou interferência do terceiro fator no
aumento da excreção renal de sódio.

062. ANALISE CINÉTICA DE IODO EM IDOSOS NORMAIS

Autoras: WilKan NteoJau — Yvonne Grandjean-Thomsen — Paulo Aguirre Costa
Yang Jong Long — Eurico Thomaz do Carvalho Filho • Urbano Pasini.

Disciplina de Endocrinologia e Serviço de Ceriatria HCFMUSP
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar S/N — PAMB. — 2.° andar — bloco 6 — SP

Análise cinética de iodo foi estudada em 7 idosos normais acima de 70 a. (71 a 89 a.).
T4 (8,76+1,59 ng%) e T3 sérico (148 ± 27,1 ng%), TSH (3,5 ± 4,4uUI/ml e Cap.
1311 24h (25,1+4,4) estavam dentro da normalidade.

Após a administração de I31I e.v. foram feitas determinações seriadas do isótopo
na tireóide e do PB131I. Todos os parâmetros foram medidos em intervalos de 2, 4, 8
e cada 24h. até alcançar o equilíbrio, observado pelo assintotismo da curva do PB131I.
No Equilíbrio, o pool de I (Qg), a taxa de secreção de I (Kgb), secreção de hormônios
tiroidianos (HT) e T 1/2 do 131I foram calculados. Para isto utilizamos o equilíbrio, a
captação máxima teórica, a atividade específica do PBI31I (PB1:t1l/T4l) e a inclinação
da curva da captação da tireóide. Nossos dados mostram no idoso: (1) o Qg é menor
do que o habitual (5.152 ± 3,82ug) sendo que 4 dos 7 indivíduos apresentaram menos
5,000ug. (2) Alta Kgb (0,0266 ± 0,0089 d-1). (3) Baixo T 1/2 (28,8 ±11,8 d-1). (4) Ne-
nhuma diferença na HT. (138±47ug d-1) em relação aos adultos jovens normais, apesar
de que 3 deles mostrarem alguns valores um tanto altos: 163, 187 e 196ng/d. Estes
achados estão de acordo com fibrose, infiltração celular e alteração folicular encontrada
em idade avançada permitindo em menor Qg e alto turnover de I gandular. Também é
possível especular a respeito do alto Kgb e HT em alguns idosos que poderiam apresentar
uma perda não hormonal de I tireoidiano.

Implicações Clínicas: 1) A administração de anti-tireoidiano a idosos pode levar a
esgotamento glandular precoce. 2) A tirendectomia parcial nestes casos podem deixar
remanescentes incapazes para manter o entireoidismo.
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DIA 29 DE OUTUBRO — Segunda-feira

PLENÁRIO A — 144» to 16:00 hora*

Assunto: ADRENAL

063. CROMATINA ORAL EM PACIENTES COM HIPERPLASIA
ADRENAL CONGÊNITA TIPO I

Autoras: Baranica Bilharinho Mandonça — M. A. Zogno — Bernardo Léo
Wajchanbarg — DanM Qiannolla Nato a Sargio Paraira da Almaida
Toledo.

Disciplina de Endocrinologia, Hospital das Clínicas, F.M.U.S.P.
Caixa Postal 8091 - São Paulo

Investigaram-se a freqüência dos corpos crom,»u. >< ;, ;,,L •;., na mucosa oral através
de dois métodos de coloração — azul de toluidina (TBS) e Feulgen (FS) — em 100 mu-
lheres normais e em 14 pacientes (amplitude de idade: 2 a 26 anos) com hiperplasia
adrenal congênita tipo I (HAC-I), forma virilizante simples por deficiência parcial da
21-hidroxilase, sem tratamento e em tratamento com corticosteróide por 4 a 5 semanas.

Observaram-se XCB (média ± EPM%) estatisticamente menores nas pacientes não
tratadas que em normais por ambos os métodos (TBS: 12,36 ±1/73 vs. 18,38 ±0,41 FS:
13,60 ±2,16 vs. 17,94 ±0,76) — respectivamente, p < 0,005 e p < 0,05. Não se obser-
varam diferenças estatisticamente significantes na XCB entre os pacientes tratados vs. não
tratados (TBS: 12,36 ± 1,73 vs. 16,54 ± 1,76; FS: 13,60 ± 2,16 vs. 17,09 ± 1,98 — p < 0,05)
e tratados vs. normais (TBS: 16,54 ± 1,76 vs. 18,38 ± 0,41; FS: 17,09 ± 1,98 vs. 17,94 ± 0,76
— p<0,05) por ambos os métodos.

Estas diferenças poderiam ser explicadas pela possibilidade da variação na freqüência
da XCB refletir o volume nuclear médio das populações estudadas, por outro lado, os
níveis altos de andrógenos encontrados nos casos de HAC-I poderiam induzir à deses-
piralização parcial cromossômica, aumentando as áreas eucromáticas.

064. PADRONIZAÇÃO DOS NÍVEIS DE 17-a-HIDRO-XIPROGE8TERONA (17aOHP) E
ANDROSTENEDIONA (A4-A) NO LIQUIDO AMNIÓTICO(LA) DE GESTAÇÕES
NORMAIS: POSSIBILIDADE DE DIAGNÓSTICO PRt-NATAL DE DEFICIÊNCIA
DE 21-HIDROXILASE (21-OH)

Autoras: Anosla da Azavado Jacob — Cláudio E. Katar — Laila Montanagro
S. Farah — Dedo Brunoni a José Gilbarto H. Vlalra.

Disciplinas de Endocrinologia e Genética da Escola Paulista de Medicina
Rua Botucatu, 740 — Caixa Postal 20266 — CEP 04034 — São Paulo - SP

O diagnóstico intra-útero da deficiência de 21-OH pode ser feitos em gestações de
risco, através de níveis elevados de 17a OHP no LA. Concentrações elevadas de A4-A
são também encontradas. LA de 24 gestações com indicações obstétricas para avaliação
genética, obtidos entre as 14.a e 21.» semanas, foram estudados. 20 destas gestações
resultaram em recém-nascidos clínica e geneticamente normais (10 F e 10 M), 1 (M) com
malformações do polo cefáííco e 3 anencéfalos (2 F e 1 M). Adicionalmente estudamos
uma gestação de risco para deficiência de 21-OH, forma perdedora de sal (em paciente
que dera a luz a menina afetada) e que resultou em feto feminino virilizado. A punção
de LA foi feita na 16.* semana. 17oOHP e A4-A foram dosados no LA conforme RIE
descrito por Vieira e col. para soro. Os valores abaixo (em ng/dl) estão expressos como
X ± DP.
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17otOHP (limites) A4-A (limites)

HOMEM — NL
(in=11) 236,4 ±134,0 ( 60 — 450) I 0 7 ' 0 ± 6 M (41 ~~ 260?

MULHER — NL
(n=J0) 248,0 ± 94,8 (140 — 450) 74,5 ± 32,9 (15 —J25)

ANENCÉFALOS
(n = 3) 166,0 ±100,9 ( 88 — 280) 45,3 ±12,7 (31 — 55)

RISCO DE
DEF. 21-OH 2.300 1.330

* p < 0,05 comparados a fetos masculinos e femininos normais.

Os resultados mostraram que ambos os esteróides podem ser dosados no LA através
de RIE padronizados para o soro, com faixas semelhantes às séricas.

Os níveis de A4-A, embora não significativamente diferentes, foram mais elevados
r.os fetos Masc. Os níveis de 17aOHP nos anencéfalos, apesar de mais baixos, não dife-
riram significativamente dos normais.

Na gestação de risco para deficiência de 21-OH, os níveis de esteróides foram extre-
mamente elevados, confirmando a hipótese diagnostica. Em conclusão, o diagnóstico
intra-útero de Hiperplasia Adrenal Congênita por deficiência da 21-OH pode ser firmado
precocemente nas gestações de risco por níveis de 17-a-OHP e A4-A elevados no LA.

065. HETEROGENEIDADE CLÍNICA E TIPAGEM DO SISTEMA HLA NA HIPERPLASIA
ADRENAL CONGÊNITA POR DEFICIÊNCIA DA 21-HIDROXILASE (HAC)

Autores: Ivo J. P. Arnhold — Berenice B. de Mendonça — Walter Bloise —
Divinomar Oliveira — Edna Regina Nakandakare — Vivian F. M.
Costa — Maria Beatriz F. Kohek — Valéria S. Lando — Regina Célia
G. Cardia — Tânia C. Silva — Willían Nicolau e Emílio Matter.

Unidade de gônadas e intersexo — HCFMUSP
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar S/N.°

O locus para o gene da HAC pode ser ocupado por pelo menos 3 alelos (normal,
leve, grave) e está localizado muito próximo ao locus para o antígeno B do sistema
HLA no cromossomo 6.

Tipamos o sistema HLA e estudamos os esteróides adrenais: 17-hidroxi-progesterona
(17HP), A4-androstenediona (A4-A), testosterona T e aldosterona (Aldo) e tipamos o sis-
tema HLA: 1) no paciente LE com cariótipo XX, genitália exíema masculina com uretra
peniana e gônadas não palpáveis, sexo social masculino e pseudopuberdade precoce, 2)
na sua irmã ME e mãe RE, ambas assintomáticas e 3) no menino PB, sem relação de
parentesco com os anteriores, com testículos prépuberes e início de pilificação pubiana
aos 9 1/2 anos.

Paciente Cenitália Idade 17OHP A4-A T Aldo
externa ng/dl ng/dl ng/dl ng/dl

LE
ME
RE
PB

masc.
fem. nl.
fem. nl.
masc. nl.

12 a 4m
3 a 4m

32 a
10 a 8m

31300
1840

418
850

205^
138
136
96

133
29
23
19

191
34
11

Mulheres normais adultas 39 ±12 121 ±35 39 ±13
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Paciente Parentesco Fenótipo HLA Cenótipo

LE
ME
RE
PB

Propósito
Irmã
Mãe
—

virilização
assintomática
assintomática
assintomático

A24B14/A2B12
A24B14/A2B51
A19B51/A2B12
A1 B8/A19B14

gene grave/gene grave
gene grave/gene leve
gene leve /gene grave

—

Pelos sinais clínicos e bioquímicos classificamos o paciente LE em HAC não per-
dedora de sal, forma clássica, homozigoto para genes graves e identificamos os haplotipos
do HLA relacionados com estes genes. ME, RE e PB eram assintomáticos mas apresentavam
níveis basais de 17OHP elevados, ao contrário do que ocorre nos heterozigotos gene
grave/gene normal, e foram classificados como HAC forma assintomática (críptica) com
genótipo gene grave/gene leve de acordo com New, 1982. O indivíduo PB possui o antí-
geno BI 4 que está associado ao gene leve em outros países, porém nos indivíduos LE,
ME e RE este antígeno estava associado ao gene grave. Concluímos que a dosagem hor-
monal permite diagnosticar formas assintomáticas de HAC (que podem evoluir para for-
mas sintomáticas) e a tipagem do sistema HLA permite localizar os genes graves e leves
de parentes de pacientes afetados.

066 . ASSOCIAÇÃO DE MINERALOCORTICÓIDE NO TRATAMENTO DA HIPERPLASIA
ADRENAL CONGÊNITA (HAC) NAO PERDEDORA DE SAL

Autores: Edna Regina Nakandakare — Berenice B. Mendonça — Ivo J. P. Amhold
— Neusa M. A. Abelim — Sérgio Roberto Cartes — Alfredo Halpem —
Emílio Mattar — Tânia Cecílio Silva — Maria Beatriz F. Kohec — Wlllan
Nicolau.

Unidade de gônadas e intersexo — Endocrinologia — HCFMUSP
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar S/N.°

O tratamento da HAC em crianças é insatisfatório porque a dose de glicocorticóide
necessária para controle dos níveis androgênicos geralmente causa efeitos colaterais como
inibição do crescimento.

Estudamos 5 pacientes com HAC por deficiência de 21-hidroxilase sem perda de sal,
com idade variando entre 2 e 8 m a 1 2 e 9 m e com cariótipo 46xx, dois dos quais com
sexo social masculino. Realizamos dosagens hormonais em condições basais (B), com o
uso de glicocorticóide (G) (Prednisona (Pred) 5 a 7,5 mg/dia ou Acetato de cortisona
íCort) 25mg/dia ou Dexametosona (Dex) 0,25mg/dia) e com associação Clico + Minera-
locorticóide (G -f M) (9 - a fluorhidrocortisona (9a-F) 0,1 a 0,2 mg/dia.

Pacientes Medicação TsstostwofM A4~A 17-OH*Prog Aldoatevona Renina
ng/dl ng/dl ng/dl ng/dl ng/ml/hora

mg/24h B G G+M B G G+M B G G+M B G G+M B G G+M

RS

LCS

MLE

NDF

CAP

Pred
9aF •

- 7,5
0,2

A. Cort - 25
9aF -
Pred
9aF -
Dex -
9aF -
Pred
9aF -

0,1
- 7,5
0,2
0,25
0,2

#
0,2

241 90 42 120 510 190 91 59 11 162 137 26 1 1 6 —

94 32 19 140 240 30 364 72 19 139 68 — — 8 3

223 155 56 2000 1320 220 301 154 35 191 299 39 >37 33 2

377 229 121 3600 2500 630 202 102 57 238 364 126 25 25 4

. . . 29 21 . . . 80 30 . . . 15 6,6 — — — — 10 2

• G • 7,5 Pred G + M • mg Pred
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A associação de mineralocorticóide promoveu uma melhor redução dos níveis de
17 OH progesterona, testosterona, androstenediona, aldosterona e renina em todos os
pacientes.

Concluímos que a associação de mineralocorticóide é útil para o tratamento da HAC
não perdedora de sal permitindo inclusive redução na dose de glicocorticoide necessária
para um bom controle.

067. EFEITO DA FUNÇÃO DA ZONA GLOMERULOSA (ZG) NA FORMA VIRILIZANTE
SIMPLES (FVS) DA DEFICIÊNCIA DE 21-HIDROXILASE (21-OH)

Autoras: Dolores Perovano Pardini — Cláudio Elias Kater e Edward G. Bigliarl.

Disciplina de Endocrinologia - Depto. de Medicina - Escola Paulista de Medicina
Rua Botucatu, 740 - Caixa Postal 20266 - CEP 04034 - São Paulo - SP

A secreção de aldosterona (A) em portadores de hiperplasia adrenal congênita por
deficiência da 21-OH/FVS é um tema ainda controverso. Os níveis basais freqüente-
mente elevados de A encontrados nesses pacientes são secundários à hiperreninemia que
tesulta da discreta perda crônica de sódio. Como o objetivo de investigar a secreção
mineralocorticóide (MC) nessa patologia, estudamos 8 pacientes com deficiência de
21-OH/FVS e 9 indivíduos normais, todos sem medicação por 15 dias e equilibrados
eletroliticamente. Dois testes de estímulo da zona glomerulosa foram utilizados: (1)
administração de ACTH (250 |ig EV, em bolus) e, (2) infusão de angiotensina III (AlII)
na dose de 20 ng/kg de peso/min, por 30 min. Ambos os testes foram repetidos durante
administração de dexametasona (2 mg/dia por 3 dias). Amostras de sangue para deter-
minação de A, 18-hidroxicorticosterona (18-OHB), desoxicorticosterona (DOC) e atividade
plasmática de renina (APR) foram colhidas antes e ao término dos testes de estímulo.
Os resultados em ng/dl estão expressos como X ± DP. (p < 0,01*; p < 0,02§; p < 0,03£).

21-OHD

NLS

SEM DEXAMETASONA
C ACTH C Alll

25,5±12 23,2±12E 19,6± 9 27r2±11

COM DEXAMETASONA
C ACTH C All l

4,0± 1 21,9± 2§ 4,8± 3 12.3±11

8.1 ± 3 22 ± 9 6.0± 4 16,3±10* 6,2± 6 26,5±10E 6,5± 5 19,3±10§

21-OHD 116 ±52 1372 ±53 846 ±42 123 ±49£ 18 ± 9 97,3±32 20.3±13 36,4±22E
18-OHB

NLS 34,8±16 131 ±37E 25 ±14 48,2±23* 12,3±15£ 112,4±26 12 ±11 42.7±28§

21-OHD
DOC

NLS

20,2±16 21,7±12 22,4±17 18 ±14 1,5± 1 6,0± 3

5,6± 3 26,6±12* 5,9± 3 5,3± 3 3,1 ± 2 12,3± 8

2,9± 2 3,0± 3

3,2± 2 3.6± 2

A APR foi significativamente mais elevada na 21-OH/FVS (6,5 ±8,0 ng/ml/h) do
que nos normais (0,7 ±0,2), não se alterando significativamente após dexametasona em
nenhum dos grupos. Embora na 21-OH/FVS os níveis basais de A,18-OHB e DOC fossem
mais elevados, houve uma redução significativa em resposta à supressão, demonstrando
estar este aumento associado ao excesso de ACTH endôgeno. Na ausência de supressão
a resposta a ambos os estímulos observada na 21-OH/FVS foi significativamente menor
tanto em valor absoluto como porcentual do que nos normais. Entretanto, na vigência
de dexametasona, as respostas desses esteróides foi semelhante àquela abtida em nor-
mais, Esse fato pode ser explicado pela situação de estímulo crônico em que se en-
contra a zona glomerulosa adrenocortical em condições basais (ACTH e APR), tornando-se
incapaz de responder a estímulo adicionais. Os dados sugerem que durante supressão
do ACTH endôgeno com dexametasona, nivelando-se os valores dentro da faixa normal,
à resposta dos MCs da zona glomerulosa na FVS da deficiência de 21-OH não se en-
contra comprometida.
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068 A VIA DE SÍNTESE MINERALOCORTICÓIDE (MC) DA ZONA FASCICULADA (ZF)
NA HIPERPLASIA ADRENAL CONGÊNITA: EVIDÊNCIA CONTRA A SUBSTRATO
ESPECIFICIDADE DA 21-HIDROXILASE (21-OH)

Autores: Dolores P. Pardini — Cláudio E. Kater • Edward G. Biglieri.

Disciplina de Endocrinologia - Depto. de Medicina - Escola Paulista de Medicina
Rua Botucatu, 740 - Caixa Postal 20266 - CEP 04034 - São Paulo - SP

Em portadores de deficiência de 21-OH a via 17-hidroxilada (17-OH da ZF) encon-
tra-se comprometida, resultando em níveis elevados de 17-hidroxiprogesterona (17-OHP),
precursor imediato da deficiência enzimática e níveis reduzidos de cortisol, produto final
dessa via de síntese. Mais recentemente demonstrou-se, na ZF, a prrsença de uma via
íão 17-hidroxilada (17-OH) produtora dos MCs: desoxicorticosterona (DOC), corticoste-
rona (B) e 18-hidroxiDOC. A hipótese da rexistência de diferentes enzimas atuando em
substratos específicos: progesterona (na via não 17-OH) e 17-HP (na via 17-OH) foi aven-
tada para explicar as diferentes formas (virilizante simples/FVS e perdedora de sal) da
deficiência de 21-OH. A presença de deficiência enzimática na via não 17-OH da ZF,
na FVS, invalidaria essa possibilidade. Assim determinamos as concentrações de B (ng/dl),
18-OHDOC (ng/dl) e cortisol (ng/dl) em 8 portadores de deficiência da 21-OH/FVS e
9 indivíduos normais, todos sem medicação há 15 dias e equilibrados eletroliticamente,
nos quais realizamos estímulo com ACTH (250 gEV em bolus) em condições basais e
após supressão com dexametasona (2 mg/dia/3 dias). Foram colhidas amostras antes e
60 minutos após o estímulo. Os resultados são expressos como 7 ± DP.

SEM DEXAMETASONA COM DEXAMETASONA
BASAL ACTH BASAL ACTH

B 21-OH 312 ±206 496 ± 156§ 4 ± 2 124 ± 7,7V
NORMAIS 472 ±306 2883 ± 739§ 12 ±11 1864 ± 4 9 2 *

18-OHDOC 21-OH 10,5 ± 5,8 13,5 ± 6,0 1,2 ±1,4 3,6 ± 1 , 8 7
NORMAIS 8,4 ± 6,9 71,6 ± 23,3 1,2 ± 1,4 33,6 ± 5,7*

CORTISOL 21-OH 2,7 ± 2,5 2,9 ± 2,3 0,3 ± 0,2 0,4 ± 0,1
NORMAIS 11,2 ± 2 , 8 23,4 ± 7,2§ 0,4 ± 0,2 11,8 ± 3 , 1

p <0,01§ p <0,0T9 p < 0 , 0 5 *

Diferentemente do cortisol, os níveis basais de B e 18-OHDOC não diferem signifi-
cativamente dos normais. Entretanto, à semelhança do cortisol, a resposta de ambos os
esteróides ao estímulo com ACTH encontra-se comprometida, tanto antes como durante
supressão com dexametasona. (Estímulo adicional pelo infusão de Angiotensina III tam-
bém não induziu qualquer resposta desses esteróides). Esses resultados comprovam a
deficiência de 21-OH em ambas as vias de síntese da ZF demonstrando ausência de
substrato especificidade para a enzina.

069 . EFEITO DA ADMINISTRAÇÃO PROLONGADA DE ACTH SOBRE A PRODUÇÃO
MINERALOCORTICÓIDE NAS FORMAS CLÁSSICA E NAO CLÁSSICA DA
DEFICIÊNCIA DE 21-HIDROXILASE

Autoras: Cláudio E. Kater — tornando L. Wajch«nb«rfl • Edward G. Bigllcrf.

Disciplina de Endocrinologia - Depto. de Medicina - Escola Paulista de Medicina
Rua Botucatu, 740 • Caixa Postal 20266 - CEP 04034 - São Paulo - SP

O excesso de ACTH endógeno (Doença de Cushíng) or exógeno (administração pa-
renteral de ACTH em indivíduos normais) está associado com níveis elevados de cortisol

— 105



e desoxicorticosterona (DOC) mas normais ou reduzidos de aldosterona (Aldo) e 18-hidro-
xicorticosterona (18-OHB). Este efeito resulta, provavelmente, da inibição do citocromo
P-450 11P ou CMO induzido pelo ACTH, evento este associado à produção normal de
cortisol. Na forma clássica ou congênita da deficiência de ^.l-hidroxilase (21-OH"C")
aldo e 18-OHB encontram-se elevados em presença de excesso endógeno de ACTH e
com produção reduzida de cortisol. Na forma não clássica (forma adulta ou tardia) da
deficiência da 21-OH (21-OH"NC") a produção de cortisol é adequada. Com a finali-
dade de examinar a possibilidade de que a produção limitada de cortisol pudesse faci-
litar a manutenção da produção elevada de aldo e 18-OHB em resposta à estimulação
prolongada com ACTH administramos ATCH-gel (40 a 100 Ul via IM) por 3 dias se-
guidos a 9 pacientes com deficiência de 21-OH (5 com a forma "C" e 4 com a forma
"NC") e 6 indivíduos controles normais, durante restrição dietética de sódio. Amostras
de plasma foram obtidas diariamente às 08:00h, em jejum e em repouso, para a deter-
minação de aldo, 18-OHB, DOC (ng/dl) e cortisol (ng/dl).

ALOO

Df-C

r

BASAL

32J± 9
86.4±26
27.3± 8
4.9± 1

21-OH " C "

24 hs

42.0± 9
13S.8±39
43.8± 7
7.5± 1

72 hs

40.9 ± 4
132.7±13
65.7± 8
14.5± 4

BASAL

25.2± 8
80.6±17
22.7± 7
10.7± 2

21-OH "NC"

24 hs

32.8± 20
201.7+128
65.0± 14
27.7± 5

72 hs

8.6± 6
64.5±42
27.3± 8
40.7± 7

CONTROLES NORMAIS

BASAL

8.5± 1
25.0± 5
10.7± 2
10.9+ 2

24 hs

34.8± 5
157.6+29
305.0±38
44.3 ± 4

72 hs

12.1 ± 1
50.1±12

487.6+38
45.8± 5

A lesposta retardada mas normal da produção de cortisol na 21-OH"NC" está asso-
ciada c>m uma resposta bifásica normal de aldo e 18-OHB enquanto a produção limi-
tada dr cortisol na 21-OH"C" possibilitou a manutenção de níveis elevados de ambos
os mir> raloccrticóides. Incrementos limitados nos níveis de DOC observados tanto na
forma "C" como na "NC" sugerem 21-hidroxilação reduzida na via de síntese — não
17-hidtoxilada. Em conclusão, aldo, 18-OHB e DOC na ZC estão basal mente elevados
rm ambas as formas "C" e "NC" da deficiência de 21-OH. Na 21-OH'NC" incrementos
adequados de cortisol em resposta e estimulação com ACTH associaram-se com a re-
dução dos níveis previamente elevados de aldo e 18-OHB. A significativa (p < 0,001)
correlação negativa (r = 0,63, n = 76) obtida entre todos os pares de valores de aldo
e cortisol, durante o estímulo com ACTH, determina um papel significativo para o cortisol
como efetor da inibição normal induzida pelo ACTH da produção de aldo e 18-PHB,
possivelmente por limitação da disponibilidade de citocromo P-450 11P ou CMO para
a reação.

070. COMPARAÇÃO DE DOIS TESTES DE DILUIÇÃO RENAL NO SfNDROME DE
BARTTER (SB) PARA AVALIAÇÃO DA PERDA URINARIA DE CLORETOS

Autor**: Sandra Rob*rta Lopa* d* Faria — Cláudio E. Kator —
Gentil Ato* Filho — Jo*é Gilberto H. Vieira e Antonio R. Chacra.

Disciplina de Endocrinologia - Depto, de Medicina - Escola Paulista de Medicina
Rua Botucatu, 740 - Caixa Postal 20266 - CEP 04034 - São Paulo - SP

SB é caracterizada por hipocalemia, alcalose metabólíca, híperreninemia com hiperal
dosteronísmo, normotensão com resistência pressórica à infusão de angiotensina e nora-
drenalina (NA), elevação de prostaglandinas e resposta terapêutica variável aos inibidores
da ciclo-oxigenase. A histopatologia revela híperplasií e hipertrofia do aparelho justa-
fzlomerular (AJC). Recentemente um defeito tubular ru reabsorção de cloretos (Cl) mos-
trou-se como a causa mais proximal da SB. Para se examinar esse defeito estudamos
um homem de 40 anos (alt.: 1,59 cm; peso: 50 k;-,), normotenso, com função renal
normal, hipocalemia de 2,1 a 2,9 mEq/1, alcalose rcetabólica (pH: 7,52; BE: + 1,9),
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diureses de até 5100 ml/d com osmolaridades de 221 a 392 mOsm/l, atividade de re-
nma plasmática elevada (ARP: 30 ng/ml/h) e aldosterona urinaria (AU) de 11,7 ng/24hs.
A biópsia revelou marcada hiperplasia e hipertrofia do AJC. Resistência pressórica foi
demonstrada pela infusão de angiotensina e NA. Após reposição de KCI a ARP re-
duziu-se para 0,5 ng/ml/h e a AU elevou-se para 59,1 ng/24hs. Para verificar a perda
renal de Cl, duas técnicas de clearance forma utilizadas (pela manhã, em jejum e equi-
librado numa dieta contendo 100 mEq de Na e 200 mEq de K/d): (1) Expansão do extra-
celular por infusão de solução de NaCI a 0,45% e (2) Administração oral de água
destilada. Em ambas, após a dturese atingir valores > 14 ml/min (para supressão do
ADH), colhemos 4 períodos de clearance de 20-30 min cada. O volume líquido infun-
dido ou ingerido foi mantido semelhante ao excretado. Sangue foi colhido no meio
de cada período para dosagens de Na, K, Cl, osmolaridade e creatinina (Cr) e para
cálculo da reabsorçáo fracional distai de cloretos (RFDCI, em %).

/rr _ . , _ . » Infusio de NaCI a 0,45% Administração Oral
I cm iM/mini

1.° 2.» 3.° 4.» 1.° 2.° 3.° 4.°
CH2o = Reabsorção NaCI 14,7 17,2 16,3 14,3 14,6 11,3 11,6 12,2
CC1 = UC,.V/PC1 6,2 10,9 15,1 18,2 1,6 1,1 1,3 1,1
CCr = UCr.V/PCr 90,0 113,3 105,2 103,3 107,0 70,0 85,0 91,6
RFDCI (%) = CH2O/CH2o+Cc, 70,4 61,1 52,0 44,0 90,1 91,1 9 1 ^ _ 9 1 ' 7 _

Indivíduos normais apresentam RFDCI sempre > 80%. Assim, nesse paciente, por-
quanto fosse apropriadamente caracterizado como SB pela expansão endovenosa, apre-
sentou RFDCI normal à sobrecarga oral. A razão para tal discrepância não é aparente,
mas pode representar não um defeito consistente, e sim uma capacidade tubular má-
xima limitada para a reabsorção de Cl. Este defeito não se manifestaria portanto na
prova de sobrecarga com água destilada, mas se evidenciaria com oferta mínima desse
ion pela infusão endovenosa.

0 7 1 . FUNÇÃO RENAL E O SISTEMA RENINA AN6I0TENSINA ALDOSTERONA E A
EXCREÇÃO DA CALICREÍNA URINARIA APÓS ADMINISTRAÇÃO DE
PROGESTERONA EM MULHERES NORMAIS

Autores: Álvaro N. Attallah — Tânia Leme da Rocha Martinez — Caio Roberto
Chimenti Auriemo — leda Edite Lanzarinl Lopes — Leonor E. Santo —
Ewaldo M. K. Russo — Humberto Delbonf nino — Duflio R. Sustovfsch
e Marco A. T. Penteado.

Laboratório Central da Disciplina de Patologia Clínica da Escola Paulista de Medicina
Rua Napoleão de Barros, 175 - 2.° Andar - CEP 04024 - São Paulo - SP

Os autores estudaram 9 voluntárias normais, na segunda fase do ciclo menstrual,
4hs antes e 4hs após a administração de 200 mg IM de progesterona. Não houve res-
trição de sódio para as mulheres e elas foram estudadas em jejum, das 4 às 8hs da
manhã, período controle e das 8 às 12hs, período de estudo. Foram aferidos os se-
guintes parâmetros: pressão arterial, pulso, volume urinário, ritmo de filtração glome-
iular pela depuração da creatinina, excreções ào sódio e do potássio, atividade plasmá-
tica da renina, aldosterona plasmática e progesterona plasmática — estes três parâmetros
por radioimunoensaio e a excreção da calicreina urinaria por método colori métrico. Re-
sultados: — 1) Volume urinário em 4 hs foi de 212ml para 481ml; 2) R.F.C. de 102ml/
min para 118ml/min; 3) Excreção de sódio de 16mEq/4hs para 33,4 mEq/4hs; 4) Caliu-
rese de 7,6 mEq/4hs para 14,0 mEq/4hs para 14,0 mEq. Não houve alterações signifi-
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cantes no pulso, na pressão arterial, na atividade de renina plasmática e na concentração
da aldosterona. A excreção em 4hs, da calicreína urinaria se elevou significativamente de
165,3mU para 432,1 mU após a administração da progesterona. Em resumo: a proges-
terona 1) Aumenta o ritmo de filtração glomerular em mulheres normais; 2) Aumenta a
carga filtrada de sódio e consequentemente a natriurese independentemente do pos-
sível antagonismo com aldosterona; 3) Aumenta a excreção de potássio; 4) Aumenta a
excreção de calicreína urinaria.

072 EFEITO OA DES-ASP1-ANGI0TEN3INA II (Alll) SOBRE A SECREÇÃO DE
17a-HIDR0»PROGESTERONA E CORTISOL NA DEFICIÊNCIA DE 21-HIDROXILASE

Autores: Dolores P. Panffni — Cláudio E. Kater — José Gilbtrto H. VWra •
Antonio R. Cheers.

Disciplina de Endocrinologia - Depto. de Medicina - Escola Paulista de Medicina
Rua Botucatu, 740 - Caixa Postal 20266 - CEP 04034 - Sào Paulo - SP

A atividade plasmática de renina (APR) está aumentada na hiperplasia adrenal con-
gênita por deficiência da 12-hidroxilase (21-OH), tanto na forma virilizante simples (FVS)
como na perdedora de sal. Em ambas as formas a terepêutica combinada com glicocor-
ticóides e mineralocorticóides diminui os níveis de APR, 17a-hidroxiprogesterona (17-OHP)
e endrógenos, melhorando a evolução clínica da doença. Essa observação sugere que a
angiotensina poderia manter elevada a secreção de esteróides das zonas fasciculada (ZF)
e reticulada. A regulação fisiológica da secreção de cortisol parece, entretanto, não
depender da ação da angiotensina. No presente estudo avaliamos a ação da Alll em 8
portadores da deficiência de 21-OH/FVS e 9 indivíduos normais. Todos estavam sem
medicação há 15 dias e equilibrados numa dieta metabólíca de conteúdo fixo e cons-
tante em Na e K. Alll foi infundida na dose de 20 ng/kg/mín durante 30 min. Cor-
tisol (em ng/dl) e 17-OHP (em ng/dl) foram dosados em amostras de sangue colhidas
antes e ao término da infusão. O teste foi repetido na vigência de supressão com
dexametasona (2 mg/dia durante 3 dias). Os resultados são expressos como 7 ± DP:

SEM DEXAMETASONA COM DEXAMETASONA
BASAL Alll BASAL Allí

17OHP f 21-OH 22450 ±15865 25807 ± 25720 282 ± 17 346 ±118
) Normais 103 ± 5 1 84 ± 43 121 ± 113 203 ±242

rnrtknl I 21-OH 3,0 ± 2,8 3 3 ±2,5 0,3 ± 0,1 0,3 ± 0,2
wmisoi j Normais 10,9 ± 2,5 9,1 ± 4,7 0,4 ± 0,1 0,3 ± 0,1

Pacientes portadores da deficiência de 21-OH apresentaram níveis de 17-OHP signi-
ficativamente maiores e de cortisol significativamente menores do que os normais, sendo
ambos supressíveis pela administração de dexametasona. Não houve resposta signifi-
cativa de ambos os esteróides ao estímulo, tanto antes como na vigência de dexame-
tasona, em ambos os grupos. Nossos dados sugerem que ao contrário de sua ação
direta na zona glomerulosa, a infusão de Aüi não resulta em qualquer estímulo sobre a
via 17-hidroxílada da ZF, tanto em indivíduos normais como em portadores de hiper-
plasia adrenal congênita por deficiência da enzima 21-OH/FVS.
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0 7 3 . COMPORTAMENTO DO ESTRIOL SALIVAR EM GESTANTES NORMAIS

Autoras: Caio Roberto CNmanti Aurismo — Glafs Ubanori — U d a d» ChMiroz
Campos — Sara Btechar SUbsralsiii — Tânia Lwnt da Rocha Martinez
— SutH MaMJhm — Evani Aparecida Pinto NassH • Humberto Dslboni
FiHio.

Laboratório Central da Disciplina de Patologia Clínica da Escola Paulista de Medicina
Rua Napoleão de Barros, 175 - 2.° Andar - CEP 04024 - São Paulo - SP

O objetivo deste trabalho foi o de se estabelecer o comportamento do estriol salivar
cm gestantes normais. A coleta do material foi realizada sempre após a avaliação clínica.
Constituiram-se 3 grupos: Grupo 1 : 209 amostras de gestantes em diferentes idades gesta-
cionais, que parturiram recém-nascidos normais. Grupo 2: 14 pacientes em diferentes
idades gestacionais, com amostras colhidas durante 5 dias seguidos, 1 amostra por dia,
entre 8-1 Ohs da manhã. Grupo 3: 4 pacientes que colheram amostras durante um mesmo
dia (mínimo de 4, máximo 9). Foram analisadas um total de 69 amostras em 10 pe-
ríodos.

A interpretação conjunta dos achados do estriol salivar destes 3 grupos, nos leva
a estabelecer:

1) Valores insolados não devem ser interpretados. São necessárias múltiplas amostras
(pelo menos 3) seriadas e espaçadas de pelo menos 2 horas.

2) A paciente deve ser analisada em função do seu padrão individual, isto é, seus
valores anteriores representam a referência para a interpretação do atual.

3) As flutuações diárias em gestantes podem ser tão grandes quanto 45%.
4) As flutuações epsódicas diurnais são quantitativamente mais importantes.
5) As variações do estriol diurnais bem como as observadas no evoluir da gravidez,

no fluido salivar são semelhantes as relatadas no soro.

0 7 4 . TESTOSTERONA UVRE PLA8MATCA (TL) DURANTE 0
CfCLO MENSTRUAL NORMAL

Autoras: Mônica B. Matttor — Sstsuko S. Achando —
Bernardo L Wajchsnpsrg a Octavio A. Gsrmsk.

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), Unidade de Testosterona e
Adrenal e Laboratório Central, Hospital das Clínicas
Unidade de Diabetes e Adrenal, Hospital das Clínicas, São Paulo

Os autores mediram os níveis de testosterona (T) total e TL em 10 mulheres normais
(23-40 anos), não obesas, com ciclos ovulatórios (25 a 30 dias), empregando para a
última, técnica simples e precisa da diálise de equilíbrio (16 horas a 37°C) de plasma
não diluído. Coletas foram realizadas nas fases folicular precoce (FP) e tardia (FT) e lutea
precoce (LP) e tardia (LT) em cada paciente. A concentração de testosterona total caiu
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progressivamente durante o ciclo (FP: 0,467 ±0,117 — X ± D P ; FT: 0,432 ±0,114;
LP: 0,315 ±0,097 e LT: 0,287 ± 0,043 ng/ml), enquanto a % TL aumentou da fase foli-
cular à lutea (FP: 1,53 ±0,23 —> LT: 1,84 ±0,23%). A TL também caiu porém significa-
tivamente apenas na fase lutea tardia (FP: 6,98 ±1,23; FT: 6,60 ±1,30; LP: 5,% ±1,45
e LT: 5,28 ±1,02 pg/ml) que apresentava a concentração de T total mais baixa e % TL
mais elevada porém não compensatória para a queda significativa do nível de TL. Os
valores mais baixos de T total e livre na fase lutea poderiam ser dependentes da menor
secreção de testosterona pelo ovário (não comprovada na literatura) ou também pelo
deslocamento da testosterona endógena de sua ligação protéica pelos níveis elevados da
progesterona (P) da fase lútea (LP: 2,97 ±1,49 e LT: 10,73 ±4,98 ng/ml). Esta última
possibilidade foi testata incubando "in vitro" concentrações progressivamente mais ele-
vadas de P com plasma de 3 pacientes -f- 2 "pools" e a seguir medindo a % TL, tendo-se
verificado haver uma regressão positiva e significativa da % TL com a elevação pro-
gressiva da P acrescentada ao plasma. Como a P tem uma afinidade extremamente
baixa para a SHBG em comparação à T, postulou-se que a P desloca a T endógena de
suas ligações à albumina e como a massa da T circulante depende da fração ligada as
proteínas inclusive albumina (30%), esta situação levaria à queda da T total circulante.

075. ANALISE DE CONTRASTE PARA AVALIAÇÃO DOS RITMOS CIRCADIANOS
DE ANDROSTENEDIONA (A) E TESTOSTERONA (T) EM INDIVÍDUOS
NORMAIS E A INFLUÊNCIA DAS REFEIÇÕES

Autoras: Jayme Goldman — Bernardo Léo Wajchenberg —
Bernardo Uberman e Mareia Nery.

Serviço de Adrenal e Diabetes — Hospital das Clínicas da FMUSP
Av. Or. Enéas de Carvalho Aguiar, 255 — Cerqueira Cesar

Seis indivíduos normais do sexo masculino, de 19 a 33 anos, 56 a 71 kg foram sub-
metidos a coleta contínua de sangue através uma veia anticubital, por meio de uma
bomba de sucção contínua acoplada a um cateter não trombogênico. Amostras foi ím
colhidas a cada 30 min por 24 h (48 amostras), mantendo os indivíduos em atividade e
refeições habituais. Os resultados da secreção de cortisol, como referência para validade
da análise matemática para definir ritmicidade de um esteróide circulante, estão em
outro resumo. Resultados: 1) média ± DP das amostras 1,27 ±0,72 (variação: 0,21 a
3,95) ng/ml e 4,99 ± 2 ng/ml (variação: 1,57 a 10,71) para A e T respectivamente. Os
valores mais elevados de A ocorreram entre 5:30 e 9:30 h e os mais baixos entre
19 e 2:30 h enquanto para T ocorreu ácme entre 1 e 11:30 h e os valores mínimos
entre 7 e 21 h, com picos alimentares para A e não para T. 2) O teste não paramé-
trico de Kolmogorov-Smirnov mostrou que tanto a distribuição dos dados de A como
de T não era normal. O teste de Friedman mostrou haver concordância para os valores
obtidos nos diversos tempos e indivíduos (Q2A = 116,373 e Q? = 76,969). 3) A suavi-

zação (3X) das médias dos valores de 30 min., indicou picos alimentares (almoço e
jantar) para A e não para T. 4) A análise dos contrastes das médias dos intervalos de
4 h mostrou haver ritmicidade para A e T. 5) A correlação de Spearman comparando
os valores de cortisol e os correspondente de A e T, indicou haver correlação significa-
tiva entre cortisol e A, porém não entre cortisol e T e A e T.

Conclusão: A apresenta um ritmo níctemeral sincrono com o de cortisol, apresen-
tando como este último picos relacionados ao almoço e jantar. T apresenta também
ritmo níctemeral não sincrono com o de cortisol e sem influência alimentar.
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076 ANALISE QUANTITATIVA DA SECREÇÀO BASAL PULSATIL DO HORMÔNIO
LUTEINIZANTE (LH) NO HOMEM ADULTO NORMAL

Autores: Lea Maria Zanini Maciel — Ayrton Custódio Moreira e
Eudides Custódio de Uma Filho.

Disciplina de Endocrinologia - Departamento de Clínica Médica - F.M.R.P. - USP
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP - 14.100 Ribeirão Preto - SP

Como o objetivo de caracterizar matematicamente a ocorrência de pulsos de LH no
homem adulto normal e analisar com precisão estatística a participação dos fatores tempo
e indivíduo na determinação de um valor LH, foram estudados 8 voluntários normais
(idade média 26,7 anos), com colheitas de sangue a cada 15 minutos (n =;12) e repe-
tindo-se em dias subseqüentes (dias, 1, 2 e 15). O LH plasmático foi dosado por radio-
imunoensaio, tendo como padrão LH-LER-907 (NIAMDDK-USA). As análises estatísticas
foram realizadas por computador na Universidade Federal de São Carlos e em nosso
laboratório. Os resultados mostraram níveis médios de LH de 31,4 (pulso I), 29,1 (II) e
32,9 (III) ng/ml próximas às respectivas medianas; distribuição em intervalos de classe
do tipo "ramo e folha" e representação "box-plot" sugerindo no conjunto a simetria
da distribuição dos dados. A transformação linear em "rankits" indica que a distribuição
dos dados é normal. Os pulsos de LH resistiram às técnicas alisamento de dados (médias
móveis de ordem 3 e y ajustados — "out put") confirmando matematicamente o caráter
pulsátil, e que o critério semiquantitativo de pulso (MOREIRA, 1978) é satisfatório. A auto-
correlação de passos 1, 2, 3 e 4 indicou que não existe periodicidade. A análise de
variância mostrou que o fator indivíduo e não o tempo de colheita é o determinante
nos valores de LH, situando-os na faixa própria de cada indivíduo. A repressão linear
múltipla mostrou estabilidade dos níveis médios de LH e Testosterona (T) nos dias
1, 2 e 15 (r = 0,94; 0,61 e 0,95). Não existiu correlação entre os níveis de LH e T,
no mesmo dia ou em dias subseqüentes.

No conjunto concluímos que métodos estatísticos associados a recursos compu-
tacionais aprimoram o estudo do padrão secretório de LH, diminuindo os erros metodo-
lógicos de análises mais simplistas. Ficou evidente que a secreção basol de LH apesar
de episódica, apresenta parâmetros bem definidos traduzindo talvez uma "programação"
do S.N.C.

Apoio CNPq e CAPES.

077. ESTUDO DOS ESTERÓIDES ADRENAIS EM PACIENTES COM HIRSUTISMO

Autores: Berenice B. de Mendonça — Maria Helena M. Racy — Walter Bloise —
Ivo J. P. Amhold — Valéria Samuel Lando — Regina Célia G. Cardia —
Maria Beatriz Kohek — Nina Rosa C. Musolino — Neusa A. Abelin e
Wilian Nlcolau.

Unidade de gônadas e intersexo — Endocrinologia — HCFMUSP
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar S/N.° — São Paulo

Realizamos o teste de estímulo com cortrosina sintética (0,25 mg EV, na fase foli-
cular, seguido de depressão com dexametasona (2mg por 7 dias) em 13 pacientes hirsutas
e 8 mulheres normais. Apenas 2 pacientes (RC e RCS) apresentaram resposta alterada a
cortrosina.
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Grupo controla (n = 8)

DHEA

ng/dl
DHEA-S

ng/ml

17-OHP

ng/dl

A4-A

ng/dl

Testo

ng/dl

Cortisol

Mg/dl

Basal
Amax
dexa

B
Am
dexa

B
Am
dexa

B
Am
dexa

B
Am
dexa

B
Am
dexa

média ±1SD
325 ± 228
454 ± 353
74 ±17

1465 ±809
162 ± 231
300 ±115

39 ±12
90 ±51
44 ±23

121 ±35
71 ±30

102 ±43

39 ±12
10±4
26 ±7

12±6
24 ±5

1,2 ± 0,34

RG
630

2030
184

4777
73

864

110
103

0,76

170
260
140

37,8
5,2
17

6,4
27

1,4

RCS

1844

63
673
33

125
295
99

42
4

13,5

9,1
23,9

VLJ

1249
239
278

80
86

360
128
61

65
23

<20

18,9
19,0

YP
680
630
123

1770
266
222

120
180

<25

220
60

<50

42
—4
13,8

14
24,3

A paciente RC, apresentou hiperresposta da DHEA associada a níveis basais elevados
de DHEA-S indicando deficiência da 3 P-ol dehidrogenase. A paciente RCS apresentou
hiperresposta de 17-OHP e androstenediona (A4 — A) indicando deficiência da 21-hidro-
xilase. Embora sem alteração da resposta à cortrosina, duas pacientes, VLj e YP, apre-
sentaram depressão de testo e DHEA-S com dexametasona comparável a do grupo con-
trole.

Concluímos que em 15% das nossas pacientes hirsutas o teste de cortrosina revelou
o diagnóstico etiológico de defeito de síntese adrenal. Entretanto pacientes com res-
posta normal a este teste podem apresentar depressão dos andrógenos à dexametasona
e, portanto, beneficiar-se desta terapêutica.

078 . EFEITO DA COMBINAÇÃO DE ACETATO DE CIPROTERONA E ESTRÓGENOS
CONJUGADOS SOBRE HIRSUTISMO, ALOPECIA E ACNE

Autoras: Maria Amélia C. EschiletU — Lúcio Bakos — José Robarto Goldim e
Jorga Luiz Gross.

Serviço de Endocrínología
Hospital de Clínicas de Porto Alegre — Rua Ramiro Barcelos, 2350

Manifestações relacionadas ao hiperandrogenismo, tais como, hirsutismo, alopécie
e acne ocorrem com relativa freqüência entre as mulheres.

Dentre as várias modalidades terapêuticas existentes o emprego do agente anti-
androgênico acetato de ciproterona (ACP) parece ser o mais eficaz.

O objetivo do presente trabalho foi o de avaliar a eficácia terapêutica da com-
binação ACP e estrógenos conjugados (E) em relação às manifestações de hirsutismo,
alopecia a acne e aos níveis androgênicos em 44 mulheres com idades entre 16 e 35
anos (média = 23 anos). As pacientes foram submetidas a uma avaliação clínico-labo-
ratorial com o objetivo de afastar síndrome de Cushíng, tumores virilizantes, híperpro-
lactinemias e uso de drogas. As medidas de androstenediona (A = 0) e testosterona
(T = 0) foram realizadas na 3.a semana do ciclo menstrual utilizando-se kits comerciais.
O esquema terapêutico iniciava no 5.° dia do ciclo menstrual e era constituído por
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1,25mg/dia de E por 20 dias e 100 mg/dia de ACP por 10 dias. Revisões clínicas e
laboratoriais eram realizadas a intervalos de 3 meses por pelo menos 1 ano. Os níveis
séricos de A — 0 (249 ±89) e T = 0 (0,59 ± 0,05) nos pacientes estudados foram maiores
quando comparados com um grupo de 15 mulheres normais (A = 0: 195 ±60, T = 0:
0,39 ±0,12).

Após o emprego de ACP + E houve uma significativa redução nos níveis de A = 0
e T = 0 da ordem de 25 e 42% respectivamente, nos pacientes estudados. Cerca de
90% dos pacientes apresentaram resposta clínica favorável ao tratamento, especialmente
as pacientes com acne, onde a resposta foi mais precoce e mais completa. Não foi
observada complicação do tratamento que obrigasse sua suspensão, também como não
se observaram alterações do peso e da pressão arterial. Conclui-se que o emprego da
combinação ACP -f E é uma forma terapêutica segura e eficaz no tratamento das
manifestações de hiperandrogenismo.

079 HIRSUTISMO: RESPOSTA AO TRATAMENTO COM ESPIRONOLACTONA:
DOIS ANOS DE ACOMPANHAMENTO

Autores: Mario Vaisman e Sergio Blumenberg

Hospital Israelita e Hospital dos Servidores do Estado
Rua Lúcio de Mendonça, 56 — Tijuca - RJ - 20270

Tendo em vista os insucessos freqüentes no tratamento do hirsulismo com diferentes
esquemas terapêuticos (anticoncepcional oral, acetato de ciproterona, e t c . ) optamos
por testar uma droga com reconhecido efeito antiandrogênico — a espironolactona. Sua
ação se dá tanto na periferia (nível de folículo piloso) como na biossíntese da testos-
terona (citocromo P.450).

Foram estudadas 50 mulheres, com faixa etária variando de 18 a 55 anos. Todas
foram classificadas como portadoras de hirsutismo de acordo com os critérios de Fer-
riman e Callway, independente da patologia primária.

Todas foram submetidas a Investigação Laboratorial através de Dosagem Plasmáticas
por RIE de LH, FSH, Prolactina, Testosterona, Dihidrotestosterona, Dehidroepianoroste-
rona sulfato Estradiol e Progesterona e dosagens urinárias de 17 Hidroxi e 17 cetoeste-
roide. Esses exames foram repetidos num espaço de 3, 6 e 12 meses após o início
do uso de Espironolactona na dose que variou de 100 - 200mg/dia do 4.° ao 22.° dia
do ciclo menstrual (segundo protocolo de Shapiro e Cols.)

Os resultados clínicos (Diminuição Subjetiva e Objetiva dos Pêlos) foram os se-
guintes: 29 (58%) obtiveram respostas considerada ótima, 12 (24%) boas, 9 (18%) sem
alteração. Do ponto de vista hormonal houve marcada diminuição Androgênica (queda
dos níveis de T, DHT, DHEA-S), em 29 (58%) discreta 5 (15%) sem alteração em 7
(20%) não avaliado 3 (8%).

Em relação aos efeitos colaterais atribuíveis a medicação 40 (80%) mulheres não
tiveram qualquer problema, 4 (8%) sintomas digestivos (náuseas, vômitos, dispepsia),
6 (12%) distúrbios menstruais (Hipsrmenorréia, Metrorragia), alteração de libido 5 (10%)
hematúria 1 paciente. Concluímos ser a Espironolactona uma droga útil, eficaz e segura,
no tratamento do Hirsutismo, quer no uso isolado quer associado a outras drogas
(anovulatórios, ciproterona).

080. EXPERIÊNCIA CLINICA COM E8PIR0N0LACT0NA NO
TRATAMENTO NO HIR8UTI8MO

Autortt: Wllnwr Jorge Accurate — José Gilberto Henrique» Vieira —
Lufxa Klnriko Matoumura e Antonio Roberto Chacra.

Disciplina de Endocrinologia - Depto. de Medicina - Escola Paulista de Medicina
Rua Botucatu, 740 - Caixa Postal 20266 - CEP 04034 - São Paulo - SP
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Sabe-se que a espironolactona tem propriedades antiandrogênicas através de com-
petição pelos receptores da testosterona em tecidos alvo, e através de interferência na
síntese deste hormônio. Tratamos um grupo de pacientes hirsutas e com outros sinais
de hiperandrogenismo e observamos a evolução clínico-laboratorial. Nosso grupo foi
composto de 25 mulheres, com idade média de 25 anos, com hirsutismo de pelo menos
2 anos de evolução. A quantificação do hirsutismo foi feito através do método de
Ferriman-Callway, e as pacientes apresentavam índice médio inicial de 19,4 pontos
(normal 8 pontos).

Nosso grupo não sofreu qualquer tipo de seleção a não ser o fato de serem hir-
sutas, não havendo divisão segundo etiologia do hiperandrogenismo, mas apenas sendo
afastada a presença de neoplasia. Após avaliação de função renal e dosagem de Na e
K, as pacientes receberam espironolactoma em dose que variou de 100 a 200 mg/dia,
ininterruptamente, num tempo médio de 5,4 meses. Apresentavam testosterona média
inicial de 91 ng/dl, que na evolução do tratamento ficou em 86 ng/dl. Hiperprolactinemia
foi observada em 23% das pacientes em que as dosagens foram realizadas (n = 17).
Controles periódicos de K foram feitos e 4% dos pacientes apresentaram elevação com
100 mg, subindo a porcentagem para 12% com 200 mg, não havendo necessidade de
interrupção da terapêutica. Com dose de 100 mg/dia, 7,7% dos pacientes apresentaram
polimenorréia, enquanto que com 200 mg a porcentagem foi de 23,1%. Houve melhora
da qualidade dos pelos (mais finos e claros, crescimento mais lento, maior facilidade
de depilação) em 100% dos casos. Das pacientes portadoras de acne (n = 13), 25%
apresentaram melhora moderada, 33% melhora intensa e em 42% houve desapareci-
mento da acne.

A diminuição média do índice de Ferriman foi de 5 pontos, o que associado com
a melhora da qualidade dos pelos e diminuição da acne foi considerado melhora subs-
tancial pelas pacientes.

081 RECEPTORES DE DIHIDROTESTOSTERONA NA SÍNDROME DE
FEMINIZAÇAO TESTICULAR FORMA COMPLETA

Autores: Francisco Homero D'Abronzo — Berenice B. Mendonça — Meta Loei —
Sérgio Pereira de Almeida Toledo e Dorina Epps.

laboratório de Radioimunoensaios da 1.a Clínica Médica do H.C. da Fac. Med. USP
Hospital das Clínicas — Caixa Postal 8091 — São Paulo

Os fibroblastos provenientes de fragmentos de pele do monte de vênus de uma
paciente XY, com quadro de feminízação testícular completa, foram cultivados e após
cerca de 4 meses atingiu-se a massa de células para a realização do ensaio (22 garrafas).

As células aderidas no fundo das garrafas de cultura foram incubadas com quan-
tidades crescentes de DHT3H suficiente para saturar os receptores de andrógeno. Re-
presentou-se graficamente no eixo x, a concentração de DHT^H em M e no eixo y a
quantidade de DHPH ligada às células em mol/mg proteína. Assim, calculou-se a
quantidade de receptores por mg de proteína celular (q), extrapolando-se a porção linear
de saturação da curva até o eixo y. O inverso da concentração onde se atingiu a
metade da ligação máxima de DHT3H, forneceu a constante de afinidade (K ) dos recep-
tores.

O caso controle apresentou q = 24,9 fmol/mg prot. celular, sendo a K = 1,3x1010

M-1. O caso de feminização testicular apresentou q = 3,2 que não é diferente de zero
pela precisão do método empregado.

Assim, pode-se inferir que neste caso a resistência aos andrógenos deve-se a
uma doença ao nível do receptor de hormônio. Pelo menos duas possibilidades etiopa-
togênicas distintas podem ser responsáveis pelos presentes achados: 1.°) ausência ou
dininuição da síntese, e 2.°) síntese de um receptor com K muito baixa e consequen-
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•emente incapaz de ligar-se a DHT. No presente momento ainda não se desenvolveram
métodos acessíveis para distinguir estas duas entidades, no caso da feminização testi-
cular completa com receptores não dosáveis.

0 8 2 . HIPOPLASIA ISOLADA DE CÉLULAS DE LEYDIG (CL):
NOVA CAUSA DE HIPOGONADISMO HIPERGONADOTRÓFICO

Autores: Ivo Jorge Prado Amhotd — EwaJdo Mario KuMman Russo —
Walter Luthold e Sergio Pereira de Almeida Toledo.

Hospital das Clínicas FMUSP (IJPA, WL, SPAT) e Escola Paulista de Medicina (EMKR), SP
Hospital dos Clínicas — Endocrinologia — 8.° andar - Caixa Postal 8091 - São Paulo

Estudamos irmãos consanguíneos (caso 1 — 31 anos, 2 — 28 anos, 3 — 51 anos)
com genitália externa masculina, micropênis congênito (4; 5,5 e 5,5 cm), tamanho tes-
ticular adulto normal (5x2,5; 5,5x3 e 6x3 cm, respectivamente) e hipogonadismo. A Tes-
tosterona (T) era baixa (33; 131 e 85 ng/di) apesar de níveis aítos de LH (63; 95 e 65
mUI/ml) e FSH (44; 56 e 87 mUI/ml). Bioensaio específico para LH normal. LH e
FSH responderam ao LHRH e suprimiram com propionato de T. Níveis basais e pós-hCC
de Progesterona, 17-OHP, DHEA, DHEA-S, Androstenediona e DHT não eram elevados,
afastando defeito na síntese da T. A resposta da T a vários protocolos de hCG foi
heterogênea nos 3 casos mas sempre deficiente. Biópsia testicular revelou comprome-
timento variável da membrana basal e espermatogênese e interstício com poucas células
mesenquimais e CL imaturas. Após 1.500 U hCC, 2 x semana, por 6 meses a T atingiu
apenas 197 e 560 ng/dl, nos casos 1 e 2, e nova biópsia demonstrou apenas discreto
aumento e amadurecimento das CL. Tratamento com enantato de T resultou em virili-
zação.

Recentemente descreveram-se casos de hipoplasia de CL como causa de genitália
ambígua, predominantemente feminina. Concluímos que nos pacientes aqui estudados,
devido a uma displasia de CL a secreção de T pelas CL foi suficiente para virilizar com-
pletamente a genitália no 1.° trimestre da gestação mas insuficiente posteriormente,
causando micropênis e hipogonadismo. A causa pode ser uma deficiência de precur-
sores mesenquimais das CL, diminuição de receptores para LH nas CL ou involução
das CL.
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DIA 29 DE OUTUBRO — Segunda-feira

PLENÁRIO C — 14:00 às 16:00 horas

Assunto: DIABETE

0 8 3 EFEITO DA ADRENALECTOMIA SOBRE A UPOGÊNESE EM TECIDO
* ADIPOSO DE RATOS DIABÉTICOS

Autores: Dauraa Abadia d * Souza OHvoira — tais do Carmo KoMoHiut •
liwuno iwiios

Departamento de Clínica Médica — Fisiologia e Bioquímica da Faculdade de Medicina
de Ribeirão Preto - USP, SP
Campus Universitário - Bairro Monte Alegre — CEP 14100

Experimentos anteriores, utilizando acetato e glicose-'|4C monstraram que a adrena-
lectomia (ADX) produz uma considerável melhora da atividade lipogenética do tecido
adiposo (TA) de ratos com diabete "agudo" (dentro das primeiras 24 horas de insta-
lação da insuficiência insulínica). No presente estudo procurou-se verificar a influência
nesse efeito da duração do quadro diabético e do intervalo de tempo transcorrido entre
a ADX e o sacrifício.

A atividade lipogenética do TA foi determinada in vivo e in vitro através da incor-
poração do 3H da água tricíada em ácidos graxos. Verificou-se que a remoção das
adrenais promove uma significativa melhora, com tendência à normalização, na poliúria,
polifagia, polidipsia, glicosúria e hiperglicemia, apresentadas pelos animais logo após
a instalação do quadro diabético (estreptozotocina, 40 mg/kg peso). Observou-se tam-
bém retomada do ganho de peso e diminuição nos níveis de ácidos graxos livres cir-
culantes. Independentemente da duração do diabete, melhorou in vivo e in vitro a capa-
cidade de síntese de ácidos graxos, 24 horas após a ADX em animais diabéticos. Em
ratos com diabete de mesma duração, a magnitude do aumento da lipogênese é similar
em animais adrenalectomizados há 24 horas ou 9 dias. Como os níveis de insulina
sérica são semelhantes entre animais adrenalectomizados e controles é possível que a
melhora da lipogênese em TA de ratos diabéticos resulte de uma sensibilidade aumen-
tada do adipócito aos níveis residuais de insulina circulante.

084. UPOGÊNESE EM FÍGADO E EM TECIDO ADIPOSO DE «ATOS DIABÉTICO8
SAO DIFERENTEMENTE AFETADOS PELA ADRENALECTOMIA

Autor»»: Dauroa Abadia da Sousa Olivoira — Isis do Carmo Kottoihut o
VBayppmjvSj^ •^PHTpP^^^P P^UJQwApySĵ BJ V v N #

Departamento de Clínica Médica — Fisiologia e Bioquímica da Faculdade de Medicina
de Ribeirão Preto - USP, SP
Campus Universitário - Bairro Monte Alegre — CEP 14100

Verificamos recentemente (Oliveira et ai, Brazilian J. Med. Biol. Res. 16 (5-6) 1983)
que a remoção das adrenais induz um claro aumento da taxa de lipogênese in vivo e
m vitro em tecido adiposo de ratos diabéticos. Este achado levou-nos a investigar se
o mesmo efeito é também observado no fígado, outro importante sítio de lipogênese.
Avaliou-se também a atividade lipogenética da carcaça. Adrenalectomia (ADX) ou ope-
ração fictícia foi realizada em animais com diabete de 1 a 13 dias de duração, produ-
zido em ratos Wistar pela injeção endovenosa de estreptozotocina (40 mg/kg de peso).
As medidas da atividade lipogenética (AL) in vivo foram feitas 1,5 ou 9 dias após a
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cirurgia através da incorporação do *H em ácidos graxos (AC) do fígado, tecido adiposo
e carcaça, 1 hora após a administração da água triciada. A despeito da melhora na
capacidade de síntese de AC pelo tecido adiposo de animais diabéticos adrenalecto-
mizados há 24 horas e 5 dias, não nos foi possível detectar nenhuma modificação na
lipogênese e no conteúdo de AG totais em carcaça desses animais. No entanto, em
animais com 9 dias de ADX observamos um significativo aumento na AL e no con-
teúdo de AC totais em carcaça, sugerindo um aumento no número de adipócitos meta-
bolicamente ativos. No fígado, a AL in vivo não foi afetada pela ADX em 7 dos 8
grupos experimentais estudados. Como o hepatócito, ao contrário do adipócito, não
oferece barreiras á entrada da glicose, esses dados sugerem que a ADX aumenta a
permeabilidade da membrana celular do adipócito à hexose.

085 EFEITO DA ADRENALECTOMA SOBRE A SENSIBILIDADE DE ADIPÓCITOS
' DE RATOS DIABÉTICOS AS AÇÕES UPOÜTICAS DA NORADRENAUNA E

ANTIUPOUTICA DA INSULINA

Autoras; Dauraa Abadia d* Souza OHvaira • Rmato Hélio» Iftgliorini.

Departamento de Clínica Médica — Fisiologia e Bioquímica da Faculdade de Medicina
de Ribeirão Preto - USP, SP
Campus Universitário - Bairro Monte Alegre — CEP 14100

Em estudos anteriores (Oliveira et ai, Brazilian J. Med. Biol. Res. 16 (5-6) 1983)
observamos que a remoção das adrenais de animais diabéticos melhora a atividade lipo-
genética em tecido adiposo, embora os níveis de insulina circulante permaneçam baixos
e similares aos valores observados em ratos controles. Este achado levou-nos a inves-
tigar a sensibilidade de células adiposas isoladas (CAI) obtidas de animais diabéticos
adrenalectomizados e de ratos controles, à diferentes concentrações de insulina, na
presença de dose submáxima de noradrenalina (NA). Adrenalectomia ou cirurgia fictícia
foi realizada em ratos Wistar, tornados diabéticos por estreptozotocina (40 mg/kg de
peso). Ao sacrifício os animais tinham 8 dias de diabete e 3 dias de cirurgia. As CAI
foram obtidas por dissociação do tecido com colagenase. Determinou-se inicialmente
ser de 0.25 ug/mi a dose submáxima de NA.

Verificou-se que na presença da mesma concentração de NA, a mobilização de
ácidos graxos livres e de gficerol para o meio de incubação era menor nos animais
diabéticos ADX. Por outro lado, a capacidade de diferentes doses de insulina, espe-
cialmente as menores, de se contrapor à ação lipolítica da NA (0.25 ug/ml) foi maior
nas CAI de ratos diabéticos ADX. Os dados indicam que a adrenalectomia em animais
diabéticos induz um aumento da sensibilidade dos adipócitos à ação antilipolítica da
insulina.

086. NÍVEIS DE COLESTEROL, UPOPROTEÍNAS E TRIGLICERÍDEOS SÉRICOS
DE MULHERES GRÁVIDAS NORMAIS

Autoras: Tânia Lama da Rocha Martinaz — Caio Robarto Chimanti Auritmo —
Ana Luiza Araújo PfagatU — Fátima Falido Fraita» — Usata LMaro —
ERana Borgaa Nogualra Rodriguaa a Humbarto Daibonl Filho.

Laboratório Central da Disciplina de Patologia Clínica da Escola Paulista de Medicina
Rua Napoleào de Barros, 175 - 2.° Andar - CEP 04024 - São Paulo - SP

A autora estudou 295 gestantes normais, divididas nos três trimestres, e um grupo
controle de 26 mulheres, no tocante a dosagens de: colesterol, triglicerídeos e HDL-
colesterol; tendo calculado também, para cada caso, o VLDL e o LDL-colesterof, bem
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como os índices de risco I e II de Castelli (colesterol/HDL-colesterol e LDL-colesterol/
HDL-colesterol).

Os seguintes resultados forma obtidos nos grupos de CONTROLE, 1.° TRIMESTRE,
2.° TRIMESTRE e 3.° TRIMESTRE, respectivamente: Colesterol — 166,8 ±32 ,7 ; 157,8 ±
39,3; 184,4 ± 3 8 , 8 ; 218,6 ±49 ,1 (mg/dl); Triglicérides — 81,3 ±31 ,7 ; 100,8 ±41 ,2 ;
135,3 ±57 ,3 ; 180,1 ± 67,7 (mg/dl); HDL-colesterol — 44,8 ± 8 , 6 ; 49,1 ±11 ,2 ; 55,4 ±
14,3; 56,7 ±11 ,9 ; LDL-colesterol — 105,8 ±28 ,5 ; 89,5 ± 2 9 , 1 ; 101,1 ±32 ,7 ; 126,1 ±
45,3; VLDL-colesterol — 16,3 ± 6,7; 20,3 ± 8 , 7 ; 26,6 ± 9,9; 26,2 ±12 ,9 ; IR-I — 3,81;
3,33; 3,58; 3,97; IR-II — 2,43; 1,90; 2,03; 2,36.

Independentemente do grau de confiança que se possa ter ainda nos parâmetros
mencionados para a avaliação de risco (e isto somente os estudos futuros poderão com-
provar), as evidências são de que a "hiperlipemia" da gravidez normal não representa
um aumento de probabilidade de ocorrência de episódio coronariano, sendo ela um
fenômeno transitório e muito provavelmente de regência hormina!.

087 DOIS TEMPOS DE MEDIÇÃO ALFA BLOQUEADORA NOS
PERFIS LIPO A APOPROTÉICOS

Autores: Tânia Leme da Rocha Martinez — Caio Roberto Chimenti Auriemo —
Arnaldo Wortsman — Antonia Maria de Oliveira Machado — Francisco
Luis Stocco Cotrim — Maria Adelaide da Cunha e Humberto Delboni Filho.

Laboratório Central da Disciplina de Patologia Clínica da Escola Paulista de Medicina
Rua Napoleão de Barros, 175 - 2.° Andar - CEP 04024 - São Paulo - SP

Foram acompanhados os perfis lipo e apoprotéicos de 22 pacientes hipertensos essen-
ciais não portadores de dislipidemias, tratados com indoramina, antes e depois da norma-
lização das cifras tensionais (10 semanas).

Os resultados médios obtidos foram os que se seguem, para cada um dos parâ-
metros estudados, pré e pós-indoramina, respectivamente: triglicerídios 109,0 e 105,3 mg%
colesterol 193,6 e 204,0 mg%; HDL colesterol 45,8 e 51,4; LDL-colesterol 126,5 e 131,9;
VLDL-colesterol 21,4 e 20,7; apolipoproteína A 217,6 e 243,4 mg%, apolipoproteína B
122,2 e 125,2 mg%; índice de Castelli I 4,45 e 4,28 e fndice de Castelli II 2,92 e 2,82.

A análise estatística mostrou terem sido significativas somente as variações dos com-
ponentes da lipoproteína HDL, ou seja, as elevações do HDL- colesterol e da apopro-
teína A, ambos com aumento de 12%.

A ausência de alterações nos parâmetros indicadores de risco: colesterol, triglice-
tídios, LDL-colesterol e índice de Castelli I e II, mais o aumento do HDL-colesterol e
de apoproteína A, os também chamados fatores de proteção, indicam ação não deletéria
r propavelmente benéfica da indoramina.

O estudo com 20 semanas, incluídos agora os pacientes com níveis de colesterol
e/ou triglicérides anormais não revelou significância no aumento das frações não atero-
gênicas, a saber: 9,79% para o HDL colesterol e + 19,74% para a apo A; nem também
na diminuição das frações aterogênicas; como —6,10% do LDL colesterol, —5,40%
do fndice I e —9,90% do fndice II.

0 8 8 . MÉTODO ESTEQUIOMÉTRICO DE MARCAÇÃO DA INSULINA PORCINA

Autores: Iracéiia Torres de Toledo e Souza — Daniel Giannella Neto e
Bernardo Léo Wajchenberg.

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleas e Unidade de Diabetes e Adrenal, Hospital
das Clínicas - F.M.U.S.P.
Caixa Postal, 8091 — São Paulo
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Este estudo se refere à padronização de um método estequiométrico de marcação de
insulina porcina (pINS) com atividade específica e pureza adequadas para ser utilizada,
lanto em radioimunoensaio como em ensaios de receptores de insulina em eritrócitos
humanos. Utilizaram-se quantidades mínimas de reagentes no sentido de se minimizar
ao máximo os efeitos potencialmente nocivos à molécula de INS.

Foram realizadas 10 marcações consecutivas utilizando-se 2 a 5 ng de pINS (Novo
Laboratories), 1,1 mCi Nai25| (NEM 33H), 0,6 ng de cloramina T (CLT) como agente oxi-
dante e 54 a 60 nl de tampão fosfato 0,3 M; pH 7,5. Para se conseguir um rendimento
de reação adequado (60 a 70%), avaliado pela precipitação com uma solução a 10%
de ácido tricloracético (TCA) ou 50 mg de talco (T), após 10 minutos, foi necessária mais
uma adição de 0,6 ng CLT, antes da interrrupção da reação com 1,0 ng de metabissulfito
de sódio (MBS). A purificação da i25|-p|NS foi realizada pelo método de adsorção pelo
pó de celulose Whatman acondicionado em uma pipeta Pasteur com cerca de 0,7 cm
de diâmetro. A 125|-p|NS foi eluída através de 4x0,5 ml de uma solução álcool etílico:
ácidc clorídrico: água (7,50: 0,15: 2,35 ml).

Nas 10 marcações realizadas obtiveram-se rendimentos finais (média ±DP%) de
70,4 ± 5,3 e 68,2 ± 5,5, avaliados pelos métodos de TCA e T, respectivamente. Houve
diferença estatística entre as médias das porcentagens de ligação da 125|-p(NS ao anti-
corpo anti-INS (%B/T: média ± DP) entre 2.a e a 3.a e 4.a frações de eluição (2.ax3.a:
96,3 ±0,9 X 93,6 ±1,43 e 2.ax4.a: 96,3 ±0,9 — 89,8 ±0,9%) — p < 0,005 — mas
não houve diferença estatisticamente significante entre a 1.a e a 2.a frações (1.ax2.a:
í)6,3 ± 0,9 x 95,8 ±1,75). O coeficiente de variação da atividade específica foi de
4,4% com uma média de 188,9 mCi/mg, correspondendo a, aproximadamente, 0,5 átomo
de iodo por molécula de pINS.

O método estequiométrico de marcação de pINS padronizado mostrou ser simples
e rápido para obtenção de i25|.piNS útil tanto para ser utilizado em RIE como em
ensaios de receptores de INS. A purificação da 125l-plNS através da adsorção em celu-
lose permite vida útil confiável do marcado por pelo menos 1 mês, sem queda ou
elevação, respectivamente, das ligações específicas e inespecífica.

089 ANTICORPOS MONOCLONAIS ANTI-RECEPTORES DE MEMBRANA CELULAR DAS
CÉLULAS B DO PANCREAS ENDÓGENO INIBINDO A PRODUÇÃO DE INSULINA

Autores: Nelson Rassi — George S. Eisembarth e Harold E. Lebovitz.

Laboratório do Serviço de Endocrinologia da Duke University — Durham - N. C. - U.S.A.
Rua 7-A n.° 157 - Setor Aeroporto Goiânia - Goiás

Anticorpos Monoclonais que são específicos para um tipo único de molécula, com-
ponente da membrana celular permite a investigação da função Biológica dessa molécula.
A2b5, um anticorpo monoclonal a um Gangliosiedeo CQ, liga-se a superfície celular das
células B pancreáticas. O estudo apresentado teve a finalidade de determinar se a ligação
do A2b5 com a célula B alteraria a secreção de Insulina. O Anticorpo Monoclonal A2b5
foi obtido do líquido Ascítico e purificado cromatograficamente com coluna de pro-
teína A. Um clone de células B (RINm5F) originado de um tumor de célula B transplan-
tado em ratos e posteriormente retirado e colocados em meios de cultura foi usaua
nesse estudo. Após 2 horas de pré-incubação as células foram incubadas a 37°C em
placas contendo meio de cultura RPMI. O aumento da secreção de insulina foi de 180%
com meio contendo glicose 3mg/ml,90$ com tolbutomida e 102% com 1mM de N6
Monobutiril AMP céclico. O A2b5 causou uma leve estimulação (23 + 6%) da secreção
basal de insulina mas inibiu acentuadamente (80-90%) a secreção de insulina estimu-
lado pela glicose, tolbutomida e N6 Monobutiril AMP céclico. A iníbiçao desse estímulo
foi dose dependente de concentrações de A2b5 de 0.67 a 67mg/ml. Estudos preliminares
indicam que anticorpos Monoclonais que se ligam a outros componentes da membrana
celular das células da ilhota pancreática pode também inibir a secreção de insulina en-

— 119



quanto que «'-ticorpos que não se ligam a moléculas existentes na superfície da mem-
brana celular .o possuem efeitos sobre a secreção de insulina. Os dados indicam que
anticorpos qi;? reagem com certas moléculas existentes na superfície da membrana ce-
lular podem r.luenciar de uma maneira seletiva na função secretora dessas células.

0 9 0 . AUTO ANTICORPOS PARA PANCREAS (ICA • IgG) EM PACIENTES COM
DIABt.£S INSULINO DEPENDENTE E PARENTES DE 1.» GRAU

Autor.s: Marilia Brito Gomes — EuzMir Nunes Samo — Leila Maria Machado
Vieira e Antonio Augusto Quadra.

Laboratório de Patologia Geral da FCM (Prof. Euzenir N. Samo) e
Laboratório de Imunologia - Middlesex Hospital - Londres
Rua Santa Carolina, 7/401 - Tijuca - RJ - CEP: 20.530

Foram estudados 75 pacientes com diabetes tipo I, sendo 36 do sexo feminino e
39 do sexo masculino, com média de idade atual de 16, 91 anos. O grupo controle
foi constituído por 86 pesosas sem história familiar de diabetes, sendo 41 do sexo femi-
nino e 45 do sexo masculino, com média de idade de 19, 72 anos. A pesquisa dos
autoanticrnos foi realizada de acordo com a técnica de Bottazzo, utilizando como subs-
trato pâncaas humano. Observamos cerca de 27 pacientes diabéticos positivos e 1 indi-
víduo do grupo controle. Em relação a do tempo de duração da doença, verificamos
54,05% de positividade com 0 a 6 meses, 33,33% com 6 meses a 1 ano e 28,7% com
mais de 1 ano. A distribuição dos ICA nos pacientes não parece ser influenciada pela
raça (X2 = 0,998 p = N.S).

Em relação a constelação familiar observamos 5 irmãos com reação positiva, sendo
2 com reação forte e muito forte. Nos 5 pacientes que houve reação positiva, a mesma foi
fraca.

9 9 1 . ANTICORPOS ANTMLHOTA PANCREATICA, CLÁSSICO(ICA) E FIXADOR DE
COMPLEMENTO (CF-ICA) EM UMA POPULAÇÃO DE DIABÉTICOS DO BRASIL

Autores: Sergio Atala Dib — Ewaldo Maria K. Russo — Antonio Roberto Chacra
• B. Dean (Middlesex Hospital Med School, Londres, U.K.)

Disciplina de Endocrinologia - Depto. de Medicina - Escola Paulista de Medicina
Rua Botucatu, 740 - Caixa Postal 20266 — CEP 04034 — São Paulo - SP

Em vários estudos de populações da Europa e EUA têm-se detectado uma alta preva-
lência dos ICA em diabéticos Tipo I, sendo maior no início da moléstia.

No entanto como esses ICA não são específicos para um determinado tipo de célula
na ilhota o seu papel patogenético ainda não está bem estabelecido, Botazzo e colab.
detectaram há alguns anos, um anticorpo antiilhota fixador de complemento (CF-ICA)
com grande positividade na fase aguda do DM Tipo I e de maior valor como monitor
de atividade patogênica nas células B. Estes últimos, anticorpos (CF-ICA), parecem se
correlacionar melhor com o início clínico do DM Tipo I, do que os clássicos (ICA).

Até o momento são poucos os relatos sobre a incidência, dos ICA em diabéticos
sul-americanos, e especificamente brasileiros. Sabe-se que estudos em populações com
diferentes condições ambientais e padrão genético são necessários.

No presente estudo analisamos a prevalência dos ICA, CF-ICA, anticorpos contra
cortex adrenal (ACA) contra o tecido tiroideano, tiroglobulina (TCHA) e fração micros-
sonal (MCHA) e contra mucosa gástrica (PCA) em 227 diabéticos (125 Tipo I; 89 Tipo II
e 13 secundários a pancreatite crônica calcifiçada (DMPC)) e em 55 indivíduos normais (C).
Os ICA, ICA-CF; ACA e PCA foram detectados por ímunofluorescência indireta e os
TCHAc MCHA por hemaglutinação. Os resultados em (%) encontram-se abaixo:
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Tipo 1
Tipo II
DMPC
Normais

ICA
41,0*
21,3*
7,6
9,0

CF-ICA
12,0*
2,2
0
0

PCA
28,0
23,6
15,3
18,1

TGHA + MCHA
16,0*
4,5
7,6
3,6

ACA
2,4
1,1
0
0

Analisados de acordo com a duração da moléstia « 2 a , 2 — 5a — 10a e > 10a)
a prevalência nos diabéticos Tipo I foi de 56%; 21%; 48% e 39% para o ICA e de
17%; 8%; 17% e 4,3% para o CF-ICA.

Os nossos achados mostram uma maior prevalência dos ICA e CF-ICA e antitiroi-
deanos entre os diabéticos Tipo I e sugere uma maior especificidade para o CF-ICA.
Diferentemente dos estudos em outros grupos, não observamos na população analisada,
uma queda na prevalência dos ICA com a duração da moléstia nos DM Tipo I.

092. DIMINUIÇÃO DOS UNFÓCITOS TSUPRESSORES NO DIABETE TIPO I

Autoras: José Egfdlo Paulo de Oliveira — Vera Lúcia Rabello de Castro Halfoun
e Gamma G. Ferreira.

Serviço de Nutrologia do Hospital Univeritário da UFRJ — Faculdade de Medicina da UFRJ
Cidade Universitária — Ilha do Fundão — Rio de Janeiro — CEP 21.941

Existem evidências que a autoimunidade desempenha relevante papel na etiopato-
genia do diabete tipo I. Reconhecendo a importância dos linfócitos como elementos
celulares capazes de ampliar ou inibir respostas imunes, foram avaliados número e
percentual de linfócitos T supressores (Ts) em 50 pessoas normais e 54 pacientes diabé-
ticos (sendo 25 do tipo I e 29 do tipo II), pela formação de rosetas em hemáceas de
carneiro recobertas por IgC. Os resultados mostraram significativa diminuição do número
e percentual de Ts nos diabéticos do tipo I em relação aos do tipo II e os controle e,
após tratamento estatístico adequado, não houve correlação entre os valores encontrados
e a idade, sexo dos pacientes, duração dos sintomas, grau de compensação metabolica
presença de infecçâo e complicações vasculares. Concluindo, os autores sugerem que a
redução destas células, possam estar envolvidas no mecanismo autoimune implicado na
eclosão da doença diabete tipo I.
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DIA 29 DE OUTUBRO — Segunda-feira

PLENÁRIO D — 14:00 is 16:00 horas

Assunto: HIPOTÂLAMO

093 DESENVOLVIMENTO DE UM MÉTODO "IN VITRO" PARA ESTUDO DA
LIBERAÇÃO HIPOTALAMICA DE SOMATOSTATINA E DE LHRH

Autores; Ana Maria Judith Lengyel — A. Grossman e G. M. Besser

Disciplina de Endocrinologia - Escola Paulista de Medicina — São Paulo e
Dept. Endocrinology - St. Bartholomew's Hospital - London
Rua Botucatu, 740 - Caixa Postal 20266 - CEP 04034 - São Paulo - SP

Somatostatina (SMS) e LHRH estão presentes no hipotálamo em grandes quantidades,
em particular, na eminência média. Para investigar o controle de secreção destes hor-
mônios, foi inicialmente desenvolvido um método de incubação de fragmentos hipota-
làmicos de rato "in vitro". Foram utilizados hipotálamo de ratos Wistar, os quais foram
seccionados ao meio, longitudinalmente e 5 metades incubadas em solução de Earle's com
55 mg/ml de bacitracina, a 37°C, com oxigenação permanente (95% O2/5% CO.,). Após
um período de pré-incubação de 60 minutos, foram realizados 2 períodos de incubação
de 20 minutos (basal e com KCI 50mmol/l). SMS e LHRH foram dosados por RIE e os
resultados expressos em pg/ml/20' U ± D P ; * p<0.05). Para validar o sistema foram
avaliados: 1) liberação hormonal à estímulos despolarizantes: a adição de KCI (30-100
mmol/l) promoveu um aumento da liberação de SMS (Controles: 76 ± 36; KCI 30: 342 ±
116*; KCI 50: 868 ±242»; KCI 75: 982 ±122*; KCI 100: 816 ±451*) e de LHRH (Con-
troles: 36 ±14 ; KCI 30: 114 ± 3 9 * ; KCI 50: 160 ±53* ; KCI 75: 228 ± 6 2 * ; KCI 100:
177 ±91*). 2) dependência da liberação hormonal induzida por KCI (50 mmol/l) a
concentrações de Ca-(--f- extracelular: houve uma inibição da secreção de SMS e de
LHRH na ausência de Ca++.

CJ5NTROLES_ — Ca++
K+ SMS 802 ± 4 7 224 ± 27* * p < 0 . 0 5
K+ LHRH 254 ± 6 3 147 ±44*

3) semelhança imunológica entre os peptídeos liberados e os peptídeos sintéticos: a)
as curvas de diluição do meio de incubação foram paralelas às curvas padrão do RIE.
b) a cromatografia do meio de incubação em Sephadex, demonstrou 2 picos de soma-
tostatina (70% somatostatina-14 e 30% somatostatina-28) e um pico único de LHRH.

Em conclusão: o sistema de incubação de fragmentos hipotalâmicos de rato "in vitro"
é um método útil e adequado para estudo do controle de secreção de SMS e de LHRH.

Projeto desenvolvido com apoio da FAPESP (80/1522-5).

094. INFLUÊNCIA DA GLICOSE NA SECREÇÃO HIPOTALAMICA DE
SOMATOSTATINA (SMS) E DE LHRH

Autores: Ana Maria Judith Lengyel — A. C. Nieuwenhuyzen-Kru»eman —
A. Grossman e G. M. Besser.

Disciplina de Endocrinologia - Escola Paulista de Medicina — São Paulo e
Dept. Endocrinology - St. Bartholomew's Hospital - London
Rua Botucatu, 740 - Caixa Postal 20266 - CEP 04034 - São Paulo - SP
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No homem, a hiperglicemia bloqueia a secreção de GH, enquanto, que a hipogli-
cemia estimula a secreção deste hormônio. No rato, entretanto, a hipoglicemia inibe
a secreção de GH. O mecanismo de ação da glicose não está completamente escla-
recido. Contudo, existem evidências indiretas que sugerem a participação do hipotá-
iamo neste processo, através da modulação da secreção de SMS. Para investigar este
fenômeno, foi estudado o efeito da glicose e da 2-deoxi-D-glicose (2-DG), um inibidor
competitivo da glicose na secreção hipotalâmica de SMS " in vitro", usando-se como con-
trole a dosagem de LHRH, para avaliar a especificidade dos efeitos observados. Foi utili-
zado para isto, um método de incubação de fragmentos hipotalâmicos de ratos " in
vitro".* Glicose (1.35-22mmol/l) foi adicionada a meio de incubação sem glicose e 2-DG
.'5 e 50 mmol/l), a meio contendo glicose 5.5 mmol/ l . Observou-se um aumento pro-
gressivo da secreção basal e estimulada (KCI 50 mmol/l) de SMS ao se reduzir os níveis
de glicose do meio de incubação ( r=-0 .6 ; p < 0.001). A secreção basal de LHRH não
se alterou, mas houve um aumento de LHRH após KCI ao se utilizar altas concentrações
de glicose. A 2-DG induziu um aumento acentuado da secreção de SMS ( p < 0 . 0 5 ) ;
não havendo alteração dos níveis de LHRH. Estes resultados demonstram que a secreção
de SMS de fragmentos hipotalâmicos é modulada por concentrações locais de glicose,
e que este efeito é específico, uma vez que não ocorreram alterações paralelas da
secreção de LHRH. Assim a diminuição de GH no rato durante a hipoglicemia é me-
diada, ao menos em parte por um efeito direito da glicose na liberação de SMS hipo-
talâmica.* (Neuroendocrinology, 39:37, 1984).

SMS (pg/ml/20 min)

BASAL

KCI

N

X
EP

ÉP

GLICOSE

1.35

260
±61
1877

±356

(4)

(mmol/l)

2.7

172
±54
1373

±106
(10)

5.5

117
±37
1130
±81
(10)

11

54
±22

857
±96

(6)

22

53
±21

891
±93

(6)

Projeto desenvolvido com apoio da FAPESP (80/1522-5).

0 9 5 . EFEITOS DA GLICOSE NA SECREÇÃO HIPOTALÂMICA DE SOMATOSTATINA-14
(S-14) E DE SOMATOSTATINA-28 (S-28) "IN VITRO"

Autores: Ana Maria Judith Lengyel — A. C. Nieuw«nhuyzen-Krut«man
A. Grossman e G. M. Besser.

Disciplina de Endocrinologia - Escola Paulista de Medicina — São Paulo e
Dept. Endocrinology - St. Bartholomew's Hospital - London
Rua Botucatu, 740 - Caixa Postal 20266 - CEP 04034 - São Paulo - SP

A S-28 é uma extensão N-terminal da S-14, que está presente em diversos tecidos,
•nclusive no hipotálamo, de onde é liberada para os vasos porta-hipofisários. Este pep-
tídeo é mais potente, tem ação mais prolongada e maior afinidade por receptores hipo-
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fisários que a S-14, estando também implicado na modulação da secreção de GH. Em
trabalhos por nós realizados anteriormente demonstrou-se que existe uma relação in-
versa entre concentração de glicose e liberação de somatostatina de hipotálamos de rato
"in vitro" (Neuroendocrinology, 39:31, 1984). O objetivo do presente trabalho foi in-
vestigar as proporções de S-14 e de S-28 liberadas durante variações das concentrações
de glicose no hipotálamo. Para isto foi utilizado um método de incubação de fragmentos
hipotalâmicos de rato "in vitro", sendo realizadas incubações com glicose 1, 35 e 22
mmol/l e, a seguir, cromatografia do meio de incubação em Sephadex C-50 (1,5 x 100
cm), com solução aquosa de ácido fórmico a 1 % .

A somatostatina foi dosada por RiE, que utiliza um anticorpo dirigido contra a
parte central da S-14 e que reage em quantidades equimolares com a S-28.

A cromatografia do meio de incubação demonstrou que ambas as formas são libe-
radas ao se utilizar glicose 22 mmol/l, sendo a proporção de S-14 = 70% e de
S-28 = 30%. Durante a incubação com glicose 1,35 mmol/l há um aumento acentuado
da liberação tanto de S-14 como de S-28, conservando-se, entretanto, as mesmas pro-
porções (S-14 = 70%; S-28 = 30%).

Embora a S-28 seja liberada em menores quantidades, as suas características de
maior potência, duração de ação e afinidade por receptores hipofisários sugerem um
papel fisiológico importante deste peptídeo na regulação de CH.

Projeto desenvolvido com apoio da FAPESP (80/1522-5).

096. INFLUÊNCIA DA DOPAMINA (DA) E MORFINA NA SECREÇÃO
HIPOTALÂMICA DE SOMATOSTATINA (SUS) "IN VITRO"

Autores: Ana Maria Judith Langyal — Nail F. Novo — Yara Juliano —
A. Grossman a G. M. Besser.

Disciplina de Endocrinologia e Bioestatística da Esc. Paulista de Medicina • São Paulo e
Dept. Endocrinology - St. Bartholomew's Hospital - London
Rua Botucatu, 740 - Caixa Postal 20266 - CEP 04034 - São Paulo - SP

A DA exerce um papel inibitório na secreção de CH no rato, enquanto que a mor-
fina promove uma elevação dos níveis periféricos deste hormônio. Para investigar se
as modificações de CH ocorrem através de alterações da secreção de SMS hipotalâ-
micos, foram estudados os efeitos da DA (10-8 a 10-4 M) e da morfina (10-8 a 10-5 M)
na secreção de SMS de fragmentos hipotalâmicos de rato "in vitro". Utilizou-se um
método de incubação de hipotálamo de rato, em solução de Earle's (0.5 mg/ml de baci-
tracína), a 37°C, com oxigenação constante com 95% 02/5% CO2 (Neuroendocrinology,
39:31, 1984). Após um período de pré-incubação de 60 minutos, foram realizados 2
períodos de incubação de 20 minutos (basal e após KCI 30 mM). SMS foi dosada por
RIE. DA 10-8 a 10-4 M promoveu um aumento progressivo dos níveis basais de SMS
(r = 0,41; p<0.01) , como também dos valores obtidos após estimulação com KCI
(r = 0.54; p<0.01). /\ .toclopramida (MCP) bloqueou a liberação de SMS induzida
por DA (controles: 130 ±17 pg/ml/20'; DA 10-6 M: 200 ± 2 5 ; DA 10-6 + MCP 10-5 M:
81 ±19) (7 ± EP). Observou-se uma correlação negativa entre os níveis basais de SMS
e as concentrações de morfina utilizadas (r = -0,63; p<0,01), a qual, entretanto, não
foi verificada após estimulação com KCI. Estes resultados sugerem que: 1) A DA inibe
a secreção de CH no rato através de um aumento da secreçáo de SMS hlpotalâmica;
2) A diminuição de SMS após morfina é responsável ao menos em parte, pelo aumento
de CH induzido por este opióide "in vivo".

Projeto desenvolvido com apoio da FAPESP (80/1522-5).

124 —



097. EFEITO DO POUPEPTfDEO VASOAT1VO INTESTINAL (VIP) NA SECREÇAO
MPOTALAMICA DE SOMATOSTATINA (SMS) E DE LHRH "IN VITRO"

AutofM: A I M Maria Judith Lengyel — Neil F. Novo — Yara Juliano —
A. Gro—man • 6. M. Ba«sar.

Disciplina de Endocrinologia e Bioestatística da Esc. Paulista de Medicina - São Paulo e
Oept Endocrinology - St. Bartholomew's Hospital - London
Rua Botucatu, 740 - Caixa Postal 20266 - CEP 04034 - São Paulo - SP

Existem altas concentrações de VIP no hipotáJamo. Este peptídeo parece exercer
um papel na modulação da secreção de CH e de LH hipofisário:.. Em ratos, a adminis-
tração de VIP no 3.° ventrículc, promove um aumento de CH e LH plasmáticos, en-
quanto, que a injeção EV deste peptídeo, em altas concentrações, causa uma inibição da
secreção de CH.

Com o objetivo de se investigar uma possível ação do VIP à nível hipotalâmico,
foram estudados os efeitos deste peptídeo na secreção de SMS e de LHRH de fragmentos
hípotalâmicos "in vitro". Foi utilizado um sistema de incubação de hipotálamos de
ratos, mantidos em solução de Earle's (0,5 mg/ml de bacitracina) à 37°C, oxigenados
com 95% 02 — 5% CO2. (Neuroendocrinology, 39:31, 1984). Após um período de pré-
incuçabão de 60', realizaram-se 2 períodos de incubação de 20' (basal e com KCI 30
mM). SMS e LHRH foram dosados por RIE.

Altas concentrações de VIP (10~6 M) provocaram um aumento significante da libe-
ração basal de SMS: (controles: 131 ±15 pg/ml/20'; VIP 10-* M: 197 ± 3 1 ; p<0.01)
(7±EP), enquanto que baixas concentrações (10-1<> M, 10-» M e 10-8 M) inibiram a
secreção deste hormônio. Após KCI, não houve diferenças significantes em relação aos
controles. Não se observou nenhuma correlação entre as concentrações de VIP e a
liberação de LHRH.

Estes resultados sugerem que VIP modula a secreção de CH através de alteração
da secreção de SMS hipotalâmica, não exercendo entretanto, uma ação direta na se-
creção de LHRH.

Projeto desenvolvido com apoio da FAPESP (80/1522-5).

098. CONCENTRAÇÃO PLASMÁTICA DE SOMATOMEDINA C (8MC) NO DEFICIT
DE CRESCIMENTO: ESTUDO DE CORRELAÇÃO ENTRE RADIOIMUNO (RIE)
E RADÍORECEPTOREN6AIO (RRE)

Autoras: Daniel Qfannella Neto — Bernardo Léo Wajenenberg —
Berenice Bilharinho Mendonça — Bernardo Uberman — Mareia
Nery — Maliangela Macchione e E. Martin Spencer.

Unidade de Diabetes e Adrenal - Hospital das Clínicas - F.M.U.S.P.
Caixa Postal, 8091 - São Paulo

Com o objetivo de se estimar o valor da dosagem de SMC plasmática na diferen-
ciação diagnostica entre a deficiência de hormônio de crescimento (DCH) e o deficit
de crescimento sem deficiência de CH (DC), dosou-se a SMC, por RIE e RRE, em amos-
tras obtidas de 9 indivíduos (6ê e 3 9 ; 7,7 — 16,0 anos) com DC (grupo A), 13 indi-
víduos (8£ e 59 ; 9,5-21,0 anos) com DCH sem tratamento (grupo B) e 5 indivíduos
(4ê e 1 9 ; 11,5-19,4 anos) com DCH em tratamento com CH humano (0,1 Ul/kg, 3
vezes/semana) há pelo menos 1 mês, 18,24 horas após a última dose (grupo C). As
média» ± DP (ng/ml) de SMC-RIE e SMC-RRE dos grupos B (RIE: 34,5 ±8,8; RRE:
78,9 ±17,6) e C (RIE: 43,8 ±13,7; RRE: 90,8 ±19,3) foram estatisticamente menores
do que as do grupo A (RIE: 214,3 ±42,7; RRE: 316,3 ±43,0) — RIE: AxB p < 0,001,
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AxC p<0 ,02 e RRE: AxB p < 0,001 e AxC p < 0,002. Não foram estatisticamente sig-
nificativas as diferenças entre as médias ± DP de SMC-RIE e SMC-RRE dos grupos B e
C. Houve correlação linear estatisticamente significativa entre o RIE e o RRE nos grupos
B e C (r = 0,84; p < 0,001), mas não no grupo A (r = 0,61; p > 0,05).

Em conclusão, a dosagem de SMC pode ser útil na diferenciação de pacientes
com deficit de crescimento daqueles com deficiência de GH, porém, a ausência de
resposta da SMC durante o tratamento com GH humano, observada em nossos pacientes,
poderia estar, provavelmente, relacionada ao estado nutricional de alguns pacientes.

099. NÍVEIS DE SOMATOMEDINA B NA HIPERPROLACTINEMIA

Autores: Lido Marque* de Assis — Berenice B. de Mendonça —
Olga Zaiuko Higa, Willian Nicolau — Tânia Cecilio Silva e
Francisco Homero D'Abronzo.

Inst. de Pesq. Energ. Nucleares - SP e Lab. R.I.A. - 1.a CM - FMUSP
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, S/N.° — Cerqueira Cesar - São Paulo

Os níveis mais altos da somatomedina B (SmB) foram documentados durante a
gravidez humana. Vários mecanismos podem estar operando para resultar neste au-
mento, com o hiperestrogenismo e o aumento na concentração da prolactina (PRL) cir-
culante. Decidiu-se verificar se a PRL por si mesma estaria relacionada aos níveis de
SmB. Analisaram-se, comparativamente ao teor de SmB e PRL, o soro de indivíduos
com prolactinoma, mulheres grávidas com prolactinoma e normais. As duas substâncias
foram dosadas por radioimunoensaio. Resultados na tabela:

PRL (ng/D !

SmB (mg/l) j

N = 20

11,2 ±7,2

9,9 ±1,6*

n —

229,3 ±

20,2 ±

jrávidai
ctinomt

3

55,0

2,4

n = 12

i 346,0 ± 442,0

j 13,8 ± 3 , 1 *

• P<0,01

A concentração média de SmB nos prolactinomas foi signifícante e maior que nos
controles, indicando que a PRL deve ser um estimulador dos níveis de SmB. Observou-
se que as pacientes grávidas com prolactinoma tiveram os maiores níveis de SmB, prova-
velmente decorrente da gravidez, além da hiperprolactinemia tumoral.

100. ATIVIDADE PLASMATICA DE SOMATOMEDINA-C EM PACIENTES COM
HIPOTIROIDISMO PRIMÁRIO E INDIVÍDUOS COM CRETINISMO ENDÊMICO:
AÇÃO TERAPÊUTICA DE L-T4 E L-T3

k.
Autores: Nicolau Lima — Humlirto Cavaliere e GeraldorMedeiros Neto.

Hospital das Clínicas (Endocrinologia) Fac. Med. Univ. São Paulo - Brasil
Caixa Postal, 8091 - CEP 01000 São Paulo - Brasil

Níveis plasmáticos de Somatomedína-C (SM) em hipotiroidismo primário situam-se
abaixo do intervalo de confiança (95%) elevando-se após tratamento adequado com hor-
mônios tireoidianos. Por outro lado a resposta de GH a testes de estímulo é freqüen-
temente normal em hipotiroidianos e cretinos endêmicos, admitindo-se, portanto, que
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hipotiroidismo possa afetar diretamente a produção de SM. Estudamos dois grupos de
pacientes (A) Hipotiroidismo primário (n = 18, idades 10-44 anos) e (B) Cretinos endê-
micos com hipotiroidismo (n = 7, idades 12-32 anos). A atividade plasmática de SM foi
mensurada por RIA espefício, duplo anticorpo (NICHOLS INSTITUTE, CA, USA). Os plas-
mas do mesmo paciente hipotiroidiano em (1) condições basais, (2) tratamento com
L-T4 (0.4mg T4/dia, 30 dias) ou (3) com L-T3 (0.2mg T3/dia, 30 dias) foram analisadas
no mesmo RIA. Para o grupo (A) observou-se que o valor médio de SM basal encon-
trava-se diminuído. (.64 ± .59U/ml) ascendendo a 1.39 ± 1.14U/ml (após L-T4) e 1.81±
0.5U/ml (após L-T3). Os valores de SM correlacionaram-se significantemente com níveis
séricos de T3 ( r = .41, p < .03) ou T4 ( r = .39, p < .05) mas não com outros índices
periféricos de ação de hormônios tiroidianos (colesterol, r = .29 NS, SHBC, r—.35 NS,
TSH, r = .30 NS). A análise de variança indicou que o tratamento com HT afetou signi-
ficantemente SM, T4 e T3 séricos (F = 21.4, p < 0.001). No grupo (B), no entanto,
notamos que os níveis plasmáticos de SM inicialmente normais (2.41 ±1.23U/ml) para-
doxalmente decresceram após 12 meses de tratamento com associação de T4 (.180mg)
•f T3 (.045mg) para 1.34±.61U/ml e 1.49±.85U/ml no 18.° mês de terapêutica,
embora os níveis de T4 basais (2.4 ± 1.4ug/dl) e de T3 (147 ±46ng/dl) tenham atin-
gido valores dentro da normalidade (T4 = 7.6 ± 3.0ug/dl) e (T3 = 162±8.3 ng/dl).
Concluímos que em hipotiroidismo primário o tratamento adequado com L-T4 ou L-T3
eleva significativamente os níveis de SM, mas que tal fenômeno não é observado em
cretinos endêmico, possivelmente por alterações genéticas nos complexos de SM-proteína
carreadora plasmática, ou por patologia ainda desconhecida.

101 CONCENTRAÇÕES PLASMÁTICAS DE SOMATOMEDINA-C EM
PACIENTES COM SÍNDROME DE CUSHING

Autores: Daniel Giannella Neto — Ana Tereza Mana Gonçalves Santomauro —
Maria das Graças Teixeira Paes — José Antonio Miguel Marcondes —
Berenice Bilharinho Mendonça — Bernardo Léo Wajchenberg e E. Martin
Spencer*

Unidade de Diabetes e Adrenal - Hospital das Clínicas - F.M.U.S.P.
Caixa Postal, 8091 - São Paulo

O plasma de pacientes com síndrome de Cushing apresenta atividade de somato-
rnedina (SM) diminuída quando avaliada por bioensaio em cartílagem de embrião de
pinto, retornando ao normal após o tratamento. As variações diárias da atividade de SM
no plasma em crianças normais correlacionam-se inversamente aos níveis de cortisol. En-
tretanto, a diminuição da atividade de SM não é acompanhada por diminuição das SMs
no plasma quando avaliadas por radioimunoensaio (RIE). Por outro lado, animais tratados
com altas doses de acetato de cortisona apresentaram níveis mais baixos de SM-A dosada
por RIE.

Como o objetivo de demonstrar se os níveis de cortisol plasmático e de cortisol
livre urinário correlacionam-se inversamente aos de SM, determinaram-se quantitativa-
mente a concentração basal de SM-C por RIA no plasma de 5 pacientes (mediana da
idade: 32; 3$ , 2$) com síndrome de Cushing: 4 adenomas hipofisários (1 em atividade
da doença, 1 com diabetes mellitus em insulinoterapia, 1 em remissão parcial após 6
meses de radioterapia — 3000 rads — e 1 em tratamento com O-P'-DDD — 3 g/día —
e metirapona — 1,5 g/dia) e 1 adenoma adrenal não tratado.

As médias ± DP das concentrações basais de SM-C, cortisol e de cortisol livre uri-
nário foram 298,4 ±216,5 (amplitude de 55,0 a 500,0 ng/ml), 29,1 ±3,2 ug/dl e 638,6 ±
208,3 ug/dia, respectivamente. As médias ± DP de SM-C dos pacientes e de indivíduos
normais não foram estatisticamente diferentes (298,4 ±216,5 vs. 260,0 ±80,0), p>0,05.
Entretanto, dois pacientes, cujas concentrações de SM-C apresentavam-se abaixo dos níveis
normais para o método, eram aqueles que também apresentavam maiores concentrações
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de cortisol. A análise de correlação evidenciou uma correlação linear negativa, estatisti-
camente significativa, entre SM-C e cortisol (r = 0,81; p < 0,05) mas não entre SM-C
e cortisol livre urinário (r = 0,63; p>0,05).

Concluindo, foi possível evidenciar que altas concentrações de cortisol encontradas
em pacientes com síndrome de Cushing podem estar associadas à concentrações mais
baixas de SM-C, contrariando os estudos realizados que imputam a presença de inibi-
dores da atividade de SM-C, nos estados de hipercortisolismo endógeno e exógeno, como
os responsáveis pela discrepância entre a diminuição da atividade de SM e concentrações
normais de SM-C avaliadas por RIE.

102. PERFIL HORMONAL DE PACIENTES COM HEPATOESPLENOMEGAUA
ESQUISTOSSOMOTICA, ATRASO NO CRESCIMENTO E RETARDO PUBERAL
ANTES E APÓS ESPLENOCTOMIA: EVIDENCIA DE HIPOSSOMATOMEMNISMO

rana —
M. B M M I I Paraira ^~ Anoauí Hiltnar ~— Dulce U I M ~~ Conceição

*~ T M I U ramas -~ socorro VMOSO • Titornaz cruz.

Ambulatório de Endocrinologia Pediátrica - HPES - UFBA
Rua Desembargador Gonçalves, 4 - Canela - 40.000 Salvador - Bahia

Dez a 15% das crianças com HEME apresentam nanismo e retardo puberal. Após
esplenectomia observa-se que esses pacientes (pts) crescem e desenvolvem caracterís-
ticas sexuais secundárias. Os mecanismos do nanismo esplênico e da aceleração do cres-
cimento pós-cirúrgia (Cx) não são conhecidos. Visando identificar que modificações hor-
monais poderiam se responsabilizar pelos achados físicos observados pré e pós Cx, 3
pts com HEME foram estudados antes e 2 outros pts foram avaliados pré e pós Cx,
obedecendo o seguinte protocolo: hábitos nutricionais, curvas de crescimento, exame
físico com antropometria minuciosa e classificação do estado de desenvolvimento sexual,
idade óssea, X de crânio e testes laboratoriais de rotina (urina, hemograma, uréia, gli-
cernia, Ca, P, A/C, Cl, CO2 fosfatase alcalina, transaminases, bilirrubina, tempo de pro-
trombina), testes de função tireoidiana, DHEAS, somatomedina (SM) e uma curva de GH,
FSH e LH antes e durante o sono foram obtidos antes da esplenectomia. Determinações
de SM e a curva de GH, FSH e LH foram repetidas várias vezes pós Cx, junto com a
avaliação da idade óssea. Observações preliminares chamaram a atenção para normali-
dade endócrina à exceção dos níveis plasmáticos de SM, signifícantemente baixos (va-
riando de 0,10 a 0,11 U/ml de SMC, comparados com 1,7U/ml em controle), antes
da Cx. As variações nos diversos testes e a evolução da SM pós-operatória comparadas
a resposta clínica após esplenectomia estão sendo estudadas.

Tem-se observado após esplenectomia um aumento progressivo da somatomedinemia
associada a uma modificação da curva de FSH e LH durante o sono em direção à
resposta puberal, o c ie comprova que a exerese do baço se constitui em indicação
terapêutica para a indução de crescimento e puberdade nos casos de nanismo e infan-
tílísmo esplênicos de origem esquistossomótica.

103. AVALIAÇÃO DOS EFEITOS NEUR0END6CRIN0S DA CAFEÍNA NO HOMEM

Autoras: Antonio Ricardo Toledo Gagliardl — Paulina da Freitas Targlno —
Ewaltfo K. RUMO — Antonio Robarto Chacra a Cláudio MartinaM.

Laboratório Endocrinologia - FS - UNB e Depto. Endocrinologia - EPM
Depto. Medicina Especializada - Fac. Ciências Saúde - Univ. Brasília - DF

Dados da literatura evidenciam que a cafeína pode inibir agudamente a liberação
de TSH e GH em ratos e que esta inibíção é dose dependente, ocorre também secreção
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aumentada de corticosterona provavelmente devida a maior liberação de ACTH. Estudos
no homem têm mostrado que a ingestão de café em dose alta ou mesmo de cafeína
induzem a um aumento nos níveis de cortisol plasmático e urinário que se acompanha
de uma lipólise acentuada com elevação de ácidos graxos circulantes. Quando a cafeína
é usada no tratamento da apneia de recém-nascido pode surgir hiperglicemia que pos-
sivelmente seria secundária a um aum- \;o de secreçào de HCH.

Com a finalidade de esclarecer alguns efeitos neuroendócrinos da cafeína no homem
adulto, estudamos 10 voluntários normais que foram submetidos a prova de hipogli-
cemia insulínica e teste com TRH, com dosagens de HCH, PRL, cortisol e TSH antes e
após a ingestão de cafeína na dose de 15 mg/ kg.

Nossos resultados mostram uma elevação significativa dos níveis de cortisol na pri-
meira hora após a ingestão de cafeína e uma amplificação na resposta de secreção de
HCH ao estímulo de hipoglicemia insulínica. Parece não haver diferença de resposta
entre pessoas com e sem o hábito de tomar café o que sugere não haver o fenô-
meno da tolerância.

104 IMBIÇAO DO TRANSPORTE DE ÁGUA EM PREPARAÇÃO ISOLADA
POR AHTIMONIAL PENTAVALENTE

Autoras: Antônio Ricardo Toledo Gagliardi — Joel Russomano Veiga —
Tânia Torres Rosa e Philip David Marsden.

Laboratório Endocrinologia - Nefrologia - Medicina Tropical - FS - UNB
Depto. Medicina Especializada - Fac. Ciências Saúde - Univ. Brasília - DF

A ocorrência de um defeito de concentração renal em pacientes tratados com anti-
monial pentavalente foi recentemente descrita (Veiga et alli, 1983).

Os dados sugerem que a lesão é proporcional a dose e ao tempo de uso, tendo
sido verificado recuperação completa da capacidade de concentração em boa parte dos
casos estudados. O mecanismo envolvido neste efeito colateral da droga é totalmente
desconhecido. O presente trabalho tem a finalidade de examinar o efeito do antímonial
pentavalente sobre o transporte de água estimulado por hormônios neurohipofisários
na preparação da bexiga isolada de sapo (Bentley, 1958) que é considerada funcional-
mente análoga ao nefron distai do mamífero sendo porém de manipulação muito mais
simples.

Nossos resultados mostram que a droga inibe de modo significativo o transporte
de água e que a inibição parece ser não competitiva. O uso concomitante de inibi-
dores de fosfodiesterase bloqueia a ação inibidora do antimonial pentavalente suge-
rindo que a ativação de fosfodiesterase pode ter um papel importante no mecanismo
de lesão da droga. Os resultados obtidos quando se substitui a droga por pentacloreto
de antirnônio sugerem que o metal poderia ser o responsável pela inibição da ação
do hormônio.
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PLENÁRIO E — 14:00 is 16:00 horas

Assunto: PARAT1REÓIDE

105. AMP CfCUCO URINARIO NO DIAGNOSTICO DE HIPERPARATIREOIDISKK)

Autoras: Lea Lederer Diamant — José Benedito MtcNca —
Maria Odette Ribeiro Leite • Aurélio Borelli.

Unidade Doenças Ósseas Metabólkas - Hosp. Oínicas Fac. Med. Univ. São Paulo
Hospital de Clínicas - Endocrinologia - Caixa Postal, 8091 - São Paulo - SP

Os valores de AMP cíclico urinário (AMPc U) total, expressos em nmol/mg de
creatinina e em nmol/dl FC, de 13 pacientes com hiperparatireodismo primário (5£,
8$), posteriormente comprovado cirurgicamente, foram comparados aos de 10 indivíduos
normais (5á, 5 9).

O AMPc U, expresso em nmof/mg de creatinina, apresentou valores elevados em
todos os pacientes com hiperparatireoidismo (11,2 ± 5,8), estatisticamente diferentes dos
valores normais (1,8 ±0,7). Quando expresso em nmol/dl de FC, embora os valores
em hiperparatireodismo (7,4 ± 5,1) também fossem significativamente diferentes dos nor-
mais (1,5 ± 0,4), 4 pacientes tiveram níveis bastante próximos da faixa da normalidade,
talvez devido ao fato de apresentarem um grau avançado de doença óssea e muscular,
com baixos níveis de creatinina sérica, o que introduziria uma imprecisão na expressão
do AMPc U em nmol/dl FC.

Os valores de AMPc U em nmol/mg de creatinina sugeriram o diagnóstico de hiper-
paratireoidismo em todos os pacientes estudados, o que foi de extrema valia nos casos
duvidosos, em que a maior parte das calcemias e calciúrias estavam dentro da faixa
da normalidade, colaborando para que fossem enviados para a cirurgia exploradora do
pescoço.

106. O APMc URINARIO NA AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO PARATIREOIDIANA NO
PÓS-OPERATÓRIO DO HIPERPARATIREOIDISMO

Autores: Lèa Lederer Diamant — Maria Odette Ribeiro Leite e Aurélio Borelli.

Unid. Doenças Ósseas Metabólicas - Dep. Clínica - Endocrinologia - Hosp. Clín. FMUSP
Hospital de Clínicas - Fndocrinologia - Caixa Postal, 8091 - São Paulo - SP

AMPc U (nmol/mg creatinina), Ca s e P s foram analisados em 5 pacientes hiper-
paratireoidianos submetidos a exérese de adenoma de paratireóide, em 4 casos, e à reti-
rada de 2/3 da paratireóide restante em um caso de hiperplasia, já submetido a cirurgias
anteriores. O AMPc U pré-operatório era elevados e não depressível com uma sobre-
carga oral de cálcio.

Três pacientes, com doença óssea intensa, mesmo recebendo vitamina D e cálcio,
no pós-operatório, apresentaram hipocalcemia que se prolongou por muitos meses. O
AMPc U, mais baixo que no pré-operatório, manteve níveis de hiperparatireoidismo, em-
bora depressível com uma sobrecarga oral de cálcio, normalizando-se espontaneamente,
após alguns meses de evolução, o que coincidiu com a elevação do Ca s.

Em um paciente com doença óssea leve, o Ca s apresentou queda transitória no
pós-operatório imediato seguida de rápida normalização; o AMPc U, neste caso, caiu
logo após a paratireoidectomia a níveis normais.
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O paciente em que se conservou apenas 1/3 .da paratireóide passou a apresentar
sintomas de hipoparatireoidismo, com hipocalcemia e AMPc U muito baixo.

Concluímos que o AMPc U reflete de forma muito confiável a atividade paratireoi-
diana e que as paratireóides normais, suprimidas por um adenoma, recuperam-se pron-
tamente após a cirurgia, tornando-se inclusive hiperativas em pacientes com doença óssea
importante, que, mesmo recebendo vitamina D e cálcio, têm dificuldade em manter
níveis de Ca s normais, em virtude de "fome óssea".

107. DESENVOLVIMENTO DE MÉTODOS RADKMMUNOLÓGICOS AMINO E
CARBOXI-TERMINAL ESPECÍFICOS PARA A MEDIDA DE PARATORMÕNIO
HUMANO (hPTH) NO SORO

Autoras: José Gilberto H. Vieira — Marti A. D. Oliveira — Rui M. B. Maciel s
EwaMo M. K. Russo.

Disciplina de Endocrinologia - Depto. de Medicina - Escola Paulista de Medicina
Rua Botucatu, 740 - Caixa Postal 20266 - CEP 04034 São Paulo - SP

Utilizando-se como imunógenos os fragmentos sintéticos de hPTH 1-34 (amino-
terminal) e 53-84 (carboxi-terminal) galinhas foram imunizadas (3 com cada peptídeo)
segundo a técnica de múltiplas injeções intradérmicas. Anticorpos foram produzidos
contra os dois peptídeos, estando presentes tanto no soro como nas gemas dos ovos
dessas galinhas, de onde podem ser extraídos facilmente. Os anticorpos de maior título
e afinidade foram utilizados no desenvolvimento dos respectivos ensaios, sendo o mé-
todo de separação empregado o do 2.° anticorpo (Anti-lgC de galinha).

O ensaio amino-terminal, empregando como marcado o peptídeo 1-34 P25 e como
padrão o próprio peptídeo 1-34, mostrou sensibilidade de 10 pmol/l com título final
de 1/6000, coeficiente de afinidade de 4,8x1010 L/M, reatividade cruzada com o pa-
drão 79/500 (1-84) de 27% e coeficiente de variação íntraensaio 6,6% e interensaio
de 15,5%. No estudo de 69 indivíduos normais o valor máximo obtido fui de 28 pmol/l,
sendo em 75% dos casos indetectável.

O ensaio carboxi-terminal específico, empregando como marcado o peptídeo Tyr
43-68 I125 e como padrão o peptídeo 53-84, mostrou sensibilidade de 40 pmol/l, com
título final de 1/450 (IgC de gema), coeficiente de afinidade de 1,8 x1010 L/M, reati-
vidade cruzada com padrão 79/500 (1-84) de 8% e coeficiente de variação intraensaio
de 11% e interensaio de 14,5%. Nos 69 indivíduos normais o valor máximo obtido
foi de 146 pmol/l, sendo indetectável em 33% dos soros testados.

108. SENSIBILIDADE E ESPECIFICIDADE DA DOSAGEM RADIOIMUNOLÓGICA
PARATORMÕNIO (hPTH) NO DIAGNÓSTICO DE HIPERPARATIROIDISMO

) PRIMÁRIO (HPP)

Autores: José Gilberto Henrique» Vieira — Marli A. D. Oliveira —
Rui Monteiro de Barro* Maciel e Ewaldo Mario K. Russo.

Disciplina de Endocrinologia - Escola Paulista de Medicina
Rua Botucatu, 740 - Caixa Postal 20266 • CEP 04034 São Paulo - SP

De uma maneira ideal, a dosagem sérica do hPTH deveria discriminar os pacientes
com HPP dos normais. No entanto, a prática com a grande maioria dos ensaios publi-
cados mostra que existe uma superposição, variável mas sempre presente, dos níveis de
hPTH nos normais e nos paciente com HPP. No sentido de avaliarmos o comporta-
mento diagnóstico de 2 ensaios recentemente por nós desenvolvidos para a medida
de hPTH stríco, um amino e outro carboxi-terminal específico, estudamos os valores
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obtidos em 10 pacientes com HPP comprovado por cirurgia e 69 normais. Calculamos a
sensibilidade (relação entre positivos verdadeiros e o total de positivos), a especificidade
(relação entre negativos verdadeiros e o total de negativos) e o índice de expectativa
(sensibilidade/1-especificidade) para diferentes níveis de hPTH com os dois ensaios. Os
dados obtidos com o ensaio amino-terminal específico foram:

Nível Crítico (pmol/l) > 10

índice de expectativa 3,7

Para o ensaio carboxi-terminal específico os dados obtidos foram:

Nível Crítico (pmol/l) > 160

Sensibilidade

Especificidade

54,5%

100%

índice de expectativa 54,5

> 120

72,4%

91,3%

8,3

> 80

90,9%

79,7%

4,5

> 40

100%

33,3%

1,5

Os dados mostram serem os ensaios equivalentes em seu poder discriminatório,
sendo importante salientar a necessidade de uma função renal normal para a avaliação
ser válida, em especial com o ensaio carboxi-terminal específico. A inclusão da cal-
cem ia na análise dos resultados é fundamental e aumenta em muito seu poder discri-
minatório.

\
109. MEDIDAS DO PTH SÉRICO ATRAVÉS DE MÉTODOS RADI0IMUN0LÓGIC08

AMINO E CARBOXITERMINAL ESPECÍFICOS EM PACIENTES COM
' INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA

Autores: Maria Teresa Zanella — Marli Cartapatti da Silva —
José Gilberto H. Vieira — Sergio A. Draibe — Horáclo AJzen
e Mario Roberto Tridenti.

Disciplina de Endocrinologia - Depto. de Medicina - Escola Paulista de Medicina
Rua Botucatu, 740 - Caixa Postal 20266 - CEP 04034 São Paulo - SP

Os objetivos do presente trabalho foram os de avaliar as aplicações de dois mé-
todos de radioímunoensaio de PTH, um carboxi-terminal (PTH-COOH) e outro amino-
terminal (PTH-NH2), no diagnóstico de hiperparatiroidismo secundário à insuficiência
renal crônica (IRC). Para tanto foram estudados 49 pacientes com diferentes graus de
IRC, 26 em tratamento conservador (grupo I) e 22 em tratamento dialítico (grupo II).
Os valores da creatinina sérica (Cr8) variavam de 1,3 a 10,2 mg/dl no grupo I e de
6,7 a 18,5 mg/dl no grupo II.

Os níveis do PTH-COOH mostraram-se mais elevados que o maior valor obtido em
69 indivíduos normais (146 pmol/l), em 69% dos pacientes no grupo I (240,2 ±32,1
pmol/l; x±SE) e em todos do grupo II. (388,9 ±32,1 pmol/l). Quando todos os pa-
cientes foram incluídos em um único grupo, observou-se uma correlação significante
entre os níveis de Cr, e PTH-COOH (r = 0,48). Os níveis de PTH-NH2 (detectáveis em
apenas 25% dos 69 indivíduos normais) foram determinados somente no grupo I, mos-
trando valores detectáveis em 65% dos casos e elevados em 27% ( > 30 pmol/l). Neste
grupo observou-se também uma correlação significante entre os níveis de Cr, e PTH-NH»
(r = 0,67; p < 0,001).
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O grupo I foi dividido em 3 subgrupos: GIA; CIB e GIC. O CIA (n =\9) apresen-
tava níveis normais PTH-NH, e PTH-COOH; o CIB (n = 11) níveis normais de PTH-NH2
e níveis elevados de PTH-COOH; o CIC (n = 7) níveis altos de PTH-COOH e PTH-NH2.
Os subgrupos GIA e CIB não diferiram quanto aos valores séricos de cálcio (Ca8)
(9,4 ±0,15 v.s. 9,0 ± 0,34 mg/dl); fósforo (Pg) (3,8 ±0,21 v.s. 4,2 ± 0,32 mg/dl); Cr,
(3,4 ±0,68 v.s. 3,7 ± 0,68 mg/dl NS) e PH (7,30 ±0,023 v.s. 7,32 ± 0,012). Uma vez
que estes grupos não diferiram quanto ao grau de IRC, os níveis de PTH-COOH mais
elevados no CIB do que no CIA (261,8 ± 8,34,9 v.s. 107 ± 1 1 , 3 pmol/l) possivelmente
decorrem de uma taxa de produção maior de PTH. O CIC diferiu do CIA por apre-
sentar níveis baixos de Cag (8,1 ±0,37 v.s. 9,4 ±0,15 mg/dl); p < 0,025) e PH (7,24 ±
0,027 v.s. 7,30 ±0,023; p > 0,02) bem como níveis mais elevados de Ps (5,8 ±0,63 v.s.
3,8 ± 0,21 mg/dl; p<0,01) e Crg (6,6 ±0,72 v.s. 3,4 ± 0,68 mg/dl; p<0,01). Os níveis
elevados de PTH-COOH (377,6 ±82,1 pmol/l) e PTH-NH2 (82,1 ±10,5 pmol/l) sugerem
a ocorrência de hiperparatiroidismo franco neste grupo. A radiologia óssea realizada
em 22 pacientes, 8 do grupo I e 14 do grupo II, mostrou sinais de osteodistrofia em
65% dos casos. Os diversos graus de lesão óssea, caracterizados por valores que va-
riaram de 0 (normal a 4, de acordo com a gravidade, mostraram correlação com os níveis
de PTH-COOH (rg (coeficiente de Spearman) = 0,534 p < 0,05).

T 110. HIPERPARATIREOIDISMO PRIMÁRIO:
' ' CARACTERÍSTICAS CLINICAS E LABORATORIAIS

Autores: Éditon Gonçalves — Jorge Luiz Gross — Arhon Hutz e
José Augusto Sisson de Castro.

Serviço de Endocrinologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Rua Ramiro Barcelos, 2350 - Porto Alegre RS

No período de 1978 a 1984, 13 pacientes portadores de hiperparatireoidismo pri-
mário por adenoma de paratireoide foram diagnosticados no Serviço de Endocrinologia
do Hospital de Clínicas de Porto Alegre.

Onze mulheres (idade média 44,8 anos) e dois homens (idade média 34,5 anos)
foram analisados quanto às manifestações clínicas, achados radiológicos e laboratoriais.

Sete pacientes apresentaram como manifestação principal urolitíase, com um tempo
de evolução médio até o diagnóstico de 7,8 anos. No restante a principal manifestação
foi doença óssea, tendo uma evolução média de 2,5 anos. Radiologicamente, 10 pacientes
tinham urolitíase e 1 nefrocalcinose; em 5 pacientes havia osteíte fibro-cística e/ou
ausência de lâmina dura. Dois pacientes tinham condrocalcinose. Os achados labora-
toriais universalmente anormais foram: hipercalcemia, diminuição da reabsorção tubular
de fósforo, diminuição do transporte máximo de fósforo, aumento do índice de ex-
creção de cálcio e aumento da relação cloreto/fósforo.

A maioria dos nossos pacientes tiveram um longo período de evolução e, apre-
sentavam manifestações avançadas da doença no momento do diagnóstico, não sendo
encontrado nenhum caso assintomático. Sugerimos que uma avaliação sistemática seja
feita pelo menos nos pacientes de alto risco, de modo a diminuir a morbidade asso-
ciada ao diagnóstico tardio.

' 1 1 1 . ALGUNS DADOS PRÉ, TRANS • PÓS-OPERATÓRIOS PRECOCES E TARDIOS
DE 12 CASOS DE HIPERPARATIREOIDISMO OPERADOS NO HOSPITAL DO
SERVIDOR POBUCO DO ESTADO DE SAO PAULO (HSPE)

Autores: José Carlos da Rosa — Edison Makoto Aoyama — Joio Batista Plovesan
— Luiz Augusto Romio — Rubens Mauri e José Knoplfch.

Seção de Cirurgia Endócrina e Servical ào HSPE e Serviço de Radiologia
Rua Pedro de Toledo, 1800
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RESUMO E CONCLUSÕES

Os autores apresentam dados clínicos, bioquímicos, radiológicos, cirúrgicos, pós-
operatórios precoces e tardios de 12 casos de hiperparatireodismo (HPT) (11 primários
e 1 secundário), operados na Seção de Cirurgia Endócrina do HSPE (11 casos), e no
Hospital de Itaquera (1 caso). No diagnóstico clínico, chamam a atenção para as lesões
ósseas presentes em cerca de 83% dos doentes e as renais, em cerca de 66%. Dos
exames laboratoriais, a calcemia total encontrava-se elevada em todos os doentes por-
tadores de adenoma (11/11). Em todos os 11 casos de HPT primário, o adenoma loca-
lizava-se no pescoço, sendo em 2, intratireoidianos. Em 7 casos, para facilitar a identi-
ficação do adenoma, foi utilizado o azul de toluidina intravenoso; em 5 casos o resultado
foi excelente; num caso, não se encontrou o adenoma na região cervical, nem nó
tórax; o doente faleceu, sendo encontrado o adenoma dentro da tireóide. Em 10 dos
11 casos de HPT primário, houve regressão do quadro clínico, laboratorial e radiológico
após a cirurgia. O tempo médio de seguimento pós-operatório foi de 6,8 anos (1 a 13).

112 . RAQUITISMO RESISTENTE A VITAMINA D (OSTEOMALÁCIA)

Autores: Rosita Gomes Fontes — Mõnica de Paula Jung — Eduardo de
Mendonça e Silva — Maria Lucla Fleiuss de Farias e Maurício de
Abreu Barbosa Uma.

Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia - IEDE
Rua Moncorvo Filho, 90 - Centro — Rio de Janeiro

Os AA analisaram 13 casos de raquitismo (osteomalácia) resistente à vit D tentando
correlacionar entre si os mecanismos de transmissão genética, a presença ou não de
hiperparatireoidismo, a perda urinaria de cálcio, a eliminação de fosfato antes e após
jobrecarga oral, e as respostas terapêuticas avaliadas pelo ritmo de crescimento, recu-
peração da fosfatemia e melhora radiológica. Os mecanismos de transmissão genética,
avaliados pela clínica e pela fosfatemia, serão discutidos pelos autores.

Foram evidenciados 6 casos de hiperparatireoidismo no grupo estudado, através da
dosagem sérica do PTH e/ou do AMPC urinário e do aspecto radiológico e/ou histo-
patológico. Em 4 desses pacientes, submetidos à sobrecarga oral de fosfato, houve ele-
vação da excreção do mesmo ("clearance") a níveis supranormais. 3 desses 4 mantiveram
hipercalciúria após dieta hipocálcica.

Nos outros 7 casos, não houve detecção de hipercalciúria após a dieta. Desses,
4 foram submetidos à sobrecarga de fosfato e apenas 2 evidenciaram aumento do
"clearance" acima dos limites normais.

O tratamento isolado com vitamina D3 restabeleceu o crescimento e a fosfatemia
em 3 casos, sem correlação com a presença de hiperparatireoidismo, enquanto que, em
outros 2, o crescimento foi incrementado pela adição de solução fosfatada, apesar da
não recuperação da fosfatemia.

A evolução radiológica de 7 pacientes que seguiram corretamente o tratamento,
mostrou apreciável melhora em 5, sendo que 2 utilizaram D3 isoladamente e, os demais
(3), associação de D3 e solução fosfatada.

Os AA concluem haver dificulades em se firmar o diagnóstico etiológico quer seja
pelos ex. laboratoriais, que pela resposta terapêutica.

1 1 3 . OSTEOMALÁCIA DEPENDENTE DE VITAMINA D, TIPO I: CONSIDERAÇÕES
TERAPÊUTICAS E DIAGNOSTICAS 8OBRE UM CASO

Autores: Léa L Dlamant — Maria Odette Ribeiro Leite — Aurélio Borelli
Pedro Henrique S. Correia e Joio Roberto F. Batalha.

134 —



Unid. Doenças Ósseas Metabólicas - Dep. Clínica - Endocrinologia - Hosp. Clín. FMUSP
Hospital de Clínicas - Caixa Postal, 8091 - São Paulo - SP

A dificuldade na dosagem de 1,25 (OH)2 vitamina D fez com que um paciente com
quadro clínico, laboratorial, radiológico e histológico de osteomalácia, só pudesse ser
classificado como dependente de vitamina D, tipo I, através de teste terapêutico. À
admissão, Ca s: 10,0 ± 0,1 (nl 9,0 a 10,5 mg/dl); P s: 2,1 ± 0,3 (nl 2,5 a 4,8 mg/dl);
FA 220,3 ±37,3 (nl 13 a 40 Ul); AMPcU: 5,3 ± 0,9 (nl 1,3 a 4,06 nmol/mg creat.) A efi-
cácia das várias formas de tratamento foi avaliada através dos níveis de Ca, P e FA sé-
ricos e Ca, P e AMPc urinários, durante 2 anos de evolução.

a. Fosfato v.o., posteriormente associado a cálcio vx>., além de não causar um
incremento importante do P s: 2,2 ± 0,6, provocou queda do Ca s: 9,4 ± 0,2, com grande
aumento dos níveis de AMPcU: 12,4 ± 3,0 e agravamento das dores ósseas.

b. Calciferol v.o. aumentou o P s: 2,8 ±0,2, manteve o Ca s: 9,3 ± 0,4, elevou
a FA: 406,2 ±26,5, com queda dos níveis de AMPcU (4,6 ±0,6).

c. 1,25 (OH),DS fez com que o P s continuasse se elevando, o mesmo se dando
com a FA. A queda'do Ca s: 8,9 ±0,5 e elevação do AMPcU, 6,3 ±1,2, com agrava-
mento das dores ósseas levaram à associação de cálcio v.o., pois, embora a absorção
internai de cálcio fosse satisfatória, o cálcio fornecido na dieta não estaria sendo sufi-
ciente para suprir as grandes necessidades esqueléticas. Após 3 meses de tratamento
observaram-se os seguintes valores: Ca s = 9,1 ±0,4, P s = 5,1 ±0,3, FA = 222,2 ± 14,1,
coincidindo com a normalização do AMPcU (3,7 ±0,3), desaparecimento das dores
ósseas, passando o paciente a deambular, inicialmente com e posteriormente sem apoio.

114. TRATAMENTO DE RAQUITISMO COM CALCITRIOL OU
CALCIFEROL COM E SEM FOSFATO

Autores: Teresa Nunes — Severino Faria — Thomaz Cruz — Betania Pereira —
Conceição Carneiro — Osmario Salles — Angela Hiltner — Reine Chaves
Fonseca e Nubia Mendonça.

Ambulatório de Endocrinologia Pediátrica do HPES, UFBA e Hospital Martagão Cesteira
Rua Desembargador Gonçalves, 4 — Canela - 40.000 Salvador - Bahia

A fim de estudar as características clínicas e laboratoriais e comparar a resposta
terapêutica a diferentes regimes de casos de raquitismo no nosso meio, foram selecio-
nados 20 (13H e 7M) dos pacientes (pts) acompanhados no HPES, UFBA. A queixa prin-
cipal foi dificuldade em deambular, deformidades ósseas, dores nas pernas e/ou artral-
gias; distúrbios de marcha, deformidades ósseas, artralgia, fraqueza muscular, sinais de
artrite, diarréia e/ou dores ósseas foram sintomas predominantes. 3 pts apresentaram
febre no início da doença. Anormalidades em joelhos, rosário costal, diminuição da
força muscular, dor à pressão óssea, escoliose e cifose, os achados físicos mais fre-
qüentes. 7 pts eram irmãos (5H e 2M).

Laboratório: hipocalcemia (25%), hipofosfatemia (85%), acidose tubular renal (45%),
hiperfosfatasemia alcalina (100%) e quadro radiológico específico (100%). 11 pts foram
tratados com calcitriol, 0,25 a 0,50 ftg/dia; 10 deles usaram PO4 e 1, PO4+Ca+Shohl.
tm 9pts usou-se calciferol (1 a 3,75 mg/dia); 2 com PO4; 1 pt (ATR) só tomou D (1 mg/
dia) 1 mês ficou usando Shohl apenas (120mEq/dia). A resposta foi medida pela me-
lhora do quadro clínico e laboratorial. Esmbora em a maioria dos 20 casos se neces-
site de mais tempo de tratamento, em pelo menos 50% deles se observou variável
refratariamente. Em 5 a resposta foi excelente; razoável em 3, insatisfatória em 2.
Caicitriol constitui significante aquisição para o tratamento das doenças osteometabó-
licas. A adição de PO4 se impõe na maioria dos casos e aumenta a chance de melhora.
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DIA 29 DE OUTUBRO — Segunda-feira

PLENÁRIO F — 14:00 to 16:00 horas

Assunto: TIREÓIDE

115 TESTE DO TRH-HORMÔNIO UBERADOR DA TIROTROFINA: PADRONIZAÇÃO
DAS RESPOSTAS DO TSH-HORMONIO HIPOFISARIO TIROTRÓFICO E
PRL-PROLACTINA

Autores: Mirtla de A. Schneider — Regina Helena E. Kruter —
Ingrid P. Dick — Francisco Lulhier — José Roberto Qoldim —
Arhon Hutz e Jorge Luiz Gross,

Serviço de Endocrinologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Rua Ramiro Barcelos, 2350 - 90.000 Porto Alegre - RS

O teste do TRH é muito útil no diagnóstico de diversas endocrinopatias. É necessário
no entanto que se estabeleçam critérios de resposta normal, já que foram descritas dife-
renças sexuais e de idade na resposta do TSH e da PRL ao TRH. O objetivo do pre-
sente trabalho é a padronização da resposta normal do TSH e PRL ao TRH sintetizado
nos laboratórios de Biofísica da Escola Paulista de Medicina. Foram estudados 23 pa-
cientes (pac): 11H e 12M distribuídos em grupos (O-C1A-7 H entre 20 e 40 anos; C2A-4H
entre 40 e 60 anos; C1B-6M entre 20 e 40 anos e C2B-6M entre 40 e 60 anos. Estudo
feito no HCPA no período de 10/81 a 12/82. Os pac. não tinham bócio, não vinham
em uso de drogas, não tinham outras doenças e não tinham história familiar de tireopatia.
O teste do TRH foi realizado utilizando-se a dose de 200 ug do peptídeo injetado por
via venosa em dose única e as amostras sangüíneas foram dosadas aos 0,20 e 60 min
após a injeção. O TSH e a PRL foram dosados usando-se KITTS comerciais (TSH-ABBOTT
duplo anticorpo; PRL-ABBOTT). A resposta do TSH ao TRH é significativa aos 20 e 60
min no C1A. No G2A a resposta tende a ser menor, porém não significativamente dife-
tente do C1A. A resposta do TSH ao TRH é significativa aos 20 e 60 min no C1B e C2B,
neste ultimo tendendo a ser menor, porém não significativamente diferente do C1B. A
resposta do TSH ao TRH no C1B é mais intensa que a do C1A aos 20 e 60 min. A res-
posta da PRL ao TRH é significativa aos 20 e 60 min no G1A. A resposta da PRL ao
TRH é significativa aos 20 e 60 minutos no C1B e C2B. A resposta da PRL ao TRH
é significativa aos 20 e 60 min no C1B e C2B. A resposta da PRL ao TRH no C1B
e C2B é mais intensa que a do G1A e G2A aos 20 e 60 min. Concluímos em relação
a resposta do TSH ao TRH que há uma tendência à diminuição da resposta após os
40 anos em H e M e que a resposta é mais intensa em M do que em H (mais do
que o dobro). A resposta da PRL ao TRH é mais intensa em M do que em H (mais do
que 1 e meia vez) a ao contrário da resposta do TSH ao TRH aparentemente não há
diminuição da resposta em pacientes mais idosos.

116 . COMPARAÇÃO NA 8ECREÇAO DE TSH, T4 c T. EM INDIVÍDUOS IDOSOS
E JOVENS NORMAIS APÔS ESTIMULO COM TRH

Autores: Yvonne Lo Grandjian-Thomsen — Sandra Mara F. Vlllares —
Paulo Luiz Aguirre Costa — Tânia Cecflio Silva — Eurico Thomáz
da Carvalho Filho — Wiiian Nicolau a Emílio Mattar.

Serviço de Endocronologia e Unidade de Geriatria da FMUSP
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar s/n.° - PAMB - 2.° andar - Bloco 6 • Radioimunoensaio
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Vinte e um idosos normais (I) (62-75 anos) m 63.5, 11m e 10f e 13 jovens normais
(I) (25-33 anos) m 28,5 anos, 5m e 8f, foram comparados quanto a secreção de TSH,
Tg e T4 após estímulo de TRH 200 ng EV nos tempos 15' 30' 45' 60' 90' 120' (TSH) e
0' e 120' para (Ts e T4).

Os resultados foram:

1)T8H TEMPOS

1

J

1,5

2,3

0

1.0

2,0

15'

7,7 ± 6,4

11,8 ± 7,4

30'

9,5 ± 8,8

14,3 ± 9,2

45'

8,2 ± 7,5

12,3 ± 8,0

60'

6,9 ±

10,6 ±

5,4

7,1

4,8

6,6

90'

±3,9

±4,0

120'

3,9 ±3 ,0

4,6 ± 3,3

TEMPOS

1

J

0

117±

132 ±

30

18

120

142 ±

172 ±

34

20

TEMPOS

1

J

0'

8,6 ± 2,3

8,1 ±1,4

120

9,4 ±2,3

8,9 ±1,3

1 — A secreção de TSH nos I foi significativamente menor (32,5%) que nos J. Esta
diferença se faz sentir predominantemente entre 15 e 60 min. 2 — O incremento de
T3 ao estímulo de TSH foi significativamente menor (a = 0,05) nos I. 3 — Não houve
diferença significante de T4 entre I e J, tanto no basal quanto após estímulo. A menor
secreção de TSH nos I poderia inferir: a) diminuição da afinidade ou do número de
receptores hipofisários co TRH. b) aumento do limiar de sensibilidade do TRH no tireo-
lrofocito. c) diminuição do POOL de TSH hipofisário.

A menor resposta de T3 ao TRH nos idosos sugere: a) secreção de TSH anômalo,
que seria radioimunoensaiável e com atividade biológica alterada, b) secreção diminuída
de TSH ao TRH. c) alteração na sensibilidade dos receptores tireoideano do TSH. d) di-
minuição da desalogenação periférica de T4.

117. NfVEIS SERICOS DE TSH EM PACIENTES SUBMETIDOS A TIREOIDECTOMIA
TOTAL: RESPOSTA HIPOFISARIA AO TRH APÓS SUSPENSÃO DO HORMÔNIO
TIREOIDEANO

A tf*4*
Autor**: Paulo Luiz Aguirr* Costa — M*y*r Knob*l — Geraldo M*d*iro* —

Wilían Nicolau • Emílio Mattar.
Endocrinologia e Laboratório Central da HCFMUSP
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar s/n.° • PAMB • 2,° andar Bloco 6 - Radioimunoensaio

Selecionou-se 5 pacientes submetidos a tireodectomia total, após diagnóstico de neo-
plasia da glândula tireoide (4 casos CA folicular e 1 caso de CA papilifero), verificando-se
"a posteriori" ausência de tecido tireoideano residual ou metástases funcionantes. O es-
tímulo com TRH objetivava alcançar níveis máximos de TSH para administração do radio-
íodo e pesquisa de metástases funcionantes. A mensuração dos níveis séricos de TSH
com pacientes na condição eutireoidismo pelo uso diário de L-T3, revelou valores infe-
riores a ?u.UI/ml. Nesta condição foi suspensa a medicação hormonal tireoideana subs-
titutiva L-T8 por 15 dias (correspondente a 10 meias-vidas); em seguida determinou-se
o TSH sérico basal e após 15, 30, 45 e 60 minutos de 500 ug IV de TRH (A). Transcor-
ridas 24 horas nova dosagem de TSH basal foi realizada com novo teste (B) de estímulo
com TRH, em condições idênticas ao teste A. Verificou-se que o nível médio basal
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inicial (A) de 131,8 nU/ml (dp = 63,2) seria suficiente para a administração diagnostica
ou terapêutica. Observou-se nos tempos de 15, 30, 45 e 60 minutos valores médios
z desvios-padrão, respectivamente, de 210,8 ±138,6; 213,8 ±134,4; 207,8 ± 134,4 e
135,3 ± 48,6 nU/ml. O nível basal B mostrou-se significantemente inferior (77,6 ±31,9
nU/ml) ao inicial A. No transcorrer do estímulo B com TRH o valor máximo atingido
foi de 119,8 ± 43,3 iiU/ml aos 15 minutos. Os demais valores foram todos significati-
vamente inferiores aos obtidos no estímulo A, a saber: 113,9 •+: nU/nl aos 30 min,
118,6 ± 44,3 nU/nl aos 45 min e 107,5 ± 50,3 nU/nl aos 60 min. Concluímos que a
simples suspensão da administração de hormônio tireoideano exógeno, por tempo ade-
quado, permite a administração de radioiodo com finalidade de diagnostica ou terapêu-
tica não havendo benefício significante decorrente do uso de TRH e que novo estímulo
(B) com TRH, após 24 horas, indica níveis séricos de TSH significantemente inferiores
aos encontrados no teste de estímulo inicial (A).

118. AVALIAÇÃO DO EIXO HIPOTÁLAMO-HIPÓFISO-GONADAL EM HOMENS
PORTADORES DE DOENÇA DE BASEDOW-GRAVES

Autores: Neusa Abelin — Wilian Nicolau e Emílio Matter.

Serviço de Endocrinologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
Disciplina de Endocrinologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo

O eixo hipotáiamo-hipófiso-gonadai foi avaliado em oito homens hipertireoideos com
doença de Basedow-Craves. A média dos níveis basais de dihidrotestosterona e testos-
terona total (T), foram significantemente (Pá 0,05) elevadas (227 ±122 ng% e 1425 ±275
ng%) em relação ao grupo controle (37 ± 14 ng% e 580 ±149 ng%). Quatro pacientes
apresentaram valores basais de 17B Estradiol (E )̂ elevados (ã60pg/ml). Não foram
encontradas correlações entre níveis basais de t-> e severidade química do hipertireoi-
dismo ou tempo de duração da moléstia. A média da contagem total de espermato-
zoides, em cinco dos oito pacientes estudados, era significativamente (P = 0,05) inferior
quando comparada ao grupo controle. Todos os pacientes tinham volume testicular
normal e não apresentavam ginecomastia. Foi observada correlação inversa entre níveis
basais de E2 e contagem de espermatozoides/ml (r = .80). Os níveis basais de LH foram
significantemente altos (Pá 0,05) e, apresentaram hiperresposta a administração de 100mcg
de LHRH. A média dos níveis basais de FSH e, a resposta deste ao LHRH foi normal.
Sob a ação de fluoximesterona (40 mg/dia V.O. por 5 dias) o decréscimo relativo dos
níveis séricos de FSH e T não revelaram-se significativamente diferente (P = 0,05) à aquele
obtido no grupo controle; o descréscimo relativo dos níveis plasmáticos de LH (—91%)
foi significativamente acentuado em relação ao grupo controle (—50%). O acréscimo
relativo dos níveis plasmáticos de LH, FSH e T a administração do citrato de clomifene
(200 mg/dia, V.O. por 10 dias), revelou ser estatisticamente comparável àquele obtido
nos indivíduos controles. Estes resultados sugerem que: 1) A gênese das alterações do
comportamento do hormônio luteizinante encontradas no hipertireoidismo e, compro-
vadas em nossos pacientes, não se devem a uma inabilidade do sistema hipotálamo-
hipofisário em responder aos efeitos de retroação androgênica. 2) A resposta normal do
incremento de LH ao citrato de clomifene, evidencia integridade dos mecanismos hipo-
talâmico envolvidos na secreção de LH e, indiretamente comprova atuação estrogenica a
nível de receptor hipotalâmico. 3) A resposta normal de incremento de testo, comprova
integridade de ação de LH á nível testicular.
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119. ANTICORPOS PROMOTORES DE CRESCIMENTO CELULAR TIREOIDIANO (TGI)
E INIBIDORES DO RECEPTOR MEMBRANAL DE TSH (TBH) EM BÕCIO ENDÊMICO
MULTINODULAR

Autores: Geraldo Medeiros Neto — Meyer Knobel — Alfredo Halpem —
Nicolau Uma e Leonard D. Kohn.

Lab. Tireoide, HC (Endocrinologia) Fac. Med. USP; Nat. Inst. of Health
Caixa Postal, 8091 - CEP 01000 São Paulo - Brasil

Estudamos o efeito de concentrados de imunoglobulina C (IgC) de 36 pacientes
rom bócio endêmico multinodular (graus III e IV) em (A) condições de deficiência crô-
nica de iodo (<40ngl/dia) e (B) 6-12 meses após injeção im de óleo iodado. Os hor-
mônios tireoidianos encontravam-se com valores médios normais (T4 = 8.2 ± 2.5 jig/dl,
T3 = 170±53ng/dl), enquanto TSH (6.5 ± 2.4nU/ml) e Tg (47.5 ±36.5 ng/mD eram
significantemente mais elevados (p<0.01) que em indivíduos normais. A atividade da
IgC inibidora do receptor de TSH (TBH), mensurada pelo técnica de Shewring & Rees-
Smith, foi considerada anormalmente elevada (> 10%) em 12 pacientes. Em 4 destes
pacientes o valor TBH atingiu valor superior a 25%. Após o óleo iodado, observou-se
nível médio significantemente mais elevado de T4 (13.8 ± 2 . 8 (ig/dl), queda significativa
de TSH (2.1 ± 1.9jiU/ml) e de Tg sérica (27.9 ± 25ng/ml). Observou-se, igualmente,
redução considerável da massa glandular na totalidade dos pacientes.

Similarmente o valor de TBH reduziu-se em todos os pacientes (p<0.01). Notou-se
a presença de correlação positiva e significativa (r —0.61, p<0.01) entre os valores
de T3 sérico e os níveis de TBH. Todavia tal correlação não foi encontrada entre as
concentrações de T4, TSH ou Tg e valores de TBII. Células tireoidianas de ratos (FRTL-5)
foram, também, utilizados para avaliar IgC promotoras de crescimento glandular (TCI) em
IgG de pacientes portadores de bócio multinodular. Em 2 grupos de pacientes com
bócio endêmico: (A) 3 pacientes em 6, de Luziania (prevalência de bócio = 30%) e (B)
21 indivíduos em 36, de Loreto (prevalência de bócio = 85%), respectivamente, apre-
sentaram atividade de crescimento das células FRTL-5 (incorporação de 3H-timidina ao
DNIA) indicando a presença de ICg estimuladora da tireoide.

£m ambos grupos, o tratamento com óleo iodado resultou em redução dos valores
previamente positivos em, praticamente, todos os casos (90%). Concluímos que IgC ini-
bidora do receptor de TSH (TBH) e que ICg promotoras de crescimento celular (TCI)
podem, igualmente, estarem presentes em Bócio Endêmico em carência de iodo, decres-
cendo com a. introdução de óleo iodado, simultaneamente com a diminuição da massa
glandular.

120. TIREOGLOBULINA, T4, T3, TSH E RELAÇÃO T3 REVERSO/T< EM SOROS
OBTIDOS DO CORDÃO UMBILICAL DE ZONA URBANA E DE AREAS COM
CARÊNCIA CRÔNICA DE IODO

Autores; Geraldo Medeiros Neto — Humberto Cavaliere — Meyer Knobel —
José Ribamar Bulcio — Roberto Kazan — Regeane Cronfli e
Maria da Conceição Nunes Martins.

Hospital das Clínicas (Endocrinologia) - Faculdade de Medicina da Univ. de São Paulo
Caixa Postal, 8091 - CEP 01000 São Paulo - Brasil

A carência crônica de iodo determina alterações mensuráveis em parâmetros de
função tireoídiana do binômio materno-fetal, através de modificações no teor de Tireo-
globulina sérica e da relação T3 reverso / T3 tanto no soro materno como em sangue
do cordão umbelical. Estudamos Tg, rT3, T3, T, e TSH em soro obtido de cordão umbe
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ikal de RN da região de Balsas, Maranhão (B, n = 100, 85% prevalência Bócio, excreção
urinaria de l/g Creatinina <40|ig), de Poconé, Mato Grosso (P, n = 100, 78% Bócio,
l/gCr < 45 ng), Planaltina, Goiás (PL, n=104, 40% Bócio, l/Cr <80ng) e de São Paulo
(SP, n = 57, área urbana, não endêmica, l/gCr > 150|ig/g). Os valores médios ± DP
de concentração de T4 (SP = 9 .9±1 .7 , B = 10.2±2.0 , P = 9 .3±1 .8 , PL = 8 .7±1 .7
Mg/dl) e de Ts (SP = 40 ±12, B = 49 ± 27, P=r51±18, PL = 44 ± 16ng/dl) ou de TSH
(SP=7.4±5 .4 , B = 6 .9±2 .9 , P = 11 .0±9 .8 , PL = 7.8 ± 3.8|iU/ml) não diferiram
significantemente entre si (análise de variância, F = 2.9, NS). A concentração de T3 re-
verso, contudo, mostrou-se significantemente menor (p<0.05) nas regiões de elevada
prevalência de bócio (B = 224±42, P = 216±38ng/dl) do que em SP (244 ±51 ng/ml)
ou PL (322 ±87 ng/ml). Nestas duas regiões (B e P) observamos igualmente, queda
significativa da relação T3 reverso / T3 (B = 5.5 ±2,5, P = 5.1 ±1.8) em comparação
as outras duas áreas (PL = 7.9 ± 3 . 4 e SP = 6.8 ±1.9) . Tal fenômeno ocorreu pela
maior concentração de T3 e menor nível de T3 reverso nos soros obtidos do cordão
umbelical. Por outro lado os níveis médios de Tg mostraram-se significantemente menores
(p<0.05) nas áreas com carência grave de iodo (B = 17.2 ±12.7, P = 16.8 ±11.8
ng/ml) do que em zona urbana, não endêmica (SP = 29.3 ± 1 1 ng/ml) eu de relativa
carência iódica (PL = 23.6±7.7ng/ml). Concluímos que a carência crônica de iodo
leva a alterações da fisiopatologia tiroidiana fetal expressa através de menor conversão
de T4 e T, reverso, com maior produção de T3 (secreção prefaciai) maturidade pre-
coce dos sistema periférico de deiodinase?) e menor secreção de Tg por parte da tiroide
fetal.

1 2 1 . CARACTERIZAÇÃO DO RECEPTOR DE hTSH EM HIPERPLASIAS
TIREOIDEANAS HIPOCAPTANTES

Autoras: Antonio C. Bianco — Maria T. Nurws — Marilia M. 8. Marons —
Giuiio C. Santo — Carlos Marlgo — Podro H. 8. Corrêa •
Caio R. Aurismo.

Depto. Fisiologia e Biofísica ICB-USP, Depto. Medicina Nuclear IAVC e Oepto. de
Patologia da Santa Casa — Cidade Universitária • CEP 05508 São Paulo - SP

Com o objetivo de se caracterizar o receptor de hTSH em hiperplasias tireoideanas
hipocaptantes à cintilografia, a ligação de 125lhTSH foi estudada em preparações de
tecido tireoideano paranodular normal (histológica e cintilograficamente) e com hiper-
piasia folicular benigna. Os tecidos foram obtidos de cirurgia e imediatamente arma-
zenados em nitrogênio líquido. Posteriormente foram homogeneizados e centrifugados
a 4°C para a separação da fração contendo as membranas celulares. A marcação do
hTSH (NIADDK) foi realizada pelo método da cloramina T e a purificação em coluna
de Sephadex G-100 resultando em uma atividade específica ao redor de 160 uCi/ug de
proteína. Foi observado que o tecido tireoideano normal paranodular (n = 4) apre-
sentou dois sítios de ligação para o "5|hTSH: d ) baixa capacidade e alta afinidade (1,7
pmol/mg proteína * Kd = 9,4nM), (2)alta capacidade e baixa afinidade (6,4 pmol/mg
proteína * Kd = 93,2nM), como tem sido relatado para o tecido tireoideano normal.
Verificou-se ainda que os tecidos hiperplásicos (n = 14) apresentaram maicr afinidade
em ambos os sítios de ligação para o "sinTSH porém sem alterações na capacidade de
ligação (1) (1,0 pmol/mg proteína • Kd = 4,4nM — p0,05) e (2) (5,5 pmol/mg proteína •
Kd = 36,5 nM — p0,01). Pode-se sugerir que a maior afinidade detectada no tecido
tireoideano hiperplásico se deva ao baixo teor de iodo no interior da célula híper-
plásica, já que foi demonstrado que altas concentrações de iodo no interior da célula
folicular pode inibir a ligação do TSH ao seu receptor.

Auxílio Financeiro: FAPESP e CNPq.
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1 2 2 . D08AQEM DE IMUNOGLOBUUNAS INIBIDORAS DA UQAÇAO DE hTSH EM
SORO DE PACIENTES PORTADORES DE DOENÇA DE BASEDOW-GRAVES

Autores: Antonio C. Bianco — Marilia M. S. Marona — Maria T. Nunss —
Padro H. S. Corria — José R. Costa • Caio R. Auriamo.

Depto. Fisiologia e Biofísica ICB-USP, Depto. Medicina Nuclear IAVC e Depto. de
Clínica Médica da Santa Casa de São Paulo — Cidade Universitária - 05508 São Paulo - SP

O objetivo deste estudo foi o de desenvolver metodologia adequada para a detecção
de imunoglobulinas inibidoras da ligação de 125|hTSH ao seu receptor em soro de pa-
cientes portadores de Doença de Basedow-Graves. Desta forma, foram estudados 4
grupos de pacientes: (1) 23 indivíduos normais, (2) 20 pacientes hipertireoideos sem
medicação, (3) 10 pacientes hipertireoideos compensados com PTU e (4) 6 pacientes
compensados sem medicação há pelo menos 6 meses. O soro dos pacientes foi cole-
tado e armazenado a —20°C. Posteriormente, as imunoglobulinas foram precitadas com
sulfato de amônio 3,75M e dialisadas contra Tris-HCI 10mM durante 24 horas a 4°C.
A marcação do hTSH (NIADDK) foi realizada pelo método da cloramina T e a purifi-
cação em coluna de Sephadex G-100 após prévia incubação com tecido tireoideano
paranodular normal, resultando em uma atividade específica ao redor de 160uCi/ug
proteína. Na realização do ensaio foi utilizado tecido tireoideano paranodular normal
(hístológica e cintilograficamente) em uma concentração de 50mgeq. por tubo. A capa-
cidade de ligação foi de aproximadamente 30% e a ligação não específica não ultra-
passou 5%. Para o cálculo dos resultados considerou-se como 100% a atividade ini-
bidorade IU de bTSH/ml. O grupo de indivíduos normais (1) apresentou 9,0 ± 3 , 0 %
de deslocamento, o que proporcionou um limite de normalidade de até 15%. Os pa-
cientes hipertireoideos (2) apresentaram 63,7 ±18 ,3% de inibição enquanto que os
compensados com PTU (3) apresentaram uma inibição de 28,5 ± 7 ,1%. Finalmente, o
grupo de pacientes compensados sem medicação apresentou uma inibição de 35,4 ±
9,2%. Esses resultados nos permitem concluir que o método em questão pode ser
empregado para o estudo dos pacientes portadores de Doença de Basedow-Graves.

Auxílio Financeiro: FASESP e CNPq.

1 2 3 . NÍVEIS SÉRICOS DA TIROGLOBULINA DOS SILVfCOLAS XIKRIN E PARACANA

Autoras: Joio Paulo Botelho Vialra Filho a Rui Montalro da Barro» Maciel.

Disciplina de Endocrinologia da Escola Paulista de Medicina
Rua Botucatu, 740 - São Paulo - SP - CEP 04023

Comparamos os valores obtidos nas dosagens hormonais, pelo radioimunoensaio,
da tiroglobulina dos homens Xikrin, Paracanã 1, Paracanã 2 e caucasóídes urbanizados
da cidade de São Paulo.

Os valores das médias da dosagem da tiroglobulina dos Xikrin, dos Paracanã 1 e
dos Paracanã 2 ultrapassaram o limite superior da normalidade dos caucasóides de São
Paulo.

Comparamos os valores médios da tiroglobulina dos Xikrin, Paracanã 1, Paracanã 2
e caucasóides de São Paulo, submetendo-os à análise de variância a qual mostrou dife-
renças sígnificantes.

Complementando a análise de variância aplicamos o teste de contrastes de Scheffé,
o qual mostrou que as médias dos grupos Xikrin e Paracanã 2 foram significantemente
maiores do que a média do grupo caucasóides de São Paulo.

i
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124 EFEITO DE ALTAS DOSES DE TIOURÉIAS SOBRE OS ANTICORPOS
* ANTITIRÓIDE NA MOLÉSTIA DE GRAVES (MG) E NA TIROIDITE DE

HASHIMOTO (HT)

Autoras: Joio H. RomakMni — Marita C. Wemer — Vera L Teixeira —
Mozart Novaes Jr. — Horádo F. Rodrigues — Chady S. Farah —
Lídia Tanakfi-Matsuura — Kiyoko Takey — Rubens S. Werner e
Nazareth Bromberg.

Serviço de Endocronologia - Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo
Rua Pedro de Toledo, 1800 - 12.° andar - CEP 04039 São Paulo - SP

Propiltiouracil (PTU) e metimazol (MMI) diminuem a secreção de IgC e os níveis
de anticorpos antitiróide "in vitro". Para avaliar a ação das tiouréias sobre o sistema
imunologia, estudamos 30 pacientes com MG e 10 pacientes com HT que receberam
PTU (900-1200 mg/dia) ou MMI (60-80 mg/dia).

Aos pacientes com MG foi associada T3 por 18-20 meses e os pacientes com HT
receberam T4 isoladamente por 1-2 meses previamente à associação às tiouréias por
3-4 meses.

Durante o tratamento dos pacientes com MG houve diminuição dos títulos do
anticorpo estimulador da tiroide em 68% dos pacientes (17/25; p < 0,001) e o anti-
corpo antimicrosomal (MCHA) em 69% (18/26). Não se observou alteração da concen-
tração das imunoglobulinas.

Nos pacientes com HT, os títulos iniciais (X±EP: 1/27040 ± 17204) de MCHA
diminuíram significativamente com a introdução de T4 (1/13240 ±9828), mas a asso-
ciação às tiouréias não produziu alteração destes títulos (1/10600 ±3352). O mesmo
padrão foi observado em relação aos títulos de antitiroglobulina (TCHA), imunoglobu-
linas e C'3. A queda simultânea destes títulos foi observada principalmente nos pa-
cientes que apresentavam TSH elevado e/ou FT4I baixo antes da introdução de T4.

Estas observações sugerem que as tiouréias têm pouca influência sobre o sistema
imunológico como um todo e que os títulos dos anticorpos antitiróide dependem,
principalmente, do equilíbrio hormonal tiroideano.

O eutiroidismo promoveria, também, menor oferta de antigenos tiroideanos à circu-
lação periférica.
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DIA 30 DE OUTUBRO — Terça-feira

PLENÁRIO A — 14:00 às 16:00 horas

Assunto: ADRENAL

125. INFLUÊNCIA DO SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA (SRA), POTÁSSIO (K+) E
ACTH SOBRE A ATIVIDADE DA CORTICOSTERONA METILOXIDASE
TIPO II (CMO II) EM PATOLOGIAS ADRENOCORTICAIS

Autores: Cláudio E. Kater — Morris Schambelan e Edward G. Biglierí.

Disc, de Endocrinologia, Dept. de Medicina, Escola Paulista de Medicina
Rua Botucatu, 740 — Caixa Postal 20266 — São Paulo — SP

A secreção de aldosterona (A) pelo córtex adrenal é regulada pelo SRA, K+ e
ACTH. 18-hidroxicorticosterona (18OHB) é considerada o precursor imediato da A, sob
ação da CMO II. Em indivíduos normais, manobras de estímulo e supressão da secreção
de A produzem alterações paralelas nos níveis de 18OHB. Para examinar a influência de
alterações crônicas do SRA, K+ ou ACTH no último passo da síntese de A (CMO II)
determinamos os níveis plasmáticos por RIE (às 8:00 hs, deitado e em jejum) da 18OHB
e A (ng/dl) [além de cortisol (ng/d), renina-APR (ng/ml/h) e K+ (mEg/l)] em pacientes
com: adenoma produtor de A (APA), nefropatia perdedora de sódio (NPS), síndrome de
Bartter, hipoaldosteronismo hiporreninêmico (HH), síndrome de Cushing, doença de
Addison e deficiências de 21-hidroxilase (21-OH), de 17ct-hidroxilase (17OH) e de CMO
II [X±EP]

GRUPO

APA

NPS

BARTTER

HH

ÇUSHING

ADDISON

21-OH

17-OH

CMO II

NORMAIS

(N)

(30)

( 3 )

( 9 )

(13)

(11)

( 4 )

(17)

( C)

( 2)

(40)

18OHB

163.1 ±
485.3 ±
44.0 ±
15.4 ±
19.4 ±
3.4 ±

81.9 ±
362.0 ±
104.8 ±
23.7 ±

16.3

208

6.3

2.4

3.6

1.9

9.6

102

28.2

1.4

58.3

197.0

15.6

4.9

6.5

2.1

26.7

3.0

1.2

8.1

A

± 6.0
± 119
± 2.4
± 0.5

± 1-1
± 16
± 2.9
± 0.8

± 1-1
± 0.4

18OHB : A

2.9

3.1

2.9

3.2

3.5

2.7

3.1

230.0

349.0

3.1

± 0.2
± 0.5
± 0.2
± 0.4
± 0.6
± 0.7
± 0.2
± 119
±316
•+• 0.2

CORTISOL

12.0 ± 0.6

19.7 ± 4.4

15.1 ± 1.2

12.4 ± 1.1

31.6 ± 8.1

1.0 ± 0.8

4.5 ± 0.6

Indotec.

9.9 ± 4.6

11.2-f- 0.6

0.5

6.3

12.0

1.4

2.7

6.3

6.4

0.7

92.0

1.2

APR

± 0.1

± 1-9
± 1.6
± 0.3
± 0.7
± 1.0
± 1.5
± 0.3
± 5 8

± 0.1

K*

2.8 ± 0.1
5.4 ± 0.5
2.6 ± 0.6
5.2 ± 0.1
3.8 ± 0.1
4.5 ± 0.1
4.3 ± 0.3
2.8 ± 0.2
6.2 ± 1.2
4.1 ± 0.1

Infusão de angíotensina III (10 ng/kg/min) e administração por 3 dias de ACTH em
normais não produzem alterações significativas na relação 18OHB: A. Direta com teor
reduzido de K+ por 7 dias também não altera essa relação. Assim, tanto em patologias
comprometendo o eixo hipófise-adrenal (ACTH/cortisol) como naquelas envolvendo o
eixo rim-adrenal (SRA/K+/aldosterona) a relação 18OHB: A não se encontra afetada
pelos distúrbios crônicos do SRA, K+ ou ACTH, sugerindo que a influência desses fatores
seja proximal ao último passo de síntese de A. A eficiência da atividade de CMO II
parece assim manter-se preservada nesses grupos de patologias, produzindo 18OHB e A
de maneira paralela. Somente em 2 patologias primárias adrenocorticais ocorre uma
elevação anormal da relação 18OHB: A: na def. de 17OH a supressão do SRA, a
hipoK+ e a elevação do ACTH resultam em produção excessiva de 18OHB pela zona
fasciculada; na def. de CMO II, hiper K+ e hiperatívação do SRA estimulam, na ZG, a
via de síntese da A somente até o nível de produção de 18OHB.
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126. ESTUDO DA RECUPERAÇÃO DA ZONA GLOMERULOSA CONTRALATERAL NO
PÓS-OPERATÓRIO DE ALDOSTERONOMAS:
DIAGNÓSTICO E PREVENÇÃO DO HIPOMINERALOCORTICISMO

Autoras: Cláudio E. Katsr e Edward G. Biglteri.

Disciplina de Endocrinologia — Depto. Medicina — Escola Paulista de Medicina
Caixa Postal 20266 — 40034 — São Paulo — SP

No hiperaldosteronismo primário (HP) resultante de aldosteronoma (APA), a pro-
longada expansão do volume extracelular, a supressão de renina e a hipocalemia podem
retardar a recuperação da zona glomerulosa (ZG) contralateral no período pós-adrena-
lectomia (PO), mesmo em pacientes previamente tratados com espironolactona (ESP).
Hipotensão arterial e hipercalemia podem então resultar de hipoaldosteronismo relativo,
à semelhança do síndrome de deprivação glicocorticóide conseqüente à remoção de
tumor produtor de cortisol. Objetivando antecipar o síndrome de deprivação mineralo-
corticóide (SDMC) no PO de HP estudamos prospectivamente 13 pacientes com APA
(9 F/4 M, 20-57 anos) subseqüentemente comprovados por cirurgia. Todos mantinham-se
normotensos e normocalêmicos com ESP {100-300 mg/d). Entre o 7.° e o 10.° dia de
PO, equilibrados metabolicamente, 3 testes foram realizados em dias seguidos para
avaliação da função da ZG remanescente: [1] Estímulo postural (POST, 2h em pé) [2] In-
fusão de angiotensina (II (AlII, 10 ng/kg/min por 30 min) e [3] Administração de ACTH
(250 fig EV em bolus). Sete controles normais foram estudados nas mesmas condições. Al-
dosterona (Aldo, ng/dl), cortisol (ug/dl), concentração plasmática de renina (CPR, ng/
ml/h e K+ (mEq/l) foram dosados em todos C?± EPM). De acordo com a necessidade
posterior de administração de solução salina, suplementação de NaCI ou de íludrocorti-
sona, os pacientes foram subdivididos em portadores de ZG suprimida (ZG 0 , n = 7) ou
responsiva (ZG®, n = 6):

POST
A l l l
ACTH

POST
A l l l
ACTH

ALDOSTERONA

3.0±1.1
3.0±0,9
3,9±0,9

5.2±1,5
4,9±0.9
6,7±1,1

3.6±1.2
3,7±0.9
5,5±1.2

7,0±2,0
12.2±1,9
15,1 ±3.0

CORTISOL

11.5±0,7
10.6±1,0
11.4±1,0

12,4±1,5
10,6±2,0
12,8±1,7

12,7±1.7
8.9±0.7

24,6±1,3

12,1 ±2.8
9,0±1,4

26,9±1.8

1.7±0,6
2,7±0,7
2,7±1,0

2.3±0.6
3.3±0,6
4,94-1,2

CPR
4,2±1,3
2,3±0.6
2,3±0,7

4,7±1,0
2,2+0.5
3.7+0,8

4,5±0,2
4,4±0,1
4,4±0,1

4,3±0,2
4.2±0.1
4.1±0,1

4.5±0,2
4,5±0,1
4.4±0,1

4.3±0,1
4,1 ±0,1
4,0±0,1

ZG®

Ao contrário da ZG 0 , pacientes com ZG © apresentaram níveis de aldo mais
elevados e adequadamente responsivos à AMI e ACTH. CPR era mais elevada na ZG ©
e normalizou-se durante os 3 dias de testes, enquanto permaneceu reduzida na ZG © .
K+ manteve-se sempre mais elevado na ZG © . A função da zona fasciculada (cortisol)
mostrou-se normal em ambos os grupos. Ausência de resposta da afdo à POST, em
ambos os grupos, mesmo com significativa elevação da CPR sugere insensibilidade da
ZG ao estímulo endógeno (-l receptores para Ali?). Assim, o hipoaldosteronismo que
ocorre no PO de APA parece decorrer tanto da inadequada recuperação do sistema
renina-angíotensina quanto da insensibilidade da ZG em responder à estimulação. A
SDMC pode ser antecipada, e portanto prevenida, naqueles pacientes cuja CPR e aldo
mantenham-se reduzidos no PO e cuja ZG não responda adequadamente à estimulação
com Alll e/ou ACTH.

127. HIPERPLASIA ADRENOCORTICAL PRIMARIA: RECONHECIMENTO DE UMA
NOVA FORMA DE HIPERALDOSTERONISMO PRIMÁRIO

Autor*»: Cláudio E. Kattr — Eugonlo Arteaga —- Morris Sehampslan s
Edward G. Mglisrl.

Dite. de Endocrinologia, Dep. de Medicina, Escola Paulista de Medicina
Caixa Postal 20266 — 04034 — São Paulo — SP
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Hiperaldosteronismo primário (HP) é causado tanto por um adenoma produtor de
aldosterona (APA) como por hiperplasia adrenocortical (hiperaldosteronismo idiopático,
HI). Três formas de HI foram já identificadas: HI não supressível, HI supressível por DOCA
(tipo indeterminado) e HI supressível por glicocorticóides. HI distingue-se bioquimica-
mente do APA por apresentar concentração plasmática de renina (CPR) mais elevada,
aldosterona plasmática (AP) ou urinaria (AU) pouco elevada (ambos respondendo ao
estímulo postural) e precursores de aldosterona [18-OH Corticosterona (18-OHB) e desoxi-
corticosterona (DOC)] normais. Adrenalectomia total ou subtotal, ou uso isolado de es-
pironolactoma (ESP) não corrigem adequadamente a hipertensão arterial e a hipocalemia
no HI. Relatamos aqui 5 pacientes nos quais a remoção parcial ou total de tecido
adrenal (em 4/5) ou tratamento com ESP (em 2) corrigiu a hipertensão e a hipocalemia
por períodos de 7 a 14 anos. Aldosterona, 18-OHB, DOC, CPR e K+, além de AU,
foram medidos sob condições metabólicas durante repouso de 12 hs (R), após 2 hs de
deambulação (POST), 3 dias de acetato de DOC IM (DOCA, 20 mg/d) e 5 a 18 meses
de ESP (100-200 mg/d). (X ± EP); (* n = 3):

08:00

10:00

(R)

(POST)

AP
ng/dl

33,7±3,2

28,3±2,7

18OHB
ng/dl

64,4+15,6

52,8±10,2

DOC
ng/dl

18,8±2,5

13,1 ±2,8

CPR
ng/ml/h

0,27±0,02

0,47±0,13

K+
mEq/l

3,3±0,2

3,5±0,1

AU
Hg/24h

27,8+5,5

ESP 26,2±10,1 56,4±25,8* 21,0±8,5* 1,45±0,59 4 ,2±0,2 27,8±8,8

AU não reduziu-se significativamente após DOCA (24,7 ± 3,5 para 21,0 ± 3,3 ug/24
h). A identificação de um tumor ou a lateralização da produção de aldosterona não foi
conseguida quer por tomografia computadorizada e/ou cintifografia adrenal com 1 3 1 l o -
docolesterol o u cateterização bilateral das veias adrenais. Hiperplasia adrenocortical fo i
encontrada durante cirurgia (unilateral em 3 e total em 1); dois pacientes permanecem
normotensos e com AP e K+ normais tomando ESP. Os níveis basais elevados de AP,
18-OHB e DOC que não se elevam com c estímulo postural, a ausência de supressão
da AU com DOCA ou de elevação da AP e AU com ESP são características de pacientes
com adenoma mas ocorrem também, como demonstrado, em pacientes com hiperplasia
comprovada. Em conclusão: apresentamos os achados salientes para o reconhecimento
de um t ipo de hiperplasia adrenal no qual redução da massa de tecido adrenocortical
ou tratamento isolado com ESP corrigem as anormalidades clínicas e bioquímicas de
maneira semelhante ao que se verifica em pacientes com adenoma. Sugerimos que essa
patologia adrenal trate-se de uma hiperplasia adrenocortical pr imária.

128. PREPARO PRC-OPERATÓRIO DE FEOCROMOCITOMA COM
PRAZOSIN — RELATO DE QUATRO CASOS

Autoras: Walter Eduardo Ferrigno Marcus — Rubem Martins Junior — Maria
Adalaids Albergaria Pereira — Daniel Ronssa Nussenzvsig
Virgílio Gonçalves Paraira a Alfrsdo Halparn.

Serviço de Endocrinologia e Metabologia HC-FMUSP e Serviço de Clínica Ceral HC-FMUSP
Hospital das Clínicas — FMUSP — São Paulo — Caixa Postal 8091

São apresentados quatro casos de pacientes portadores de feocromocitoma cujos
diagnofticos clínicos foram confirmados, laboratorialmente através de dosagens de ácido
vanílrmndélico em urina de 24 horas, e topograficamente, através de ultrosonografias e
tomogfafias computadorizadas de abdomen.

Eítes pacientes foram preparados para a cirurgia, até controle da pressão arterial,
com prazosín via oral em doses crescentes, que variaram de 4 a 12 mgs/dia divididas
em 4 tomadas diárias. O tempo de preparo variou de 5 a 40 dias, e a última dose
de prazosin foi administrada de 3 a 9 horas antes da cirurgia nos diversos casos.
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Para o controle intra-operatório da pressão arterial, que foi aceitável, foi adicionado
nitroprussiato de sódio endovenoso, conforme o necessário. Nenhum paciente apresen-
tou hipotensão arterial importante após a retirada do tumor e no período pós-operatório.

Concluímos portanto, que o prazosin foi eficaz no preparo pré-operatório destes
pacientes, e sugerimos que esta droga pode ser usada com esta finalidade, em substi-
tuição à terapêutica tradicional com fenoxibenzamina.

129. PADRÃO DA SECREÇAO MINERALOCORTICÓIDE NA SINDROME DE CUSHING:
EVIDÊNCIAS DA INIBIÇAO DA VIA DE SÍNTESE DA
ALDOSTERONA NA ZONA GLOMERULOSA

Autoras: Mauro A. Cztpietamki — Cláudio E. Kater e Edward G. Bigltat

Disc, de Endocrinologia, Dep. de Medicina, Escola Paulista de Medicina
Caixa Postal 20266 — 04034 — São Paulo — SP

Na doença de Cushing (DC) e no síndrome do ACTH ectópico (SAE) a presença
de hipertensão arterial e hipocalemia sugerem hipermineralocorticismo associado ao
hipercortisolismo. Adicionalmente, à semelhança do hiperaldosteronismo primário, a não
redução dos níveis pressóricos em resposta à administração de Saralasina e Captopril
indicam ser a hipertensão angiotensina-independente. A administração continuada de
ACTH em indivíduos normais (IN) resulta em elevação mantida de cortisol e desoxicor-
ticosterona (DOC), mas normalização ou redução de aldosterona e 18-OH corticosterona
(18-OHB) após sua elevação inicial. A inibição da via de síntese da aldosterona parece
resultar do excesso de cortisol intra-adrenal produzido pelo ACTH. Para examinar essa
hipótese determinamos o perfil esteróide plasmático na situação basal, após estímulo
postural, estímulo com ACTH e supressão com dexametasona em 15 pacientes com DC,
4 com SAE e 14 IN. Aldosterona, 18-OHB, cortisol, B, DOC e 18-OHDOC foram dosados
por RI Es específicos, (ug/dl para cortisol, ng/dl para os demais esteróides, ng/ml/h para
renina-APR; valores em X ± D P M ) :

DC (Basal)

SAE (Basal)

IN (Basal)

IN (3d ACTH)

DC (Postura)

DC (Pós ACTH)

IN (Postura)

IN (Pós ACTH)

Aldo

5,6± 4,4

6,6± 2,2

8,5± 2,6

12,0± 3,8

12,3+10.

15,1 ±16,4

22,2± 8,3

22,3± 6,5

18-OHB

27,2+35,0

23,0±22,9

20,8± 6.2

39,3±13,8

36,4±35,1

88,4±61,0

48,6±18,1

130,0+27,2

Cortisol

21,0± 8,6

60,5+35,

10,7+ 4,1

44,6±13,

20,3± 5,5

42.8+ 5,7

7.8± 2,5

25,2+ 5,2

DOC

15,2±15,7

68,5±55,4

11.4+ 5,6

477,3+98,9

16,9±18.1

57,6±35,6

8,3± 4,6

34,1 + 14,4

B

664+ 751

1473±1012

311+ 176

2955±1154

677+ 260

3266+ 811

2 f 5 ± 99

2894+ 903

18-OHDOC

10.0±14.8

22,2±18,8

6,3± 2,9

82,6±33,9

7,9± 4,9

78.8±31,4

4,3± 2,1

84,0+28,5

Os níveis basais na DC caracterizam-se por elevação de cortisol e DOC, discreta
elevação de B e 18-OHDOC e níveis normais ou até reduzidos de aldo e 18-OHB.
Padrão semelhante é visto no SAE, com alguma amplificação. A APR manteve-se sempre
normal nos pacientes com hipercortisolismo. Um bloqueio na produção de a!do e 18-OHB
pode ser verificado pela sua resposta reduzida a ambos os testes de estímulo da zona
glomerulosa. Ao contrário, a supressão do ACTH endógeno pela administração de dexa-
metasona reduz gradualmente os níveis de cortisol à medida que proporcionalmente
eleva aldo e 18-OHB. Estes valores sugerem inibição das enzimas 113 e 18-hidroxilases
mitocondriais, resultantes da inativação do cítocromo P-450 produzida pelo excesso de
cortisol intracelular. Em conclusão no excesso de ACTH (endógeno ou exógeno) com
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hiperprodução de cortisol ocorre redução paralela dos níveis de aldo e 18-OHB, com
resposta diminuída à estimulação. Este evento parece estar ligado a uma inibição enzi-
mática provocada pelo excesso de cortisol com co.isumo ou inativação do citocromo
P-450.

130. AVALIAÇÃO DO CORTISOL SAUVAR NA SÍNDROME DE CUSHING

Autores: Walter Wilhelm Luthotd — José Antonio Miguel Marcondes o
Bernardo Léo Wajehenberg.

Unidade de Diabetes e Adrenal do Hospital das Clínicas da FMUSP
Unidade de Diabetes e Adrenal do HC-FMUSP — Caixa Postal 8091

A função adrenal foi avaliada coletando-se amostras simultâneas de plasma e saliva
de 8 controles normais (CN) e 5 pacientes com a Síndrome de Cushing (SC) — 2 com
adenoma hipofisiário (AH), 2 com adenoma adrenal (AA) e 1 com carcinoma adrenal
(CA). Foram realizados: 1. Ritmo circadiano de cortisol e depressão aguda com 1.0 mg
de Dexametasona (Dexa) às 24 hs; 2. Teste de estímulo com ACTH; 3. Depressão com
doses farmacológicas de Dexa (2 e 8 mg).

Nos CN o cortisol plasmático (Fp) caiu de 10.09 ± 2.78 ug/dl às 8:00 hs para 3.7 ±
1.6 ug/dl às 24:00 hs, sendo às 8:00 hs (pós-Dexa) 1.1 ±0 .9 ug/dl, com níveis corres-
pondentes de cortisol salivar (Fs) 0.51 ± 0.3; 0.23 ± 0.09 e 0.04 ± 0.4 ug/dl. Nos
Cushing's os Fp e Fs às 8:00 hs foram acima do normal: 25.4 ± 13.22 e 1.87 ± 1.2 ug/dl,
com perda do ritmo circadiano e resistência à depressão com 1.0 mg de Dexa.

Após ACTH, o incremento máximo de Fs foi de 294% comparando a correspondente
Fp de 245%. A resposta ao ACTH foi normal em um paciente com AH, não apresenta-
ram resposta 1 paciente com AA, 1 com CA e 1 com HA, sendo que 1 paciente com
AA apresentou resposta acima do normal.

Finalmente, a depressão com doses farmacológicas de Dexa demonstraram redução
de Fp e Fs nos CN (basal: Fp = 14.87 ± 4.19 e Fs = 0.77 ± 0.22 ug/dl; após 2 mg:
Fp = 0.9 ± 0.87 e Fs = 0.1 ± 0.07 ug/dl e após 2 mg: Fp = 0.9 ± 0.87 e Fs = 0.1 ±
0.07 ug/dl). Em 1 paciente com HA e 2 com AA não houve depressão, enquanto que 1
paciente com AH deprimiu com 8 mg de Dexa.

Houve uma correlação altamente significativa entre o Fp e Fs nos CN e nos pa-
cientes com SC, com um r = 0.96 para os controles normais e r = 0.8 para a SC.

1 3 1 . SENSIBILIDADE E ESPECIFICIDADE DO TESTE RÁPIDO DE DEPRESSÃO
COM DEXAMETASONA (1 mg V.O.) NO DIAGNÓSTICO
DE SÍNDROME DE CUSHING

Autores: Wilmar Jorge Accursio — José Gilberto H. Vieira
Cláudio E. Kater e Antonio Roberto Chacra.

Disciplina de Endocrinologia — Dep. de Medicina — Escola Paulista de Medicina
Rua Botucatu, 740 — Caixa Postal 20266 — CEP 04034 — São Paulo — SP

O quadro clínico do Síndrome de Cushing é característico e facilmente reconhecido
nos estágios mais avançados da moléstia. No entanto, nos estágios iniciais da moléstia,
as manifestações clínicas podem não ser completas, tornando necessário um alto índice
de suspeição que possibilite o diagnóstico precoce da doença. Esse fato é altamente
desejável do ponto de vista evolutivo e terapêutico. A detecção precoce implica o uso
de um teste de triagem bastante efetivo que possibilite selecionar, da grande população
de suspeitos, uma pequena parcela de pacientes que serão investigados mais laboriosa-
mente para se chegar aos verdadeiros portadores dessa rara patologia. Desde sua des-
crição em 1965 por Nugent et ai, o teste rápido de supressão (1 mg V.O. às 23-24h e
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uma amostra de sangue colhida entre 7 e 9:00h da manhã para dosagem de cortisol)
tem se mostrado potencialmente útil p?ra esse mister.

Neste trabalho estudamos a sensibilidade, especificidade e índice de expectativa
("likelyhood ratio") deste teste utilizando os resultados acumulados ao longo de 7 anos
na Disciplina de Endocrinologia da E.P.M. Cortisol sérico foi dosado utilizando sempre a
mesma metodologia, um radioimunoensaio altamente específico. O teste foi aplicado a
179 pacientes ambulatõriãís nos quais, por alguma razão clínica e/ou laboratorial sus-
peitou-se de Síndrome de Cushing. Tendo como padrão de referência ("gold standard")
a evolução clínica e o achado cirúrgico, 17 desses pacientes (9,6%) comprovadamente
apresentaram a doença. Com o objetivo de estabelecer o valor do limite máximo de
normalidade do cortisoí após supressão com Dexametasona calculamos a sensibilidade
(relação entre positivos verdadeiros e o total de positivos), a especificidade (relação entre
negativos verdadeiros e o **>fsi de negativos) e o índice de expectativa (sensibilidade/
1-especificidade), para diferentes níveis de cortisol e obtivemos:

CORTISOL iyja/AD =£2 ^ 3 ^A ^ 5 =£6 ^ 7

SENSIBILIDADE 100% 100% 100% 100% 100% 88.2%

ESPECIFICIDADE 80,9% 91,4% 93,8% 93.8% 95.1% 95.7%

ÍNDICE DE EXPECTATIVA 5,3(84.1%) 11.6(92,1%) 16.2(94,2%) 16.2(94,2%) 20.4(95.3%) 20.5 95.4%)

Os dados obtidos mostram que se fixamos como valor máximo pós-supressão um
nível de cortisol entre 4 e 6 ug/dl teremos 100% de sensibilidade, mais de 93% de
especificidade e uma chance maior que 94% do resultado provir de um paciente com
Síndrome de Cushing.

132. ANALISE CRÍTICA DO DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DA SlNDROME
DE CUSHING

Autora»: Mar 4 Amélia Campo» EtchiUtti — Ingrid Ptnhtiro Dick — Tânia
W«b*r Furlan»tto • Jorg» Luiz Qroaa.

Serviço de Endocrinologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Rua Ramiro Barcelos, 2350 — Porto Alegre — RS

A introdução de métodos radioimunológicos para medida do cortisol sérico e livre
urinário aumentou a precisão e a sensibilidade do diagnóstico da produção excessiva
deste hormônio. No entanto, não está ainda adequadamente estabelecido se os testes
funcionais baseados nas dosagens de metabólitos urinários podem ser também aplicados
às medidas radioimunológicas do cortisol. O objetivo do presente trabalho é avaliar a
acuracidade diagnostica da medida do cortisol sérico e urinário em condições basais e
após testes funcionais. Foram estudados 12 pacientes (pac.) (11 mulheres-M e 1 ho-
mem-H), portadores de Síndrome de Cushing, com idades variando de 3 a 56 anos
(média = 28,5). Destes, 8 (7M e 1H) apresentavam Doença de Cushing, 2 U vi) adenoma
de córtex adrenal e 2 (2M) adenocarcinoma de córtex adrenal. Todos os pac. foram
submetidos a um protocolo pré-estabelecido em regime de internação hospitalar, que
constava de: medida do ritmo circadiano do cortisol (8 e 16 h), medida do cortisol
livre em urina de 24 horas, medida do cortisol sérico às 8 h e da cortisolúria de 24 h
no 3.° dia de uso de dexametasona (Dx) 0,5 mg/ 6/6 h, e no 3.° dia de uso de Dx
2 mg 6/6h.

Uma semana após o último teste, o cortisol sérico era medido às 8 h do dia
seguinte a uma dose de 8 mg de Dx às 23 h. Observou-se que, em 8 de 12 pacientes,
os níveis séricos basais às 8 h estavam acima de faixa normal; por outro lado, todos os
pacientes apresentaram ausência de ritmo circadiano e elevação significativa da corti-
solúria basal. O teste de supressão com 2 mg de Dx não modificou os níveis de cortisol
sérico, com exceção de 2 pac. com Doença de Cushing que haviam sido previamente
submetidos à adrenalectomia unilateral. No que se refere à cortisolúria, houve redução
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a menos de 50% do /alor basal em 4 de 5 pacientes, sendo que em 1 destes (com
adrenalectomia unilateral prévia) houve supressão completa.

No teste de supressão com 8 mg de Dx em doses fracionadas não houve variação
do cortisol sérico às 8 h a valores inferiores a 50% dos basais em 4 de 6 pac. No
entanto, o teste de supressão com 8 mg de Dx em dose única determinou redução
abaixo de 50% do valor basal em 4 de 5 pac, inclusive em 2 pac. que não haviam
suprimido com doses divididas. Com base nos dados apresentados, sugere-se que a
medida do ritmo circadiano, cortisolúria basal e medida do cortisol sérico após su-
pressão com 2 mg são eficazes no diagnóstico sindrômico em todos os pac, enquanto
que o teste de 8 mg com dose única é mais efetivo do que em doses fracionadas.

1 3 3 . AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO GLICOCORTICÓIDE EM PACIENTES COM SfNOROME
DE CUSHING POR ADENOMA DE SUPRARENAL (ASR)

Autores: Ana Teresa M. G. Santomauro — José A. M. Marcondes — Maria Ines
B. S. Casanova — Antonio Carlos Abujamra — Domingos A. Malerbi
Fernando Prestes Cézar — Bernardo LJberman e
Bernardo Léo Wajchenberg.

Unidade de Diabetes e Adrenal do H.C. FMUSP — Hospital Brigadeiro — INAMPS
Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar n.° 255 — 8.° andar — São Paulo

Em 6 pacientes (2M + 4F; idade: 25-39 a), com doença de 1-3a, portadores de ASR
(4D + 2E) com comprovação cirúrgica foram avaliados os níveis basais de esteróides
plasmáticos (F, testosterona, DHEA-S, A4A.) e urinários (17OH e 17KS), assim como a
responsividade aos testes de estímulos e depressão (ACTH, LVP, Metirapona e Dexame-
tasona 1, 2, e 8mg). A tabela abaixo evidencia os valores de F plasmático por RIE nas
diversas situações:

Cortisol plasmático (mcg/d1)

M

DP

Variação

8h.

25,91

8,65

15—37

16 h.

28,94

16,37

16—60

24 h.

27,16

8,24

18—36

Dexametasona

1 mg

26,76

6,82

16—34

2 mg

23,46

6,99

12—30

8 mg

25,51

4,80

12—30

LPV

27,45

10,46

15—39

ACTH

44,69

21,96

22—72

A ausência de ritmo nictemeral de F, a não depressão à dexametasona e a não
resposta ao LVP sugerem supressibilidade do ACTH endógeno e concomitantemente
presença de responsividade ao ACTH exógeno (A = 7—52mcg/dl) — A % = 50-260%).

O teste da Metirapona (750 mg/6hs) evidenciou níveis basais normais com hipo-
responsividade do desoxicortisol (pré =8,5—16,0 ng/ml — pós = 27,3—80,5 ng/ml) assim
como não resposta de 17KS e 17OH, sugerindo também depressão do ACTH endógeno.

A ausência de elevação do ACTH plasmático ao LVP e à Metirapona indicam também
bloqueio da responsividade do eixo hipotálamo-hipofisário (ACTH basal = 10—74 pg/ml
— ACTH pós estímulo = 10—56 pg/ml).

A avaliação dos andrógenos plasmáticos evidenciou níveis normais de Testosterona
(81,20 ± 43,28ng/dl), DHEA-S (1146,75 ± 873,34ng/ml) e de A4A. (1,31 ± 0,31ng/ml).
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Conclusão — A determinação dos esteróides plasmáticos e urinários e de ACTH
plasmático permite evidenciar que o ASR produtor da Síndrome de Cushing acompa-
nha-se de bloqueio do eixo hipotálamo-hipofisário, porém com responsividade à estimu-
lação com ACTH exógeno.

134 . DOENÇA DE CUSHING .'IA ADOLESCÊNCIA: APRESENTAÇÃO DE 2 CASOS
COM ESTUDO FUNCIONAL DA SECREÇÃO DE ACTH E
CURA POR CIRURGIA TRANSESPENOIDAL

Autores: Ayrton Custódio Moreira — Hélio Rubens Machado — Milton Cesar Foss
José Moacir T. Veríssimo e Nassim lazigi.

Endoerinologia — Dep. Clínica Médica e Neurocirurgia — EMRPUSP
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto — USP — 14100 — Ribeirão Preto — SP

A doença de Cushing na infância e adolescência é rara e até recentemente a irra-
diação ou adrenalectomia bilateral eram terapias preconizadas, apesar dos riscos de
hipopituitarismo ou sínd. de Nelson. Em 2 meninos com doença de Cushing IC — 12,8
(IO = 10a), Peso 43kg Est = 143 cm (caso 1) e IC = 13,3 a (IO = 10-11a), 46kg e 141 cm
(caso 2), duração da doença 8 e 12 m e 17 KGS = 26,8 e 45,1 mg/24h respectivamente,
realizamos os estudos funcionais:

CASO

1

2

RIA

F
ug %

ACTH
pg/ml

17KGS
mg/24h

p

ug %

ACTH
pg/ml

17KGS
mg/24h

RITMO

23.2 (9h)
21,5 (24h)

—

29,2 (9h)
29,6 (24h)

—

I.T.T.
BAS

35.2

128.0

22.6

59.9

MAX

23,2

47,2

26.0

72,6

VASOPRESSINA
BA8 MAX

32.E

184,3

24,4

C6.5

36.8

141,7

68,4

693,8

TRH
BAS

36,4

201.2

28,0

38.6

MAX

24,4

168,5

32,0

40,9

1

26,4

78,4

—

20,8

34.9

—

DEXA
2

28,8

65,4

18,7

25,2

29,0

41,4

(mg/dia)
8

16,0

81,3

5,6

7.5

31,9

8,6

24

10,4

40,7

8.4

—

—

—

Metspir

4,5

140,0

50,3

7,1

203.3

79,2

A secreçâo de ACTH basal (cada 15 min/2 horas) foi pulsátil, com x8 = 53,3 pg/ml
(19,0 —125.0) e x s = 3 9 , 4 pg/ml (27,5 a 54,4). O CT crâneo foi normal (caso 1) e com
expansão intra-selar (caso 2). Submetidos à cirurgia transesfenoidal de hipófise, curetou-se
área suspeita (caso 1) e retirou-se adenoma cromófobo (caso 2). Ambos reduziram o
cortisol (F) no pós-operatório: caso 7 F = 8,4 pg% e 17 KGS = 2,5 mg/24h H0.° dia p.o.)
e caso 2 F = 2,0 e 17 KGS = 1,7 (8.° dia p.o.), tendo este, clínica de insuficiência adrenal.
Dois meses pós-operatório havia perda de peso (4 e 6,6 kg) e da facies cushingoide. O
hipocortisolismo permaneceu durante 6 (caso 1) e 10 meses (caso 2). Houve recuperação
do ritmo de F, caso 1 (F = 10,8 às 9h e 4,2 ug% às 24h) e no caso 2 (F = 5,1 às 9h
e 1,0 ug% às 24h) sendo que este passou a suprimir com Dexa 1 mg (F < 1,0), com
respostas discretas ao I.T.T. e vasopressina. O ACTH plasmático pós-operatório foi 20,6
pg/ml (caso 1, 16 m p.o.) e 11,7 pg/ml (caso 2, m p.o.). Houve recuperação da I. Óssea,
caso 1 IO = 12a (20 m p.o.) e caso 2 IO = 13a (13 m p.o.) com aceleração do cresci-
mento ("catch-up") (caso 1, + 1 7 cm e caso 2, + 1 0 cm) e da puberdade. Evidenciaram-
se os benefícios da abordagem transesfenoidal como 1,a escolha no tratamento da doença
de Cushing na adolescência.
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DIA 30 DE OUTUBRO — Terça-feira

PLENÁRIO B — 14:00 às 16:00 horas

Assunto: GÔNODAS E ADRENAL

1 3 5 . ADENOMA HIPOFISÁRIO SECRETOR DE GONADOTROFINA
ANÔMALA ACOMPANHADA DE HIPOGONADISMO

Autores: Walter Eduardo F. Marcus — Berenice B. Mendonça — Walter Bloise
Ivo J. Prado Amhold — Venfincio Alves Avancini — Tânia Cecllio Silva
Sandra Mara Villares e Nilton Domingos Cabral.

Unidade de Gônadas e Intersexo — Endocrinologia — HCFMUSP
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar S/N — SP

• Paciente de 59 anos, masculino, com queixas de perda progressiva da visão há 1
ano. O exame neuro-oftalmológico, revelou queda da acuidade visual e hemianopsia
bitemporal. O exame radiológico mostrou grande aumento da sela com processo ex-
pansivo intra e supra-selar. O paciente foi submetido à cirurgia transesíenoidal, com
retirada de um adenoma cromófobo. A imunoperoxidase neste tecido foi positiva para
1H e FSH e negativa para CH, ACTH e PRL.

Teste combinado: (LHRH 100ng EV + TRH 200jig EV + insulina 0,1 U/kg peso)

pré-operatórlo (em

uso de dexa 16 mg/dia

há 3 dias)

40.» pós-operatório

(sem medicação)

basal

pico

basal

pico

LH

mUI/ml

36,3

57,1

12

15

F8H

mUI/ml

>1000

> 1000

218

254

PRL

ng/ml

22

49

9.4

11.5

F

ng/dl

0,7

1,6

12

35

GH

ng/ml

<2,5

<2,5

<2.5

<2,5

T8H

^Ul/ml

1,6

3.B

1,8

2.6

Testo

ng/dl

49

40

Glicemia

ng/dl

92

66

76

14

No pós operatório, os níveis de T3 e T4 estavam no limite inferior da normalidade:
71 ng/dl e 6 mcg/dl respectivamente. Os níveis de testosterona permaneceram baixos,
(66 ng/dl) e após estímulo com 6000 U de hCC, elevaram-se para 725 ng/dl. A injeção
de 200 mg IM de enantato de testosterona, promoveu elevação da testosterona a 1335
ng/dl e 1440 ng/dl, 48 e 72 horas respectivamente, sem queda dos valores de LH res-
pectivamente de 21 e 19,5 mUI/ml e com redução parcial dos níveis de FSH para
104,8 e 83,4 mUI/ml nos mesmos tempos.

Concluímos que o paciente apresenta adenoma hipofisário secretor de gonodotrofina
anômala, já que tem hipogonadismo secundário caracterizado por baixos níveis de tes-
tbsterona estimuláveis com hCC, e níveis elevados de FSH depressíveis apenas parcial-
mente por testosterona exógena, e não estimufáveis pelo LHRH.
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136 . PSEUDOHERMAFRODITISMO MASCULINO (PHM) POR HIPOPLASIA
DE CÉLULAS DE LEYDIG (HCL)

Autores: Ivo J. P. Arnhold — Berenice B. Mendonça — Waller Bloise — Sérgio
A. P. Toledo — Maria Cristina F. Drummond — Hélio Bisi e Emílio Mattar.

Unidade de Cônadas e Intersexo — Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar S/N
Cerqueira Cesar — São Paulo

A partir de 1975 8 casos de HCL foram descritos na literatura como nova causa
de PHM. Relatamos o 1.° caso brasileiro de que temos conhecimento: M.J.L. — produto
de casamento consanguíneo com sexo social e fenótipo feminino, ausência de desen-
volvimento mamário e amenorréia primária aos 24 anos.

Ao exame: clitoris normal, vagina em fundo cego, fusão de pequenos lábios e
gônadas inguinais de 3x2cm. Cromatina oral 0% e cariótipo 46, XY.

T 17OHP A4—A DHEA DHEAS E2

ng/dl ng/dl ng/dl ng/dl ng/ml pg/ml

Basal 15,6±4,0 37±12 75±13 223±115 841 ±108 20

Pico pós hCG 12,0 66 98 477 839 20

Apesar dos níveis elevados de LH (27,5±4,6 mUI/ml , média ± desvio padrão) e
FSH (47,7±1,0 mUI/ml) os níveis basais de testosterona (T) eram baixos e não respon-
deram ao estímulo com 6.000U hCC/IM. Ni..» houve aumento desproporcional de pre-
cursores da T afastando defeito enzimático na síntese de T. Foi realizada orquidectomía
e cirurgia plástica de neovagina. Histologia testicular revelou espermatócitos e ausência
de células de Leydig maduras, confirmado pela microscopia eletrônica. No entanto, evi-
denciou-se epidídimo e vaso deferente.

Concluímos que devfido à HCL não houve virilização da genitália no período fetal e
puberal. A presença de derivados dos dutos de Wolff, também encontrada nos outros
casos relatados, poderia resultar de uma secreção muito precoce e efêmera de T ou
maior sensibilidade local à T. A HCL pode ser causada por deficiência de células pre-
cursoras ou deficiência de receptores para LH nestas células.

1 3 7 . PSEUDOHERMAFRODITISMO MASCULINO POR DEFICIÊNCIA DA
17(5 — HIDROXIESTERÓIDE DEHWROQENASE (170 — HSD)

Autores: Berenice B. Mendonça — Ivo J. P. Arnhold — Walter Bloise — Júlio
A. Diaz P. — Regina CéHa Gato Cardia — Valéria Samuel Undo
Willian Nicolau — Emilio Mattar e Célia Regina Nogudra.

Unidade de Gônadas e Intersexo — Endrocrinologia — HCFMUSP
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar S/N — SP

A deficiência da 170 — HSD é uma causa rara de pseudohermafroditismo, ainda
não estudada na idade pré-puberal. Apresentamos o estudo de 2 irmãs pré-púberes com
4 e 11 anos (caso 1 e 2) e de uma paciente pós-pubere com 15 anos (caso 3).

As três pacientes apresentavam sexo social feminino e genitália ambígua com va-
gina em fundo cego. A paciente púbere não apresentava ginecomastia. O cariótipo da*
3 pacientes foi 46 XY e a tipagem do HLA das irmãs revelou no caso 1 : A 2 , u ; B18,z;
CW8; DRW6 e no caso 2: A26,16; B44,35; CW4; DRW(1,2 indicando ausência de asso-
ciação dos locos da 170 — HSD com os do sistema HLA. As dosagens hormonais foram
realizadas em condições basais (3 amostras) e após hCC (50-100U/kg/dose x 4) nai
pacientes pré-púberes e após 6000U de hCG na paciente pós-púbere.
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C M O I d a *

1

2

3

(MM)

4

11

valores

normais

pré-puberals (n

15

valores

normais

adultos (n = 6)

17OHP
ng/dl

BASAL

85

61 ±10

65±51

= 5}

192± 4

122±33

PICO

244

115

B4±34

589

200±170

ANDRO8TENEDIONA
( A 4 - A )

BASAL

36±15

S7± 6

41 ±23

923±51

143±15

no>'dl

PICO

477

264

98±54

1810

297±104

TESTOSTERONA

(D
BASAL

12± 1.5
21± 1.7

11± 7

616± 18

606±1B8

ng/dl

PICO

80

91

318± 6

810

1426+485

A 4 - A
T

BASAL

3.0

3.35

4.63±3.0

1.5

0.25+0.08

PICO

3.05

2.9

0.3 ±0.22

2.2

0.22±0.09

Na paciente pós-púbere os níveis de A4A e a relação A4-A/T estavam elevados
em condições basais indicando deficiência da 17$ — HSD. Entretanto, nos indivíduos
pré-púberes, o diagnóstico de deficiência da 17fJ — HSD só foi possível após estimular
as células de Leydíg quiescentes com hCC e então verificar níveis de À4-A e relação
A4~A/T muito superiores ao grupo controle. Concluímos que o estímulo com hCG é
necessário para o diagnóstico de defeitos de síntese de testosterona em indivíduos pré-
púberes.

138. RESPOSTA TERAPÊUTICA DA CRIPTORQUIDIA AO USO DO LHRH IHTRANA8AL

Autores: Clêid* Maria Furtado Arruda — Ana Maria Comaru-Schally — Joio
Staut • Cléa Costa Pinto Francalana.

Serviço de Endocrinologia do Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia
Rua Moncorvo Filho n.° 100 — Centro — Rio de Janeiro — R)

Foram selecionadas 10 crianças portadoras de Criptorquidia unilateral ou bilateral,
numa faixa etária de dois a sete anos. As crianças foram cuidadosamente examinadas e
selecionados somente os casos de Criptorquidia Inguinal, tendo sido excluídos os casos
de testículos retrateis ou ectopia testicular. As crianças foram tratadas com o análogo
sintético do LHRH, o "D-Leu6, Des-Gly-10 LHRH ethylamide", de aplicação intranasal
em forma de spray, conhecido como Kryptocur. Um simples shot de Kryptocur libera
200ug de LHRH num volume de 100-ul. O tratamento consistiu na aplicação de 200ug
de LHRH (um shot) em cada narina, no café da manhã, no almoço e no jantar, num
total de 1200ug de LHRH ao dia; por um período de quatro semanas. Uma semana
antes e uma semana após o tratamento foi realizado um teste de LHRH (gonadorelina
50ug E.V.) e colhidas amostras de sangue no tempo zero para dosagem de LH, FSH e
Testosterona e nos tempos 30-60 e 90 minutos após a injeção para dosagem de LH e
FSH. Durante o tratamento uma criança apresentou resposta completa na 2.a semana do
mesmo, as demais responderam, mas a descida testicular foi incompleta. Após 3 meses
deste tratamento as crianças que tiveram descida incompleta dos testículos foram no-
vamente submetidas ao mesmo esquema terapêutico e mais uma criança apresentou
descida completa do testículo críptico. As oito crianças, que não responderam totalmente
ao tratamento clínico, foram submetidas à orquiopexia, e todas apresentavam obstrução
mecânica à descida testicular. Em nosso estudo tivemos portanto: de 10 crianças tra-
tadas, 2 obtiveram resposta completa ao Kryptocur, não necessitando de cirurgia; S ob-
tiveram resposta incompleta, mas que muito favoreceu às condições cirúrgicas.
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1 3 9 . MICROPÊNIS: REVISÃO DE 25 CASOS

Autora»: Marilza Leal Nascimento — Geraldo Miranda Graça Filho — Noboro
Miasaki e Romolo Sandrini Neto.

Departamento de Pediatria — Universidade Federal do Paraná
Rua Cal. Carneiro, 181 — 14.° andar — Dep. de Pediatria — Curitiba — PR

A conduta frente ao micropênis é controvertida. Revisamos nossa casuística para
avaliar o esquema de investigação diagnostica e tratamento. Considerou-se micropênis
quando a medida do pênis flácido (Método de Schonfeld-Beebe) mostrava um compri-
mento abaixo de —2,5 DP da média, sem hipospádia e constituição cromossômica 46, XY.
A casuística consta de 25 pacientes com idades entre 1 dia e 12 anos e 9 meses,
atendidos no Departamento de Pediatria do Hospital de Clínicas da UFPR. Todos os
pacientes já vieram com sexo determinado: 1 feminino e 24 masculinos. O encaminha-
mento foi após o 1.° mês de vida em 84% dos casos, embora em 56% o micropênis
tenha sido detectado ao nascer. Somente 32% dos pacientes foram encaminhados pelo
problema da genitália, os demais por Nanismo Hipofisário (N.H.) — 24% — ou síndro-
mes genéticas (S.G.) — 44% — das quais fazia parte o micropênis. Com os testes da
gonadorrelina, da gonadotrofina coriônica e da testosterona (T) exógena; os pacientes
foram classificados em: Hipogonadismo Hipogonadotrófico — 13 (52%), Hipogonadis-
mo Hipergonadotrófico — 7 (28%) e não determinado ou indiagnosticável — 5 (20%).
Dos pacientes, 21 foram educados como do sexo masculino e 4 do feminino, sendo
fundamental para a escolha do sexo de educação a resposta ao estímulo com T exó-
gena. Os pacientes mantidos .no sexo masculino receberam terapia com T, com exceção
de seis N.H. e S.C. com retardo mental grave; obteve-se melhor resposta à T quanto
menor a idade.

1 4 0 . ALTERAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO SOMÁTICO SEXUAL
NA ANEMIA FALCIFORME

Autores: Maria Margarida dos Santos Britto — Aurístela F. Paes Alves — Judith
Carreiro Pousada e Maria Marcilio Rabelo.

Disciplina de fcndocrinoiogia da UFBa
Av. Euclides da Cunha, 44 — Ap. 1501 — 40.000 — Salvador — Bahia

Associado ao fato da Anemia Falciforme constituir a hemoglobinopatia mais fre-
qüente em nosso meio, tem sido relatadas alterações no desenvolvimento somático e
sexual nos portadores de falcemia. No que se refere aos fatores etiológicos dessas alte-
rações os dados são contraditórios. Para alguns autores o problema é primário da gô-
nada (Abbasi 1970, Jimenez 1966, Olambiwone, 1975), para outros seria secundário a
uma hipofunção hipofisária (Adadevoh, 1968; Pastore, 1969). Mais recentemente Platt e
col. 1984, sugerem a possibilidade de um atraso constitucional. Os autores estudaram
o desenvolvimento somático e sexual em 50 pacientes na faixa etária de 6-20 anos,
sendo 16 com anemia falciforme (SS), 18 com traço falcêmico (AS) comparadas com 16
pacientes controles (AA), em semelhantes condições sócio-econômicas e grupo racial.
Além da avaliação de peso, altura, envergadura, índice SS/SI, idade da menarca; o Eixo
bipotálamo-hipófise-ovário foi estudado através do teste de estimulação com LH-RH.
Os níveis do FSH e LH basais e a resposta máxima ao estímulo com LH-RR não dife-
riram nos 3 grupos estudados, quando comparados por estágio de desenvolvimento.
A idade média da menarca foi significativamente superior nas pacientes SS (15,5 = 1,1
ano) quando comparadas com o grupo controle (13,0 ± 1 , 4 anos). O atraso da idade
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óssea, em relação à idade cronológica, variou de 1 a 5 anos em 10 de 15 pacientes
falcêmicos. As pacientes com. traço falcêmico (AS) não diferiram do grupo controle nos
diversos parâmetros estudados.

Concluímos, com base nesses dados, que o atraso da maturação sexual nas pacientes
falcêmicas é constitucional.

141 VALOR PROGNÓSTICO DOS NÍVEIS DE TESTOSTERONA E ESTRADIOL
NA EVOLUÇÃO DA GINECOMASTIA PUBERAL

Autores: Ladijane Maria Duarte — Júlio A. Diaz— Rosana M. F. Ubonati
Walter Bloise — Berenice B. de Mendonça — Ivo J. P. Amhold
Paulo L Aguirre Costa e Emílio Mattar.

Unidade de Gônadas e Intérsexo — Endócrinologia — HCFMUSP
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar S/N — SP

Dez pacientes portadores de ginecomastia puberal foram estudados quanto à duração
e grau da ginecomastia, níveis de testosterona (T), cstradiol (E2) e a relação T/E2. Estes
pacientes foram divididos em dois grupos: o grupo A, onde não houve regressão da
ginecomastia, e o grupo B, onde houve regressão espontânea da ginecomastia.

Os pacientes do grupo A eram portadores de ginecomastia grau II e III de Tanner
e os do grupo B grau II de Tanner.

Grupo

A

B

n

7

3

teste t-student

Idade
(anos)

15,6±2,7

13,2±0,3

Ginecomastia
(Tanner)

II a III

II

Testosterona
ng/dl

293±117

281± 52

p>0,5

Estradiol
ng/dl

3,4±1,5

5,2±2,3

P>P,9

T
E2

87,6±21

68,3±51,8

P>0,5

A análise estatística não mostrou diferença significante entre as médias de testoste-
rona, estradiol e da relação T/E., entre os dois grupos.

O tempo de duração da ginecomastia variou de 21 a 144 meses no grupo A e de
8 a 22 meses no grupo B.

Concluímos que os níveis de testosterona, estradiol e da relação T/E2 foram irrele-
vantes para prever a evolução da ginecomastia puberal.

O grau da ginecomastia é importante na previsão da evolução já que não houve
regressão das ginecomastias maiores que Tanner II.

142. DI3PLA8IA MAMARIA BENIGNA: TRATAMENTO HORMONAL

Autores: Amanda Musacchio — Edna P. Pinto — Ricardo M. R. Meirelles e
Simios Rptstein. .

IEDE (RJ) e Disciplina de Endócrinologia da PUC/RJ.
Rua Moncorvo Filho n.° 90 — Centro — Rio de Janeiro

Avaliamos a medroxiprogesterona e p citraio de clomífene no tratamento da dis-
plasia mamaria benigna. Diagnosticamos no período de 1976-1980, 1428 casos desta
mastopatia, baseados na biopsia convencial (1143 casos), e biopsia por aspiração com
agulha fina (285 casos). A maior freqüência desta-mastopatia foi observada na 4.a e 5.a
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década (32,6 e 44,5%). O motivo de consulta foi representado pelo binômio dor-f "caroço",
relacionado com o ciclo menstrual, em 84,5% das pacientes. O achado clínico corres-
pondeu em 88,1% à presença de condensação. Nos casos em que realizamos a biopsia
convencional o quadro histológico identificado com maior freqüência foi da fibroesclerose
e adenose+fibroesclerose (40,7 e 33,5). O esquema de tratamento baseou-se inicial-
mente no uso de medroxiprogesterona na dose de 5mg/dia/oral iniciado no 3.° ou 12.°
e mantido até o 25.° dia do ciclo menstrual, em função da época em que manifestava-se
o fenômeno doloroso. Obtivemos supressão imediata da dor em 98,0% dos casos. O
cijtrato de clomifene na dose de 25mg/dia/oral do 3.° ao 25.° dia do ciclo foi utilizado
nos casos em que não houve resposta favorável após 4 ciclos de uso da medroxipro-
gesterona. O uso prolongado dos dois, 24 a 36 ciclos, determinou a involução da con-
densação.

Efeitos colaterais: não foram observados com a medroxiprogesterona; em apenas
1% dos casos o citrato de clomifene exigiu sua supressão em função de efeitos adversos.

143 CARCINOMA DA CORTEX ADRENAL (CaSR): ANALISE DAS PROVAS
DIAGNOSTICAS EM 14 CASOS

Autoras: Bernardo Ubarman — Domingos Augusto Mafsrbi — Antonio Carlos
Kairalla — Paulo Sergio Maiudni — José Machado da Amorim
Moura Jr. a Rsniaa Dias Oda.

Serviço de Endocrinologia do Hospital Brigadeiro — INAMPS — São Paulo
Av. Brigadeiro Luis Antonio, 2651 — 6.° andar — 01401 — São Paulo — SP

Foram analisados o perfil hormonal e os exames radiológicos realizados nos pa-
cientes com CaSR funcionante admitidos nos últimos 9 anos em nosso serviço (n = 14):
4 masculinos e 10 femininos, 8 crianças (10m-13a) (Cr) e 6 adultos (19-50a) (Ad). A
síndrome clínica foi de virilismo em 6 (todos Cr), Cushing em 3, hirsutismo em 2 e
mista em 3 (2 Cushing + virilismo e 1 Cushing = hipermineralo); o tumor foi palpável
em 7 dos pacientes. O Raio-X simples do abdome mostrou a lesão em casos, nos 11
em que foi feito (5/11); a urografia excretora em 9/11; a tomografia computadorizada
(TC) em 9/9; a angiografia em 6/6; o ultrasom em 2/2; e a politomo+ retropneumo-
peritoneo em 2/2. Os 17-KS urinários (mg/24h) estavam elevados em 13/13 casos, in-
dependentemente da síndrome clínica (6,4-115 nas Cr e 22,5-188 nos Ad). Dos 8 pa-
cientes sem sinais clínicos de Cushing, 6/6 avaliados laboratorialmente quanto a hiper-
cortisolismo apresentaram ao menos uma das seguintes anormalidades: 17-OH urinários
elevados (23-70 mg/24h — 4 casos); F elevado (35 ng/dl — 1 caso); 17-OH ou F
normais, mas não supressíveis (2 casos). Da mesma forma, o hípermineralocorticismo la-
boratorial acompanhou-se raramente da síndrome clínica completa correspondente: de
6 casos estudados quanto a este aspecto, 1 tinha hipertensão (HA) -+- hipocalemia, 3 so-
mente HA, e 2 eram normotensos e normocalêmicos; neste grupo, 5 pacientes tinham
aumento da aldosterona (23-53 ng/dl, deitados, dieta geral) e 1 da Desoxicorticosterona
(5,0 ng/ml). O composto S foi elevado em 4/8 casos (18-48 ng/ml); o E2 em 6/9
(31,4-152 pg/ml) (sem feminização clínica nos 4 casos em que esta poderia ser detectada);
a Testo (ng/dl) em 8/12 (70-540 em 5 Cr e 160-385 em 3 mulheres); a A4~A (ng/ml)
em 7/10 (3,4-10,3 em 4 Cr e 9,2-10,3 em 3 Ad); a DHEA (ng/ml) em 5/8 (3,7-28 em
5 Cr); e o DHEA/S (ng/ml) em 8/10 (6500-33.000 em 5 Cr e 4500-22.600 em 3 Ad).

Em conclusão, os recursos radiológicos e laboratoriais com maior grau de positividade
para o diagnóstico desta patologia na maioria dos pacientes desta casuística foram, respec-
tivamente, a TC e a angiografia, e os 17-KS urinários e o DHEA/S. Além disso, observou-se
discordância apreciável entre a existência de hípercortisolismo, hípermineralocorticismo,
ou hipereitrogenismo laboratoriais e a presença das correspondentes síndromes clínicas.
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144. CARACTERÍSTICAS CLINICAS E LABORATORIAIS DE PACIENTES
COM DOENÇA DE ADOISON (DA)

Autores: Mirela d* A. Schn«id«r — Heltna Schmid • Jorg* Luiz Qrow.

Serviço de Endocrinologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA)
Rua Ramiro Barcelos, 2350 — Porto Alegre — RS

São revisados 13 pacientes (pac.) com idade de 19 a 74 anos: 9 homens (H) e 4
mulheres (M) com DA cujo diagnóstico foi realizado no HCPA, no período de 11/75 a
11/83. O diagnóstico foi confirmado pela falta de resposta ao ACTH longo (11 pac.) ou
ao ACTH curto com nítida hiperpigmentação muco cutânea (2 pac). Quanto à possível
etiologia foram considerados: A) Indeterminação: sem calcificação adrenal e sem história
de tuberculose (TBC) e Rx Tórax (RxT) normal (6 H, 2 M); B) TBC: RxT compatível (1 H,
2 M); C) Blastomicose: presença de paracoccidioides no pulmão (1 H) ou RxT típico e
resposta ao tratamento (1 H). O início de doença foi insidioso em todos os casos. As
manifestações clínicas ocorreram com a freqüência descrita na literatura. No grupo A
um pac. apresentava diabete mefito tipo I e hipotireoidismo (1 H) e outro (1 M) insu-
ficiência ovariana primária. Em 7 nos quais foram pesquisados anticorpos antimicrosso-
miais da tireóide (AAM) e anticorpos antitireoglobulina (AAT) os resultados foram ne-
gativos. As médias do cortisol (C) sérico e 17 hidroxiesteróides urinários foram respec-
tivamente de 54,1% e 27% abaixo do limite inferior da normalidade, sendo que para
o C em nenhum dos pac. este limite foi atingido. A média do aumento do C após a
injeção de 250ug de cortrosina aquosa foi insignificante: aos 30min. 5,4% e aos 60min.
5,3%. Apesar do número limitado de pac. verificamos: a) a maioria dos pac. do grupo
A não podem ser definitivamente enquadrados na etiologia autoimune; b) na nossa
casuística a dosagem basal do cortisol por RIE às 8:00 h foi útil para o diagnóstico.
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DIA 30 DE OUTUBRO — Terça-feira

PLENÁRIO C — 14:00 às 16:00 horas

Assunto: DIABETE

145 ESTUDO DA SECREÇÃO DA CÉLULA ALFA EM DIABÉTICOS SUBMETIDOS
A INFUSÃO DE ARGININA E DE ARGININA E TOLBUTAMIDA

Autoras; Rosa Ferreira dos Santos — Dalva Marreiro Rocha —
Armando de Aguiar Pupo e Emílio Mattar.

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP
Av. Dr. Arnaldo, 455 - São Paulo

Com o objetivo de verificar se o incremento provocado pela tolbutamida na se-
creção endógena de insulina no diabetes levaria à diminuição da hipersecreção de glu-
cagon encontrada nessa doença, estudamos 4 grupos de pacientes submetendo-os a 2
provas: INFUSÃO DE ARGININA (500 mg/kg de peso por 40 minutos, colheitas de sangue
venoso de 10 em 10 minutos desde 20 minutos antes até 50 minutos após o término
da infusão) e INFUSÃO DE ARGININA + TOLBUTAMIDA (igual à prova anterior, acres-
cendo-se injeção rápida de tolbutamida no tempo 0, isto é, no início da infusãu de
arginina).

Os quatro grupos compostos por pacientes de ambos os sexos, recebendo como
tratamento insulina os diabéticos tipo I e clorpropamida os diabéticos tipo II, foram:
DMPN-diabéticos tipo II, peso normal (n = 6); DUO— diabéticos tipo II, obesos (n = 6);
Dl — diabéticos tipo I (n = 8) e N — normais (n = 7).

Para as comparações estatísticas dos valores de glucagon e insulina consideramos
as médias dos incrementos acima do nível basal em cada ponto da curva de secreção
hormonal (A m).

Observamos que os DIIPN e os Dl exigiram hipersecreção de glucagon (A150,3±
30,1 pg/ml e 175 ±57,6 pg/ml) e DUO glucagonemias semelhantes a N (A 93,3 ±13,2
pg/ml e 133,1 ±34,6 pg/ml) quando da infusão de arginina.

Quando se infundiu arginina e tolbutamina houve aumento da secreção de insu-
lina dos DIIPN (A 22,2 ± 6,4 nU/ml x A 19,8 ± 5,2 nU/ml) e concomitante diminuição
das glucagonemias (A 127,5 ±49,6 pg/ml). Já nos DUO embora tenha havido aumento
da secreção de insulina (A 50,7 ± 6 , 5 nU/ml x A 37,3 ± 11 nU/ml) não houve alteração
significante do glucagon (A 91,2 ±11 ,7 pg/ml).

Como conclusão, a tolbutamina em diabéticos tipo II de peso normal deprimiu a
secreção de glucagon estimulada pela arginina, provavelmente devido ao aumento da
insulina endógena provocado pela sulfoniluréia.

146 ESTUDO DA SECREÇÃO DE PEPTÍDEO-C (PEP-C) E INSULINA (I) NA
CIRCULAÇÃO PERIFÉRICA (CP) E NO SISTEMA VENOSO PORTAL (SVP)
EM PACIENTES PORTADORES DE INSULOMAS

Autores: Gilberto Regis Alves das Neves — Bernardo Léo Wajchenberg —
Bem&rdo Uberman — Sergio Mies — Márcia Nery e Jayme Goldman.

Serviço de Endocrinologia - Hospital Brigadeiro - INAMPS - São Paulo e
Serviço de Diabetes e Adrenal do Hospital das Clínicas da FMUSP - 8.° andar
Hospital das Clínicas da FMUSP - Caixa Postal 8091 - São Paulo

Há poucos dados na literatura da determinação de (PEP-C) no SVP em pacientes
com insulomas. Estudamos 3 mulheres (idade = 23-33 anos) com quadro clínico e
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laboratorial de hipoglicemia e portadores de insulomas com confirmação cirúrgica: 2 com
tumor único e 1 com 10 insulomas cm região corpo-caudal. As glicemias de jejum
variavam de 21-69 mg/dl e correspondiam a (I) de 11-70,3 nU/ml.

O diagnóstico pré-cirúrgico de localização dos tumores, negativo através de ultras-
sonografia, tomografia computadorizada e angiografia portal, foi efetuado pela veno-
grafia portal percutânea-transhepática (VPPTH), com determinação de (I) e (PEP-C) em di-
versos pontos do SVP pelo RIE — 9 a 25 amostras de sangue nas veias porta, esplênica
e mesentérica superior -Vsimukaneamente às colheitas na CP.

Os valores de (PEP-C) e (I) determinados no SVP justa tumoral e CP foram: SVP:
(PEP-Q = 3,2-11 ng/ml e (I) = 140-643 uU/ml e CP: (PEP-C) = 1,713,5 ng/ml e
(I) = 12-43 uU/ml.

A relação molar (PEP-C) / (I) variou de 0,77-1,35 no SVP nas regiões correspondentes
aos tumores, em contraste à da CP, onde variou de 4,2-13,6. A relação molar nas re-
giões pancreáticas não relacionadas às áreas tumorais variou de 2,9-8,3.

As relações molares (PEP-C) / (I) no SVP justa tumoral e na CP são expressas pelas
equações: y, = 0,48 + 0,74 \ t r = 0,93 p < 0,001 e y2 = 0,45 + 2,59 x2 r = 0,66
p < 0,005 [x — (I); y = (PEP-C)], respectivamente, com diferença significativa entre

Conclusões: A) (PEP-C) pode ser utilizado para a localização pancreática dos insu-
iomas

B) A relação molar (PEP-C) / (I) nas regiões pancreáticas não relacio-
nadas às áreas tumorais foi semelhante à da CP, superindo inatividade secretória das
células beta do tecido pancreático não tumoral.

1 4 7 . EFEITO DOS CATABÓLITOS PERITUBULARES RENAIS DA
INSULINA SOBRE SUA SECREÇAO PANCREÁTICA

Autores: Aristóteles Renato Alvarenga — Eliane Beraldi Ribeiro —
Ewaldo Mario Kuhlmann Russo — Sérgio Reynaldo Stella e
Daniel Sigulem.

Disciplina de Nefrologia — Escola Paulista de Medicina
Rua Botucatu, 740 - CEP 04023 São Paulo (SP)

A acumulação renal de insulina ocorre tanto por via luminal quanto pelo lado peri-
tubular. A insulina filtrada é reabsorvida, completamente catabolizada, e seus produtos são
liberados para a circulação sistêmica. Existem evidências de que a hidrólise peritubular
da insulina seja parcial, resultando peptídeos complexos de peso molecular próximo ao
da insulina. No entanto, o papel fisiológico desse catabolismo parcial no lado contra-
luminal é desconhecido. Neste estudo o efeito dos catabólitos peritubulares renais da
insulina foi investigado em ratos. Os catabólitos foram obtidos através da perfusão
isolada e artificial de rins não filtrantes de ratos com insulina fria. O perfusato com
catabólitos (grupo experimental n = 10) e o perfusato isento de catabólitos (grupo con-
trole n = 9) foram injetados I.V. em ratos acordados. Nessas condições a glicemia (mg/dl)
e a insulinemia (pU/ml) foram medidas antes e após 2,5, 15 e 30 minutos da injeção.
Os resultados (X±iP) foram:

GRUPO CONTROLE GRUPO EXPERIMENTAL

TEMPO GLICOSE INSULINA GLUCOSE INSULINA

0 72 ± 6 25 ± 3 80 ± 3 27 ± 4
2,5 286 ± 8 180 ±19 *311±6 *128±19
15 160 ± 8 87 ±13 163 ± 7 51 ± 11
30 101 ± 6 17 ± 2 106 ± 4 15 ± 2
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Observamos um significante aumento da glicemia (*p < 0,05) acompanhado de uma
queda da insulinemia (p < 0,05) aos 2,5 minutos após a administração dos catabólitos.
Os resultados sugerem que os catabólitos da insulina liberados pelo lado paritubular
do rim podem desempenhar um papel inibitório sobre a secreção pancreática deste
hormônio.

148. SUPRESSÃO DA LIBERAÇÃO DE INSULINA PELO DIAZÕXIDO NO DIAGNÓSTICO
E TERAPÊUTICA DAS HIPOGLICEMIAS INSULINO INDUZIDAS

Autoras: Luiz Roberto Salgado — Bernardo Líberman — Getulio T. Hashimoto —
Mareia Nery — Jayme Goldman — Marise Lazaretti e Cibele Palola.

Serviço de Endocrinologia do Hospital Brigadeiro — INAMPS - São Paulo - SP
Av. Brigadeiro Luís Antonio, 2651 - 6.° andar - J. Paulista

Em pacientes portadores de insuloma a supressão da liberação de insulina não é total
em condições de hipoglicemia mesmo após 3 dias de jejum. A utilização de uma droga
capaz de bloquear diretamente a secreção de insulina tem a vantagem de poder ser
utilizada tanto no diagnóstico como na terapêutica das hipoglicemias insulino indu-
zidas. No presente trabalho estudamos o efeito da administração aguda de DIAZÔXIDO,
derivado benzotiadiazinico do grupo dos tiazidicos sem ação natriurética, em 8 pacientes
portadores de insuloma comprovados cirurgicamente. A idade dos pacientes variou de
22 a 68 anos sendo 2 homens e 6 mulheres. \ referida droga foi administrada sob
infusão na dose de 20 mg/min por 30 min após uma noite de jejum. Na ocasião foram
determinadas as concentrações de glicose (G mg/dl), insulina (I mcU/ml), hormônio de
crescimento (hCH ng/ml) e cortisol (F mcg/dl) antes (-30, -15 e 0), durante (5, 10,
20 e 30min) e após (45, 60, 75, 90, 120 e 180 min) a infusão. A pressão arterial (PA)
e o pulso (P) também foram monitorizados. A média de C antes da infusão foi de
39,6 ±14,8 para 107,7 ± 46,9 no final tendo subido significativamente (p < 0,05) já a
partir do tempo 30. A média de I antes foi de 48,1 ±41,9 para 11,5 ±7,1 no tempo
75 tendo caído significativamente (p < 0,05) já a partir do tempo 5. A média de hCH
antes foi de 2,7 ±2,7 para 1,6 ±1,4 no tempo 90 a partir do qual houve diferença
significante estatisticamente (p < 0,05). Não houve variação significativa dos níveis de
F durante a infusão. A queda de PA foi significativa (p < 0,05) a partir; do tempo 20, e
o aumento do P foi significativo (p < 0,02) a partir do tempo 10. Os resultados mostram
que o DIAZÔXIDO é droga eficaz no bloqueio de liberação de insulina tendo efeito
hiperglicemiante independente da elevação dos níveis de F e hCH. Sua importância
terapêutica foi avaliada em 2 pacientes que não foram submetidas à cirurgia por recusa
ou por complicações cardio-circulatórias. Nessas pacientes o DIAZÔXIDO foi adminis-
trado por via oral na dose de 100 a 200 mg por dia em 4 tomadas. Observou-se queda
significativa dos níveis de I com concomitante elevação da glicemia.
CONCLUSÃO: O DlAZÓXnO MOSTROU SER DROGA EFICAZ E ESPECIFICA NO BLO-

QUEIO DA LIBERAÇÃO DE INSULINA, PODENDO SER UTILIZADA NO
DIAGNÓSTICO BEM COMO NA TERAPÊUTICA DAS HIPOGLICEMIAS INSU-
LINO INDUZIDAS.

149. RECEPTORES DE INSULINA EM ERITRÓCITOS DE
HOMENS E MULHERES NORMAIS

Autores: Ney Dilson Magalhães Barreto — Leila Maria Batista Araújo —
Maria Adelaide Albergaria Pereira — Armando de Aguiar Pupo —
Mileni Joseflna Maria Ursieh — Rosa Tsunechiro Fukui — Margaret
Izumi Yamaguchi e Emílio Mattar.

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
Av. Dr. Arnaldo, 455 - 3.° Andar - Laboratório Carboidratos e Radioimunoensaíos
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A avaliação dos receptores de insulina em eritrócitos trouxe importante contribuição
no estudo do metabolismo dos carboidratos.

Apresentamos a padronização dos valores normais para homens e mulheres dos
receptores de insulina em eritrócitos (segundo Gambhir e cols.) em nosso meio.

Estudamos 38 indivíduos normais, sendo 16 do sexo masculino e 22 do sexo femi-
nino, com idades de 31.2 ± 7 . 1 anos e 35.8 ±12.2 anos respectivamente, com per-
centual de peso ideal de 103.1 ± 8 . 7 e 103.3±10.9 (Critério do Nationaf Diabetes Data
Group).

As ligações máximas obtidas foram de 9.8 ±2.0% nos homens e 9.0 ± 1 . 7 % nas
mulheres, cuja diferença não foi significativa ao nível de 5%. Entretanto, o número de
receptores 55 ±12 e 44 ±17, respectivamente, foram significativamente maiores nos
indivíduos do sexo masculino (p<0.05). As constantes de alta afinidade (Ke) foram
de 3.64 ±0.99x0.99 ±1O8M-1 nos indivíduos do sexo masculino e 4.29 ± 1.58x108fvH,
no sexo feminino, não foram diferentes entre si. As constantes de baixa afinidade (Kf)
íoram de 1.50 ±0.24 e 1.41 ± 0.11 x108M1 , respectivamente, também não diferiram
entre si. A relação Kf/Ke no sexo masculino não foi diferente da obtida no sexo femi-
nino.

Concluímos que a avaliação dos receptores de insulina dos indivíduos do sexo
masculino mostrou aumento do número de receptores em relação aos indivíduos do
sexo feminino, sem alteração da ligação máxima e das constantes de afinidade. Este
dado deve ser levado em conta na interpretação dos estudos dos receptores de insulina
em eritrócitos.

150 RECEPTORES DE INSULINA EM ERITRÓCITOS
DURANTE O CICLO MENSTRUAL

Autores: Ney Dilson Magalhães Barreto — Armando de Aguiar Pupo —
Mileni Josefina Maria Ursich — Rosa Tsunechiro Fukui — Margaret
Izumi Yamaguchi e Emílio Mattar.

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
Av. Dr. Arnaldo, 455 - 3.° Andar - Laboratório Carboidratos e Radioimunoensaios

A literatura tem mostrado resultados contraditórios na determinação dos receptores
de insulina durante o ciclo menstrual de mulheres normais. Há autores para os quais
na fase lútea há um aumento de ligação por aumento do número de receptores ou
por maior afinidade. Para outros, na fase lútea aumenta o número de receptores e reduz
a afinidade, sem que se altere a ligação.

Estudamos um grupo de 6 mulheres normais, são obesas, com idade de 28,5 ± 5,7
anos, na faso folicular (propf cífiona < 1 mg/ml) e lútea (progesterona 10,8 ± 2,5 ng/ml)
do mesmo rido mensii-ii.nl. Nrsto pmpo de mulheres determinamos glicemias, insuline-
mias e rocorlores fio in-uilnz cm cri'rocitos. Comparando-se os valores de glicemia na
1.a íar;r (7 : ,, . T I ; / - ' ) o. na 2.a .Co (f>7,:> ± 16,4 mg/dl) não foram significativamente
diferentes (p < 0,0:>). A romparaçãi de insuiinemia na 1.a fase (14 ± 3,6 nU/ml) e na
2.a fase (107 ±4,1 M-U/ml) também não diferiram para p < 0,05.

Para o nível de sif^nificância de 5% não encontramos diferença respectivamente entre
a fase foücular e a fase lútea nos seguintes parâmetros: Ligação máxima (8,1 ± 1,4% e
8,7 ± 1,37o), Capacidade de Ligação (245 ± 77,1 e 242,8 ±111,2 x 10-12M), número de
receptores por eritrócito (43 ±13 e 42 ± 10), constante de alta afinidade (3,86 ± 0,91 x
108M-1 e 4,14 ±0,94 10SJvW), e de baixa afinidade (1,43 ±0,07 x 1O»M-1 e 1,42 ± 0,07
x 108M-1) nem, por último, na Relação Kf/Ke (0,39 ± 0,1 e 0,36 ± 0,09). Os resultados
sugerem que entre a fase folicular e lútea não há difeienças de ligação, de número,
nem de afinidade dos receptores de insulina em eritrócitos.
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1 5 1 . RECEPTORES DE INSULINA EM ERITRÓCITOS DE
DIABÉTICOS TIPO II OBESOS E NAO OBESOS

Autores: Leila Maria Batista Araújo — Armando de Aguiar Pupo —
Mileni Josefina Maria Ursich — Rosa Tsunechiro Fukui —
Margaret Yamaguchi e Emílio Mattar.

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
Av. Dr. Arnaldo, 455 - 3.° andar - São Paulo

Estudaram-se 23 diabéticos tipo II, com idades de 39 a 60 anos, de ambos os
sexos, divididos em: grupo I (Cl), não obesos (n=^8) e grupo II (Cll), obesos (n = 15),
com porcentagem de peso ideal de 113,4 ±5,7 e 136,1 ±9,5 respectivamente.

As áreas das curvas glicêmicas (Cl: 57.575 ±8.054 mg% e Cll: 61.822 ± 11.722
mg%) e insulinêmicas (Cl: 5.405 ±2.661 mill e Cl l : 5.120 ±3.819 mUI) no Teste
de Tolerância à Glicose oral (75 g de glicose) foram semelhantes.

A avaliação dos receptores de insulina em eritrócitos não mostrou diferença signi-
ficativa (p>0,05) entre os grupos quanto à ligação máxima (Cl: 11,6% ±3,4 e Cll:
10,1% ±2,5), n.° de receptores (Cl: 60 ±13 e Cll: 50 ±18), constante de alta afini-
dade (Cl: 3,70 ±1,56 e Cll: 3,72 ± 1,04 x 10-»M) e de baixa afinidade (Cl: 1,49 ±0,17
e Cll; 1,39 ±0,14 x 10-8M), nem quando comparado o Cl ou o Cll a 12 indivíduos
normais. Não houve correlação entre ligação máxima ou n.° de receptores com o nível
de glicemia ou insulinemia.

A sensibilidade à insulina exógena no Teste de Tolerância à Insulina (ITTIV, 0,1 U/kg
de insulina simples) nos grupos I (K, : 1,47 ±0,64, n = 4) e II (K, : 2,18 ±1,03, n = 8)
também foi similar (p > 0,05).

Os dados sugerem que em diabéticos tipo II com tolerância à glicose e secreçâo
de insulina similares, a obesidade não modifica as características dos receptores de insu-
lina em eritrócilos, nem a sensibilidade à insulina exógena avaliada pelo ITTIV. Serão
discutidas hipóteses para explicar estes achados.

152 O RECEPTOR INSULÍNICO E O EFEITO DE UMA SULFONILURÉIA —
CLORPROPAMIDA EM DIABÉTICOS DO TIPO II

Autores: Walid El-Andere — Antonio C. Lerário e Lernardo Léo Wafchenberg.

Unidade de Diabetes e Adrenal - Hospital das Clínicas da FMUSP
Unidade de Diabetes e Adrenal - Hospital das Clínicas - São Paulo - Brasil

10 pacientes diabéticos tipo II, do sexo masculino, não obesos, com idade variando
de 30 a 56 anos, nunca tratados com insulina e sem medicação pelo menos há 2
meses, 1oram estudados antes, 14 e 90 dias após o uso de clorpropamida (250 mg/dia).
Em todos eles foi realizada a prova de tolerância à glicose oral (100g) com medida
da glicemia e insulina plasmáticas e avaliação dos receptores insulínicos nas hemácias.
Metade dos diabéticos apresentavam glicemias de jejum (CJ) maiores do que 250 mg/dl
(383 ±67 mg/dl) e metade com valores menores do que 250 mg/dl (171 ±40 mg/dl).
Os pacientes com CJ > 250 mg/dl ostraram uma resposta insulínica bastante reduzida
à sobrecarga de glicose, com redução do n.° de receptores por hemácia (53,2 ± 8 . 6
recep./cel. — normal: 73,6 ±9,8) e aumento da afinidade do receptor não ocupado
— Ke — (3,5 ±0,8 1O»M-1 normal: 1,89 ±0,4 108M-1). O tratamento com clorpropa-
mida levou a uma queda progressiva da glicemia basal a 202 ± 37 mg/dl no 90° dia
acompanhada de uma paralela elevação do n.° de receptores que chegou a 91,5 ± 6,4
recep./cel. com a queda progressiva do Ke, sem alterações significativas da insulinemia
basal. Nos pacientes com CJ >250 mg/dl se observou a normalização da CJ com
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melhora da tolerância à glicose sem alterações significativas na secreção insulínica,
ainda que maior do que nos diabéticos do grupo anterior. O número de receptores
nas hemácias que era elevado (91,7 ± 7,5 recept./cel.) sem alterações da afinidade, quando
comparada ao normal, passou para 75.7 ± 5 . 9 recep./cel. com a terapêutica oral (90.°
dia).

Os resultados obtidos mostraram a heterogeneidade dos diabéticos tipo II no que
diz respeito à secreção insular e à interação da insulina com os seus receptores nas
hemácias, havendo uma relação inversa entre o nível da hiperglicemia (índice de "resis-
tência" pós-receptor) e o número de receptores/célula, correlação que se perde com a
terapêutica com a clorpropamida.

153 MECANISMO DE AÇÃO DA GLIBENCLAMIDA NA HOMEOSTASE GLICÊMICA
DE DIABÉTICOS TIPO II: ESTUDO DA SECREÇÃO DE INSULINA E DOS
RECEPTORES EM ERITRÓCITOS

Autores: Leila Maria Batista Araújo — Mileni Josefina Maria Ursich —
Armando de Aguiar Pupo — Rosa Tsunechiro Fukui —
Margaret Yamaguchi e Emílio Mattar.

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
Av. Dr. Arnaldo, 455 - 3.° andar - São Paulo

Estudaram-se 18 diabéticos tipo II, com idades de 39 a 60 anos, de ambos os sexos,
divididos em: grupo I (n = 11), tratado com glibenclamida e grupo II (n = 7), tratados
com insulina, a curto (10 dias) e a longo (6 meses) praz . Visamos esclarecer o meca-
nismo de ação da droga no tocante à sua ação periférica.

Antes do tratamento era semelhante o Tes:? de Tolerância à Glicose Oral (TTCO, 75g
de glicose) dos grupos I e II. Após glibenclamiJa ou insulina por 10 dias ou 6 meses
houve nítida diminuição dos níveis glicêmicos no Teste de Dieta (TD) dos grupos I (n = 5)
e II (n = 6) também não diferindo entre si, isto é, eonseguindo-se grau semelhante de
controle com ambas as medicações.

Com glibenclamida a curto e a longo prazo houve diminuição acentuada das glice-
mias (32,5% e 36,1%, respectivamente), com tendência a aumento da secreção de insu-
lina no TTCO (52,5%) e TD (37,6%) após 10 dias e aumento significativo no TTCO
(78,6%) após 6 meses (p<0,05).

Não se observou alteração da ligação máxima, do número e das constantes de alta
e baixa afinidade dos receptores de insulina em eritrócitos após glibenclamida ou insu-
lina a curto ou a longo prazo. Também não se observou maior sensibilidade à insulina
exógena no Teste de Tolerância à Insulina (ITTIV; 0,1 U/kg de insulina; grupo I, n = 4
e grupo II, n = 6) após o tratamento.

Concluímos que o efeito hipoglicemiante da glibenclamida seja devido à melhora
da secreção de insulina, não sendo necessário invocar mecanismo de ação extrapan-
creática dessa droga.

154 . COMPARAÇÃO DO TESTE DE TOLERÂNCIA A GLICOSE ORAL (GTTO) DE 75 g
COM O MÉTODO CONVENCIONAL DE 100 g, EM INDIVÍDUOS NORMAIS

Autores: Fernando Prestes Cesar — Lúcia Yuquico Ohnuma — Ana Tereza M. G.
Santomauro — Maria Ines C. H. Silva e Bernardo Léo Wajchenberg.

Unidade de Diabetes e Adrenal - Hospital das Clínicas da FMUSP
Unidade de Diabetes e Adrenal - Hospital das Clínicas - São Paulo - Brasil
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Com a finalidade de padronizar, em nosso meio, os valores do GTTO com 75 g
em adultos normais, as curvas de glicose e insulina plasmática foram comparadas com
as obtidas após a ingestão de 100g de glicose. Um grupo de 25 indivíduos normais,
sem história familiar de diabetes foi selecionado para o nosso estudo. No mesmo indi-
víduo realizamos o GTTO com 75 g e com 100 g, de maneira randomizada, com inter-
valos de 4 a 7 dias entre os testes, após uma dieta preparatória de 3 dias, de 300 g
ou mais de carbohidratos. Após um jejum de 12 horas, os indivíduos ingeriam a gli-
cose em solução aquosa a 25%, durante 10 minutos. As amostras de sangue eram co-
lhidas nos tempos —30 e 0 (basal) e 30, 60, 90, 120 e 180 min:1— os níveis de glicose
plasmática foram sempre mais elevados em todos os tempos com a dose de 100fg de
glicose, porém, significativamente maior no tempo 120 min (glicemia — média ± SD —
com 75 g = 95 ±19,35 mg/dl vs 100 g = 105 ±19,22 mg/dl); 2 — os níveis de insu-
lina, com a dose de 100 g, foram maiores em todos os tempos, porém significativamente
maior aos 60 min (IRI — média ± SD — com 75 g = 99 ± 38,22 nU/ml vs, 100 g =
120 ±50,78 nU/ml) e 120 min (IRI — média ± SD — com 75 g = 61 ±28,98 fiU/ml
e com 100 g = 78 ± 37,41 ftU/ml). A comparação da relação entre A IRI/A G durante
os primeiros 60 min não mostrou diferença significativa entre os dois grupos.

A ingestão de 100 g determina valores mais elevados de glicose e insulina do que
a prova com 75 g, embora os valores da glicemia (95% de intervalo» de confiança
amostrai) para as duas sobrecargas estejam dentro dos limites preconizados pelo National
Diabetes Data Group (1979), exceto para o valor de 2 horas na prova com 100 g
(média ± SD. t ^ = 144 mg/dl).
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PLENÁRIO D — 14:00 às 16:00 horas

Assunto: HIPOTALAMO

1 5 5 . ESTUDO DO COMPORTAMENTO METABÓLICO DOS TECIDOS
PERIFÉRICOS NA ACROMEGALIA

Autores: Milton C. Foss — Walkyria de P. Pimenta — Mário J. A. Saad
Glória M. G. F. Paccola — Carlos E. Piccinato — Ana Mareia C. Santos
Ayrton C. Moreira — Nassim lazigi e José M. T. Veríssimo.

Dep. de Clínica Médica — Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto — USP
Av. Bandeirantes s/n.° — Ribeirão Preto — SP

Intolerância à glicose e diabetes meilitus têm sido freqüentemente demonstrados em
pacientes portadores de acromegalia. Alterações no número de receptores associadas ou
não à modificação de afinidade, bem como a evidenciação de defeitos pós-receptor têm
sido correlacionadas à resistência à insulina observada nesta situação patológica. Com o
objetivo de caracterizar o comportamento metabólico dos tecidos periféricos metaboli-
camente ativos de pacientes acromegálicos, em condições basais (estado pós-absorptivo)
e durante estímulo com 75g de glicose, foram estudados 04 indivíduos com a doença
em atividade, pela manhã, em jejum de 12 a 14 horas. Através de catéteres na artéria
braquial e numa veia profunda do antebraço foram colhidas amostras arteriais (A) e
venosas (V) de sangue (0, 30, 60, 120 e 180 minutos) para determinação de glicose,
ácidos graxos livres (ACL), COj , O .̂ e insulina. As diferenças A-V associadas às medidas
de fluxo sangüíneo (pletismografia de capacitância) permitiram quantificar os fluxos me-
tabólicos. A calorimetria indireta foi utilizada para estimar a atividade oxidativa dos
tecidos do antebraço.

Os níveis plasmáticos de glicose e insulina se mostraram elevados nestes pacientes,
antes e após a ingestão de 75g de glicose. A captação periférica de glicose (0,10 ± 0,04;
0,41 ± 0,03; 0,71 ±0 ,25 ; 0,34 ± 0,29 e 0,21 ± 0 07 mg/100 ml de antebraço/min.) foi
semelhante ao observado em indivíduos normais, com uma captação total nas 3 horas
de estudo, de 39% da dose ingerida. Entretanto, a quantidade de glicose oxidada foi
menor no grupo acromegálico (15 ± 4 mg/100 ml antebraço/3 hs), possibilitando que
uma maior quantidade desse monossacarídeo fosse armazenada nos tecidos periféricos.
Os níveis plasmáticos de ACL arteriais e venosos se mantiveram em níveis mais elevados
que os dos indivíduos normais durante todo o tempo de estudo, enquanto a oxidação
de lipídeos foi semelhante à observada no grupo controle.

156 DIABETES MELLITUS (DM) NA ACROMEGALIA: INCIDÊNCIA E FATORES
DE RISCO EM 57 PACIENTES

Autores: Mauro A. Czepielewskí — Julio Z. Abucham-Filho — Ana Maria J.
Lengyel — Cláudio E. Kater e Antonio Roberto Chacra.

Disciplina de Endocrinologia — Dep. Medicina — Escola Paulista de Medicina
Rua Botucatu, 740 — Caixaá Postal 20266 — CEP 04034 — São Paulo — SP

A presença de DM associado à acromegalia é um achado freqüente, podendo
acometer entre 25 a 60% dos pacientes, de acordo com a literatura. Vários mecanismos
têm sido propostos para explicar a elevada freqüência deste distúrbio, sem que se

— 165



k

tenha estabelecido definitivamente até o momento quais os fatores principais envolvidos
na gênese do DM na acromegalia. No sentido de esclarecer a importância de alguns
destes fatores, foram estudados no presente trabalho 57 pacientes acromegálicos (40 sem
tratamento e 17 tratados) em atividade (níveis de hormônio de crescimento > 20 piUI/ml
e ausência de supressibilidade à glicose) nos quais se analisaram a incidência de DM
e sua correlação com idade, sexo, duração do hipersomatotropismo, históna familiar de
DM, índice de massa (peso/altura2) e níveis de hormônio de crescimento (GH) dosados
por RIE. Foram considerados diabéticos os pacientes que apresentaram glicemia de jejum
maior que 125 mg% ou teste oral de tolerância à glicose (TOTC) alterado, segundo os
critérios de Fajans e Conn. Nos 57 pacientes estudados, 17 apresentaram DM manifesto
e 6 TOTC alterado (incidência de DM = 23/57 = 4 6 % ) . Não foi observada correlação
entre presença de DM, idade, sexo, duração do hipersomatotropismo e grau de obe-
sidade presente (índice de massa). Em relação à história familiar, encontramos uma
correlação positiva nos pacientes diabéticos.

História familiar de DM:

ACRO/com DM

ACRO/sem DM

TOTAL

PRESENTE

7

0

7

AUSENTE

12

19

31

TOTAL

19

19

38

(p < 0,05 — Teste exato de Fisher).

Observou-se também que os níveis de CH dos pacientes diabéticos foram mais
elevados (com DM 7 = 433; sem DM "X = 205 t iUI/ml). A análise da freqüência de
DM e níveis de CH mostrou uma maior incidência de DM em pacientes com CH > 50
nUI/ml ( G H > 5 0 | i U I / m l : 13/24; GH < 50 i iU I /ml : 3/13; p < 0,05). Nossos dados su-
gerem que a presença de DM na acromegalia está associada à ação diabetogênica do
CH bem como a um componente genético predisponente.

- 1 5 7 . ACROMEGALIA: PROBLEMAS DIAGNÓSTICOS E TERAPÊUTICOS

Autores: Rogério Friedman — Tânia Wefoer Furlanetto e Jorge Luiz Grots.

Serviço de Endocrinologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Ramiro Barcelos, 2350 — Porto Alegre — RS

Doença de lenta evolução, a acromegalia não traz no diagnóstico sindrômico a
maior dificuldade. Os maiores problemas correm por conta da avaliação da atividade
da doença e das deficiências hormonais geradas pelo crescimento tumoral. As técnicas
terapêuticas têm resultados variáveis, e a avaliação destes resultados depende dos crité-
rios de cura, que também são variados.

O objetivo deste trabalho é analisar os resultados da avaliação funcional de 16
acromegálicos atendidos em nosso Serviço de 1972 a 1984, bem como os resultados do

. tratamento em pacientes (pac.) deste mesmo grupo. A idade dos pac. variou de 31 a 65
anos (média 45,4 anos); 6 pac. são do sexo feminino e 10, masculino. Os pac. foram

I submetidos a avaliações cujas técnicas variaram em função das disponibilidades de cada
época. 13 de 15 pacientes têm dosagens de HCH basal; em 2, as dosagens foram nor-

l mais. Em 100% dos casos, o HCH não foi suprimido por glicose oral (inclusive nos 2
l pac. com basais normais). De 6 pac. submetidos a estímulo por TRH, 4 não apresentaram
| elevações definidamente patológicas do HCH. Em 3 de 4 pacientes que receberam
l L-dopa, o HCH não diminuiu. Vários graus de deficiências hormonais foram constatados
; no grupo (desde integridade completa dos eixos hipotálamo-hipofisários até pan-hipopi-

tuitarismo). 12 pacientes foram tratados: 7 por hipofisectomia trans-esfenoidal (HtxE),
j 2 por radioterapia (RxT), 1 por hipofisectomia por craniotomia, 1 por ablação com
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etanol e 1 com bromoergocriptina. 5 dos pac. que fizeram HfxE foram considerados
curados. Os 2 não curados estão em programa de RxT. 2 anos após RxT, 1 dos pacientes
foi considerado curado. Foram constatadas algumas deficiências adicionais pós-tratamento
em diversos pacientes. Nenhuma morte foi observada. Verificamos que: 1 . Embora as
dosagens isoladas de HCH estejam alteradas em 87% dos pacientes, a não-supressibi-
lidade do HGH pela glicose oral se mostrou ainda mais sensível. 2 . Os testes de es-
tímulo por TRH e L-dopa não foram efetivos no diagnóstico. 3. Das formas de trata-
mento utilizáveis, a HfxE chama a atenção por sua eficiência. 4 . Nenhuma das tera-
pêuticas eficazes é totalmente livre de efeitos indesejáveis.

1 5 8 . AVALIAÇÃO DA RESPOSTA TERAPÊUTICA NA ACROMEGALIA (ACR);
CORRELAÇÃO DOS NfVEIS DE HORMÔNIO DE CRESCIMENTO (GH)
E SOMATOMEDINA C (SmC) COM QUADRO CÜNICO

Autores: Marise Lazaretti — Cibele Paiola — Antonio Carlos Kairalla
Leila M. B. Araújo — Luiz Roberto Salgado — Mareia Nery e
Bernardo Uberman.

Serviço de Endocrinologia do Hospital Brigadeiro — INAMPS
Av. Brigadeiro Luiz Antonio n.° 2651 — São Paulo — SP

O valor da SmC como critério de cura na ACR é ainda controverso. Estudamos 10
pacientes com ACR em atividade [7F+3M; idade 20-50a; tempo de doença 2-35a;
tu pituitário I, II, IIB, IV, IVB (n = 6)] nos quais: 1 — a atividade foi julgada pela sin-
tomatologia clínica, índice calcâneo e pela alteração da glicemía e insulínemia no teste
de tolerância à glicose (TTG); 2 — os níveis de CH foram determinados no basal e
após estímulo (TRH) e depressão (TTG) e 3 — SmC basal foi avaliada por RIE (v.n.
até 3U/ml) antes e/ou após terapêutica cirúrgica (n = 8), pós-radioterapia (n = 5, 5m-3a)
e em bromoergocriptina (BRC, n = 4) por tempo prolongado (7,5-10 mg/d ; 90d-21m).
Observamos 3 tipos de resposta à terapêutica:

Paciente

(D
(2)
(3)
(4)

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

(10)

Basal
GH

ng/ml

39,1
44,6
29,6
28,9

(após 2
397,0

52,1
103,0
40,2
28,0

SmC
U/ml

4,0
8,5

cir.)
3,7

5,1
—

Cirurgia
GH SmC

< 1,0
2,1

13,7
7,0

7,7
53,5
11,4

6,3
10,2

2,1
1,7

3,1
7,9
3,3
4,3

Radioterapia
GH SmC

3,4

5,8

5,8
5,6

2,6

4,4

8,5
—

GH

2,3

60,0
16,6

3,2

BRC
SmC

2,9

13,2
4,5

2,4

Resultado

A — Cura
clínica e
laboratorial

B — Não
cura

C — Cura?

A — Cura clínica e laboratorial (n = 4) com normalização dos níveis de GH e
SmC; B — Não cura (n = 5) com permanência de níveis elevados de GH e SmC e de
resposta paradoxal; C — Duvidosa (n = 1) em que, apesar de níveis normais de GH e
SmC, permaneceu a resposta paradoxal (TRH).

Conclusão: 1 — Há boa correlação entre níveis de SmC e GH para a indicação
de não cura de ACR para níveis de GH acima de 7,0 ng/ml ;

2 — Níveis de GH abaixo de 7,0 ng/ml podem se acompanhar de níveis elevados
de SmC paralelamente à atividade clínica;

3 — A persistência da resposta paradoxal ao TRH pode se acompanhar de norma-
lização dos níveis de GH e SmC.
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159- PARÂMETROS DE INATIVIDADE DA ACROMEGALIA

Autores: Ana Marda C. Santos — Ayrton Custódio Moreira — Hélio Rubens
Machado — Milton Cesar Foss — Nassim lazigi e
José Moacir T. Veríssimo.

Endocrinologia — Departamento de Clínica Médica e Neurocirurgia — FMRPUSP
Hospital das Clínicas — 6.° andar — Campus USP — Ribeirão Preto — SP

Foram estudados 20 pacientes (13 M e 7 F) sendo 18 acromegálicos e 2 gigantes
com idade 20-65 anos e 8 controles (5 M e 3 F) de 21-42 anos. Os parâmetros de
atividade clínica e os bioquímicos como: variação diurna de fosfatemia, GTT (GH e
glicemia) e os testes de estímulos com 200 meg (TRH (GH e PRL), e 100 meg LHRH
(GH e LH), foram analisados antes (6 pacientes) e após tratamento em todos (n = 20).
Onze fizeram cirurgia transesfenoidal (cir.), 4 cirurgia - f radioterapia e 5 radioterapia
(radiot.). O tempo médio entre tratamento e avaliação variou 3 anos (cir.) e 10 anos
(radiot.). Os níveis basais de GH pré-tratamento foram 7,5—294 e pós-tratamento de
0,8—74 ng/ml.

Trinta e cinco por cento (35%/ dos pacientes com doença ativa mostraram hiper-
fosfatemía com inversão do ritmo circadiano. Diabetes mellitus e intolerância à glicose
ocorreram em 20% e 25% dos casos, com redução da dose de insulina pós-tratamento
e normalização do GTT em 1 deles.

No GTT, aqueles com doença ativa apresentaram níveis de GH > 5 ng/ml e após
tratamento 60% reduziram os níveis de GH « 5 ng/ml). Com os testes de estímulos,

s 4 dos 6 pacientes avaliados pré-cir. mostraram resposta anormal do GH (3 ao TRH e 1
LHRH), dos quais, 3 normalizaram níveis GH e tornaram-se não respesivos após cir.,
sendo que em nenhum deles houve recorrência ou persistência de resposta anormal
com 2 semanas, 6 meses e 1 ano de pós-operatório. Dos 14 restantes avaliados pós-
tratamento 58% (n = 8) exibiram resposta anormal (7 ao TRH e 1 LHRH), não se
observando relação entre níveis basais deste hormônio e a resposta a estes testes. Em
conjunto, concluímos que vários parâmetros bioquímicos são requeridos para definir
"cura" ou inatividade da doença: normalização dos níveis basais de GH, GH < ng/ml
com GTT e o desaparecimento das respostas anormais ao TRH e ou LHRH.

Apoio: CAPES, UFPI, CNPq.

'• 1 6 0 . AVALIAÇÃO DE ATIVIDADE DA ACROMEGALIA PELA DETERMINAÇÃO
' PLASMATICA DA SOMATOMEDINA C POR RADIOIMUNOENSAIO

; j Autores: Daniel Giannella Neto — Bernardo Léo Wajchenberg — Berenice
4 Btlharinho Mendonça — Mariangela Macchione e E. Martin Spencer.

Unidade de Diabetes e Adrenal, Hospital das Clínicas. FMUSP
Caixa Postai 8091 — São Paulo

í O critério de cura na acromegalia baseia-se em evidências clínicas e bioquímicas
\ de atividade da doença. Muitos autores consideram como um dos índices de inatividade,
| níveis de hormônio de crescimento (GH) abaixo de 5 ng/ml em repetidas determina-
| ções. A somatomedina C (SMC) correlaciona-se melhor com os índices de atividade

da doença (espessura do calcâneo, resposta do GH à sobrecarga de glicose, glicemia
basal, etc.) do que o GH.

No sentido de se avaliar a utilidade da SMC como um dos critérios de cura estu-
daram-se 12 pacientes acromegálicos e um com gigantismo em condições basais e an-
teriormente submetidos à cirurgia hipofisária e/ou radioterapia — grupo I: 7 9, 1 á ;
mediana da idade: 44,5 (15-73) com níveis de GH abaixo de 5 ng/ml — grupo I I :
2 $ , 2 $; mediana da idade: 37 (23-44) com níveis de GH acima de 5 ng/ml.
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As médias ± DP de GH e de SMC do grupo I foram estatisticamente menores que
as do grupo II (CH: 2,7 ± 1 . 1 vs. 81.4 ± 53.5 — p < 0,005 e SMC: 450.5 ± 270.8 vs.
1266.7 ±701.3 — p < 0,01). Quatro dos oito pacientes do grupo I com níveis de CH
acima de 3 ng/ml apresentaram níveis de SMC acima dos valores normais para o
método. A análise de correlação entre CH e SMC revelou significação estatística so-
mente no grupo I (I: r = 0 , 9 7 ; p < 0,005 e II: r = 0,05; p > 0,05).

A dosagem da SMC plasmática em pacientes acromegálicos tratados avalia mais
sensivelmente a atividade da doença, podendo ser útil na indicação de tratamento
posterior. A SMC correlaciona-se melhor com o CH em pacientes acromegálicos cujos
níveis de GH apresentam-se abaixo de 5 ng/ml. Em conclusão, níveis de CH menores
que 3 ng/ml expressam melhor a atividade da acromegalia, podendo ser considerados,
juntamente com a SMC plasmática, um dos critérios de cura mais sensíveis.

1 6 1 . HIPERPROLACTINEMIA E/OU GALACTORREA ASSOCIADA A ACROMEGALIA:
CORRELAÇÃO CLÍNICA E AN ATO-P ATO LÓGICA

Autores: Bernardo Liberman — Bernardo Léo Wajchenberg — Ana Maria
Tsanaclis — Getulio Hashimoto e Raul Marino Jr.

Serviço de Endocrinologia, Hospital Brigadeiro, INAMPS e Hospital Clínicas, FMUSP
Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 2651 — CEP 01401 — São Paulo

Hiperprolactinemia tem sido descrita em cerca de 40% dos acromegálicos não tra-
tados e pode ser devida 1) ao excesso de sccrcção cio PRL pe-ir. mesma célula que
hipersecreta CH, 2) à ocorrência simultânea de 2 adenomas pituitários e ?>) à alteração
no controle hipotalâmico inibidor de PRL pela extensão supra-selar do tumor pituitário
produtor de GH.

Estudamos 12 pacientes acromegálicos (2M-f 10F; idade = 20-45h; hGH = 19-450
ng/ml), 9 dos quais com extensão supra-selar; todos pacientes apresentavam hiperpro-
lactinemia (48-630 ng/ml) e/ou galactorrea antes da terapêutica cirúrgica. 4 pacientes
apresentavam galactorrea com níveis limítrofes de PRL (= 16-27 ng/ml) e 2 com níveis
elevados de PRL (160 e 630 ng/ml) não apresentavam galactorrea. Antes da cirurgia
transesfenoidal, os estímulos de PRL, com TRH e clorpromazina, sugerem que a res-
ponsividade era independente da presença de extensão supra-selar, sendo inversamente
proporcional ao nível basal de PRL, podendo também ser relacionada à interrupção do
controle hipotalâmico de PRL pela compressão tumoral intrapituitária.

Antes da cirurgia os níveis de hGH e PRL mostravam as seguintes correlações:
a) em 5 pacientes (hGH menor que 50 ng/ml e PRL menor que 80 ng/ml) (PRL = 99,6 —
2,1 hCH; r = — 0,95 p < 0,05. Neste grupo 4 pacientes foram curados (hGH menor
que 5 ng/ml). b) em 4 pacientes (hGH menor que 100 ng/ml e PRL maior que 80
ng/ml) PRL =698,7 — 5,1 hGH; r = 0,88 p < 0,05 com cura incompleta em todos, e
c) 2 dos outros 3 pacientes, com extensão supra-selar, hGH maior que 100 ng/ml e
PRL menor que 50 ng/ml, apresentaram normalização em ambos hormônios após cirurgia.

A microscopia eletrônica e imunoperoxidade realizada em tumores de 5 pacientes
evidenciou 1) presença de grânulos de GH em todos mas em apenas 1 grânulos de
PRL, na eletrônica e 2) presença de CH e PRL em todos, pela imunoperoxidase.

Conclusões: Hiperprolactinemia na acromegaiia é geralmente devida à produção
tumoral (tumores mistos — GH e PRL), mas o comprometimento do sistema hipotalâmico
inibidor da secreção de PRL não pode ser totalmente afastado.

162 . RESPOSTA DO HORMÔNIO DE CRESCIMENTO (GH) A BROMOCRIPTINA EM
ACROMEGÁLICOS COM ADENOMAS PRODUTORES DE GH E PROLACTINA (PRL)

Autores: Julio Z. Abucham Filho — Gilles Landman — Mauro A. Czepielewski
José Gilberto Henriques Vieira e Antonio Roberto Chacra.
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Disciplina de Endocrinologia — Dep. de Medicina — Escola Paulista de Medicina
Rua Botucatu, 740 — Caixa Postal 20266 — CEP 04034 — São Paulo — SP

O efeito inibitório da bromocriptina sobre a secreção de CH em pacientes acro-
megálicos apresenta considerável variação individual. Esse efeito tem sido considerado
mais consistente em agromegálicos que apresentam resposta do CH ao TRH ou hi-
perprolactenemia associada e, mais recentemente, em acromegálicos portadores de ade-
nomas onde se detectou imunohistoquimicamente a presença simultânea de CH e PRL.
Nesse estudo nós investigamos a relação desses fatores com o efeito da bromocriptina
na secreção de GH. Foram estudados 23 pacientes portadores de acromegalia (10M e 13H,
23 a 67 anos), através da dosagem do PRL basal, das respostas do CH ao TRH (200 ug
e.v.) e a bromocriptina (2,5 mg V.o.) e do estudo imunohistoquímico de adenomas
obtidos através da cirurgia transesfenoidal em 13 desses pacientes.

Estudo Hormonal — A dosagem de PRL mostrou-se elevada em 8 pacientes e nor-
mal em 13. A comparação das respostas do GH à bromocriptina entre pacientes normo
e hiperprolactinêmicos ou entre pacientes responsivos e não responsivos ao TRH não
mostrou diferenças significativas. No teste do TRH, 8 pacientes apresentaram respostas
positivas do CH (resposta > 100%) e 13 negativas.

Estudo Imunohistoquímico — Em 13 adenomas estudados através do método da
peroxidase-antiperoxidase, o GH foi detectado em todos e a PRL em 8. Nos pacientes
portadores de adenomas PRL-positivos, a resposta do CH à bromocriptina foi significa-
tivamente maior do que nos portadores de adenomas PRL-negativos (—64% vs. —33%,
p = 0,012). Dos pacientes com adenomas PRL-positivos, 5 eram normoprolactinêmicos,
3 hiperprolactinêmicos, e a ocorrência de respostas positivas e negativas do CH ao TRH
foi igual.

Conclusão — Nossos resultados indicam que pacientes acromegálicos portadores
de adenomas produtores de GH e PRL são mais sensíveis ao efeito inibitório da bro-
mocriptina na secreção de GH, independentemente da presença de hiperprolactinemia
ou de resposta do CH ao TRH.

163. HORMÔNIO DE CRESCIMENTO (GH) E PROLACTINA (PRL) NA ACROMEGALIA:
CORRELAÇÃO ENTRE ACHADOS CLÍNICOS E IMUNOHISTOQUÍMICOS

Autores: Julio Z. Abucham-Filho — Gilles Landman — Mauro A. Czepielewtki
José Gilberto Henrique* Vieira e Antonio Roberto Chacra.

Disciplina de Endocrinologia — Dep. Medicina — Escola Paulista de Medicina
Rua Botucatu, 740 — Caixa Postal 20266 — CEP 04034 — São Paulo — SP

Estudo Clínico — Em 16 pacientes acromegálicos não tratados (9M e 7H, 27 a 56
anos), avaliamos os níveis de CH e PRL (RIE) basais e após TRH, o grau de alteração
radiológica (planigrafia, tomografia computadorizada e/ou pneumoencefalografia) e a
presença de alteração campímétríca. O nível basal de CH mostrou-se elevado em todos
pacientes (27 a 3.100, Mi = 187 u Ul/ml). A PRL basal foi normal « 2 5 ng/ml) em 8
pacientes e elevada em 7 (28 a 507, Mi = 39 ng/ml). A resposta ao TRH variou de 0
a 1690% para o CH (Mi = 47%, n = 14) e de 0 a 340% para a PRL (Mi = 90, n = 10).
De acordo com as alterações radiológicas, os pacientes foram classificados em graus:
Ma (n = 5), lib (5), Ilia (2) e lllb (4). A campimetria mostrou-se alterada em 7 pacientes.

Estudo Imunohistoquímico — Nos 16 adenomas obtidos desses pacientes estudamos
a presença de GH e PRL através do método da peroxidase-antiperoxidase. Todos os ade-
nomas apresentaram células produtoras de GH (4 a 94% de células positivas, M = 54%)
e 11 também apresentaram células produtoras de PRL (0,5 a 27%, Mi = 6%).

Análise dos Resultados — Nenhuma correlação foi encontrada entre percentagem de
células GH ou PRL-positivas e sexo, idade, alteração radiológica, alteração campimétrica,
nível basal ou resposta do GH ou da PRL ao TRH. Da mesma forma, comparando-se
pacientes portadores de adenomas PRL-positivos e PRL-negativos, nenhuma diferença foi

170 —



observada entre esses parâmetros. De 10 pacientes portadores de adenomas PRL-positivos,
5 eram normoprolactinêmicos e de 5 portadores de adenomas PRL-negativos, 2 eram
hiperprolactinêmicos. A resposta da PRL ao TRH nos 5 pacientes hiperprolactinêmicos
com adenomas PRL-positivos não apresentou um padrão característico, variando de 10 a
310%.

Conclusão — Em pacientes acromegálicos, (1) a percentagem de células imunorreati-
vas para GH ou PRL encontradas nos adenomas não reflete a atividade secretória nem
se correlaciona com a extensão desses tumores, (2) a presença de células PRL-positivas
nesses adenomas não implica em secreção aumentada de PRL nem se correlaciona com
a resposta do CH ao TRH, (3) o mecanismo de hiperprolactenemia na acromegalia
pode envolver secreção tumoral e/ou hiperfunção de células não tumorais por uma
possível redução da influência dopaminérgica e (4) a resposta da PRL ao TRH não dis-
crimina esses mecanismos em pacientes individuais.

164 EVOLUÇÃO CLINICA E LABORATORIAL DA ACROMEGALIA
PÓS-CIRURGIA E RADIOTERAPIA

Autores: Vivian Estefan M. Costa — Marcelo Cidade Batista — Walter Bloise
Berenice B. Mendonça — Ivo J. P. Arnhold — Sandra Célia G. F.
Cabelho — Maria Beatriz F. Kohek — Willian Nicolau e Emílio Mattar.

Endocrinologia — 1.a Clínica Médica — HCFMUSP
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar S/N

Foram estudados 6 pacientes, sendo 4 do sexo feminino, com idades variando de
10 a 52 anos na ocasião do diagnóstico. Cinco pacientes foram submetidos à cirurgia
transfenoidal seguida por Radioterapia com acelerador linear. Um paciente (N.A.S.), devido
à displasia fibrosa poliostólica, só foi tratado com Radioterapia. Os pacientes foram
avaliados através de um escore clínico antes e 10 meses a 7 anos e 10 meses após
tratamento. O resultado desse escore foi comparado aos níveis de Hormônio de Cres-
cimento (CH) basal e somatomedina (SmC), esta última somente após o tratamento.

Paciente

MJMC

MTS

IA

IP

DO-

NAS

Valores normais

Sexo

F

F

M

F

F

M

GH
Pré

18,7

33,7

30,0

105

100

M : 0 —

F : 0 —

(ng/ml)
Pós

11,9

19,4

8,5

31,6

2,5

15,4

5

5

escore clínico

melhorada

melhorada

melhorada

melhorada

melhorada

melhorada

SmC (U/ml)

7,0

2,3

6,0

6,4

7,0

6,5

M : 0,34 — 1,9

F : 0,45 — 2,2

Os níveis de HC diminuíram após o tratamento, embora somente em um paciente
(DCT) tenha atingido os níveis normais. Os valores de SmC estavam acima do normal
após o tratamento em todos os pacientes. A melhora clínica foi observada em todos os
pacientes, questionando-se quais os reais parâmetros para critério de cura da acromegalia.
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1 6 5 . ESTUDO DAS COMPLICAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS EM CIRURGIA HIPOFISÁRIA

Autores: Rose May Maranhão Pinto Alcantara Nogueira — Elianne Maria
Ferreira Curvo — Luzia Helena Santos Bernardo — Mauro Coelho
Carvalho — Paulo Niemeyer Soares Filho e Amilton Carlos
Samaha de Faria.

Instituto de Endocrinologia e Neurocirurgia da Santa Casa — RJ
Rua Getúlio das Neves, 16 — casa 1 — jardim Botânico — RJ

Os autores revisaram 80 casos de patologia hipotálamo-hipofisária em que 70
foram operados via transesfenoidal (TE), sendo 23 acromegalias (ACR), 27 prolactinomas
(PRL) 8 adenomas cromófobos (AC), 4 doenças de Cushing (DC), 4 selas vazias (SV),
2 síndrome de Nelson (SN), 1 craniofaringioma (CFO) e 1 retinopatia diabética e outros
10 casos via subfrontal (SF), sendo 4 CFO, 2 AC, 2 PRL, 1 ACR e 1 abcesso pituitário
(AP). A série compreende pacientes operados desde 1969, por diferentes neurocirurgiões.
A partir dessa casuística pretende-se mostrar a incidência de complicações, relacionan-
do-as à etiologia e volume do tumor, em cada tipo de cirurgia.

No grupo TE, houve 9 complicações sendo 4 AC, 2 ACR, 2 PRL, e 1 SV. Destes, 3
evoluíram para óbito no PRL.

Os 15 casos em que houve complicações estas podem ser atribuídas ao volume
do tumor em 7 casos, saponificação de conteúdo gorduroso enxertado na sela em 1
caso (SV), e a intercorrências pré-operatórias em 7 casos. Os óbitos foram devido a:
1.°) meningite no 2.° mês de pós-operatório, 2.°) deslocamento de contraste de Bario
para o III e IV.° ventrículos, 3.°) embolia pulmonar no 7.° dia pós-operatório e 4.°)
apnéia horas após retirada do "b i rd" .

Não foi evidenciada correlação direta entre a etiologia tumoral e a complicação
cirúrgica, que demonstrou estar associada em sua maioria ao volume tumoral. Confir-
mou-se a menor morbidade da via transesfenoidal, ficando a subfrontal a ser utilizada
quando o acesso por essa via for difícil ou a expansão supra-selar seja tal que lhe
imprima prioridade.
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DIA 30 DE OUTUBRO — Terça-feira

PLENÁRIO E — 14:00 às 16:00 horas

Assunto: TIRE6IDE

1 6 6 . TÍTULOS DE ANTICORPOS ANflMICROSOMIAIS TIREOIDEANOS E TEMPO DE
EUTIREOIDISMO EM HIPERTIREÓIDEOS (D. GRAVES BASEDOW)

Autores: Luci Menaei — João Guilherme de Figueiredo — Pietro Novellino
Helton Póvoa F.° e Maria Lúcia Farias.

Serviço de Endocrinologia do Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia
Rua Moncorvo Filho, 90 — 20211 — Rio — RJ

Estudamos 22 pacientes com hipertireoidismo (Doença de Craves Basedow) nos
quais a histopatologia detalhada excluiu tireoidite de Hashimoto.

Todos foram submetidos à tireoidectomia subtotal, realizada por um dos autores
(P.N) com a mesma técnica, procurando deixar cerca de 8 g de tecido tireoideano.

Foram dosados os títulos de anticorpos antimicrosomiais (AAM) dos 22 pacientes
imediatamente antes da realização da tireoidectomia. Foram avaliados mensalmente du-
rante 12 meses no pós-operatório, sendo registrado o tempo em que permaneceram
em eutireoidismo.

Nos dez (10) pacientes que permaneceram eutireoideanos por tempo inferior a 6
meses os títulos de AAM foram: 1:100(1); 1:400(1); 1:1600(2); 1:6400(4) e 1:25600(2).

Nos seis (6) que permaneceram eutireoidianos entre 6 e 12 meses, os títulos de
AAM foram: negativo (1); 1:1600(4); 1:6400(1).

Nos seis (6) que permaneceram eutireoideanos até o final do período de observação
(12) meses), os títulos de AAM foram: negativos (4) e 1:400(2).

Procurando verificar existência de correlação entre os títulos de AAM e o tempo
de eutireoidismo pós-cirúrgica foi aplicado o teste de correlação por "rank" (Spearman)
sendo encontrada correlação negativa (r = — 0.735) entre o valor do título de AAM
e o tempo de permanência em eutireoidismo, ou seja, quanto mais alto o título de
AAM tanto menor o tempo de permanência em eutireoidismo.

167- AVALIAÇÃO DA RELAÇÃO CUSTO X EFETIVIDADE DO TRATAMENTO DA
MOLÉSTIA DE BASEDOW-GRAVES (MBG) NO BRASIL

Autores: Laura Sterian — Adauto Castelo Filho e Rui M. B. Maciel.

Disciplina de Endocrinologia — Dep. Medicina — Escola Paulista de Medicina
Rua Botucatu, 740 — Caixa Postal 20266 — CEP 04034 — São Paulo — SP

A efetividade de um tratamento não depende apenas da existência de métodos
terapêuticos eficazes, mas também da possibilidade de o paciente ter acesso a um serviço
de saúde onde possa ser feito o diagnóstico correto e aplicado o tratamento adequado.
Já que se dispõe de sistema previdenciárío relativamente abrangente e de métodos
diagnósticos e terapêuticos eficazes, o principal fator determinante da efetividade do
tratamento na MBG é a aderência do paciente ao esquema proposto.

Para podermos identificar o tratamento mais eficiente em nosso meio, calculamos
os custos médios dos métodos terapêuticos mais utilizados (abaixo listados), tanto em
nível particular quanto do INAMPS, comparando-os com os resultados obtidos em um
prazo de 5 anos de seguimento.
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TRATAMENTO

Clínico - TPZ Convene.

Clínico - TPZ Combinad.

Radioterápico

Cirúrgico

CUStO M

Particular

1072

754

579

1807

n dólares

INAMPS

314

218

179

189

% ideal
de sucessos

0,54

0,89

0,98

0,98

% de sucesso
no H.P.S.

0,15

—

0,70

0,70

Observamos que, apesar de considerarmos condições ideais de aderência, o trata-
mento clínico tem menor efetividade, mesmo utilizando o esquema de grandes doses
de droga antitiroideana combinado à reposição hormonal. Os métodos ablativos são,
indubitavelmente, os mais eficazes. Entretanto, o tratamento cirúrgico é muito mais caro
do que o radioterápico, além de possuir maior risco de complicações, cujos custos são
intangíveis e que se refletem na qualidade de vida do paciente. No Hospital São Paulo
(HSP), Hospital Universitário da Escola Paulista de Medicina, que depende de pagamento
do INAMPS pelos serviços prestados à comunidade e onde o índice de abandono é pelo
menos 40% em cinco anos, os dados encontrados sugerem que o l m é, atualmente, a
melhor opção terapêutica em termos de custo X efetividade.

Assim, o tratamento clínico seria reservado para pacientes com maior possibilidade
de remissão, ou seja, com bócio pequeno, hipertiroidismo moderado, boas condições
para seguir a orientação médica. O tratamento cirúrgico ficaria restrito a indicações
especifitais como bócios grandes e fatores estéticos. O tratamento radioterápico se destaca
como o de maior efetividade e menor custo considerando as condições rotineiras de
atendimento ambulatorial em nosso meio.

168 TRATAMENTO DO BÓCIO MULTINODULAR TÓXICO COM UMA DOSE
PRÉ-ESTABELECIDA DE " i |

Autores: Edison Gonçalves — José Augusto Sisson de Castro e Jorge Luiz Gross.

Serviço de Endocrinologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Rua Ramiro Barcelos, 2350 — Porto Alegre — RS

Trabalhos anteriores realizados neste Serviço demonstraram que o Bócio Multino-
dular é responsável por cerca de 55% dos casos de hipertireoidismo. Há controvérsias
quanto ao tratamento a ser empregado: 131I ou cirurgia alguns autores demonstraram
que uma dose fixa de 131I era efetiva no tratamento de pacientes com Bócio Multino-
dular Tóxico (BMNT). Com o objetivo de avaliar a efetividade de uma dose pré-estabe-
lecida de 131I no tratamento do BMNT, 17 mulheres (idade média: 62 a) e 4 homens
(idade média: 61 a) com hipertireoidismo associado ao Bócio Multinodular, foram tra-
tados com 15 mCi de 131I e acompanhados prospectivamente por aproximadamente 2
anos. A confirmação do hipertireoidismo foi feita pelas medidas de T4, T3, captação
de 1 3 1 I , e em casos limítrofes pelo teste do TRH ou teste de supressão com T3.

O acompanhamento clínico e laboratorial (T4, T3, ITL ou T4N, e TSH) foi feito a
intervalos periódicos. Em 16 pacientes obteve-se eutireoidismo após em média 5,3 meses.
Dois pacientes apresentaram hipotireoidismo, e dois outros necessitai.nn uma segunda
dose de 131I para controlar o hipertireoidismo. Os dados apresentados, embora prelimi-
nares, sugerem que o iodo radiativo é uma terapêutica efetiva e prática no tratamento
do hipertireoidismo devido a BMNT, com poucos efeitos colaterais, e baixa incidência
de hipotirpnidismo.
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169. RESPOSTA AO TRATAMENTO MEDICAMENTOSO NA DOENÇA
DE BASEDOW-GRAVES

Autores: Elizabeth Joio Pavin — Ligia V. Montai! da Assumpçio — Marcos
Antonio Tambascia — Maria Tereza Matias Baptista — José Carlos
Morelli e Walkyria Mara Volpini.

Serviço de Endocrinologia da UNICAMP — Rua Benjamin Constant, 1692 — Campinas, SP

Os autores apresentam os dados de 103 pacientes com Doença de Basedow-Graves
acompanhados no Serviço de Endocrinologia da UNICAMP, no período de 1979 a
agosto de 1984.

Foram estudados 17 homens e 86 mulheres, com idade média de 40 anos, com
extremos de 18 a 67 e de 3 a 70 anos, respectivamente.

Apresenta-se levantamento estatístico relacionando os sintomas e sinais clínicos pre-
sentes no início da doença e os exames complementares pertinentes (T3, T4, captação e
cintilografia tireoideana).

Os mesmos dados foram reavalidados durante o tratamento clínico com droga anti-
tireoideana e correlacionados com a evolução do quadro clínico.

Os pacientes foram divididos em grupos, de acordo com a resposta à terapêutica,
recidiva ou remissão, procurando-se correlacionar características de cada um dos grupos
de pacientes, com níveis hormonais pré-tratamento, peso aproximado da tireóide e outros.

170. TRATAMENTO CIRÚRGICO DO HIPERTIREOIDISMO DA DOENÇA DE
GRAVES-BASEDOW — EXPERIÊNCIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO — UFRJ
NO PERÍODO DE 1978 A 1984

Autores: Lucila Marieta Perrotta de Souza — Mario Vaisman — Maria Lúcia Farias
Mauro Tendrich e Joio Gabriel Hosannah Cordeiro.

Serviço de Endocrinologia do Hospital Universitário da UFRJ
Rua Presidente Carlos de Campos, 183/103 — Laranjeiras — Rio de Janeiro — 22231

Avaliamos a evolução pós-operatória de 35 pacientes submetidos à tireoidectomia
subtotal para tratamento cirúrgico do hipertireoidismo da Doença de Craves. Desse grupo,
28 (80%) eram do sexo feminino e 7 (20%) do masculino. A doença manifestou-se em
faixa etária de 14 a 47 anos com média de 29.8 anos.

Todos os pacientes fizeram uso de antitireoideanos, associados ou não 0-bloqueado-
res na fase pré-operatória, que durou de 4 meses a 7 anos (média de 27.5 meses).

A indicação da cirurgia foi baseada na dificuldade de compensação, recidiva após
tratamento clínico ou problemas sociais.

Em 3 (8,6%) casos houve clínica de hipocalcemia no pós-operatório imediato, que
durou no máximo 2 meses, caracterizando hipoparatireoidismo transitório.

Seis pacientes (17%) não retornaram à consulta após a alta cirúrgica e outros 6
(17%) o fizeram num prazo inferior a seis meses; nesse período, 2 (5.7%) já apresen-
tavam TSH plasmático elevado apesar do eutireoidismo clínico.

Outros 6 pacientes (17%) permanecaram em eutireoídismu com dosagem de T* e
l TSH dentro dos limites normais por um tempo de observação mínimo de 1 ano.
Í Houve 5 (14.3%) casos de recidiva, que foram evidenciados num prazo de 2 a 8
' meses pós-operatórios — um desses pacientes recebeu dose terapêutica de 131I para
' cura definitiva.
Í Doze (34.3%) pacientes entraram em hipotireoidismo clínico, com dosagens de TSH
» elevado e T4 baixo, num período que variou de 1 mês a 2,5 anos (média de 6.2 meses).
1 Observamos portanto que nossa casuística de 34,3% de incidência de hipotireoi-
I dismo pós-cirúrgico é semelhante à dos dados mundiais, tanto no percentual encon-
| trado quanto no tempo de aparecimento do hipotireoidismo.
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1 7 1 . HIPERTIREOIDISMO NO IDOSO — AVALIAÇÃO CLINICA

Autores: Willian Nicolau — Yang Jong Long — Octivio Arminio Germek e
Paulo Luiz Aguirre Costi..

Seção de Radioisótopos — Hospital das Clínicas da FMUSP

A avaliação de 42 pacientes portadores de hipertireoidismo, com idade acima de
60 anos (x = 69,6 anos), sendo 90% do sexo feminino, mostra que o quadro clínico
dissocia-se daquele visto na população geral de doentes afetos de hiperfuncionamento
da glândula tireóide. Nos idosos, apenas 18% dos pacientes, apresentam exoftalmo.
Igualmente manifestações intestinais são menos freqüentes (ritmo intestinal aumentado
em 25% dos casos). É grande em contrapartida a taxa dos afetos de fibrilação atrial,
arriimias e ICC, embora o IM e a angina estejam ausentes. Além das alterações do apa-
relho circulatório, a doença mais freqüentemente associada é o diabetes (10%). Em
relação à classificação da doença tireoideana temos: BNT = 32%, BMNT = 1 1 % e
B D T = 5 7 % . Quanto à terapêutica quase todos os casos regrediram com o emprego
do 131I em doses da ordem de 2,96 MBq por grama efetiva de tecidc tireoideano, cal-
culada a partir da cintilografia nos casos de BDT e BMNT. Igualmente 100% dos casos
de BNT evoluíram para a cura com doses adequadas de 131I (x = 1690 MBq).

1 7 2 . HIPERTIREOIDISMO E GRAVIDEZ: ASSOCIAÇÃO ENTRE FUNÇÃO
TIREOIDEANA E RISCO FETAL

Autores: Marisa Cardeal Werner — João Hamilton Romaldini — Nazareth
Bromberg — Mozart Novaes Jr. e Rubens Schmidt Werner.

Endocrinologia, Hospital Servidor Público Estadual, São Paulo — SP
Rua Pedro de Toledo, 1800 — 12.° andar — 04039 — São Paulo — SP

O hipertireoidismo materno é fator de risco importante para o feto, mas o controle
da doença na gravidez continua a apresentar controvérsias. A influência da função ti-
roideana sobre o risco fetal foi avaliada, retrospectivamente, em 41 gestações de 32
mulheres com doença de Graves, divididas em grupo I: 26 gestantes mantidas em eu-
tireoidismo e grupo I I : 15 gestantes que permaneceram em hipertireoidismo. No grupo I,
10 gestantes não necessitaram de tratamento e 16 receberam propiltiouracil (PTU:
50—300mg/dia) ou metimazo! (MMI: 5—45mg/dia). No'grupo II, 9 gestantes não usaram
tiouréias ou receberam propranolol (40—120mg/dia) e 6 permanece. -,m hipertireoideanas
usando MMI (10—30mg/dia) ou PTU (700mg/dia). Os valores (x ± EP) de FT4I e Tn

foram, respectivamente, 14 ± 0 , 8 e 221 ± 1 5 no grupo I e 22,6 ± 1 , 2 e 441 ± 57 no
grupo II ( p < 0,001).

O grupo II apresentou maior incidência de abortamentos (26,7%), prematuridade
(13,3%), baixo peso neonatal (26,7%) e morte perinatal (13,3%) do que o grupo I
(3,8%, 7,7%, 3,8% e 0, respectivamente).

Malformações congênitas ocorreram em mães que usaram MMI: onfalocele e atre-
sia de coanas e duodeno representaram 7,7% dos neonatos do grupo I e craniosinostose,
6,6% do grupo i l . Alterações transitórias da função tireoideana em neonatos (hipertireoi-
dismo. n = 3 e hipotireoidismo, n = 2) foram encontradas no grupo II, refletindo o mau
controle materno.

Nossos dados sobre risco fetal e alteração da função tireoidaana neonatal enfatizam
a necessidade da manutenção do eutireoidismo durante a gravidez. O achado de mal-
formações, entretanto, parece se associar ao uso de MMI e não ao hipertireoidismo
materno.
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173 . GESTAÇÕES EM PACIENTES PORTADORAS DE DOENÇA DE GRAVES.
EXPERIÊNCIA DO AMBULATÓRIO DE TIREOPATIA E GRAVIDEZ
DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP

Autores: Zuleika Salles Cozzi — Alfredo Halpern — Jair Monaci
Mauro Sancoski e Marcelo Zugaib.

Clínica de Obstetrícia e Endocrinologia da FMUSP — Hospital das Clínicas da FMUSP

Foram acompanhadas 39 gestações de pacientes portadoras de Doença de Craves,
em 36 pacientes (3 foram seguidos em 2 gestações). Cinco pacientes tinham sido sub-
metidas a tireoidectomias parciais prévias; quatro delas necessitaram de medicação ti-
reoideana devido a hipotireoidismo e uma permaneceu eutireoideana durante a gestação.
Uma das- pacientes tireoidectomizadas com hipotireoidismo teve 2 gestações acompa-
nhadas. Todas as pacientes tireoidectomizadas previamente tiveram fetos a termo,
normais.

Uma paciente havia recebido iodo radioativo antes da gestação, permaneceu euti-
reoideana durante a mesma e deu a luz a um feto prematuro, hipotônico e com hipóxia
neototal.

Três pacientes sem tireoidectomia ou iodo radioativo prévios não receberam medi-
cação nenhuma, uma por apresentar eutireoidismo e outra por apresentar Ivpertireoidismo
leve (ambas tiveram recém-nascidos normais) e uma porque se recusou a tomar medicação.

Todas as outras 29 gestações acompanhadas foram de pacientes com hipertireoidismo
clínico e laboratorial nítidos.

Foi utilizado o Propiltiouracil em 28 gestações, e o Tapazol em 1 gestação. A dose
máxima inicial utilizada de Propiltiouracil foi de 600 mg/dia e a dose máxima final foi
de 200 mg/dia. As pacientes que receberam 600 mg/dia não sabiam estar grávidas e
ao chegarem ao ambulatório tiveram suas doses medicamentosas reduzidas.

Neste grupo de pacientes tratados com medicamentos houve 3 óbitos fetais intra-
uterinos, 2 em pacientes que tomavam irregularmente a medicação e 1 em paciente
bem controlada do ponto de vista de hipertireoidismo, mas apresentando hipertensão
grave.

Houve 3 partos gemelares; destes um par de gêmeos apresentou bócio neonatal e
um par apresentou hipertireoidismo neonatal (na paciente hipertireoideana que não tomou
medicação), tendo sido constatada a presença de imunoglobulina estimulante da tireióde
nos fetos e na mãe.

174. ANTIGENOS HLA A, B, C E DR NA TIREOIDITE CRÔNICA DE HASHIMOTO:
CORRELAÇÃO COM AUTO-ANTICORPOS NAO ÓRGÃOS ESPECÍFICOS

Autores: Marcos Antonio T^mbascia — Maria Helena S. Kraemer — Ligia V.
Montali da Assumpçao — Maria Tereza Matias Baptista e
Elizabeth João Pavin.

Serviço de Endocrinologia r'a UNICAMP — Rua Benjamin Constant, 1692
13100 — Campinas — SP

Os autores apresentam o estudo realizado em 25 pacientes portadores de Tireoidite
de Hashimoto, onde são analisados os títulos de aniicorpo antitireóide, fração mi-
crossomal, antinúcleo, antiDNA, antimúsculo liso e anticélula parietal.

Todos os pacientes apresentaram-se em hipotireoidismo clínico e laboratorial (T3 e
Tj reduzidos e TSH acima do normal).

Os pacientes foram submetidos à tipagtm HLA para os antigenos A, B, C e DR e
comparados com população normal.

Os .esultados obtidos demonstram uma baixa incidência de auto-anticorpos não re-
lacionados com a tireóide.
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A freqüência da presença do antigeno DR3 entre os pacientes portadores de Tireoidí-
te de Hashimoto foi altamente significativa quando comparada com população normal
(X2 = 18.6).

Concluem os autores que, embora a freqüência de distribuição dos alelos HLA
para a população caucasóide brasileira seja diferente da européia e norte-americana, a
patologia em estudo incide em freqüência elevada no mesmo alek>, que em outras
populações.

175. AUTO-ANTICORPO (AuAb) CONTRA T3 E T4
RELATO CLINICO E ESTUDO LABORATORIAL

Autoras: Willlan Nlcolau — Sandra M. Viliarw, NCUMTA. AMir» • Emílio Matter.

Serviço de Endocrinologia e Laboratório Central do HCFMUSP
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar S/N — PAMB — 2.° andar — Bloco 6

Paciente, branca, 39 anos, há 11 teve inflamação tireoideana, há 8 intolerância ao
frio e irrítabilidade. Na época T4 1,0 ug%, T3 < 2O ng%, TSH 24 mUI/ml, anti Tg
1/6.400, anti M 1/25.600 e captação (• U) 13%. Recebeu T 3 + T 4 por 7 anos. Há 7
meses tomando T4 150 ug/dia os controles mostraram várias vezes T4 > 24, T3 > 800
e TSH < 1,0. Com a suspensão do tratamento por mais de 30 dias, T4 > 24, T3 > 800,
TSH 63 e - U < 1 % . Para testar a presença de AuAb 4 RIE foram realizados: a) De
fase sólida e de 2.° anticorpo (T4 > 24, T3 > 800). Em ambos o AuAb seqüestra do
sistema "in vitro" o 125I T4 que é desprezado, b) Prévia extração com álcool (T4 e T3
indosáveis). O álcool precipita o AuAb eliminando-o do sistema, c) RIE com precipi-
tação de PEC a 25% que revelou uma ligação de 70% do 125I T4 na ausência de 1.°
anticorpo (ligação não específica). O AuAb 125I T4 é precipitado pelo PEC. A eletro-
forese de proteínas com *2BI T4 mostrou que 72% deste migra com as y globulinas. A
titulação do soro para 50% de ligação ao 126I T4 foi de 1:4. Ao que nos consta este
4 o primeiro caso descrito em nosso meio de AuAb contra T3 e T4.
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176. ESTUDO DA FUNÇÃO TIREOIDEANA APÓS USO DE AMIODARONA
EM 12 PACIENTES EUTIREOIDEANOS

Autor**: Ana Lúda Osório Tab*t — F*mando Fad*l Tab*t •
Aroldo Antunes Guimarf**.

Serviço de Endocrinotogia. Cadeira de Clínica Médica, Hospital Universitário Pedro
Ernesto (UERJ) — Av. 28 de Setembro, 77 — Vila Isabel

Os autores estudaram 12 pacientes com queixas de "palpitações", que apresentavam
eventual taquiarritmia, ficando caracterizado previamente serem os mesmos eutireoideanos,
por exame clínico e laboratorial.

Após o uso de amiodarona (200 mg x 3) de segunda a sexta-feira, por 180 dias
constatou-se que:

— 02 pacientes (17%) desenvolveram bócio, com sinais e sintomas compatíveis
com hipotireoidismo, e respostas exageradas e prolongadas aos estímulos do TSH pelo
TRH, com TSH basal normal, T3 baixo e T4 normal.

— 02 pacientes (17%), sem queixas clínicas, apresentaram TSH basal normal, com
resposta exagerada e prolongada ao estímulo do TSH pelo TRH, T3 e T4 normais.

— 01 paciente (8,5%) apresentou resposta quase supressa ao estímulo do TSH
pelo TRH, sem outras alterações clínicas e laboratoriais.

O restante dos pacientes (57.5%) não apresentou qualquer alteração.
Sugere-se que: 1 — A amiodarona interfere no funcionamento da tireóide; 2 — A

avaliação criteriosa da função tireoideana, além de mandatória não impede o apare-
cimento de efeitos colaterais.

Discute-se: O efeito antiarrítmico da droga seria por "hipotireoidismo"? Os resul-
tados são analisados estatisticamente e comentados.

177. ANALISE TERMOGRAFICA DE MÓDULOS TIREOIDEANO8

Autor**: Maria Lúcia D'Arbo Alv*« — Jurandyr Mortira d* Andrad*, (tateou
Augusto — Ayrton Custódio Moreira — Milton Casar Fosa — José
Moadr Tabosa V*risslmo • Nasslm laxlgi.

Agradecimentos aos Professores: fesualdo Cherri — Carlos Eli Piccinato —
Takashi Moriya e Nelson Okano, do Departamento de Cirurgia e Maria
Angeles Llorach Velludo, do Departamento de Patologia pelas colabora-
ções prestadas a esse trabalho.

Departamentos de Clínica Médica e Ginecologia — Obstetrícia
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto — USP

Tireoidectomia é forma efetiva no tratamento de nódulos tireoideanos e se associa
com mínima morbidade e rara mortalidade. A maior indicação para cirurgia em bócio
não tóxico é a suspeição de malignidade. Apesar da excelente efetividade terapêutica
das tireoidectomias, a acuracidade em diferenciar lesões benignas de malignas, sem o
procedimento cirúrgico, ainda é problema não totalmente resolvido. Devido às dificul-
dades em predizer a existência de CA em nódulo tireoideano — tanto pela Cintilografia,
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quanto pela Ul trassonografia, iniciamos estudo Termográfico prospective» nos nossos
casos de nódudos tireoideanos que seriam encaminhados à Cirurgia. A Termografia é
exame semelhante à ecografia no sentido de ser rápida, segura e de procedimento não
invasivo para diagnóstico de lesões tireoideanas, baseada na radiação infravermelha emi-
tida pelo corpo (pele e estruturas localizadas logo abaixo).

Lawson (1956) e Barnes e Girshon-Cohen (1963) foram os primeiros a mostrarem
que os tumores malignos produzem calor local, atribuído ao seu metabolismo acelerado
e aumento da vascularização. Lesões císticas, ao contrário, não produzem aumento de
calor e seriam diferenciadas das lesões sólidas.

A técnica termográfica por nós utilizada foi semelhante à descrita por Mansfield
Farrel e Asbell, com o paciente em posição sentada e o pescoço hiperestendido, usando
um "Sistema Termográfico Digital de Formação de Imagens para Diagnóstico" — Philips
9814. — 110.5000 (Teletermografia dinâmica), e após exposição prévia da região cervical
anterior por 10 minutos à temperatura ambiente próxima de 21 °C. Baseados na dife-
rença de isotermer- de nódulos tireoideanos, conseguimos obter um índice indicador
provável, abaixo do qual poderemos encontrar as lesões benignas e acima do qual as
lesões de malignidade suspeita, na grande maioria dos nossos pacientes estudados.

178. BIÓPSIA DE ASPIRAÇÃO COM AGULHA FINA NO
ESTUDOS DE NÓDULOS TIREOIDEANOS

Autores: Maria Aparecida Enes de Barros — Antonio José de Barros — Fábio
V. Valeri — Frank W. Bisson — Afife Hallal Cunha e
Henrique Cesar Lopes.

Serviço de Endocrinologia da Faculdade Federal de Medicina do Triângulo Mineiro
Avenida Guilherme Ferreira, 389 — 38100 — UBERABA — MG

A avaliação de nódulos tireoideanos através da citologia obtida por punção biópsia
com agulha fina tem sido objeto de estudo, principalmente pelo maior risco de câncer
da tireóide em nódulo solitário frio.

270 pacientes com patologia tireoideana de julho de 1982 a maio de 1984 foram
analisados clinicamente e submetidos à cintilografia e citologia. Destes, 120 (44,4%)
portadores de bócio nodular único foram selecionados para cirurgia.

Utilizou-se para a biópsia agulha de calibre 22 e seringas de 10 ml acopladas ao
citoaspirador. Os esfregaços ioram corados pela técnica de Giemsa.

A citologia revelou maior incidência de patologia benigna sendo 86 bócios nodu-
lares e 22 adenomas, num total de 108 casos, ou seja 90%, 8 (6,66%) casos de neoplasias
malignas com predomínio de carcinoma papilífero em 6 casos (0,5), 1 (0,08%) carcinoma
folicular e 1 (0,08%) carcinoma medular.

A citologia quando comparada aos resultados anatomopatológicos obtidos pós-ci-
rurgia mostra correspondência em 115 casos, observando-se 2 falso-positivos e 3 falso-
negativos. Estes últimos de carcinoma folicular, cuja ocorrência, se deve à dificuldade
diagnostica, à luz da citologia.

Enfatizam ser a biópsia aspirativa com agulha fina método fácil, seguro indispen-
sável, aumentando a possibilidade diagnostica na avaliação de bócios nodulares.

179. PUNÇAO BIÓPSIA DE NÓDüLOS TIREOIDEANOS COM AGULHA FINA E GROSSA;
RESULTADOS DE 149 CASOS OPERADOS NO HOSP. SERV. PUB. EST. DE SAO
PAULO E HOSP. SANTA CATARINA — SP

Autores: Edison Makoto Aoyama — José Carlos da Rosa — Gracieth R. A. de
Carvalho — Luciano B. Lemos e Nídia F. Donoso.

Seção de Cirurgia Endócrina e Cervical do HSPE, Serviço de Anatomia Patológica do HSPE
e Fundação Centro e Pesquisa de Oncologia (SP) — Rua Pedro de Toledo, 1800
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Os autores apresentam e discutem os resultados de 149 casos de bócio (90%
nodulares) puncionados e aspirados. Em 57 casos, a biópsia aspirativa foi feita com
agulha grossa (1,5 mm, 17 g) em tireóides recém-retiradas em cirurgia; nos demais 92
casos a punção foi feita com agulha fina (0,5 mm, 25 g) transcutânea em pacientes que
foram togo após submetidos à cirurgia.

Os resultados do exame citológico são comparados com os do exame histopato-
lógico, chegando-se às seguintes conclusões: 1 — £ um método simples, barato, inócuo
e rápido p/ orientação diagnostica/terapêutica dos nod. tireoideanos; 2 — Não observa-
mos "semeadura" de células tumorais ou complicações; 3 — A eficácia da prova foi
maior que todos métodos atuais de avaliação pré e transoperatória de malignidade
dos nod. tireoideanos; 4 — Os falsos positivos foram 13% com agulha grossa e 20%
com fina; 5 — Os falsos negativos foram 4,9% com agulha grossa e 10% com fina;
6 — Os falsos suspeitos (ag. fina) constituíram 83%; 7 — A principal limitação da
prova deve-se à elevada incidência de benignidade (83%) entre os suspeitos malignos.

180 . INCIDÊNCIA DE NEOPLASIAS TIREOIDEANAS EM 300 CASOS DE NECRÓPSIA
AO ACASO, REALIZADOS NUM PERÍODO DE 5 ANOS NO SVO-HC-FMUSP

Autores: Hélio Bisi — Vilma S. 0. Fernandes — Anete Hannud Abdo
Leopoldo Koch e Thales de Brito.

Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP
Av. Dr. Arnaldo, 455 — CEP 01246 — São Paulo — SP

Com o intuito de analisar a real incidência do carcinoma oculto da tireóide na
população em geral, foram coletadas 300 tireóides de necrópsias provenientes do Ins-
tituto de Medicina Legal de São Paulo. Esse material foi obtido ao acaso, de indivíduos
sem história clínica conhecida; 200 eram do sexo masculino e 100 do feminino, cujas
idades variaram entre 13 e 82 anos, as tireóides foram examinadas após fixação, pe-
sadas e medidas.

A superfície dos lobos tireoideanos e istmo foi mapeada em 16 áreas e sua es-
pessura em três níveis (anterior, médio e posterior); com isso pode-se identificar com
detalhes as áreas mais freqüentemente afetadas.

Todas as áreas consideradas "suspeitas de neoplasias" foram sistematicamente iden-
tificadas e encaminhadas para estudo histopatológico; nos demais estabeleceu-se enviar
1 fragmento coletado de forma aleatória para cada 5g. de tecido lireoideano. Os fragmen-
tos foram processados de forma habitual, corados pela HE.

A análise microscópica dos espécimes foi uniformizada, visto que foi efetuada du-
rante toda a sua evolução por um único elemento do grupo.

Em nosso material constatamos a presença de 20 casos de neoplasia (6,6%). Dentre
as lesões neoplásicas: benignas (13 casos), malignas (7 casos). Não foi encontrada re-
lação entre causa mortis ou processo mórbido e neopalsias tireoideana.

1 8 1 . INCIDÊNCIA DE NEOPLASIA MALIGNA DA TIREÓIDE EM
BÓCIOS NODULARES TRATADOS CLINICAMENTE

Autores: Chady Satt Farah — Roberto Souza Camargo — Marcos Seattolini
Menten — Kendi Yoshida — Joio Hamilton Romaldini — Marisa
Careal Werner e Rubens Schmidt Werner.

Serviço de Endocrinologia HSPE e Grupo R.S. Camargo — Cirurgia Cabeça e Pescoço
Rua Pedro de Toledo, 1800 — 12.° andar — CEP 04039 — São Paulo — SP

Este estudo visa avaliar a incidência de câncer de tireóide em pacidentes, a maior
parte dos quais recebera tratamento hormonal prévio, encaminhados para cirurgia. Dos
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256 pacientes, 49,2% apresentavam bócio uninodular simples (BUNS), 34,85% bócio
multinodular simples (BMNS), 12,1% bócio difuso tóxico (BDT) e 2 casos eram de
bócio multinodular tóxico (BMNT) e 2 de bócio difuso simples (BDS). O anatomopato-
lógico evidenciou 14 casos de carcinoma (CA) folicular, 7 de CA papilífero, 3 de CA
misto, 2 de CA medular e 2 de CA indiferenciado.

Nos diferentes tipos de bócio observamos incidência de malignidade em 15,1%
em BUNS, 3,3% em BDT, 9% em BMNS, num total de 11,3% no total dos pacientes
estudados. CA folicular (n = 14) foi encontrado em 8 pacientes com BUNS, 5 com
BMNS e 1 BDT; CA papilífero (n = 7) em 5 portadores de BUNS e 2 com BMNS; CA
misto (n = 3), CA medular (n = 2) e CA indiferenciado (n = 2) em pacientes com BUNS.

Dos pacientes com CA folicular, 9 foram tratados previamente por período médio
de 12 meses; 4 dos portadores de CA papilífero foram suprimidos por tempo médio
de 10 meses; 1 paciente com CA misto recebeu terapia por 8 meses; 2 portadores de
CA medular foram tratados por tempo médio de 9 meses, e 1 paciente com CA indi-
ferenciado recebeu hormonioterapia por 3 meses.

Observamos que a ausência da regressão da patologia tireoideana no período má-
ximo de 6 meses após o início da terapia clínica seria indicação precípua de cirurgia,
principalmente na ausência de condições ideais de seguimento destes pacientes.

182. NEOPLASIAS MALIGNAS DA TIREÓIDE EM REGIÕES ENDÊMICAS

Autora»: Roberto Souza Camargo — Marco* S. Mentem — Marita Cardeal Werner
Rubens Schmidt Werner — Chady Salt Farah — Fernando J. O. Ferreira
Paulo A. Ribeiro e Joio Hamilton Romaldini.

Crupo de Cirurgia de Cabeça e Pescoço R.S. Camargo e Serv. End. HSPE — FMO
Rua Pedro de Toledo, 1800 — 12.° andar — São Paulo — SP

Este estudo tem como objetivo avaliar a associação de carcinoma tiroideano em
zonas de diferentes quantidades de aporte de iodo na dieta.

A comparação histológica de espécies cirúrgicas tireoideanas de 64 pacientes pro-
cedentes de região mais carente de iodo (Jundiai, SP) foi feita com 223 pacientes da
região metropolitana de São Paulo.

Observamos que a incidência de carcinoma tireoideano foi de 10,6% em jundiai
contra 8,2% em São Paulo.

Houve predomínio de adenocarcinoma papilífero (66,7%) e indiferenciado (33,3%)
na região de maior endemia enquanto que na zona de menor endemia encontramos
maior número de adenocarcinoma folicular (44%) e papilífero (22,2%). Em menor pro-
porção foram evidenciados adenocarcinoma de células de Hurtle (14,8%), adenocarci-
noma misto (11,1%) e adenocarcinoma medular e de forma indiferenciada (3,7% cada)
apenas na zona de menor endemia.

Estes dados confirmam a possível associação entre a menor oferta de iodo e a
maior incidência de neoplasias tireoideanas bem como sua expressão histológica.

183. CARCINOMA DE TIREÓIDE — PARTICULARIDADES DIAGNOSTICAS
NUMA REGIÃO ENDÊMICA

Autores: Rogério Friedman — Marcello Casaccia Bertoluci — José Augusto Sisson
de Castro — Jorge Luiz Gross e Maria Isabel Edelweiss.

Serviço de Endocrinologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Rua Ramiro Barcelos, 350 — Porto Alegre — RS

Numa área endêmica, onde existe uma alta prevalência de doenças benignas de
tíreóide, as dificuldades diagnosticas do carcinoma (Ca) de tireóide podem ser grandes.
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Vários métodos de investigação têm sido utilizados com o objetivo de identificar os
pacientes com esta neoplasia maligna.

O objetivo do presente trabalho foi determinar os principais achados clínicos e
laboratoriais indicativos desta doença em um grupo de pacientes portadores de Ca de
tireóide confirmado histopatologicamente. Foram estudados 59 pacientes (16 homens,
43 mulheres), com idades variando de 7 a 97 anos (média de 49 anos), atendidos no
Hospital de Clínicas de Porto Alegre entre 1972 e 1984. A maior freqüência de Ca foi
encontrada em pacientes com mais de 40 anos. A relação mulheres/homens foi de 2,7.
A distribuição por tipo hlstológico foi: papilares, 52%; foliculares, 32%; anaplásicos,
11,9% e medulares, 3,3%. Nódulo isolado foi a apresentação inicial em 37,5% pacientes;
bócio com sintomas compressivos, em 25%; bócio nodular com nódulo suspeito, em
21,9%; metástases evidentes ocorreram em 15,6%. Calcificações no raio-X de partes
moles do pescoço foram observadas em 44% dos casos, mas nenhum com calcificações
típicas de corpos psamomatosos. Os anticorpos antimicrossomiais e atitireoglobulina fo-
ram negativos em todos os casos pesquisados. Na cintilografia, 11% não apresentaram
nódulo definidamente hipocaptante. A função tireoideana foi normal na maioria absoluta.
As punções aspirativas de tireóide com agulha fina foram falsamente negativas em 50%
dos casos. Concluímos que: 1. Os elementos mais importantes na suspeição de malig-
nidade foram os achados clínicos, sendo o nódulo frio isolado uma apresentação menos
freqüente do que o esperado, devido à alta prevalência de bócios em nosso meio.
2. Todos os métodos diagnósticos empregados são dispendiosos e foram de pouca ajuda
diagnostica. Portanto, além de re-enfatizar a importância dos achados clínicos no diag-
nóstico de Ca de tireóide, devemos buscar métodos auxiliares mais acurados para mi-
norar as dificuldades diagnosticas, especialmente numa área onde existe uma freqüente
superposição de patologias de tireóide.

184. CARCINOMA DIFERENCIADO DE TIREÓ1DE — ANALISE CRÍTICA DO
TRATAMENTO EM UM HOSPITAL DE ENSINO

AutorM: Rogério Friedman — Mareello Casaccia Bertoluci — José Augusto Siston
de Castro — Jorge Luiz Gross e Maria Isabel Edelweiss.

Serviço de Endocrinologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Rua Ramiro Barcelos, 2350 — Porto Alegre — RS

O carcinoma diferenciado de tireóide (CDT) tem sido considerado uma neoplasia
maligna pouco agressiva pelas longas sobrevidas observadas. No entanto, alguns casos
podem ter um comportamento bastante agressivo. Nossa experiência tem atestado esta
variabilidade de comportamento. O objetivo deste trabalho é avaliar nossa conduta e
seus resultados numa população de 49 pacientes, sendo 31 com carcinoma papilar (PAP)
e 18 com carcinoma folicular tfOL), atendidos no HCPA de 1972 a 1984. Nossa con-
duta consiste de tireoidectomia (Tx), seguida de doses ablativas de I 131 (DA), que
podem ser repetidas enquanto houver tecido ca plante na topografia da tireóide. Os
pacientes com recidivas ou metástases recebem doses terapêuticas de I 131 (DT).

Dos 49 pacientes, 31 foram atendidos no HCPA desde o diagnóstico (grupo I); os
restantes foram referidos ao HCPA para completar tratamento e somente entram na
análise quando especificado (grupo II). Os pacientes do grupo I foram submetidos a
tireoidectomia total ou quase total (TxT), tireoidectomia subtotal ou lobectomia. 17 destes
têm anátomo-patológico por congeiação no trans-operatório e este exame foi incon-
clusivo ou falso-negativo em 28,4% dos casos. A incidência de complicações das Tx
foi de 44,8% e, no case das TxT, foi de 53%. 15 pacientes fizeram cintilografia após
TxT; destes, 67% apresentaram restos de tecido captante na região cervical. A análise
dos efeitos das DA foi feita em 21 pacientes (6 do grupo II). A DA média eficaz foi de
37 mCi para PAP e 110 mCi para FOL 10 pacientes (ou 20% do total) necessitaram
OT. A média da 1.a DT foi de 113 mCí, sendo eficaz em metade dos casos. O tempo
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médio de acompanhamento foi de 4 anos e 11 meses. Houve 5 óbitos; em 2 destes, a
morte foi atribuída ao descontrole da doença (1 PAP e 1 FOL, com 28 anos e 2 anos
e 11 meses de evolução, respectivamente).

A mortalidade da doença foi da ordem de 6%. Portanto, verifica-se que: 1. Na
nossa experiência, cirurgias mais extensas se acompanham de um número significativo
de complicações, sem retirar totalmente o tecido tireoideano potencialmente envolvido
pela neoplasia. 2. As DA médias eficazes para os PAP foram cerca de 3 vezes me-
nores do que as para os FOL. 3. AS DT iniciais empregadas foram totalmente efetivas
em 50% dos casos; nos demais, verificamos que múltiplas DT foram necessárias sem
conseguirmos uma resposta completa, sugerindo que, após uma primeira DT, as doses
subseqüentes devam ser programadas de acordo com parâmetros dosimétricos mais.
precisos.

1 8 5 . ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DE 53 CASOS DE CÂNCER DE TIREÓIDE

Autores: Giuseppe Repetto — Elizabeth Pernau e Sergio Lerias de Almeida.

Disciplina de Endocrinologia da Faculdade de Medicina da PUC-RS — Av. Ipiranga, 6000

— Os autores analisam, num estudo retrospectivo, dados epidemiológicos de 53
casos de carcinoma de tireóide, que consultaram no ambulatório de endocrinologia do
Hospital São Lucas (RS), num período de sete anos.

— Da análise dos dados verificamos que: todos os pacientes pram brancos; brasi-
leiros; 41 mulheres, com uma variação de idade de 16 a 73 anos; 12 homens com uma
variação de 9 a 70 anos. A maior prevalência das neoplasias foi na 4.a década. A pro-
cedência ficou diluída por diversas regiões do estado RS e Santa Catarina, não houve
concentração nas áreas endêmicas. A incidência familiar de tireopatia foi positiva em
12 pacientes.

— As características da tireóide, à palpação, foram: nódulo isolado em 23, bócio
uninodular em 15; multinodular em 5; e 10 já vieram tircoidectomizados. O padrão
cintilográfico mostrou, na sua maioria, nódulos "frios".

— A ecografia, realizada em 9 pacientes, evidenciou uma estrutura solida com con-
tornos irregulares em 5; sólidos com áreas císticas em 2; e sólidos com áreas císticas
e calcificações em 2. Os anticorpos antimicrossoma e antitireoglobulina avaliados em
14 pacientes foram (—) em 10 e (+) em 4 (só antimicrossoma). A pesquha de corpos
psamomatosos no Raio X de partes moles da região cervical foi negativa em 11 pacientes
pesquisados, embora, calcificações grosseiras foram encontradas em 3.

— A biópsia de agulha fina, realizada em 9 pacientes, foi (-(-) em 5 e (—) em 4.
A tireoglobulina dosada em 12 pacientes encontrava-se elevada em 6; quatro com
metástases e dois com restos de tireóide.

— Os achados patológicos foram: 25 papilíferos, 22 foliculares, 3 células de Hürtle,
1 medular, 1 indiferenciado e 1 linfoma. Quinze apresentaram metástases que foram
mais freqüentes no carcinoma folicular.

— Nos 53 pacientes, 31 se mantêm aderentes ao tratamento. O restante não faz
controle há mais de 1 ano. Dos 31, em controle, 3 faleceram; 2 por metástases e 1 por
infarlo do miocárdio. O tratamento supressivo está sendo feito com T.t em 46 e Ts

em 7 pacientes.
— A finalidade deste estudo de casos visa relatar a nossa experiência de uma

região supostamente endêmica, para o estudo desta importante e não tão rara patologia
tireoideana que, apenas no nosso ambulatório, apresenta uma incidência anual de
oito novos pacientes.
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DIA 31 DE OUTUBRO — Quarta-feira

PLENÁRIO A — 14:00 às 16:00 horas

Assunto: DIABETE

186 . SECREÇAO DE GLUCAGON APÓS A SOBRECARGA DE GLICOSE ORAL EM
INDIVÍDUOS OBESOS COM DIVERSOS GRAUS DE TOLERÂNCIA A GLICOSE

Autores: Vânia Cairá Borghi — Bernardo Léo Wajchenberg e
Fernando Prestes Cesar.

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN/CNEN-SP e
Unidade de Diabetes e Adrenal - Hospital das Clínicas - São Paulo

As respostas da glicose sangüínea (G), insulina (IRI) e glucagon (CIR) plasmáticos
após a sobrecarga de 75 g de glicose oral foram avaliadas em 9 indivíduos normais
(N), 5 obesos com tolerância normal à glicose (obesos não diabéticos — ON), 5 obesos
não diabéticos com hiperinsulinemia basal (obesos não diabéticos resistentes — OR),
9 obesos com tolerância alterada à glicose (C de jejum menor do que 6,7 mmol/l e
C de 2 horas entre 6,7 e 10 mmol/l — O-IGT) e 9 diabéticos não-obesos insulino-
dependentes (IDD).

As IRI basais foram similares nos controles normais e ON, mas significativamente
mais elevadas nos OR e O-IGT. Durante a tolerância à glicose os OR e O-IGT apre-
sentaram IRI significativamente mais elevadas do que nos normais e ON. Os níveis de
GIR basais foram significativamente maiores em todos os grupos de pacientes em com-
paração aos N, sendo que entre os obesos foram mais elevados nos OR em relação
aos ON e O-IGT, nestes últimos mais do que nos ON. Durante a sobrecarga de gli-
cose nos N houve uma redução progressiva de GIR na 1.a hora da prova, o mesmo
se observando nos ON. Por outro lado, os OR, O-IGT e IDD não mostraram queda
do GIR durante o teste. Observou-se uma correlação significativa positiva entre a IRI
e GIR basais em todos os grupos estudados (r=jO,58; p<0,01).

Os AA sugerem que a resistência à supressibilidade do glucagon após a sobre-
carga de glicose nos OR e O-IGT na presença de aumento da resposta insulínica seria
uma indicação de que a célula alfa insular pancreática participa da insensibilidade destes
pacientes à insulina endógena. Além disso, por haver uma correlação significativa entre
a insulina basal e o grau de resistência à insulina na obesidade humana, o achado de
correlação significativa entre a IRI e GIR basais indicariam que maior a resistência à
insulina, mais elevados são os valores do GIR basal.

187 . DIABETES MELLITUS E FVIII/FvW; UM MARCADOR SUBCLÍNICO?

Autores: Balduino Tschiedel** e Israel Roisenberg*

Serv. de Endocrinologia da Hosp. Nsa. Sra. da Conceição** e Curso de Pós-Graduação
em Genética* - UFRGS — Caixa Postal 1953 - CEP 90.000 Porto Alegre - RS

Vários fatores têm sido relacionados com a angiopatia diabética, entre os quais
estariam alterações nos níveis do complexo Fator Vlll/Fator von Willebrand. Este com-
plexo apresenta funções biológicas (coagularão e agregação plaquetária) avaliadas por
lestes laboratoriais (dosagem de FVIIIC e FVIÍIR: RCo), bem como caracterização imuno-
lógica (FVIIIR: Ag). Assim sendo, foram estudados diabéticos, seus consangüíneos nor-
mais (curva glicêmica normal) e indivíduos normais da população em geral (história
íamiliar negativa e glicemias pré e pós-prandiais normais), num total de 201 indivíduos,
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assim distribuídos: 32 (0,16) indivíduos normais, 34 (0,17) diabéticos insulino-depen-
dentes (DM I), 15 (0,07) consangüíneos em 1.° grau de D' í I, 86 (0,43) diabéticos não
dependentes de insulina (DM II) e 34 (0,17) consangü. - os em 1.° grau de DM II.
Estes 201 indivíduos foram investigados quanto a 34 f iáveis clínicas e laboratoriais,
mas no presente trabalho foram diferenciados some je acordo com o Jpo de dia-
betes, sexo e idade, sendo avaliados quanto ao inJ-.ii de massa corporal (I.M.C.), glico-
hemoglobina (Hb.A,), FVIIIC, FVIIIR: Ag e FVIHR: RCo. A análi«c da variância mostrou
significância para o IMC somente em DM li com discreta diferenciação entre con-
sangüíneos e normais. A Hb.A, mostrou ?•» .ricativa elevação dos dois grupos de pa-
cientes, mas não foi discriminante entre •• • .sangüíneos e normais. Entretanto, todas as
atividades biológicas e imunológicas dr *-»>M/FvW mostraram uma significativa elevação
nos diabéticos, bem como uma n i* \ diferenciação entre consangüíneos e normais,
fazendo supor que o complexo FV ' í v W possa ser um marcador subclínico para o
diabetes Mellitus. PIC-CNPq, CEPP-orRGS, FAPERCS.

1 8 8 . INCIDÊNCIA DE HEMOGLOBINOPATIAS EM PACIENTES DIABÉTICOS

Autores: Auristela Freire Paes Alves — Judith Carreiro Pousada —
Maria de Lourdes Neves Nascimento — Maria Margarida dos
Santos Britto e Maria Mareilio Rabelo.

Disciplina de Endocrinologia da Universidade Federal da Bahia
Hospital Prof. Edgard Santos - 6.° andar — Canela

Diabetes Mellitus é doença universal de disttibuição geográfica variável, que afeta
as populações indepedente de suas condições de desenvolvimento. As observações e
investigações têm demonstrado que o diabetes mellitus estabelece-se por vários meca-
nismos e desde que isto ocorra, as influencias ambientais e a constituição genética do
indivíduo atuam conjuntamente determinando a evolução e complicações da enfermi-
dade. Em 1979 surgiram os primeiros estudos sobre Diabetes Mellitus e hemoglobino-
patias S. (Tripplet e Eichold; Morinson e Cols.) Em 1981 Abadie e cols. chamaram a
atenção para o fato de que 3% dos diabéticos de origem africana e indiana atendidos
no Hospital S. Louis-Paris eram portadores de hemoglobinopatias S e apresentavam grave
«•etinopatia diabética apesar do diagnóstico de diabetes ter ocorrido em período inferior
a 2 anos. Na nossa população a incidência de diabetes é alta porém não conhecida
contudo 7,5% dela é heterozigota para o gene S e 1,5% para o gene C da hemoglobina.
O estudo mostra a distribuição de homeglobinas anormais em 245 pacientes diabéticos
dos quais 4,5% é heterozigota AS e 3% heterozigota AC. Discute-se a importância
dos achados. O projeto, n.° 40091/83, aprovado pelo CNPq, compreende 2 outros sub-
projetos: A) Prevalência de diabetes ou intolerância à glicose em pacientes portadores
de hemoglobinopatias. ?,) Estudo comparativo das alterações oftalmológicas entre pa-
cientes diabéticos e portadores de HbAA (normais e diabéticos portadores de hemo-
globinas anormais (AS, AC, SS, SC).

1 8 9 . MÉTODO DE CROMATOGRAFIA DE AFINIDADE PARA A DOSAGEM
DA8 PROTEÍNAS GLICOSILADAS TOTAIS SÉRICAS.
NÍVEIS ENCONTRADOS EM INDIVÍDUOS NORMAIS E DIABÉTICOS

Autores: Ewaldo Mario K. Russo — Sergio Atala Dib —
Angela de Azevedo Jacob e Antonio Roberto Chacra.

Disciplina de Endocrinologia - Depto. de Medicina - Escola Paulista de Medicina
Rua Botucatu, 740 - Caixa Postal 20266 - CEP 04034 São Paulo - SP
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A proteína gticosilada (PC) é um parâmetro a médio prazo (15 a 30 dias) para a
avaliação do controle metabólico do paciente diabético. Os primeiros métodos colori-
métricos para a dosagem de PC eram pouco reprodutíveis e suscetíveis a reações ines-
pecíficas. Recentemente, um novo método foi descrito para a dosagem da HbAx por
cromatografia de afinidade.

Este método além de altamente específico apresenta uma série de vantagens em relação
à cromatografia de troca iônica, podendo ser também adaptado para a dosagem das
PC

Nesta cromatografia a glicose ligada às proteínas forma um complexo hidroxil rever-
sível com o ácido bórico acoplado a uma Sepharose 6B (Glico Gel B - Laboratórios
Pierce), complexo este desfeito após a adição nas colunas de um tampão ácido. A con-
centração das proteínas eluídas é medida pelo método de Lowry. O nível de PC e HbA«
foi determinado em 14 indivíduos normais, 15 pacientes com curva glicêmica anormal
e em 77 pacientes diabéticos (46 Tipo II e 31 Tipo I).

Parâmetros

HbA^ (X ±

PC (X ±

dp)

dp)

Normais
(N = 14)

7,3 ±1,1%

1,6 ±0,4%

Curva Glicêmica
Anormal (N = 15)

8,8 ± 1,7%

2,0 ± 0,5%

Tipo 1
(N = 31)

13,8 ±4,6%

8,0 ± 3,2%

Tipo II
(N = 46)

12,0 ± 3,9%

7,0 ± 2,7%

A análise desta tabela mostra que tanto a PC como a HbAje não diferenciaram bem
os indivíduos normais dos pacientes com curva glicêmica anormal. Em relação aos dia-
béticos a PC conseguiu discriminar melhor estes pacientes do que a HbAje, já que
enquanto a média da HbA1 foi apenas 89% e 64% maior nos diabéticos Tipo I e Tipo II
em relação aos normais, a PC foi, respectivamente, 500% e 437% maior. A análise dos
valores individuais comprova este fato, já que enquanto 17 dos 45 pacientes do Tipo II
e 6 dos 31 do Tipo I apresentavam níveis normais de HbAxe, nenhum paciente diabético
apresentou níveis normais de PC.

190. DIFERENÇAS ENTRE O COMPORTAMENTO DA HbA, (TOTAL E ESTÁVEL)
E DAS PROTEÍNAS SÉRICAS GLICOSILADAS DURANTE O CONTROLE
AMBULATORIAL DE DIABÉTICOS INICIALMENTE DESCOMPENSADOS

Autores: Sergio Atala Dib — Marco Antonio Vivolo — Ewaldo Mário
Kuhlmann Russo e Antonio Roberto Chacra.

Disciplina de Endocrinologia - Depto. de Medicina - Escola Paulista de Medicina
Rua Botucatu, 740 - Caixa Postal 20266 - CEP 04034 São Paulo - SP

A hemoglobina glicosilada (HbA,) foi um dos primeiros exemplos da alteração da
composição de uma proteína após a sua síntese. Atualmente, sabe-se que a glicosilação
pode ocorre em outras proteínas como a albumina, colágeno, lentes dos cristalinos e
proteínas da membrana dos eritrócitos. A HbA, tem sido utilizada para a avaliação do
controle glicèmico, a longo prazo, dos pacientes diabéticos. Devido à meia vida dos
glóbulos vermelhos (120 dias), os níveis de HbA, podem permanecer elevados por
muitas semanas após a melhora do controle metabóüco. Tem-se demonstrado que as
proteínas séricas glícosiladas (PSC) podem ser um índice mais sensível e mais flexível
às alterações da glicêmia. Com o objetivo de testar essa hipótese nós analisamos, pros-
pectivamente, um grupo de pacientes diabéticos (3 Tipo I e 3 Tipo II), descompensados,
e estudamos a interdependência destes parâmetros (HbA, e PSG) com o grau de com-
pensação diabética durante um período de 12 semanas. A determinação da HbA. foi
realizada por cromatografia em troca iônica e das PSC em cromatografia por afinidade.
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Os níveis de PSG = 9 ,0±2 ,8% ( T ± D P ) e de HbA t (total =19,4 ± 3 , 3 % e estável
= 18,1 ±4 ,0%) se encontraram bem elevados nesses pacientes no início do estudo. Du-
rante o segui men to observou-se uma queda progressiva dos níveis de PSG já a partir da
1.a semana (7,8 ± 1 , 0 % ) . Na 4.a semana (5,4 ±1 ,6%) correspondia a as 50% dos va-
lores basais e a partir da 6.a semana (5,0 ±1 ,7%) as diferenças em relação aos valores
iniciais eram estatisticamente significantes (p < 0,05). O melhor valor de PSG (3,7 ±1 ,1%)
foi atingido na 12.a semana. A HbA, total e sua fração estável tornaram-se significan-
temente diferentes (p<0,05) dos valores basais, apenas na 12.a (11,7 ±1,9) e 8.a

(11,2 ±2,7) semanas.

A anáiise comparativa mostrou uma queda mais acentuada e precoce dos níveis de
PSG, em relação aos de HbA v durante a compensação metabólica dos pacientes.

O presente trabalho confirma a PSG como um parâmetro de controle a médio prazo
e mais flexível às alterações glicêmicas nos pacientes diabéticos.

1 9 1 . CORRELAÇÃO ENTRE OS NÍVEIS DE GUCEMIA DE JEJUM, LiPIDES
SANGÜÍNEOS, HbA, (TOTAL E ESTÁVEL) E PROTEÍNA GLICOSADA EM
PACIENTES DIABÉTICOS

Autores: Sergio Atala Dib — Ewaldo Mario Kuhlmann Russo —
João Roberto de Sá e Antonio Roberto Chacra.

Disciplina de Endocrinologia - Depto. de Medicina - Escola Paulista de Medicina
Rua Botucatu, 740 - Caixa Postal 20266 - CEP 04034 São Paulo - SP

A HbA, apresenta dois componentes, um lábil que oscila de acordo com o nível de
glicemia e um estável que reflete a média das glicemias de 2 meses, já a proteína glico-
silada (PG) reflete um controle mais a curto prazo (30 dias). Neste, trabalhos correla-
cionamos a HbA, total e estável (cromatografia de troca iônica), com a glicemia de
jejum (GJ), a proteína glicosilada (PG), o colesterol e sua fração HDL e os triglicérides
em 77 pacientes diabéticos, divididos em Tipo II (46) e Tipo I (31). A tabela abaixo
mostra apenas as correlações que foram estatisticamente significativas.

TIPO I (N = 31)

CJ
CJ
GJ
PG
PG
GJ

Parâmetros

x PG
x HbAxt
x HbA,e
x HbAjt
x HbA^
x Colest.

HbAxe x colest-

31)

R

0,50*
0,57*
0,53*
0,85**
0,84**
0,40*
0,50*

T5PO II (N =

Pasâmalros

, GJ x PC
GJ x HbA,t ,
u j x HbA,e
PG x HbA,t
PG x HbA,e
GJ x TG
HbA,e x TG '

46)

R

0,68**
0,73**
0,77**
0,71**
0,71**
0,40*
0,55*

* p < 0,05
• • p < 0,01

A partir destes dados pudemos concluir: 1) A PG apresenta alta correlação com
a HbA,, 2) A PG e a HbA, apresentam maior correlação com a GJ r'os diabéticos do
Tipo II do que os do Tipo I, mostrando ser estes parâmetros mais indicados nos paci-
entes do Tipo I, onde a oscilação dos níveis glicêmicos é maior, 3) Nos diabéticos do
Tipo I encontramos correlação de alguns parâmetros de controle metabólico e o coles-
terol, já nos do Tipo II esta correlação existiu com os triglicérides.
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1 9 2 . PRIMEIROS RESULTADOS CLÍNICOS E METABÔUCOS COM O PANCREAS
ARTIFICIAL HOSPITALAR — BIOSTATOR, EM DIABETES

Autores: Cassio Ravaglia — José Antonio Sanches e
Zelia Maria Goulart Pucci.

Serviço de Endocrinologia do Hospital Gastroclínica
Rua Borges Lagoa, 1450 - 1.° andar - Apto. 118

Propomos-nos a apresentar os resultados obtidos com o Pancreas Artificial de uso
Hospitalar — BIOSTATOR — Miles, Life Science Instruments, USA.

Este aparelho, disponível no Hospital Gastroclínica em São Paulo, totalmente automa-
tizado, dispõe de perfeito sistema de dosagens contínuas de glicemia no sangue hepa-
rinizado que por ele circula, e tem suas bombas infusoras de insulina e/ou glicose ou
salina acopladas ao seu laboratório dosador de glicemia.

Dez pacientes foram tratados no Biostator, todos eles prolongadamente descompen-
sados. As glicemias médias na véspera da instituição do tratamento eram 357,5 m g / % e
médias de NPH usados 85,4n.

Foram submetidos ao número médio de 93h e 8min de Biostator, não contínuas ao
longo do tempo médio de uma semana por paciente.

Houve alguns casos notáveis de recuperação clínica. Dentre eles, o de um pé dia-
bético e de uma senhora que pôde ser recuperada por abcesso nefrético após uma tenta-
tiva fracassada de intervenção.

Notáveis são os números referentes às glicemias e às necessidades de insulina pos-
teriores ao emprego do Pancreas.

As glicemias médias imediatas ao seu uso foram 141,1 m g / % , enquanto as doses de
insulina passaram a ser 47\i. Nas semanas subseqüentes a maioria dos pacientes apre-
sentou sensível melhora do comportamento clínico dos índices metabólicos e nutritivos
em geral, e renovado interesse no controle do se i diabetes.

Na apresentação mostraremos tabela e gráficos demonstrativos desses fatos, além de
uma análise das causas possíveis da persistência da melhora clínica e matabólica, mesmo
passadas semanas e meses de seu emprego.

193 ESTUDO COMPARATIVO DE GLICEMIA REALIZADO PELO MÉTODO
CONVENCIONAL (AUTO-ANALYZER) E PELO GLICOSÍ METRO
PORTÁTIL (BIOBRÁS)

Autores: Nelcivone Soares de Melo e Nelson Rassi.

Departamento de Clínica Médica da Universidade Federal de Goiás
Av. Tocantins, 1293 - S. Aeroporto - CEP 74.000 - Goiânia - GO

Recentemente foi introduzido no mercado nacional um aparelho portátil (glicosimetro
BIOBRÁS) que oferece ao diabético a possibilidade de determinar sua glicemia, no domi-
cílio e/ou local de trabalho, libertando-o das freqüentes idas ao laboratório.

Com a finalidade de analisar o desempenho do referido aparelho, realizou-se em
82 amostras de plasma de indivíduos tomados ao acaso, dosagens de glicemia pelo mé-
todo convencional adosado no laboratório (glicose-oxidase - f leituras na Auto-Analyzer
ABA-100 e pelo glicosimetro portátil (BIOBRÁS) empregando as tiras reagentes Dextrostix
(AMES).

Dentre as amostras analisadas foram encontradas 21 I-Liperglicêmicas, 3 I-Lipoglicê-
micas e 58 Normoglicêmicas. A menor glicemia encontrada foi de 42 mg/dl e a maior
426 mg/dl.

A média das dosagens pelo método convencional foi de 111,05 mg/dl (s = 51,78)
e a do glicosimetro foi de 113,90 (s = 52,55). A análise estatística dos resultados não
mostrou diferença significante entre os dois métodos (Z = 0,351 < 2,57 o = 0,01, r = 0,98).
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194. COMPARAÇÃO DA MEDIDA DA GUCEMtA POR UM COLORfMETRO
DE REFLEXÃO E POR FITAS REAGENTES

Autora*: Tânia Wftber Furlanatto — Luiz Martin* Job —
Gtedteon José GaataMo • Jorge Luiz Gross.

Serviço de Endocrinologia e Bioquímica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Rua Ramiro Barcelos, 2350 - CEP 90000 - Porto Alegre RS

A monitorização domiciliar da glicemia se constitui em um método muito importante
na obtenção de um melhor controle metabólico em pacientes diabéticos, especialmente,
naqueles dependentes de insulina. Diversos estudos recentes demonstraram a acuraci-
dade e a facilidade do uso de fitas reagentes. No entanto, os valores glicêmicos obtido*
com este método são aproximados e muitas vezes sujeitos a erros grosseiros de inter-
pretação. Recentemente, foi lançado no mercado um colorímetro de reflexão contro-
lado por microprocessador — CLICOTESTE EXATA — idealizado na Universidade Federal
de Santa Catarina (LMJ) e que se caracteriza por utilizar uma função obtida pela cali-
bração em quatro pontos, permitindo que se obtenha maior precisão nos pontos ex-
termos da variação glicêmica.

O objetivo do presente trabalho é comparar a medida de glicemia realizada pela
colorímetro de reflexão com aquela realizada pelas fitas reagentes do tipo Haemogluko-
test. Utilizou-se como padrão de referência a determinação bioquímica da glicemia pela
método de O-toluidina. Foi utilizado o sangue venoso obtido de 43 pacientes com dife-
rentes níveis glicêmicos (17 mg/dl — 380 mg/dl) e a medida da glicemia foi realizada
simultaneamente pelo colorimento de reflexão, pelas fitas reagentes e pelo método bio-
químico. O coeficiente de correlação entre as medidas de glicemia através do glicoteste
e o método bioquímico foi de 0.9955 e de 0.9212 entre a medida da glicemia pelo
Haemoglukotest e o método bioquímico. Observou-se que os valores glicêmicos medidos
pelo colorimento de reflexão e especialmente pelas fitas reagentes tendem a ser um
pouco mais baixos do que aqueles medidos pelo método espectrofotométrico.

Os dados apresentados indicam que a medida da glicemia por colorímetro de
reflexão — CLICOTESTE — é um método prático, rápido, mais preciso do que a me-
dida da glicemia pelas fitas reagentes, ao mesmo tempo que mantém um excelente
grau de acuracidade quando comparado com os métodos bioquímicos.

195. DIABETE GESTACIONAL: VALOR DO TESTE DE SELEÇÃO PARA
A DETECÇÃO DE PACIENTES DE RISCO

Autoras; Noon Cacflla Sartor! Fernanda* — Maria Lúcia D'Ella da Rocha —
Ugfa Lázaro — Vfvfana Harrmann Rodrigues — Wilson Kms* •
Jorg* Luiz Gross.

Serviço de Obstetrícia e Endocrinologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Rua Ramiro Barcelos, 2350 - CEP 90000 - Porto Alegre RS

Diabete mélito gestacional (DMC) está associado a um aumento significativo d»
mortalidade e morbidade peri-natal, que pode ser reduzida às taxas normais através do-
reconhecimento e tratamento precoce. Estima-se que DMC ocorra em torno de 3 a
12% das gestações. O procedimento utilizado para a detecção de DMG tem sido a
realização do Teste de Tolerância i Glicose (TTC). E impraticável a realização de TTG
em todas as gestantes, ao mesmo tempo que a realização do TTG apenas nas grávidas
com fatores de risco deixará de detectar um número apreciável de pacientes com DMG.
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Ê importante o emprego de um teste mais simples que o TTC e que tenha suficiente
> sensibilidade para detectar DMC em uma população de gestantes. O objetivo do pre-

sente trabalho foi de avaliar a sensibilidade e a especificidade de um teste de seleção
de pacientes com risco de apresentarem DMC em uma população de gestantes de um

'• ambulatório de pré-natal de hospital geral. Foram estudados 106 pacientes com idade
entre 16 e 40 anos (média 25,7 anos), submetidas a uma medida de glicose plasmática
após 12 horas de jejum e 1 hora após sobrecarga oral de 50 g de glicose. Todas as
pacientes foram posteriormente submetidas a um TTG após sobrecarga oral de 100 g de

•; glicose. O critério adotado para o diagnóstico de DMG foi de acordo com O'Sullivan.
tK A glicemia de jejum foi muito pouco sugestiva de DMC. Observou-se que 38 pa-
P cientes apresentaram glicemia pós-teste de seleção maior ou igual do que 150 mg%.
| Destas, 15 pacientes apresentaram DMC no TTC. Os (ndices de especificidade e de sensi-

bilidade do teste de seleção na presente casuística foram de 74 e 88%, respectiva-
mente. Utilizando-se o valor glicêmico após o teste de seleção de 135 mg%, obteve-se

£ uma sensibilidade de 100% e especificidade de 60%.
Com base nos dados apresentados sugere-se que todas as gestantes devam realizar

em momento apropriado teste de seleção para a detecção de diabete mélito gesta-
í cional, devendo-se considerar como valor limite para a realização de TTC a glicemia

de 135 mg%.
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DIA 31 DE OUTUBRO — Quarta-feira

PLENÁRIO B — 14:00 as 16:00 horas

Assunto: DIABETE

1 9 6 . ÍNDICE DE INCREMENTO GLICÊMICO DE ALGUNS ALIMENTOS
BRASILEIROS EM PACIENTES COM DIABETES TIPO II

Autores: Leio Zagury — Francisco Arduino — Ivan Santos Ferraz —
Rita Loria Gueron — Aquiles Coelho de Souza — Sônia Bento
de Castro Figjeira e Clea Costa Pinto Francalanci.

Diabetes do IEDE e Disc. Diabetologia Escola Médica Pós-Craduação PUC/RJ
Rua Moncorvo Filho, 90 - CEP 20211 Rio de Janeiro - RJ

A dieta do diabético exige uma restrição da ingesta de carboidratos, dando-se pre-
ferência aos alimentos constituídos de polissacarídios. Para evitar a monotonia alimentar,
entretanto, são permitidas permutas de alimentos com quantidades equivalentes de
carboidratos. Contudo, nos últimos anos verificou-se que em relação a esses nutrientes
a equivalência química não é correta, pois a digestão e o ritmo de absorção dos polis-
sacaridios são variáveis, sofrendo a influência de diversos fatores. Torna-se necessário,
portanto, determinar a equivalência biológica dos alimentos no que se refere aos
carboidratos. No presente trabalho foi estabelecido o índice de incremento da glicemia
de 5 alimentos triviais, isto é, foi estudado o perfil glicêmico pós-prandial de porções
desses alimentos equivalentes a 25g de glicídios, em comparação com o perfil obtido
com a mesma quantidade de glicose. Para isso foram selecionados 10 pacientes dia-
béticos de ambos os sexos controlados apenas por dieta. O sangue foi colhido em
jejum e 30,60 e 120 minutos após a ingestão do alimento para dosagem de glicose
e insulina. Os resultados preliminares, que serão apresentados e discutidos, permitiram
concluir que, em ordem decrescente de influência sobre o nível pós-prandial da gli-
cemia, alinham-se os seguintes alimentos: glicose (100%), aipim (95,5%), pão branco
(94,0%), arroz polido (68,3%) e macarrão (18,1%). O perfil da insulinemia seguiu pa-
drão semelhante e será também discutido. A conclusão, portanto, é de que na dieta
do diabético deve ser usada equivalência biológica e não química dos glicídios.

1 9 7 ESTUDO DO INCREMENTO DA GLICOSE E DA INSULINA PLASMÁTICAS A
INGESTÃO DE ALGUNS ALIMENTOS EM DIABÉTICOS TIPO II

Autores: Mariza Vasques — Francisco Arduino e Sônia Bento de Castro Figueira.

Disc, de Diabetes da PUC/RJ e Serv. de Diabetes do Inst. Est. Diabetes e Endocr. - IEDE
Rua Monccvo Filho, 90 - CEP 20211 Rio de Janeiro - RJ

Os trabalhos iniciais de Yonesko e outros posteriores têm demonstrado diferentes
respostas dos níveis glicêmicos à ingestão de alimentos contendo carboidratos em quan-
tidades equivalentes.

No presente estudo se comparam as elevações glicêmicas após a ingestão de 25 g
r?e glicose com as ocorridas após ingestão de mel (M), batata doce (BD), batata inglesa
(BI), feijão (F) e lentilha (L) em porções contendo o equivalente a 25 g de carboidratos.
Fstudaram-se 6 pacientes (4 homens e 2 mulheres) com idade variando entre 46 e 65
anos, portadores de diabetes tipo II, metabolicamente compensados apenas com dieta
e sem evidência clínica de outras enfermidades. Foram dosadas as glicemias (e insu-
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Hnemias em 3 casos) basais e 30, 60, 90 e 120 minutos após a ingestão de glicose e
de cada um dos alimentos em estudo. Foram os seguintes os resultados obtidos:

30mm 60 win 90 rain 120 mm
X±SE X±SE X±SE X±SE X±SE

CL 97.8±3.6 148.6±11.5 158.1 ± 8.1 145.0±10.6 115.0±8.5
BD 96.8±2.6 113.2± 7.3 133.5± 8.1 128.8±10.2 119.6±8.2

| "£ Bl %.2±2.7 118.3± 7.8 127.2 ± 6.6 127.0± 6.6 113.8±3.9
J o M 98.8 ±3.0 145.8 ±11.3 140.7 ±12.5 105.8 ± 6.7 97.3 ±4.4
• w F 92.2±2.2 102.2± 2.7 114.2 ± 3.7 115.3± 2.8 107.3±4.3

L 95.8±1.7 103.2± 2.1 108.3 ± 3.3 105.3± 3.9 100.0±3.1

g rt CL 14.5±1.7 28.4± 4.5 39.0± 1.7 35.1 ± 5.2 23.1 ±3.6
M 14.7±1.6 29.3± 3.4 23.9± 3.2 16.5 ± 0.7 14.1 ±1.8
F 11.5±1.0 14.2± 0.8 22.0± 2.1 19.2± 1.2 18.4±1.5

Estabelecemos os índices de incremento da glicemia à ingestão de cada alimento em
relação à de glicose que foram os seguintes: DB— 56%; Bl— 52.7%; M— 48.9%;
F— 36.4% e L— 17.4%.

Esses resultados confirmam os dados dos trabalhos anteriores e mostram que o
maior incremento foi o da Batata Doce e o menor o da Lentilha.

198. ASPECTOS EVOLUTIVOS DA SfNDROME NEFRÓTICA EM
PACIENTES DIABÉTICOS DO TIPO II

Autoras: Jorga Luiz Gross a Ana Cristina Rodrigues.

Serviço de Endocrinologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Rua Ramiro Barcelos, 2350 - 90.000 Porto Alegre - RS

A nefrologia diabética é uma complicação freqüente do diabete mélito do tipo I,
constituindo-se na principal causa de morte destes pacientes. Existem poucos dados na
literatura sobre a freqüência e a história natural da doença renal em pacientes dia-
béticos do tipo II.

O objetivo deste trabalho foi observar a evolução por um período de 36 meses de
pacientes diabéticos tipo I' que apresentavam Síndrome Nefrótica. A faixa etária dos
pacientes estudados esteve entre 43 e 74 anos (média 59,55 anos) e incluiu 9 homens
e 11 mulheres.

Em intervalos regulares de 3 a 6 meses foram os mesmos submetidos a uma ava-
liação clínica e laboratorial padronizada com o objetivo de analisar-se suas compli-
cações.

Observou-se nestes pacientes uma tendência para o aumento da prevalência de
hipertensão arterial sistêmica, cegueira e de complicações macroangiopáticas, sem atin-
gir, entretanto, significância estatística. Os níveis de DCE e a quantidade de proteína
urinaria excretada por dia não apresentaram variações significantes durante o estudo,
diferente do que se observa em pacientes com diabete do tipo I que apresentam uma
diminuição da DCE da ordem de 1 ml/min/mês. Durante este período de observação
seis pacientes diabéticos nefróticos faleceram de causas diversas, sem ter sido possível
caracterizar incidência expressiva de uma única causa de óbito. Da mesma maneira a
freqüência de hipertensão arterial sistêmica, de complicações vasculares, de retinopatia
e de neuropatia foi idêntica tanto no grupo de pacientes que faleceram como no grupo
daqueles que sobreviveram. Estes dados sugerem que os pacientes diabéticos do tipo II
portadores de doença renal não apresentam uma evolução clínica semelhante àquela
observada em diabéticos do tipo I, caracterizando-se por ser de progressão mais lenta.
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199. CORRELAÇÃO DE ARTROPATIA COM RETINOPATIA DIABÉTICA E
IDADE DE INCIDÊNCIA DO DIABETES

Autoras: Sônia da QuateU Dot — Antonto Marcho Barbante CasaRa —
a nosan^wa uiuian nazon.

Serviço de Endocrinologia e Metabologia do Hospital das Clínicas da F.M.U.S.P.
Rua João Elias Saad, 89 - Pinheiros - CEP 05427 - São Paulo - SP

Estudamos uma amostra aleatória de 81 pacientes da Liga de Diabetes do Hospital
das Clínicas da F.M.U.S.P., quanto à incidência de artropatia do diabetes. Medimos os
ângulos das articulações interfalangeanas proximais, metacarpo-falangeanas, punho, coto-
velo, joelho e flexão lateral tóraco-lombar, e dividimos os pacientes em três grupos
quanto à limitação à extensão arterial: limitação severa, moderada e leve ou sem limi-
tação. Todos foram submetidos à oftalmoscopia direta e indireta e classificados também
três grupos: retinopatia prolíferativa, pré-proliferativa e retinopatia simples ou ausência
de retinopatia diabética. Plotamos a incidência dos tipos de limitação e de retinopatia
entre si e contra a idade de instalação do diabetes em cada paciente.

Obtivemos os seguintes resultados: dos 81 pacientes apenas 9 tinham menos de
20 anos no início do diabetes. Encontramos 6 (7,5%) com limitação severa, sendo que
destes, 4 tinham menos de 20 anos quando do início do diabetes, e os mesmos 4 eram
portadores de retinopatia proliferativa, os outros 2 pacientes tinham retinopatia pré-
proliferativa. Quatorze diabéticos (17,5%) tinham limitação moderada, dos quais 2 com
retinopatia proliferativa e 2 com retinopatia pré-proliferativa.

Os outros 61 pacientes sem limitação ou com limitação leve estavam em sua maioria
entre casos que tiveram o início do diabetes acima de 20 anos de idade e em nenhum
foi encontrado retinopatia grave.

O nosso estudo é concorde com os dados da literatura que correlacionam esse
tipo de artropatia com incidência precoce do diabetes e com retinopatia de evolução
grave.

200 AVALIAÇÃO DO SISTEMA NERVOSO AUTÔNOMO NO CONTROLE
CARDIO-CIRCULATÓRIO DO PACIENTE DIABÉTICO (DM).

Autor**: Ana Tarasa M. GonçatvM Santomauro — Gutomar Maduraira —
Sibato Paiola — Martea Lazarvtti — Bernardo Ubarman a
Bantardo Lao Wajchanbaro,.

Unidade de Diabetes e Adrenal do H.C. - FMUSP e Hospital Brigadeiro - INAMPS
Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 255 - 8.° andar

Distúrbios autonôrnicos são freqüentemente observados no DM, sendo de grande
importância clínico-prática a avaliação do controle autônomico cardiovascular. Neste tra-
balho descrevemos nossa experiência preliminar em 20 DM I(9M + 1IF; idade: 17-59
anos; doença de 2-14 anos; DM tipo I (n = 12), DM tipo II (n = 2), pancreatite crônica
alcoólica (n = 5), hemocromatose (n = 1)] comparativamente a um grupo controle (6M
+ 4F; idade: 24-33 anos), com os seguintes testes clínicos de avaliação do controle
cardiovascular simpático e parassimpático: 1 - Variação da freqüência cardíaca (FC) na
inspiração e expiração durante 5 minutos (AFCjnsp. - K-exp.); 2 - Variação da Pressão
Arterial (PS e PD) durante teste do gelo (CELO); 3 - Variação do espaço R-R no ECC
durante e após manobra de Valsalva (VALSALVA); 4 - Variação da PD durante exer-
cício (EXERCÍCIO); 5 - Variação da PS e PD conforme a postura (VARIAÇÃO POS-
TURAL); 6 - Variação da PS e PD durante 1 minuto de hiperventilação forçada (HIPER
VENTILAÇÃO). Os resultados estão abaixo representados:

194 —



TESTES

1 — AJCinsp. -pcexp.

2—GELC

3 — VALSALVA

4 — EXERCÍCIO

5 — VARIAÇÃO POSTURAL

6 — HIPERVENTILAÇAO

DM Sa l t .

3.63 ± 3.83 (87%)

PS = 11.20 ± 8.80 (65%)
PD = 10,90 ± 7,00 (65%)

1.29 ± 0.43 ( 0%)

PD = 18.91 ±11.70 (33%)

PS = 14.60 ± 19.50 (85%)
PD = 8,90 ± 13.70 (65%)

PS = 11.60 ± 9.70 (33%)
PD = 7.50 ± 6.50 (25%)

CONTROLE

13.80 ± 6.12 mmHg

16.20 ± 6.20 mmHg
17.90 ± 8.20 mmHg

1.05 ±0.06

22.80 ± 2,38 mmHg

0.50 ± 1.00 mmHg
0.20 ± 0.60 mmHg

9.20 ± 1.60 mmHg
8.00 ± 4,00 mmHg

p < 0.001

NS
p<0,05

NS

NS

p < 0.01
P<0.05

NS
NS

Conclusão — A variação da FC na inspiração e expiração foi o teste clínico que
mais freqüente (85% dos casos avaliados) e mais significativamente se alterou no grupo
de DM; assim como o teste do gelo e a variação postural da pressão arterial foram
testes significativamente comprometidos. Estas alterações têm sido descritas, inclusive
antes que sintomas se desenvolvam. Estes dados sugerem a utilidade destes parâmetros
na avaliação da presença de complicações e no controle do DM.

2 0 1 . AUMENTO DA RESPONSIVIDADE VASCULAR INDUZIDA POR
METOCLOPRAMIDA EM PACIENTES DIABÉTICOS COM HIPOTENSAO POSTURAL

Autores: Angtla Maria Alvas Besta — Maria Teresa Zanella —
Manoel A. Saragoça — Rogério A. Mulinari — Mauro A.
Czepielewski — Artur BHtrame Ribeiro e Oswaldo Luiz Ramos.

Disc, de Nefrologia e Endocrinologia - Depto. de Medicina - Escola Paulista de Medicina
Rua Botucatu, 740 — Caixa Postal 20266 - CEP 04034 - São Paulo - SP

A metoclopramida (MCP), antagonista dopaminérgico, é efetivo no tratamento da
hipotensão postural, mas os mecanismos responsáveis por sua ação ainda não estão
bem definidos. Nós estudamos a pressão arterial média (PAM), freqüência cardíaca (FC),
débito cardíaco (DC), e a resistência periférica total (RPT) após 5 minutos de aumentos
graduais na inclinação postural (0o — 90°), antes e após MCP (20 mg, ev) em sete
pacientes diabéticos com hipotensão postural. Foram dosadas a atividade plasmática de
renina (APR) e aldosterona plasmática (AP) a cada etapa da inclinação, e avaliada a
resposta à prova do gelo antes e após MCP. Antes da MCP os pacientes suportaram como
máxima inclinação 60.°, enquanto que após a droga, quatro pacientes toleraram 90°.
Em 60°, a queda da PAM foi menor após do que antes da MCP (—10,8 ±8,4 vs
—34,8 ±10,9 mmHg, p<0,01). Isto se associou com elevação significante da RPT após
(de 16,8 ±2,3 para 23,5 ± 4,7 U.A. p<0,05) mas não antes da MCP (de 20,3 ± 3,5
para 22,9 ±4,1 U.A., ns). As reduções do DC foram mais evidentes antes do que após
MCP (—2,1 ± 0,4 vs —1,6 ± 0,5 1 minuto) mas esta diferença não foi significante. A
resposta da APR em 60° de inclinação foi mais evidente após (de 0,32 ± 0,13 para 2,8 ±
1,7 ng/ml/min) do que antes MCP (de 0,34 ± 0,06 para 0,5 ±0,14 ng/ml/min). A AP
basal após a droga (29,9 ±4,8 ng/dl) era significativamente maior quando comparada
aos valores antes da MCP (16,5 ± 2,74 ng/dl), porém sua resposta às inclinações gra-
duais foi inalterada. Houve aumentos significantes na PAM e FC durante a prova do
gelo após, mas não antes da MCP. Estes resultados mostram que o principal mecanismo
envolvido no aumento da pressão arterial após a administração de MCP é a vasocons-
trição, possivelmente devida a sua propriedade antídopamínérgica. No entanto, o me-
canismo humoral envolvido nesta resposta não está totalmente estabelecido.
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202 ESTUDO RETROSPECTIVO DE 166 PACIENTES DIABÉTICOS
SUBMETIDOS A CIRURGIA DE EXTREMIDADE

Autores: Antonio Joaquim Netto MoHicom • Maria do Carmo Mendonça Andrade.
Co-autores: Odelita Souza da Silva e Silvaria Argoilo Borges.

Serviço de Diabetologia do Hospital Santa Isabel - Santa Casa de Misericórdia - Bahia
Rua Guadalajara, 18-E - Ap. 2001 - Morro do Cato Ondina - Salvador - Bahia - 40000

Os prontuários de 166 pacientes diabéticos submetidos à cirurgia por lesão de extre-
midade num período de 9 anos foram estudados. A maioria deles se encontrava entre
a 6.» e 8.* década de vida e 97.5% dos casos eram diabetes tipo II. Quanto ao sexo,
procedência, membro acometido, tipo de lesão, os percentuais encontrados na nossa
amostra não diferem da literatura. Nossos pacientes foram submetidos desde desbri-
damento em porção distai do pé até cirurgias altamente mutilantes como amputação de
membro inferior a nível de coxa. Analisamos o tipo e o número de cirurgias realizadas
num mesmo membro de um pac>.. •.. c amos que não guardou relação com o
índice de sobrevida cirúrgica e de óbito. Observou-se entretanto que 22.6% dos casos
foram submetidos a mais de uma cirurgia num mesmo membro, índice este bem su-
perior ao encontrado na literatura; destes pacientes 66.7% acabaram amputados a
nível de coxa. Esses dados levam-nos a defender a maior validade em abordar cirurgi-
camente o paciente de maneira mais ampla quando da primeira intervenção, a fim de
evitar novas cirurgias e suas conseqüências orgânicas e psicológicas, e ter como resul-
tado final uma cirurgia menos mutilante que a amputação a nível de coxa. Obtivemos
sobrevida cirúrgica em 81.8% dos casos, porém o percentual de 18.2% de óbitos
consideramos alto. Esses óbitos ocorreram predominantemente no sexo feminino, 72.4%,
entre a 8.a e 9.* década de vida, e devidos a comprometimento cardíaco prévio e/ou
toxicose bacteriana.

203. MANUSEIO DO PACIENTE DIABÉTICO SUBMETIDO A GRANDE CIRURGIA

Autores: Walter Bloise — Gilberto Nobor Chinen — Stella Maria Vecchiatti —
Angela Surian lacona — Nanei Cravero Batista — Rosalina Asato de
Camargo — Elza Sends — Célia Regina Nogueira — Roseli Bonatto —
Rembert Pedro Magri — ReinaMo Falluh e Paulo Cesar de Almeida.

Serviço de Endrocrinologia do Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo
Rua Castro Alves, 60 - CEP 01532 - São Paulo - SP

Os autores estudaram 26 pacientes diabéticos submetidos à grande cirurgia dos quais
20 possibilitaram a coleta de dados necessários para avaliação da conduta padronizada
instituída. Nesta conduta, determinou-se o perfil glicêmico diariamente às 7, 11, 15 e
21 horas e imediatamente antes e após a cirurgia, utilizando-se tiras reagentes. No
dia da cirurgia a alimentação foi substituída por soro glicosado, administrando-se insulina
nesse dia.

Nos 7 pacientes tratados apenas com dieta e nos 6 com hipoglicemiantes, insulina
altamente purificada também era administrada no pré e pós-operatório quando as gli-
cemias iniciais eram > 200 mg/dl, de maneira fracionada. Quando as glicemias eram
menores do que 200 mg/dl o tratamento ambulatorial era mantido, substituindo-se os
hipoglicemiantes pelos de curto duração. Nos 7 pacientes insulino-dependentes, no dia
operatório foram administrados por hora: 100 ml de soro glicosado a 10%, 3 uni-
dades de insulina regular e 1 ml de KCI a 19,1%. Estas proporções foram alteradas de
acordo com a glicemia e potassemia. Foram utilizados como controle 20 pacientes
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diabéticos submetidos à grande cirurgia: 3 tratados apenas com dieta, 12 com hipogli-
cemiantes oral e 5 insutino-dependentes, cujos dados foram levantados retrospectiva-
mente e acompanhados no período operatório pelos autores de maneira não padro-
nizada. As glicemias no pré, intra e pós-operatório foram sistematicamente menores no
grupo padronizado com exceção do 2.° dia pós-operatório dos pacientes insulino depen-
dentes. Os resultados das médias das glicemias e das quantidades de insulina utilizadas
nos insulino-dependentes são os seguintes.

Período

Pré-operatório
Dia operatóric
1.° PO
2.° PO

(•) Médias A =

Glicemias mg/dK»

A

151,2
> 180,0

187,2
203,5

Experimental B:

B

253,3*
268,1 **
221,7
172,3

= Controle

Insulina unid/dia<«>

A

35,0
46,7*
43,0
27,4

* = P < 0,01

B

27,5
15,2
22,8
27,5

** = P<0,02

Os pacientes do grupo experimental permaneceram internados em média 13,13 dias
após a cirurgia, enquanto que os controles permaneceram 21,3 dias, diferença estatisti-
camente não significante. Os autores concluem que a administração mais generosa de
insulina permitida pela monitorização sistemática das glicemias no manuseio do diabé-
tico cirúrgico beneficia o paciente no seu controle metabólico e aparentemente reduz
o tempo de permanência no hospital.

204. DIABETES E GRAVIDEZ: EXPERIÊNCIA DO GRUPO DE NUTROLOGIA
DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFRJ

Autores: Vara Luda Raballo de Castro Halfoun — José Egidio Paulo de
Oliveira — Angela Maria Arauto e Tomás Pinheiro da Costa.

Serviço de Nutrologia do Hospital Universitário da UFRJ
Av. Brigadeiro Trompowsky, s/n.° - Ilha do Fundão - CEP 21910 - Rio de Janeiro

Quarenta e oito casos de Diabetes Mellitus durante a gestação foram estudados
durante o período de 1981 a 1984, sendo 30 casos de Diabetes Cestacional e 8 casos
de gestação ocorrendo em diabéticas conhecidas. A prevalência de Diabetes Cestacional
foi de 1,1% de todas as gestações normais atendidas no Programa Integrado de Assis-
tência Materno-lnfantil, enquanto a prevalência de gravidez em diabéticas de 0,3%. O
diagnóstico de Diabetes Cestacional foi feito pelo TOTG na 24.a ou 32.a semana de
gestação, em pacientes com dados clínicos suspeitos ou elevadas glicemias pós-prandíais.

O tratamento foi a dieta em todos os casos, e insulina quando havia hiperglicemia
de jejum ou pós-prandial ou ainda elevação de hemoglobina glícosílada.

Do grupo Diabetes Cestacional 20 eram da classe A e 10 eram da classe B, en-
quanto que entre as diabéticas já conhecidas, 2 eram classe A, 4 classe B, 1 classe C e
1 classe R.

A mortalidade fetal foi de 1 caso na paciente de classe R e 1 caso entre o grupo
Diabetes Cestacional em paciente com polihidiamina. A morbidade fetal foi de 1 caso
de má-formação congênita em primípara idosa, 1 caso de hipoglicemia neonatal e 1
caso de eritroblastose fetal. O emagrecimento durante a gestação não repercutiu em
baixo peso fetal ao nascer.
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205. DIABETES E GRAVIDEZ — ESTUDO DA MORTALIDADE
PERINATAL EM 191 CASOS

Autora*: Jair Monad — Marcelo Zugaib — Mauro Sancovski —
Antonio Carlos Lerario — OswaMo Toma e Bussimara Neme.

Clínica Obstétrica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP
Aim. Joaquim Eugênio de Lima, 1601 - Apt. 132 - CEP 01403 • São Paulo - SP

Os autores estudaram 202 gestações complicadas por diabetes mellitus, no período
de 1979 a 1983. Destas, 91 ocorreram em diabéticas clínicas (71 do tipo I e 20 do
tipo II) e 111 em diabéticas gestacionais (38 do tipo químico e 28 do tipo clínico). A
terapêutica médica fundamentou-se na internação precoce, no tratamento dietético e
na insulinoterapia. As pacientes foram controladas com glicemias de jejum e pós- pran-
diais e o objetivo foi mantê-las entre 80 e 120 mg/10 ml. O tratamento obstétrico ba-
seou-se no controle da vitalidade fetal, bem como na avaliação da maturidade em
época apropriada.

A antecipação do parto dependeu da alteração da vitalidade e/ou da constatação
da maturidade fetal. Ocorreram 10 abortamentos e 1 prenhez ectópica. A mortalidade
perinatal global foi 3,66% (3 óbitos intra-uterinos e 4 neonatais). A mortalidade peri-
natal no grupo de diabéticas gestacionais foi 1,2% (1 óbito intra-uterino por DPP em
diabética química) e no grupo de diabéticas clínicas do tipo I e II foi 7,3% (2 óbitos
intra-uterinos e 4 neonatais). Destes óbitos neonatais, 2 ocorreram em pacientes do
tipo I e 2 em pacientes do tipo II; os óbitos intra-uterinos ocorreram em pacientes
do tipo I.
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DIA 31 DE OUTUBRO — Quarta-feira

PLENÁRIO C — 14:00 às 164» hora»

Assunto: DIABETE • QÔNODAS

206 . RESULTADOS DA ATUAÇÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO
HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SAO PAULO NO
TRATAMENTO DO DIABÉTICO JUVENIL

Autores: Mário Gllbsrto cte Uma — Maria Aparecida Cotarelli —
Ana Lúcia de Faria — Célia Regina Nogueira — Elza Senda —
Celeste Ehira Viggiano — Célia Hosoi Rezende —
Gustavo Kurlat e Walter Bloise.

Clínica Endocrinológica e Serv. de Educ. em Saúde do Hosp. Serv. Públ. Mun de São Paulo
Rua Castro Alves, 60 - CEP 01532 São Paulo

A atuação da equipe multiprofissional sobre 20 diabéticos juvenis foi analisada,
selecionando-se 12 pacientes cujos dados permitiram estudo comparativo. A idade variou
de 6 a 23 anos, com tempo de duração da doença de 32 a 108 meses, sendo 8 do sexo
feminino. Foram analisados 3 períodos: A) controle - 9 meses onde os pacientes foram
tratados individualmente no ambulatório de forma ortodoxa; B) primeiros 6 meses de
atuação da equipe e C) 13 meses subseqüentes. Foram avaliados os seguintes parâ-
metros: médias de glicemias (mg/dl), médias de glicosúrias (g/24hs), quantidade de insu-
lina utilizada por dia, índice de massa corporal (Peso/altura2) e n.° de internações por
ano. Os pacientes foram avaliados de forma global assim como distribuídos em faixas
etárias, situação sócio-econômica e aderência ao tratamento. Do ponto de vista psico-
social, constatou-se que a colaboração das mães resultou, em maior aderência dos filhos
ao tratamento e induziu a procura de desenvolvimento social, cultural e corporal, me-
lhorando a interação nas relações familiares, que foi dificultada pela não participação
do pai no tratamento. As médias de glicemias (mg/dl) e o n.° de internações por ano
toram as seguintes:

Distribuição

Grupo geral N = 12
<12 anos

12 a 18 anos
>18 anos
< 1 salário (a)
> 1 salário

aderência < 60% (b)
aderência > 60%

G L I
A

243,1
231,5
249,4
241,5
254,7
226,8
269,2
266,6

I C E M
B

231,4
143,1
281,4
216,7
253,5
200,4
240,2
219,1

I A S
C

255,3
237,0
293,2
224,7
274,5
228,5
260,1
213,8

1 N T E
A

17,4
13

12,0
4,0

10,7
1,3

16,0
1,3

R N A
B

4,0
0

4,0
0

4,0
0

2,0
2,0

C O E S
C

5,5
0,9
4,6

0
4,6
0,9
3,7
1,8

(a) renda familiar per/cápita (b) computada a partir do período B

Não se encontrou diferença estatisticamente significante entre as glicemias e glico-
súrias nos 3 períodos em todas as distribuições. Entretanto no período experimental B
em relação ao controle verificou-se diminuição numérica dos valores das glicemias e
glicosúrias cm todas as distribuições, com exceção da faixa de 12 a 18 anos e da renda
familiar menor que 1 salário. A deterioração dos resultados encontrados no período
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C poderia especulativamente ser explicado pela diminuição do poder aquisitivo básico
familiar detectado nesse período, aliado a expectativa não atendida dos pacientes c
da equipe a resultados favoráveis a curto prazo. Os demais parâmetros: insulina utilizada
e índice de massa corporal não apresentaram alterações apreciáveis nos diversos pe-
ríodos e distribuições. O melhor resultado obtido no período experimental foi a dimi-
nuição do n.° de internações/ano em relação ao period" controle, em todas as distri-
buições estudadas.

207. ATENDIMENTO AMBULATORIAL DO PACIENTE DIABÉTICO POR UMA EQUIPE
MULTIDI8CIPUNAR: UMA EXPERIÊNCIA EM CURSO NA UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE LONDRINA

Autoras: Htnriqtwta Gah/anin Guidio de Almtida — Olga Chiiue Takahashi —
Maria Leocádia d* Oliveira — Eliza Hatsumi Tokushima e
Francisco José Marejiwzin».

Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná
Av. Robert Kock, s/n.° - Caixa Postal 2271 - CEP 86100 Londrina - PR

A observação de que o Diabetes Mellitus é uma patologia cujas complicações agudas
e crônicas têm causado, mesmo em nosso meio, problemas crescentes de ordem social
e econômica e considerando que, através da instrução do paciente, pode-se melhorar
o controle da doença, diminuindo ou postergando o surgimento destas complicações,
um grupo de docentes da Universidade Estadual de Londrina, abrangendo as áreas
Médica, de Enfermagem, Serviço Social e Psicologia elaboraram um Projeto de Extensão
e Comunidade de atendimento multidisciplinar ao diabético visando essencialmente a
instrução do paciente, além do caráter didático do atendimento.

O projeto, que tem duração prevista em sua 1.a fase para 10 meses, com término
previsto para dezembro 84, abrange 40 pacientes atendidos mensalmente em grupos de
10. O fluxograma de atendimento contém, além das consultas médicas e de enfermagem,
abordagens realizadas pela assistente social e psicóloga e a discussão em grupo de um
tema de Diabetes Mellitus, variável a cada mês, sobre assuntos de interesse dos pacientes.

Ao final do 6.° mês do programa podemos afirmar que: 1 — O nível de desistência
e baixo denotando grande interesse dos pacientes. 2 — A instrução dos diabéticos é
possível e melhor, desejada por eles. 3 — O melhor controle da doença é observado
nos exames complementares. 4 — Didaticamente a experiência suscita grande interesse
discente. 5 — Aos docentes o programa tem gratificado muito, permitindo-lhes atuar
de forma positiva, como docentes e como agentes efetivos de contribuição à melhoria
social.

208. ESTUDO DOS DEFICITS EDUCACIONAIS E PSICO-SOCIOECONÔMICOS
EM DIABÉTICOS COMO CAUSA DE INTERNAÇÕE8 HOSPITALARES

Autores: Cevenini, C. Q. — Luca, T. L — Giacomet, A. C. e Repetto, G.

Disciplina de Endocrinologia da Faculdade de Medicina da
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

As internações hospitalares de pacientes diabéticos são provocadas por diversas
situações como infecçôes, uso inadequado de medicamentos, etc. Entre estas, os dé-
fits educacionais quanto ao conhecimento da doença em si, bem como de seu manuseio
adequado, têm sido apontados como fatores importantes a levarem o paciente à admissão
hospitalar. Os deficits psico-socio-econômicos, como a não-aceitação da doença e a
falta de recursos materiais para tratamento e vinculaçâo a um serviço especializado, cons-
tituem um outro grupo importante de siatuações a provocarem estas hospitalizações.
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O objetivo deste trabalho é quantificar e especificar estes deficits, através do estudo-
das razões que levaram pacientes diabéticos a serem hospitalizados na unidade de-
clínica médica de um hospital geral.

Sessenta pacientes diabéticos, de ambos os sexos, foram submetidos a um questio-
nário-padrào por ocasião da hospitaüzação. Neste indagou-se o paciente a respeito de:
tratamento adequado; reconhecimento de sintomas e sinais de descompensação da
doença ou de suas complicações; sua vinculação a algum serviço especializado; uso
adequado de recursos para controle da sua doença; presença de sinais de doença psi-
quiátrica; situação financeira do grupo familiar.

Os resultados mostraram que 95% dos pacientes entrevistados apresentaram deficits
educacionais; que 85% dos pacientes apresentaram deficits psico-socio-econômicos; que
83% dos pacientes apresentaram deficits dos dois tipos. Sugerem, portanto, que pro-
gramas de educação para diabéticos abordando os itens pesquisados poderiam reduzir
de modo significativo o número de suas hospitalizações.

209. RESISTÊNCIA PERIFÉRICA A INSULINA ASSOCIADA A SÍNDROME DE
OVARIOS POUCÍSTICOS, ACANTOSE NIGRICANTE E OBESIDADE

Autores: Daniel Giannella Neto — Antonio Carlos Lerario — Fernando Prestes
Cesar — Lúcia Yuquico Ohnuma e Bernardo Léo Wajchenberg.

Unidade de Diabetes e Adrenal - Hospital das Clínicas da FMUSP
Caixa Postal 8091 - CEP 01000 São Paulo

Pacientes obesas com acontose nigricante e com síndrome de ovários policísticos
podem apresentar resistência à insulina. No sentido de se avaliar a extensão da resis-
tência à insulina foram realizados os testes de tolerância à glicose (CTT: 100g/kg) e à
insulina (ITT: 0,1 U/kg) e o estudo dos receptores de insulina em eritrócitos de 10 pa-
cientes obesas (% peso ideal: média ± DP = 185,4 ±33,3%) com acantose nigricante,
hirsutismo de moderado a grave (testosterona = 84,6 ± 54,9 ng/dl; androstenediona —
2,2 ±0,7 ng/ml e DHEA-S = 2057 ±819 ng/ml) e ovários policísticos, evidenciados por
ultrassono e/ou pneumoretroperítoniografía.

As médias ± DP da i.» (160,0 ±50,9 mg/dl), 2.a (131,5 ±42,8) e 3.» (106,5 ±42,8)
horas da glicemia píasmática no CTT foram estatisticamente maiores que as encontradas
em indivíduos normais (respectivamente, 134,0 ±32,1 ; 105,0 ±19,2 e 86,0 ±18,6) —
p<0,05). A média ± DP basal (54,7 ±42,3 \>\}fm\), 2* (179,7 ± 118,7) e 3,a (134,0 ±
82,7) horas da insulina no CTT foram também estatisticamente maiores que as de indi-
víduos normais (respectivamente, 6,0 ± 5 , 1 ; 78,0 ±37,4 e 42,0 ±32,1) — p < 0,005. A
média ± DP da constante de consumo de glicose (Ki), calculada a partir de porção inicial
e linear do ITT realizado em 6 das 10 pacientes, apresentou-se estatisticamente menor
que a dos normais (1,67 ±1,09 vs. 5,49 ±1,39; p < 0,005). Sete das 9 pacientes estu-
dadas apresentaram porcentagem de ligação (5,58 ± 0,50) e número de receptores
(28,6±11,07/célula) estatisticamente menores que os normais (7,22 ±1,74 e 56,0 ±11,3)
— respectivamente, p<0,01 e p < 0,001, enquanto, que a constante de afinidade do
receptor vazio (Ke) foi considerada estatisticamente maior que a dos normais (2,77 ± 0,91
vs. 2,11 ±0,61 1O8M-1) — p<0,05. A análise de correlação não mostrou significação
estatística entre Ki vs. testosterona e Ki vs. androstenediona (respectivamente, r = 0,07
e r = 0,10) — p>0,05.

Em conclusão, a resistência à insulina encontrada em 7 das pacientes estava asso-
ciada a uma redução do número de receptores em eritrócitos, que poderia depender
da sua regulação ("down regulation") pt la superinsulinemia presente ligada à obesidade.
As 2 pacientes com número normal de receptores não mostraram regulação para baixo
deste número, apesar da hiperinsulinemia também presente.
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2 1 0 . HIPERINSUUNISMO EM PACIENTES COM ALTERAÇÕES OTONEUROLÓGICAS

Autoras: Antonio Carlo* Alves Camargo Filho — Wilton Ayres e
•mo

Serviço de Endocrinologia e Otorrinolaringologia do HSPE de São Paulo
Rua Pedro de Toledo, 1800 - 12.° andar - CEP 04039 São Paulo - SP

Queixas otoneurológicas em pacientes com audiometria demonstrando hipoacusia
bilateral, sugestiva de etiologia metabólica, e exame otoneurológico compatível com sín-
drome vestibular periférica, se associam com freqüência à hipoglicemia reativa. Subme-
temos 34 pacientes com estas características à sobrecarga oral com 100 g de glicose e
avaliamos os níveis de glicemia e insulinemia nos tempos 0, 30, 60, 90, 120, 180, 240
e 300 minutos.

Classificamos como grupo I, 15 pacientes que apresentaram glicemias inferiores a
60 mg% durante o teste; no grupo II 13 pacientes mantiveram níveis superiores a 60mg%
durante à avaliação e no grupo III incluímos 13 pacientes com intolerância à glicose
(glicemia 140 mg% e 200 mg% na 2.a hora). As queixas mais freqüentes foram disa-
cusia, observada em 67% dos pacientes do grupo I, 9 1 % no grupo II e 100% no
grupo III; tonturas ocorreram em 67% dos pacientes do grupo I, e zumbidos em 83,3%
do grupo III.

Estes dados são compatíveis com a hipótese de que, embora a hipoglicemia se
relacione com freqüência às alterações otoneurológicas, talvez não seja seu fator etio-
patogênico.

Isto porque, em pacientes com queixas otoneurológicas e curva glicêmica sem hipo-
glicemia, a secreção de insulina se apresenta aumentada e/ou a relação insulinemia/
glicemia se encontra acima daquela considerada normal, de acordo com os critérios esta-
belecidos por KRAFT (1975).

Este estudo sugere que o hiperinsulinismo seja o fator etiopatogênico das alterações
otoneurológicas dos pacientes avaliados.

2 1 1 . DISTÚRBIOS DO METABOLISMO DE HIDRATO DE CARBONO NA
ETIOPATOGENIA DA DOENÇA DE MENIÉRE

Autores: Nelson Rassi • doone do Castro Marra

Clínica particular dos autores
Rua 7A N.° 158 St. Aeroporto - CEP 74000 Goiânia - CO

Dentre as várias causas de Doença de Miniére encontram-se os distúrbios endócrino-
metabólicos. Foram estudados 178 pacientes portadores de Labirintopatias com a tríade
sintomática: vertigem, zumbido e disacusia. Esses pacientes se submeteram a um exame
físico completo, otoneurológico, audimetria tonai, supralímiares, reflexo de METZ, BERA,
ENC, avaliação endócrina incluindo provas de função tiroideana, lipidograma completo
e TTC (5 hs).

Os 178 estudados foram encontrados distúrbios do metabolismo de hidratos de car-
bono (DMHC) em 45 (25.2%). A distribuição dessas dífusões ficou constituídas em 5
grupos principais: I — Diabetes Mellitus (DM); II — Intolerância aos Hidratos de Car-
bono (IHC); III — Hipoglicemia reativa (HR); IV — Curva Glicêmica Chata (CGC) e
V — Hipoglicemia com DM ou IHC. Os pacientes ficaram assim distribuídos: 16 no
grupo I (22% dos DMHG e 5,6% das Labirintopatias); 10 no grupo II (35,5% e 8,9%
respectivamente); 7 pacientes no grupo III (15,5% e 3,93% respectivamente). 6 no grupo
IV (13,3% e 3,37% respectivamente) e 6 no grupo V (13,3% e 3,2% respectivamente).
Esses 45 pacientes foram tratados com orientação dietética, aumento na atividade física
e perde de peso nos casos indicados; 24 (53,33%) apresentaram regressão total dos sintomas
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vestibulares, 12 (26,76%) apresentaram regressão parcial, 3 (6,66%) não obtiveram melhora
« 6 pacientes (13,33%) não retornaram para acompanhamento. A melhor resposta tera-
pêutica se deu no grupo HR (86% de molhora total e 14% de melhora parcial), se-
guidos dos grupos DM e IHC, ambos com melhora total de 50. O nosso estudo mostra
a importância dos DMHC na etiopatogênia da doença de Miniére e o papel do trata-
mento na resolução dos sintomas.

211-A. ESTUDO COMPARTIVO ENTRE OBESOS TRATADOS NUMA
CLÍNICA PRIVADA E NUMA INSTITUIÇÃO PÚBLICA

Autora*: Giuseppe Repetto e Sandra Bergetch Fensterseíser.

Disciplina de Endocrinologia da Faculdade de Medicina da PUC - RS
Av. Ipiranga, 6000 - CEP 90.000 Porto Alegre, RS

Os autores analisam e comparam pacientes e resultados obtidos num estudo trans-
versal retrospectivo de obesidade em 605 pacientes que consultaram numa clínica privada
e 319 que consultaram no ambulatório de um hospital universitário.

A procura de tratamento pelas mulheres foi maior na instituição (87,1%) do que
na clínica (75,5%). A faixa de idade dos homens e das mulheres que mais consultaram
na clínica privada foi entre 30 a 40 anos. Na instituição esta faixa foi mais baixa para as
mulheres (dos 20 aos 30 anos), enquanto, para os homens, foi a mesma (30 a 40 anos).

O percentual de grandes obesos (40% ou mais acima do peso ideal), tanto nos
homens como nas mulheres, foi maior na instituição (9 74,5% e $ 53,6%) do que na
clínica (9 : 56,9% e á 52,7%).

A aderência ao tratamento foi 4 vezes menor na instituição (12%) do que na
clínica (47,6%). A proporção dos homens que procuravam tratamento na instituição
foi a metade (12,9%) dos da clínica.

Não houve diferença significativa na diminuição do peso corporal dos dois grupos
de pacientes, clínica: 39 g/l, e instituição: 33 g/d no primeiro tratamento. Porém, no
segundo, a diferença entre os grupos foi marcante, clínica: 32,5 g/d e instituição:
17,5 g/d.

A comparação dos achados sugere que os pacientes que procuravam a clínica pri-
vada, em sua maioria por motivos estéticos, tiveram uma maior aderência e melhor
desempenho daqueles que procuraram a instituição por motivos, principalmente, de
saúde.

A maior percentagem de grandes obesos nos pacientes da instituição justifica-se
por ser a obesidade, nesses pacientes, um fator agravrante de suas enfermidades básicas:
Diabete Mélito, Hipertensão Arterial Sistêmica, problemas ortopédicos, etc...

Os homens, e não somente as mulheres, procuraram o tratamento adelgaçante por
estética: bem maior percentual de homens na clínica do que na instituição.

Nos pacientes, que tiveram aderência ao tratamento, motivados por estética ou
saúde, os resultados foram semelhantes em ambos os grupos na primeira tentativa.

212. SlNDROME QAPO: APRESENTAÇÃO DE TRÊS IRMÃOS AFETADOS

Autores: Antonio Ricardo Toledo Qagliardi — Claudete Gonzalez e
Ricardo Prattesi.

Laboratório Endocrinologia-Pediatria - FS - UNB e Instituto da Criança da FMUSP
Depto. Medicina Especializada - Fac. Ciências Saúde - Universidade de Brasília - DF

Síndrome CAPO é uma entidade rara determinada por um gene autossômico reces-
sivo. O termo CAPO representa o acrônimo para as manifestações de retardo de cresci-
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mento, alopecia, pseudoanodontia e atrofia óptica de estabelecimento progressivo. Todos os
seis pacientes já descritos na literatura e três outros ainda não descritos além dos nossos
casos apresentam uma aparência extremamente semelhante, o que juntamente com outras
manifestações clínicas permite a diferenciação de outras causas de retardo de cresci-
mento. A investigação laboratorial de rotina e testes funcionais endócrinos foram todos
absolutamente normais. As crianças não apresentam retardo mental a respeito da apa-
rência grotesca. O retardo pondero estatural é da ordem de 50% assim como a idade
óssea que corresponde à metade da idade cronológica. Ao exame oftalmológico o FO
é normal nas três crianças, a tomografia computadorizada de crânio mostrou espessamento
do nervo óptico e proeminência difusa da substância branca cerebral. Apresentam in-
tensa desproporção crânio-facial com hipoplasia de mandibula o que pode sugerir um
defeito básico endoconcral. O prognóstico de vida parece ser reservado nesta síndrome,
lendo sido descrito fibrose intersticial difusa e aterosclerose generalizada precoce.

213. SÍNDROME DE BARDET-BIEDL <SBB):
EVIDÊNCIA ADICIONAIS DE LESÃO GONAOAL PRIMARIA

Autores: Hélio Bisi — Berenice B. Mendonça —- Meyer Knobef —
Lido Marques de Assis e Sergio P. A. Toledo

Clínica Médica - Endocrinologia - Hospital das Clínicas - Fac. Med. Univ. de São Paula
Hospital das Clínicas - Caixa Postal 8091 - São Paulo - SP

Estudamos 3 irmãos com SBB que apresentavam hipogonadismo hipergonado-trófico
(Metabolism, 1977), ao contrário do referido na literatura que talava em hipogonadismo
hipogonadotrófico na SBB.

Aqui estes 3 casos foram reanalízados quanto: a) aos achados detalhados das
biópsias gonadais e b) aos níveis de T, DHT, DHEA, DHEA-S, A4-A e E., antes e após
estímulo com HCC (4500 UI/dia/4 dias).

Os achados gonadais mostraram nos 3 casos (18,23 e 26 anos) espessamento da
membrana basal dos túbulos seminíferos e zonas de total hialinização tubular; bloqueio
da linhagem maturativa na altura de espermátides; as células de Leydig apresentavam-se
em número reduzido mas morfologicamente normais. As gônadas tinham dimensões clara-
mente diminuídas nos 3 casos: (2,0 cm x 1,5 cm).

Os níveis séricos de LH e FSH basais eram altos (>40mUI/ml; N = 5-15mUI/ml) e a
T era baixa nos 3 casos «150ng/dl ; N = 300-900 ng/dl). Os níveis séricos de A4-A,
DHEA, DHEA-S e E2 eram normais nos 3 casos, e a DHT se encontrava em níveis intra-
púberes. Após HCC, nootu-se: a) a T elevou-se 60, 100 e 180% nos casos 1, 2 e 3,
respectivamente; b) a DHEA, DHEA-S A4-A, E2 e DHT elevaram-se de modo signifi-
cativo nos 3 casos.

Estes dados tomados em conjunto a) confirma um hipogonadismo hipergonadotró-
fico nestes casos com SBB, b) sugerem lesão gonadal primária, c) excluem erro biosin-
tético da T e d) mostram que a capacidade secretora das células de Leydig dos afetados-
estava parcialmente preservada.

214. AVALIAÇÃO CLfNICO-LABORATORIAL E CITOGENÉTICA DE
8 PACIENTES PORTADORES DE SÍNDROME DE TURNER COM
CARI6TIP0 45X/46X + FRAGMENTO

Autores: Monica de Paula Jung — José Carlos Cabral de Almeida —
Rosa Rita dos Santos Martins — Juan Clinten Uerena Jr. e
Tadeu de Almeida Uma.

Inst. Est. Diab. End. (IEDE) - Depto. Endocrinologia PUC/RJ - Inst. Biof. UFRJ
Rua Moncorvo Filho, 90 - Centro - Rio de Janeiro
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Realizou-se avaliação clínica de oito pacientes portadoras de Síndrorne de Turner
e seu estudo citogenético (cromatina de X, cariótipo com bandeamento) onda foram
encontrados os seguintes resultados: Todas as pacientes apresentavam estigmas turne-
rianos, disgenesia gonadal (hipogonadismo), baixa estatutra; apenas uma paciente apre-
sentava virilização.

O estudo citogenético revelou em todas as pacientes: cromatina de X negativa e
cariótipo mosaico 45X46X •+• fragmento. Na tentativa de determinar a origem deste
cromossomo anormal (fragmento) foram utilizadas técnicas de coloração para bandea-
mento (GTC, CBG) e estudo de replicação tardia (BUDR) sendo que nenhuma delas foi
capaz de determinar a origem se de X ou de Y. Após a utilização da técnica de colo-
ração por C n (Giensa pH11) que cora Y e não X, conseguimos diferenciar os fragmentos
estudados. Tem relevante importância clínica esta diferenciação devido à aumentada
prevalência de tumores gonadais (gonadoblastoma, disgerminoma) quando na presença
de um cromossomo Y anormal.

215 SfNDROME DE NOONAN: UM DIAGNÓSTICO A SER LEMBRADO EM
INDIVÍDUOS COM RETARDO DO CRESCIMENTO E DA MATURAÇÃO SEXUAL

Autoras: Hairie Miriam Marque» Mandez a Giorgio Adriano Paskulin.

Disciplina de Genética da Fundação Faculdade Fed. de Ciências Médicas de Porto Alegre
Rua Sarmento Leite, 245 - CEP 90000 Porto Alegre - RS

A síndrome de Noonan tem sido objeto de revisão recente devido ao fato de ter
expressividade variável, alta freqüência na população e etiologia genética ainda não com-
pletamente esclarecida. A prevalência é estimada em redor de 1:1000 — 1:2500. Foram
descritas iamílias em que o padrão de herança é claramente autossômico dominante
mas a grande maioria dos casos é esporádica e vários autores têm sugerido heteroge-
neidade genética.

O diagnóstico baseia-se no padrão de malformações similar à síndrome de Turner,
mas a malformação cardíaca usual (que ocorre em 50% dos casos) é a estenose valvular
pulmonar. Pelo menos 80% dos pacientes em geral e muito provavelmente todos os
casos mais severos apresentam retardo do crescimento e da maturação sexual. A crip-
torquidia é freqüente (50-70% dos casos masculinos). Devido a estas alterações o diag-
nóstico da síndrome de Noonan deve ser lembrado quando o endocrinologista investiga
baixa estatura e atraso puberal.

Avaliamos 28 pacientes com síndrome de Noonan no período de 1982-1984. Das
18 pacientes do sexo feminino 10 consultaram por baixa estatura, ocorrendo o mesmo
em 4 dos 10 indivíduos do sexo masculino. Dois dos nossos pacientes apresentavam
anorquia.
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DIA 31 DE OUTUBRO — Quarta-feira

PLENÁRIO D — 14:00 às 16:00 horas

Assunto: HIPOTALAMO

216. INTERAÇÃO CLORPROPAMIDA-PENTOXIFILINA "IN VITRO" E "IN VIVO"

Autores: Antonio Ricardo Toledo Gagliardi e Mozart Regis Furtado.

Laboratório de Endocrinologia - FS-UNB e Depto. Clínica Médica - FMRPUSP
Depto. Medicina Especializada - Faculdade Ciências Saúde - Univ. Brasília - DF

Desde a descrição original (Arduíno et alli, 1966) a clorpropamida tem sido larga-
mente utilizada no tratameno de pacientes portadores de Diabetes Insipidus central, com
bons resultados. Tem sido relatado na literatura um efeito retentor de líquido devido
à clorpropamida em pacientes que usam a droga com finalidade hipoglicemiante, sendo
este um dos fatores que limitariam sua indicação em pacientes em que fosse crítica a
sobrecarga de volume.

Há alguns anos foi introduzida para uso clínico a pentoxifilina que é um potente
inibidor de fosfodiesterase e que tem indicação no tratamento de distúrbios vasculares
periféricos como dinamizadora do fluxo sangüíneo.

No presente trabalho investigamos o efeito da associação clorpropamida-pentoxifilina
sobre o transporte de água estimulado pela vasopressina na bexiga isolada do sapo e
também foram estudados três pacientes portadores de Diabetes Insipidus central de
rausa idiopática através de provas de concentração urinaria. Nossos resultados mostram
que pentoxifilina é capaz de intensificar a potenciação da vasopressina sobre o trans-
porte de água "in vitro" pelo clorpropamida. O mesmo tipo de resposta foi verificado
no estudo clínico, sendo possível ocorrer sobrecarga hídrica nesta associação.

217. DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE BIOLÓGICA DO DDAVP SINTETIZADO
NA ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA

Autores: Ana Luiza Guimarães Toledo — Júlio Zaki Abucham-Filho —
Clovis R. Nakaie — Antonio Cechelli de Mattos Paiva —
Luiza Matsuniura e Antonio Roberto Chacra.

Disciplina de Endocrinologia e Depto. de Biofísica da Escola Paulista de Medicina - SP
Rua Botucatu, 740 - Caixa Postal 20266 - CEP 04023 - São Paulo - SP

O DDAVP, 1-Desamino-8-D-Arginina-Vasopressina, é um análogo sintético da L-Argi-
nina-Vasopressina que apresenta atividade antidiurética aumentada e efeito pressórico
ausente. Através da desaminação da Hemicisteína de posição 1 e da substituição da
L-Arginina por uma D-Arginina na posição 8, a relação ação antidiurética: ação pres-
sórica, que no hormônio natural é 1, passa a ser 4.000 no DDAVP. Esse peptídeo foi
sintetizado no Depto. de Biofísica da EPM, utilizando o método de síntese em fase só-
lida. Sua atividade biológica foi testada em 7 pacientes portadores de Diabetes Insipidus
(Dl) central (previamente diagnosticados) de diferentes etiologias, sendo 4 mulheres e
3 homens, com idades variando entre 13 e 58 anos. O DDAVP — EPM foi administrado
por via intranasal sob forma de spray, e cada paciente recebeu de modo randomizado

206 —



uma dose diária matinal de 2,5 ng, 5|ig, 10 ug, 15 pg e 20 Mg, em dias subseqüentes.
Os parâmetros utilizados para avaliar a atividade biológica do DDAVP — EPM foram a
osmolaridade e o volume urinário, determinados a cada 2 horas. O efeito antidiu-
rético do DDAVP — EPM foi observado sempre nas primeiras 2 horas, após sua admi-
nistração, quando houve redução significativa do fluxo urinário. A duração desse efeito
variou entre 6 e 22 horas, sendo que doses maiores como 15 ng e 20 ng produziram
uma antidiurese mais prolongada. A cessação do efeito da droga ocorreu quase sempre
de modo abrupto (1-3 horas), coincidindo com o retorno da poliúria e polidipsia. A
osmolaridade urinaria variou paralelamente ao efeito antidiurético e foi máxima quando
o fluxo urinário atingiu valores mais baixos. Houve uma tendência a doses maiores,
como 15 ng e 20 pg, produzirem osmolaridades urinárias mais elevadas (entre 700 e
800 mOsm). Não ocorreram variações nos valores de pressão arterial ou freqüência
cardíaca em nenhum dos indivíduos estudados nem foi observada qualquer outra reação
adversa da droga. Os dados demonstram que o peptídeo sintetizado na Escola Pau-
lista de Medicina (DDAVP — EPM) é eficaz como droga antidiurética, sendo desprovido
de efeitos colaterais.

218 USO DE DDAVP SINTETIZADO NA ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA (EPM) NO
DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DO DIABETES INSIPIDUS (Dl) CENTRAL

Autores; Ana Luiza Guimaries Toledo — Mauro Czepíelewski —
Antonio Roberto Chacra e Antonio Cechelli de Mattos Paiva.

Disciplina de Endocrinologia e Depto. de Biofísica da Escola Paulista de Medicina - SP
Rua Botucatu, 740 - Caixa Postal 20266 - CEP 04023 - São Paulo - SP

O DDAVP, 1-Desamino-8-D-Arginina-Vasopressina, um análogo sintético da Arginina-
Vasopressina, constitui-se atualmente no agente de escolha no tratamento do Dl cen-
tral pela sua elevada potência antidiurética e ausência de efeitos colaterais. Além disto,
a droga pode também ser utilizada no diagnóstico de Dl central. Para confirmar a pre-
sença dessa moléstia, 8 pacientes portadores de Dl central foram submetidos a um teste
de restrição hídrica (perda de 3% do peso corporal) e logo após receberam por via
intranasa! uma dose de 20 ug de DDAVP — EPM. Seis dos 8 pacientes testados desidra
taram num período de 3 a 4 horas e responderam ao DDAVP na fase seguinte com
diminuição do fluxo urinário e aumento na osmofaridade urinaria (A% de incremento
variando de 230% a 1.060%). Os outros 2 pacientes, que desidrataram em 7 e 8 horas
respectivamente, apresentaram as osmolaridades urinárias mais elevadas ao final dessa
fase e um A% de incremento menor com o DDAVP (115% e 75%), correspondendo
provavelmente aos indivíduos com maior reserva de ADH (Dl central parcial). Estes
dados mostram que o DDAVP — EPM pode ser utilizado como teste diagnóstico de
Dl central. A seguir, os pacientes foram tratados ambulatorialmente com DDAVP —
EPM, administrado com 2 tipos de embalagem: A) frasco idêntico ao produto comercial
americano; B) frasco plástico comum com extremidade em funil.

As doses utilizadas variaram de 5 a 15 ug nas 24 horas, com intervalos de 8/8 ho-
ras ou 12/12 horas, com a embalagem A, enquanto que com a B, as doses oscilaram
entre 7,5 e 20 ug por dia, em intervalos de 4/4, 6/6, 8/8 até 12/12 horas. A eficácia
do tratamento foi avaliada através de: 1) queixa de polidipsia, poliúria e noctúria; 2)
volume urinário de 24 horas. Uma vez ajustada a dose individual de DDAVP — EPM
para cada pacientes, todos permaneceram assintomáticos quanto ao Dl, ainda que doses
maiores e/ou administração mais freqüentes tenham sido necessárias com a embalagem
B. Não foi observado nenhum efeito colateral com o uso agudo ou prolongado da droga.
Os dados mostraram que o DDAVP — EPM é eficaz no tratamento crônico de pacientes
com Dl central.
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219 . AVALIAÇÃO HIPOTALAMO HIPOFISARIA NA SÍNDROME DE SHEEHAN

Autora»: Guiomar Maduraira, Bwanfct) B. d» Mendonça — Walter Bkttea —
hro J. P. AmhoM — Maria Cristina F. Drammond — Nausa M. A.
Abdin — Sandra M. VHIaras — Tânia C Silva — Willian Nicolw
e Emílio Mattar.

Unidade de Gônadas e Intersexo
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar S/N.° - Cerqueira Cesar - São Paulo

Estudamos 8 pacientes com história e quadro clínico típicos da Síndrome de Sheehan
•com média de idade 46,7 ±12,4 anos e tempo de doença 17,3 ±11,2 anos. Todas
apresentaram sinais evidentes de hipotireoidismo de longa duração e a análise labora-
torial revelava: anemia com eritrocitos de 3.467 ±540 x 103/mm3 (VN = 4.800 ± 600),
hemoglobina de 10,4 ±1,2 g/dl (VN = 14±2) . A avaliação dos níveis hormonais basais
revelou valores diminuídos de T3 47,3 ± 24,5 ng/dl (VN = 80 — 200), T4 2,9 ± 2,1 ng/dl
(VN= 4,5 — 12), DHFA-S 67,5 ± 39,4 ng/ml (VN = 820 — 3380), A4 0,27 ±0,13 ng/ml
•<VN = 0,8 — 3,0) e Estrodiol 24,7 ±13,5 pg/ml. A avaliação hipotálamo-hipofisária destas
pacientes foi feita através da injeção EV de LHRH 100 pg + TRH 200 pg + 0,1 U/kg
peso de Insulina simples, estando representados os valores basais (B) e A (Pico má-
ximo — B).

Pacientes

A.C.P.
E.B.L.
R.M.B.
M.N.P.
T.L.M.
E.R.G.
M.L.A.
I.R.F.
Médla±1DP
Controles
Méd)a±1DP

n = 4

1M
(mUI/ml)
B

3.6
7.4
3.6
—

2.6
3,5
8,0
3,2

4±2

11±5

&

3.8
6,8
1,2
—

4,7
6,0
8,6
5,8

5±2

29±13

FSH
(mUI/ml)
B

3.9
16,8
7,2
2,7
7.0
—
5.4
6,0

7±4

9±3

A

2,4
9.2
2,1

0
2.1
—

9.3
0.4

3±4

9±6

rei
(no/ml)

B

2.0
13,6
2.0
5.7
5.2
—

7,0
30,0
9±10

7±6

A

6,3
1.6

0
3.5
3.2
—
1.0
3,0

2±2

65±38

TSH
foU/ml)

B

1.1
10,0

—
1.0
1,6
—

7,8
8.8

5±4

1±0.3

A

0,4
2,9
—

4,7
1.0
—

2.8
10.6

2±3

11±4

Cortisol

B

3,6
1.2
5,0
9.4
1.8
1.8
2.0

3±3

14±8

A

__

0.3
1.4
1.1
5.5

0
0.1

0

1±2

22±9

GH
(nfl/nl)

B

0,9
3.1
—

2.0
3.4
—
—

0.4
2±1

A

0.4
0.3
—
0

0.3
—
—

0.5
0,4±0,1

Nenhuma paciente apresentou liberação de CH, PRL e Cortisol. Apenas 2 pacientes
liberaram FSH e LH, embora os níveis deste último esteja abaixo da média do grupo
controle. Sete pacientes não liberaram TSH, devendo-se ressaltar que duas (EBL e IRF)
mostraram níveis basais elevados. Na paciente EBL com TSH = 10u.U/mf sem resposta
ao TRH, detectou-se anticorpos antifração mícrossomal, título de 1/25600. A paciente
IRF apresentava TSH basal de 8,8 uU/ml responsivo ao TRH, além de níveis basais ele-
vados de PRL (30 ng/ml) não responsiva ao TRH. O estímulo com clorpromazina (25mg
1m) também não promoveu liberação de PRL nesta paciente sugerindo lesão hípota-
lâmica associada.

220. SÍNDROME DE SHEEHAN — ESTUDO DE 78 CASOS

Autor: Itenan Magafhiw Montenegro.

Serviço de Endocrinología do Hospital Universitário da Universidade Federal do Ceará
Rua Capitão Francisco Pedro, 1290 - CEP 60.000 Fortaleza • Ceará
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O autor apresenta 78 casos de S. Sheehan acompanhados no Hospital das Clinicas
da Universidade Federal do Ceará e no Centro de Endocrinologia, Metabolismo e Dia-
betes, no período de 20 anos (1963-1983).

Analisa o quadro clínico, aspectos sociais, dados obstétricos, causa da hemorragia,
evolução e doenças associadas.

Demonstra o nítido predomínio da doença em camadas sociais menos favorecidas,
em partos realizados em residência, tendo como principal causa de hemorragia a re-
tenção placentária.

Ressalta o longo período decorrido entre o início da doença e a confirmação diag-
nostica.

2 2 1 . DOENÇAS DE SHEEHAN E HASHIMOTO: SIMULTANE1DAOE DE
OCORRÊNCIA COM DUPLA CONTRIBUIÇÃO NA QtNESE DE
rHPOTIREOlDtSMO — COMC0ÍNCIA OU ASSOCIAÇÃO?

Autores: Maria da Concaiçto Canteiro ^ Márcia Liana SHva Lobo a
Thomaz Cruz.

I.* Clínica Médica (HPES, FAMED, UFBA) e Clínica São Lucas (Salvador - Bahia)
Rua Cônego José Loreto, 9 - Canela - CEP 40.000 Salvador - Bahia

As possibilidades de hipossuprarrenalismo e da existência de tumor em lesões supra-
tireoideanas impõem a localização da lesão etiológica em casos de hipotireoidismo.

Estudamos duas pacientes de 55 (ES) e 44 (MESQ anos com história prévia de
profusa hemorragia pós-parto, seguida de agalactia, amenorréia e franco hipotireoidismo
sem bodo, T4 e T3 muito diminuídos, TSH variavelmente aumentado, AAT 1:25600 e
cujas respostas a GnRH, TRH e CZI (insulina cristalina) demonstraram ausência de CH,
deficiência de PRL e ACTH e reservas de TSH, FSH e LH aparentemente normais ou só
parcialmente comprometidas.

Na paciente ES, o T4t era 0 e 0,5, 0 T3, 12, o T3, de 2, o TSH variou de 5,8
(2,1-9,5) a 7,6 (0-3,8). Em um primeiro megateste (prednisona 20 e T4 100): TSH 14,
pico 20; PRL 1,4 e 2,5; F 2,5 e 2,6; LH 10 e 12,8; FSH 3 e 3,5, GH 0,7 e 0,8; repetido
(prednisona 7,5 e T4 200): TSH 1,55/1,55; PRL 1,6/2,4; LH 8,8/14,5; FSH 3/3,4 e GH
1,5/1,8.

Na paciente MES, o T4 era, 1,2-2.5, o T3 T 55-85, TSH variou de 3,7 (até 6,5) a
13 (1-10). Megateste 1979: TSH 2 e 6; PRL 3,7 e 6,2; F 7,4 - 10,5; LH 11 a 50; FSH 15
a 20. TRH e CZI 1983: TSH 4,7 (0,6-3,8) e 7,4; F 0,6 e 4,2.

Em ambos os casos se observou a coincidência de necrose hipofisária pós-parto
(NHPP) em paciente com tireoidite auto imune (TAI).
Amino et ai (NEJMI 306:849, 1982) chamaram a atenção para que Sheehan (Q J Med
8:277, 1939) relatou que 79% de pacientes com NHPP tinham infiltração linfocítica e
folículos linfóides na tireóide, achado que sugere a coexistência de NHPP e TAI.

E pois mister investigar a simultaneídade de disfunção tireoideana primária devido
a Hashimoto em pacientes com Sheehan. Esta coexistência pode ser devido à coinci-
dência (faixa etária comum) ou associação (maior suscetibilidade ou contribuição) e
cada patologia pode predominar variavelmente na gênese do hipotireoidismo.

222. ESTUDO DO EIXO HIPOTALAMO-HIPÓFISE-TIREÓIDE EM PACIENTES COM
DEFICIÊNCIA IDIOPÀTICA DE HORMÔNIO DE CRESCIMENTO (DKJH)

Autsns* —*—»*• Manr — Bamandn UtMffiun — JaviiM OdMmaii •—• Barnanlo
â MvavFi ̂ â»« H H H ww nv i¥ —— awa BWV W awwi PVMVV waiy • • w w m n w i i BWWB anva VB^F

Léo Wafchanbarg — OafúMo Haahlmoto a Rantoa Dtaa Oda
Hospital Brigadeiro - INAMPS SP + Hosp. das Clínicas da FMUSP
Av. Brigadeiro, 2651 - CEP 01401 São Paulo - SP
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Estudo por teste combinado (TRH + LHRH -f ITT) da secreção de hormônios hipof i-
sáríos e glindulas-alvo em 74 pacientes com DIGH (52 masc. e 22 fem.), idade cro-
nológica (IQ 6 a 26 anos, foi comparado a 36 normais (33 masc e 3 fem. e IC = 4a7m
a 15a7m). A função tireoideana dos pacientes foi separada em 7 subgrupos (Tabela
com média ±DPM)

TSH

Controles

TA

TB,

TB.

TC,
TC,

TC,

TO,
TO,

TO,
TO.
TD,

n =

n =

n =

PAC
PAC

n =

PAC
PAC

PAC
PAC
PAC

= 36

39

21

11

22
53

5

60
62

51
63
74

MSAt
3.4 ±1.4

45 ±1.2

55 ±13

4 ±13

11,5
20

14.6 ± 3.4

3,7
43

1
5.4
43

PICO
17,1 ± 7.4

17 ± 6

42.7 ± 193

32.4 ± 93

64
90

593 ± 15.6

4.5
7.6

7.6
53
8,2

IR-TSH(%)*
47.8 ± 103

49 ± 1 3 3

72.4 ± 233

83.4 ± 18.1

70
64

79,4 ± 14.7

100
64.4

100
93
78

Ts mtim
154 ±22

157.7 ± 28.9

144.4 ± 27.1

93.1 ± 143

164
155

78.2 ±10

132
160

77
40
78

T<i*/«
8.6 ± 1.6

8.1 ± 1.4

73 ± 1 3

33 ± 0 3

8.5
8.1

3.5 ± 0.4

6.4
6.1

3,3
1
23

• IR-TSH (TSH aos 90' / TSH máx)x 100

Os subgrupos T-B, e T-B2 são portadores de disfunção hipotalâmíca quanto à se-
creção de TSH — tendo os últimos hipotireoidismo. No subgrupo T-C o TS basal e
sua resposta ao liberador podem ser compatíveis com o diagnóstico de alteração tireoi-
deana 1 ária; o diagnóstico diferencial com a doença hipotalâmica e TSH biologica-
mente inativo pode ser estabelecido pelo estímulo tireoideano com TSH bovino. O sub-
grupo T-D foi considerado portador de disfunção hipofisária.

Em conclusão, na DICH o comprometimento do eixo hipotálomo-hipófise-tireoide
foi demonstrado em 59,5% dos pacientes, sendo diagnosticada disfunção hipotalâmica
em 52,7% e hipofisária em 6,8%.

223 . TRATAMENTO DA DEFICIÊNCIA DE QH COM
HORMÔNIO DE CRESCIMENTO H.C.

Autoras: Vivian E. M. Costa — Antonio GaJdo Jr. — Ivo J. P. Amhold —
Walter BIOÍM — Baranica B. da Mendonça — Sandra M. Villares —
Nsusa M. A. Abslin — Wfllian Mcolau — ftogina C. G. Cardia —
Antonio C. Palomino — Maria Beatriz F. Kohefc — Rtinaldo Faluh
a Emílio Mattar.

Grupo de Gônadas e Intersexo
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar S/N.° - Cerqueira Cesar - São Paulo

Foram estudados 6 pacientes portadores de deficiência isolada de hormônio de
crescimento e 14 pacientes com insuficiência hipotálamo-hipofisária múltipla. Os pa-
cientes com deficiência isolada de GH foram divididos em dois subgrupos: indivíduos
pré-púberes e indivíduos púberes. Todos os pacientes foram tratados com Hormônio
de Crescimento produzido no Hospital das Clínicas da FMUSP, a partir de janeiro de
1983, na quantidade de 0,1 U/ kg/dose aplicados via IM 3 vezes por semana: Os pa>
dentes com deficiências múltiplas receberam também outros hormônios substitutivos,
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quando necessário (T4, Corticóide e Estrógeno ou Testestorona). Foram analisadas as
velocidades de crescimento desses pacientes, antes e após início do tratamento, consi-
derando-se sempre um período mínimo de acompanhamento de 6 meses.

GRUPOS n

DEFICIÊNCIA
ISOLADA DE GH

Impúberes 3 10,9 ±2,8 3 5,8 ±1,1 3,2 ±1,4 6,8 ±1,9 3,6 ±0,6
Púberes 3 18,2 ±4,4 2 1 12,2 ±0,7 4,7 6,6 ±3,6 5,8

DEFICIÊNCIA
HIPOFISÁRIA 14 14,4 ±6 ,0 2 12 7,8 ±3,9 2,2 ±1,1 5,0 ± 2,7 2,74 ±2,6
MÚLTIPLA

a) Média ± 1DP.

Foram dosados Anticorpos Anti CH durante t.atamento em todos os pacientes, com
resultados negativos. Em 10 pacientes foi dosada Somatomedina C (SmC) após pelo
menos 3 meses de tratamento, sempre 24 horas após administração de CH com os se-
guintes resultados: 9 pacientes tinham valores abaixo do normal e 1 paciente valor no
limite inferior da normalidade. Desses 10 indivíduos, 4 tinham também dosagens de
SmC pré-tratamento e em todos os 4 houve um discreto incremento dos níveis basais,
após tratamento sem entretanto atingir os valores normais.

Concluímos que o CH-HC promoveu incremento da velocidade de crescimento em
todos os pacientes analisados. Observamos que a velocidade de crescimento foi menor
nos pacientes com maior Idade Cronológica e Óssea, e que os pacientes com deficiência
isolada de CH apresentaram maior velocidade de crescimento que os pacientes com
deficiência hipotálamo-hipofisária múltipla, após início do tratamento.

Não houve normalização dos níveis de SmC em nenhum paciente durante trata-
mento com CH-HC.

224. ADMINISTRAÇÃO DE PEQUENAS DOSES DE HORMÔNIO DO CRESCIMENTO
HUMANO NO TRATAMENTO DO NANISMO PITUITARIO

Autores: José Nunes da Costa Junior — Rogério de Oliveira e Fernando Coelho.

Setor de Endocrínología, Hospital da Lagoa — INAMPS, Rio de Janeiro
Centro de Estudos - Rua Jardim Botânico, 501 - CEP 22461 — RJ

0 propósito deste trabalho foi demonstrar a eficácia do emprego de doses reduzi-
das de hormônio do crescimento humano (HCH) no tratamento do nanismo pituitário
em comparação com esquemas clássicos habitualmente preconizados.

31 crianças e adolescentes pré-púberes, 21 meninos e 10 meninas, tomaram parte
no trabalho. Eles foram diagnosticados como tendo deficiência idiopática de CH pelos
seguintes critérios:

1 — Quadro clínico característico.
2 — Velocidade de crescimento estatural inferior a 2,5cm/ano pré-tratamento.
3 — Resposta do CH aos testes de estímulo habituais (pelo menos 2) inferior a

5 ng/ml.
4 — Ausência de alterações radiológicas (crânio) e neurológicas.
Nenhuma delas havia feito uso anteriormente de HCH. Foram divididas em 3 grupos

conforme o esquema de tratamento:
Crupo I (Cl) — 11 crianças, 7 meninos e 4 meninas, com idade cronológica mé-

dia de 12,8 anos (8 a 16 anos) e idade óssea média de 8,3 anos, receberam 8 unidades
de HCH/semana. 5 delas faziam uso também de LT4.
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Grupo II (Gil) — 10 crianças, 7 meninos e 3 meninas, com idade cronológica
média de 11,5 anos (5 a 14,5) e idade óssea média de 7,4 anos, receberam 0,05 uni-
dades/ Kg/3 vezes por semana (esquema econômico). 4 delas também faziam uso de LT4.

Grupo III (GUI) — 10 crianças, 7 meninos e 3 meninas, com idade cronológica
média de 13,6 anos (5 a 14) e idade óssea média de 9,4cm receberam 12 unidades por
semana. 3 delas faziam uso de LT4.

Foram feitas medições a cada 3 meses pelo mesmo observador, usando o mesmo
instrumento de medidas. Ts, T4 e TSH foram dosados de 6 em 6 meses. O HGH usado
foi Crescormon, Kabi, 4ul/2mg/ampola.

Resultados: Ao final de 1 ano de tratamento as crianças do Gl apresentaram um
crescimento linear médio de 8,86cm (6,5 a 10cm), as do Gll 8,1 cm (6 a 11,5) e as do
GUI 10,2cm (7 a 12cm), com valores estatisticamente insignificantes entre o Gl e Gll.

Os resultados demonstraram que, pelo menos no primeiro ano de tratamento, o
uso de pequenas doses de HGH mostrou ser tão eficiente quanto os esquemas con-
vencionais, com um fator econômico importante, possibilitando em nível de Instituições
Públicas o seu fornecimento a um número maior de pacientes.

225 NÍVEIS DE SOMATOMEDINA (Sm) EM PACIENTES COM
DEFICIÊNCIA DE GH (DGH) DURANTE A ADMINISTRAÇÃO
CRÔNICA DE HORMÔNIO DO CRESCIMENTO (hGH)

Autoras: Cibele Paida — Marise Lazaretti — Marisa M. F. A. Camargo — Ronaldo
Sabino Jacob — Mareia Neiy e Bernardo Uberman.

Serviço de Endocrinologia — Hospital Brigadeiro — INAMPS
Av. Brigadeiro Luis Antonio n.° 2651 - CEP 01401 São Paulo

São Paulo

Não está completamente estabelecido se os níveis de Sm se elevam durante a
terapêutica com hGH em pacientes com DGH. Neste trabalho os níveis de Sm foram
determinados em 18 DGH (11M + 7F; pré-terap. (M±DP): IC = 11,11 ± 3,6a, m;
IO = 6,0 ±3,0; IE = 5,0 ±2,10; Vel. cresc. = 0,17 ±0,16cm/ mês) submetidos à tera-
pêutica substitutiva com hGH (1—3mg/dia, 3 x/sem.) por período de 5 meses a 8
anos e 2 meses; e em 9 DGH (6M + 3F) antes da terapêutica hormonal. A tabela abaixo
mostra os resultados clínicos e laboratoriais.

b. DGH s/terapêutica 10,0

3,0

6,8
2,5

0,26
0,20

a. DGH em terapêutica

Tempo de Terap.

1) 5m a 2a2m M ±
(n = 5) DP

2) 2a2m a 5a6m

3) 5a6m a 8a2m
(n=4)

Desenvc

IC

16,1
2,10

16,0
6,0

16,4
3,0

>W. (anos,

IO

8,0
4,0

11,0
2,0

12,0
2,0

M W . )

IE

8,1
2,10

9,4
2,5

9,1
3,7

Vel. cresc.
(cm/mês)

atual

0,46
0,22

0,39
0,15

0,44
0,17

max.

0,60
0,12

0,85
0,18

0,90
0,23

Sm

(U/ml)

0,37
0,37

1,23
1,16

1,40
1,10

0,06

0,16
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Conclusões:

1 . Na DCH, os níveis de Sm estão abaixo dos limites de normalidade, elevando-se
durante a terapêutica com hCH (p < 0,01).

2. A velocidade de crescimento aumenta durante o uso de hCH, decaindo a partir do
1.° ano de terapêutica.

3. Existe uma correlação entre os níveis de Sm e velocidade de crescimento durante
a administração de hCH, até a puberdade (r = 0,568; p<0,01) .

226 . ADMINISTRAÇÃO DE HORMÔNIO DE CRESCIMENTO HUMANO (hGH)
EM PACIENTES COM DEFICIÊNCIA DE SECRECÀO (DGH):
AVALIAÇÃO EM 7 ANOS DE TERAPÊUTICA

Autoras: Mareia Nary — Btmardo Ubannan — Jayim Goldman — Antonio Carlos
KairaHa — Gatuno T. Hashimoto — Luiz Roborto Salgado — Domingos
A» Matefbf — Ranisa Oda • Jonas Sancowschi.

Serviço de Endocrinologia, Hospital Brigadeiro, INAMPS — São Paulo
Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 2651 - CEP 01401 São Paulo

De uma população de 161 indivíduos com deficiência estatural atendidos em um
único hospital, foram selecionados 97 para a terapêutica com hCH, pois foram consi-
derados, após 3 estímulos (exercício L-DOPA, hipoglicemia ínsulínica) portadores de
DCH. Deste grupo 29 pacientes vêm recebendo hGH, sendo que os outros ou aguardam
o fornecimento do hormônio, ou utilizaram-no e pararam por vários motivos (n = 68);
os outros 59 da população global foram considerados não portadores de DCH.

Descrevemos a seguir a resposta quanto ao desenvolvimento estatural deste grupo
de 29 pacientes (19M + 10F; i, cronológica = 4 a 16 anos; i. óssea = 1a,6m a 13 anos;
i. estatural = 6 meses a 10 anos), que vem recebendo hCH (KABI, 24-43 U/mês) por
período de 1 a 7 anos, conforme tabela:

VELOCIDADE DE CRESCIMENTO (cm/mês)
TERAPÊUTICA

(anos)

MÉDIA
DP
n

Conclusões:

BASAL

0,17
0,13
29

1

0,57
0,16
29

2

0,50
0,15
24

3

0,51
0,09
21

4

0,45
0,14
18

5

0,48
0,11
14

6

0,45
0,14

8

7

0,42
0,15

3

1 . Esta dose hormonal ocasionou incremento significativo no desenvolvimento estatural
deste grupo de pacientes (p menor que 0,001).
2. Embora a dose de hGH administrado tenha sido constante pode-se verificar que
não houve decréscimo da velocidade de crescimento no decorrer de todo o pe-
ríodo de terapêutica (7 anos).

227 . ESTATURA NORMAL EM PANHIPOPITUITARISMO PRÉ-PUBERAL NAO
TRATADO COM HORMÔNIO DE CRESCIMENTO

Autoras: Marealo Cidadã Batista — BtranJea B. da Mendonça — Waltar Bloiss
Ivo J. F. Arnhold — Nausa M. A. Absiin — Sandra M. Villaras — Tânia
Cacilia Silva — Sandra Célia O. F. Cabalho — Willian Nicolau a
Emflio Mattar.
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Unidade de Cônadas e Intersexo — Endocrinologia — HCFMUSP
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar S/N

Estudamos 2 pacientes, com quadro clínico de hipogonadismo: DFF, feminina, 19 anos,
altura 163 cm, peso de 48kg, mamas Tanner III, ausência de pêlos axilares e pubianos,
genitália externa feminina de aspecto infantil, cariótipo XX, idade óssea de 141/2 anos e
ACS, masculino, 28 anos, altura 167 cm, peso 70kg, ausência de pêlos axilares e pu-
bianos, genitália externa masculina de aspecto infantil, criptorquidia bilateral, cariótipo
XY, idade óssea de 19 anos. Os dois pacientes apresentaram Rx e tomografia computa-
dorizada de crânio normais.

DFF
ACS

SofMtoiMdin
0,18
0,28

a C Ts
92

114

T4
4,0
4,5

<26,2
Testosterona

9,7
< 8,0

Valores normais (0,45a2,2U/ml) (80a200ng/dl) (5a11,5ug/dl) (15a40pg/ml) (300a900ng/dl)

Os testes endocrinológicos dinâmicos revelaram (b = basal, p = pico)

DFF
ACS

DFF
ACS

DFF
ACS

TRH (200ug EV)
TSH (uUI/ml) PRL I

B
11
7

Glietnii.

P
48
28

IT

(mg/d)

B
31
47

T (0,1

F
B P B

78 36 2,8
70 28 3,22

Ambinon (10UIM/di«/3

B
109
70

(ng/dO
P

200
166

T4
B
4,8
5,3

[ng/ml)
P
93

140

U/kg EV)

P
3,7
5,99

dia»)
(ltd/dl)

P
9,5

12,0

LHRH (lOOug EV)
LH (mUI/ml) FSH (mUl/ml)

B
6

10

GH
B

<O,5
<2,5

P
7

26

(ng/ml)
P

<0,5
<2,5

B P
< 2 3

3 8

L —Dopa
(500 mg VO)
GH (ng/ml)
B P

4,7 4,51
< 0,5 < 0,5

Foi feito o diagnóstico de panhipopituitarismo hipotalâmico, com deficits de TRH,
PIF, LHRH, CRF e CRF. Ambos os pacientes, apesar de apresentarem níveis baixos e não
estimuláveis de CH e níveis basais baixos de somatomedina C, tinham boa estatura na
época da internação.
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228. D-LEUCINA-6-LRH ETILAMIDA EM PACIENTES COM
PANHIPOP1TUITARISMO IDIOPATICO FAMILIAR (PHIF)

Autores: Sergio Pereira de Almeida Toledo — Mlrta Knoepfelmacher —
Emílio Matter e Lido Marques de Assis.

Clínica Médica - Endocrinologia - FMUSP
Hospital de Clínicas - Endocrinologia - Caixa Postal 8091 - São Paulo, SP

Em 2 pacientes com PHIF usou-se a D-Leu-6-LRH Etil. no sentido de testar hipó-
tese anteriormente levantada por nós (JCEM, Dez., 1973) que esta patologia tem origem
hipotalâmica.

O produto foi administrado por 14 dias consecutivos (50 mcg/i.m.), sendo que antes
e após este período se realizou teste de infusão aguda com LRH (25 mcg, i.v.). Dosou-se
o LH e FSH nas horas 0, 1, 2, 4, 8, e 24 após cada administração.

Notou-se que a elevação do LH e FSH durante o teste foi nítida. Além disso, o
4 máx (%) foi mais evidente nos 3 primeiros dias de teste (=80—120%) e decaiu
-.centuadamente nos últimos e dias (= 10—40%).

A testosterona basal (10-50ng/dl) elevou-se de 100-840% após HCC (4500 UI/día/4
dias). O LH e FSH durante o citrato de clomifene (100mg/dia/6 dias) não mostram
elevação.

Estes dados tomados em conjunto a) confirmam ser hipogonadismo do PHIF de
origem hipotalâmica, b) sugerem que o mecanismo de "down - regulation" foi respon-
sável pela queda do A máx (%) do LH durante o / teste. Desse modo, a hipótese tes-
tada se mostrou válida pelos presentes dados.

• CNPq 300.346/82
** Agradecemos ao Prof. A. V. Schally pelo fornecimento da D-Leu-6-LPH Etil.

229. SÍMDROME8 PROLACTINO-DEPENDENTES — ESTUDO CLÍNICO E
LABORATORIAL. REVISÃO DE 90 CASOS

Autores: Manuel Hermfnio de Aguiar Oliveira — Antonio Fernando Vieira de
Souza — Luiz Hermfnio de Aguiar Oliveira e Rossana Maria Canino
Pereira.

Departamento de Saúde Comunitária - UFS - Clínica Pio XII Ltda. - IPÊS
Aua Ananias Azevedo - Aracaju -SE - CEP 49.000

Os autores apresentam 90 casos de Síndromes Prolactino-Dependentes, observados
por um período de 3 a 48 meses. Os sintomas mais freqüentes foram Distúrbios Mens-
truais 7,7% galactorréía 42,2 e ínfeitilidade 35,5%. Quando pesquisada ao exame físico
a freqüência da galactorréia aumentou para 72,2%. A exceção dos casos de Hipotireoi-
dismo primário 6,7%, e um único caso em que se fez a suspensão exclusiva cia droga
«stimulante, os demais ioram tratados com bromoergocriptina isoladamente 82,3% asso-
ciada a outros medicamentos 3,8% e cirurgia hipofisária 1,1%. A Bromoergocriptina
desde que feito o ajuste posológico apropriado mostrou-se realmente eficaz na norma-
lização da jirolactinemia, o que é ilustrado pelas 26 gestações obtidas em 81,2% das
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clientes com queixas de infertilidade. No entanto, nos demais distúrbios prolactino-
dependentes, a necessidade da manutenção da terapêutica a longo prazo e a possibili-
dade de rescidiva com a suspensão desta, exige que se analise caso por caso, antes de
decidir a oportunidade e a duração do tratamento.

230 . HIPERPROLACTINEMIA: EXPERIÊNCIA COM 109 CASOS

Autoras: Suzete Iara Santos Mato» — Amélio Fernando de Godoy Matos —
Paulo Mario Fernandes Oliveira — Ricardo Ferreira Vivacqua —
Célia Regina P. Lopes e Luiz Cesar Póvoa.

Disciplina de Endocrinologia da PUC - Rio de janeiro - IEDE
Rua Moncorvo Filho, 90 - CEP 20211 - Centro - Rio de Janeiro - RJ

Os autores analizaram retrospectivamente 109 casos de Hiperprolactinemia. Destes,
4 foram submetidos à cirurgia, confirmando-se o diagnóstico. A PRL pré-operatória era
>200 mg/ml em 21 (47,72%), >100 mg/ml em 15 (34,09%) e > 4 0 mg/ml em 8
pacientes (18,18%). Consideramos que a PRL >100 mg/ml esteve presente em 81,8%
dos pacientes o que é índice fortemente sugestivo de tumor.

Quanto às modalidades terapêuticas empregadas, a cirurgia foi capaz de normalizar
a PRL em apenas 6 pacientes (13,6%). Vinte e oito permaneceram com PRL elevada
(63,6%) e 10 não voltaram para controle (22,72%).

A radioterapia foi empregada isoladamente em 2 pacientes do total de 109 e após
cirurgia em 14 dos 28 que não normalizaram a PRL. Destes 5 (35,71%) normalizaram
a PRL. Assim, à cirurgia e cirurgia + radioterapia deu um índice de cura de 25%.

Todos os outros casos não operados foram submetidos a tratamento com Bromo-
ergocriptina, assim como aqueles que após cirurgia e/ou radioterapia não normalizaram
PRL.

Os autores comentam os aspectos diagnósticos e terapêuticos na Hiperprolactinemia.

2 3 1 . HIPERPROLACTINEMIA (HIPRL): ASPECTOS CLÍNICOS E ETIOPATOGÊNICOS.
EXPERIÊNCIA COM 131 PACIENTES

Autores: Marcello Delano Bronsfein — Cibele Souza Cardim e Raul Marino Jr.

Unid. de Neuroendocrinologia da Div. de Neurocir. Funcional - Hospital Clínicas - FMUSP
Rua Albuquerque Lins, 915 - Apto. 202 - Santa Cecília - CEP 01230 - São Paulo - SP

Apresentamos aspectos clínicos e etiopatogênicos em 131 pacientes (119 fern, e 12
masc.) portadores de HIPRL. Das 119 mulheres (4 a 52 anos), 52 foram classificadas come
portadoras de microprolactinomas (MIC), 40 com HIPRL idiopática (HI), e 15 como macro-
prolactinonas (MAC). Das restantes, 5 eram portadoras de HIPRL induzida por sulpiride
(SULP), 3 de hipotireoidismo 1.° (HIPOT), 3 de patologia supra-selar (PSS), e 1 de sela
"vazia" (SV). A incidência geral de galactorréia (C) no grupo fem. foi de 84%. Ame-
norréia isolada (A) ocorreu em 9,2%, A-C em 55,5%, e C isolada em 17,6% dos casos.
As pacientes restantes eram portadoras de espaniomenorréia, esterilidade sem causa apa-
rente e (1 caso) de HIPOT com retardo somato-psíquico. A presença de A associada ou
não à C predominou no grupo tumoral (88,5% dos MIC e 86,6% dos MAC, contra 32,5%
das Hle 40% dos SULP). Em contraste, C isolada ocorreu apenas nos grupos HI (42,5%)
SULP (60%), e SV. Quanto à influência estrogênica, tanto o grupo MIC como o HI t i-
veram distribuição semelhante quanto ao uso de contracepção hormonal, gestações, ou
ausência destes fatores antecedendo o quadro clínico. Por outro lado, 80% das pa-
cintes com MAC negaram uso de "pílula" ou gravidez. A duração da sintomatologia
em meses (média ± erro padrão) foi de 66,0 ± 7,7 para MIC, 65,1 ± 9,0 para MAC, e
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50,0 ±8,9 para HI, sem diferenças significantes. No grupo HIPOT, duas das 3 pacientes
apresentavam hipofunção tiroideana clinicamente branda, sendo 1 portadora de A pri-
mária e 1 espaniomenorréia. Os níveis basais de prolactina (PRL-ng/ml) foram: (média ±
EP) MIC: 351,5 ±41,0. MAC: 582,2 ±141,9. HI: 69,2 ±4,8. Ocorreu diferença signifi-
cante entre MAC e MIC (p < 0,05) e entre MIC e HI (p < 0,001), apesar da considerável
superposição entre valores individuais. A PRL variou de 92 a 202 (média 133,8) no grupo
SULP, de 42 a 232 média 118) no HIPOT, e de 35 a 103 (média 60,7) no PSS. A pa-
ciente SV apresentava PRL de 38. Todos os 12 homens (27 a 45 anos) com HIPRL eram
portadores de MAC. Destes 4 procuraram auxílio médico primariamente por alterações
visuais, 3 por obesidade, 2 por cefaléia, 1 por tonturas, 1 por esterilidade, e apenas 1
por redução de libido e potência. Já na anamnese, onze dos 12 pacientes referiram
dificuldades na esfera sexual. 3 apresentavam ginecomastia e 1 galactorréia. Os níveis
basais de PRL variaram de 140 a 19.000ng/ml. Sete pacientes eram portadores de ex-
pansão extraselar. CONCLUSÕES: 1) A presença de A é indicador clínico sugestivo de
patologia tumoral em mulheres com HIPRL. 2) Hipotiroidismo clinicamente brando pode
associar-se à HIPRL importante. 3) Níveis basais de PRL freqüentemente discriminam
prolactinomas de HIPRL idiopática, mas existe superposição de valores. 4) Interrogatório
sobre o uso de drogas deve ser lembrado. Finalmente, a inexistência de diferenças signi-
ficantes quanto ao tempo de evolução clínica entre MIC e MAC, a grande percentagem
de MAC sem estímulo estrogênico, e a presença de MAC em todos os homens desta
série sugerem que MIC e MAC representem entidades distintas ou inteirações diferentes
da mesma patologia com seu portador.

232. RESISTÊNCIA DA HIPERPROLACTINEMIA (HPRL) TUMORAL PITUITÂRIA
(PRIoma) A AÇÃO DA BROMOCRIPTINA (BCR)

Autoras: Gstúlio TeUuo Hashimoto — Bernardo Uberman — Márcia Nery —
Jayme Goldman — Antonio C. Kairalla e Domingos A. Malsrbi.

Endocrinologia - Hospital Brigadeiro - INAMPS - São Paulo - SP
Av. Brigadeiro Luís Antonio, 2651

A incidência de HPRL associada a PRIoma resistente à ação de BCR, embora já
relatada na literatura, raramente tem sido descrita em nosso meio. No presente tra-
balho, estudamos sua freqüência em 62 pacientes (53 iem. e 9 masc.) com HPRL tumoral,
considerando como resistentes, os pacientes que persistiram com níveis de PRL acima
de 28ng/ml sob a ação de BCR 10mg/dia por pelo menos 30 dias. 16 pacientes (10 fem.
e 6 masc), grupo etário: 14-44 anos, tempo de doença: 6m-26a, classificação de Vezina:
Grau I (n = 3); II-LLB (n = 2); III-IIIB (n = 4> e IV-IVB (n = 7), com PRL pré-terapêutica:
67-1991ng/ml, 12 dos quais submetidos à cirurgia e/ou radioterapía pituitária, na vi-
gência de BCR: 10-60mg/dia, por 2m-96m, apresentaram níveis de PRL de 30-740 ng/ml.
Em nenhum destes pacientes, houve redução do tamanho do PRIoma pela tomografia
computadorizada. Em comparação, os outros 46 pacientes (43 iem. e 3 masc.) com PRIoma
apresentaram na vigência de BCR: 2,5-1 Omg/dia (7 dias-64m) níveis de PRL entre < 5-24
ng/ml, em comparação aos níveis pré-terapêuticos: 40-4588 ng/ml; Grau I (n = 15);
II (n = 15); III-IIIB (n —7) e IV-IVB (n = 9). Embora a proporção de PRIomas Graus
III-IV resistentes à BCR seja maior do que no grupo sensível, a sua simples presença
não parece ser a causa da resistência.

Em 2 pacientes resistentes à BCR, administramos Lisuride: 0,6-2mg/dia por 15-90
dias, com persistência de níveis elevados de PRL (pré-terapêutica: 150-1719 ng/ml e
em terapêutica: 98-463 ng/ml).

Verificamos portanto que neste estudo, 22% dos pacientes com PRIoma são resis-
tentes à ação de BCR (10-60 mg/dia) e se apresentam como dificuldades terapêuticas,
uma vez que muitos já haviam se submetidas à cirurgia e ou radioterapia pituitária.
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233 . AÇÃO DE PIRIBEDIL SOBRE A SECREÇAO DE PROLACTIMA

Autoras: MaMko Kubota — Amanda A. MusaccNo — Célia Regina Pierantoni —
Luiz Catar Póvoa — Doris Rostnthal a Ahraro Machado Filha

Discipina de Endocrinologia da PUC - Rio de Janeiro - IEOE
Rua Moncorvo Filho, 90 - CEP 20211 - Centro - Rio de Janeiro - RJ

O piribedil (ET-495) é um composto utilizado no tratamento das vasculopatias
e doença de Parkinson, possuindo propriedades de agonista dopaminérgico central e
periférico.

É atualmente aceito que a estimulação induzida pela dopamina e substância dopa-
minérgicas sobre os neurônios do núcleo arcuato acarreta efeitos sobre a eminência
média do hipotálamo, levando conseqüentemente a modificações no sistema endócrino.

No presente trabalho foi feita infusão de piribedil em grupos de indivíduos normais
e em grupos com hiperprolactinemias fisiológica e tu moral (prolactinomas). Após a
administração de piribedil, os autores observaram queda de prolactinemia superior a
50% em relação aos valores basais em grupos normais e em grupos com hiperprolac-
tinemias fisiológicas. Já em grupos portadores de hiperprolactinemias decorrente de
processo tumoral a queda foi inferior a 50%.

O objetivo dos autores foi estudar a ação desta nova substância dopaminérgica
(piribedil) sobre a resposta hipofisária de prolactina, tendo em vista o possível em-
prego deste agente farmacologia) como elemento de diagnóstico diferencial entre os
estados de hiperprolactinemias fisiológica e patológica. Aventa-se também a possibi-
lidade de utilização desta droga no tratamento clínico das hiperprolactinemias.

234. FISTULA LIQUÓRICA PÓS USO TERAPÊUTICO DA BROMOERGOCRIPTINA (BEC)

Autoras: Amilton Carlos Samaha da Faria — Rosa May Maranhão Pinto Alcântara
Nogueira — Luiza Helena Santos Bamardo — Paulo Roberto Requejo
a Paulo Niamayer Soares Filho.

Instituto de Endocrinologia e Neurocirurgia da Santa Casa - RJ
Rua Cetúlip das Neves, 16 - Casa 1 - Jardim Botânico - Rio de Janeiro

Homem, 49 anos, apresentando em Jan/83: cefaléia frontal há 5 anos, impotência
sexual há 1 ano, ginecomastia e galactorréia grau I, bilateral; PRL 4.200 ng/ml, TEST.
1667 pg/ml FSH 9,7 mcU/ml, LH 1,0 mcU/ml. Ao R.X. simples e TC evidenciou-se tumor
grau IV-C class. Hardy-Vezina, atingindo III.0 ventrículo, com grande dilatação de ven-
trículos laterais. Em 9/2/83 foi executada cirurgia para derivação ventrículo-peritonial
e interposíção de válvula, evoluindo bem até 13/2, quando ocorreu hemorragia diges-
tiva controlada clinicamente tendo recebido transfusões sangüíneas. Em 27/2 foi iniciado
uso de BEC: 7,5 mg/d. Em 17 de março, apresentou icterícia, com provas de função
hepáticas alteradas, e de marcadores virais negativos, sugerindo hepatite pós-transfusional
não A, não B. Em 23/3 a TC mostrou grande diminuição da massa tumoral e redução
•dos ventrículos laterais (válvula). No dia seguinte foi suspensa a BEC para melhor escla-
recimento da icterícia, 4 dias após desapareceu a rinoliquorréia. Em 14/6 nova TC para
elucidar piora da cefaléia, mostrou aumento dos ventrículos laterais, corrigido após re-
visão do sistema de drenagem ventricular, e expansão supra-selar do prolactinoma, com
PRL basal em 10.000 mg/ml. Em 28/7 normalizando o quadro hepátíco reiniciou-se a
medicação com BEC 10 mg/., recidívando a rinorréia até 15/8 quando foi submetido
à hipofisectomia transesfenoidal e correção de fistula liquórica. No 7.° dia de pós-
operatório a PRL era de 320 ng/ml. Sessenta dias após foi submetido à radioterapia
<5.000 rads).

Atualmente em U M de 10 mg/d. de BEC, e PRL basal 49,3 mg/ml, encontra-se
assintomático.
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Os achados radiológicos e a evolução sugerem que o tumor tamponava uma lesão
destrutiva do assoalho selar; a bromoergocriptina determinando a redução do tumor
abriria a físula, determinando a rinoliquorréia.

235 . EFEITOS DA ADMINISTRAÇÃO AGUDA DE METACLOPRAMIDA E
HORMÔNIO UBERADOR DE TIREOTROFINA (TRH) SOBRE OS NÍVEIS
PLASMATICOS DE PROLACTINA EM HOMENS COM A FORMA
CRÔNICA DA DOENÇA DE CHAGAS

Autores: Margaret dos Santos Medeiros — Ayrton Custódio Moreira e
Nassim lazigi.

Disciplina de Endocrinologia - Departamento de Clínica Médica - FMRP-USP
Hospital das Clínicas - 6.° andar - Sala 643 - Campus Universitário - 14100 - RP/SP

Para avaliar a reserva hipofisária de prolactina (hPRL) na doença de Chagas crônica
foram estudados 7 homens normais (U) de 24 a 54 anos e 10 homens chagásicos crô-
nicos (Ch) de 27 a 52 anos, submetidos à administração aguda de TRH 200ug EV e
10mg IM de Metoclopramida em dias consecutivos. Colheu-se sangue nos tempos: —15,
0, 15, 30, 45, 60, 90, 120 e 180 minutos. A prolactina foi dosada por RiE (padrão
NIAMDD hPRL-RP-l, AFP). O erro intra-ensaio médio foi de 5,0% + 1,8.

Após TRH, os controles atingiram o pico máximo (PM) aos 15 minutos: 156ng/ml
e os chagásicos, entre 15 e 30 minutos: 128ng/ml. Sete chagásicos tiveram seus PM
abaixo da mediana dos controles. Aos 180 minutos, todos os controles readquiriram
seus níveis pré-infusão, mas a metade absoluta dos cíiagásicos não o fizeram.

Após Metoclopramida, ambos os grupos tiveram PM entre 30 e 45 minutos: N = 280
ng/ml e Ch = 190,5 ng/ml. Aos 120 minutos, controles e chagásicos não readquiriram
seus níveis pré-infusão. Seis chagásicos tiveram seus picos máximos abaixo da mediana
dos controles.

O PM mais elevado após Metoclopramida é conseqüência de seu duplo meca-
nismo sobre a secreção de prolactina: estímulo serotoninérgico e bloqueio dopami-
nérgico em nível hipotálamo-hipofisário.

Dado à variabilídade de respostas nesses testes, encontrada na literatura, considera-
se normal a reserva hipofisária frente a um aumento de três vezes dos níveis basais
após TRH ou Metoclopramida. Dessa forma, não foram detectados alterações hipofisá-
rias em chagásicos crônicos.

í 236 SECREÇÃO BASAL DE PROLACTINA (FLUTUAÇÕES EPISÓDICAS E RITMO
CIRCADIANO) EM HOMENS COM A FORMA CRÔNICA DA
DOENÇA DE CHAGAS

Autores: Margaret dos Santos Medeiros — Ayrton Custódio Moreira e
. Nassim lazigi.
t

Disciplina de Endocrinologia - Departamento de Clínica Médica - FMRP-USP
\ Hospital das Clínicas - 6.° andar - Sala 643 - Campus Universitário - 14100 - RP/SP

\ Estudou-se a secreção basal de prolactina em 7 homens normais (N) de 24 a 54
l anos e 10 homens chagásicos crônicos (Ch) de 27 a 52 anos. Colheram-se 12 amostras
\ de sangue com intervalo de 15 minutos (secreção episódica) e 7 amostras com intervalo
| de 4 horas (ritmo circadiano: 8, 12, 16, 20, 24, 4 e 8 hs) que foram dosadas por RIE
| (padrão NIAMDD hPRL-PR-l, AFP). O erro intra-ensaio médio foi de 5,0% ± 1,8.
Í No estudo da secreção basal, observou-se:
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1) Os discriminadores inferior e superior dos pulsos foram semelhantes nos dois
grupos: N = 10,9 ng/ml ± 6,2 e 23,1 ng/ml ± 6,9 e Ch = 17,1 ng/ml ± 5,0 e 24,8
ng/ml ± 8,1 bem como, a freqüência de pulsos: n = 1 para ambos os grupos.

2) A média das 12 amostras foi semelhante: N = 19,8 ng/ml ± 6,1 e Ch = 19,7
ng/ml ± 6,9, mas apenas 30% dos chagásicos encontra-se no intervalo que define
75% dos controles, caracterizando-se maior dispersão naqueles.

3) A média da amplitude dos pulsos foi semelhante em ambos: N = 6,2 ng/ml ±:
1,6 e Ch = 7,6 ng/ml ± 3,5, observando-se maior dispersão nos chagásicos através
de seus valores mínimos e máximos: N = 3,6 a 9,0 ng/ml e Ch = 1,0 a 11,0 ng/ml.

4) No ritmo circadiano, encontraram-se níveis mais elevados no período de sono
(24 e 4 hs) N= 39,0 ng/ml e Ch = 46,5 ng/ml e menores no período de vigília:
N = 18,5 ng/ml e Ch = 20,0 ng/ml, observando-se dispersão nos valores diurnos dos
chagásicos, considerando-se seus valores mínimos e máximos.

As alterações encontradas na secreção basal de Prolactina são atribuídas à desner-
vação de áreas hipotalâmicas e extra-hipotalâmicas que ocorre nessa doença.

237. HIPOFISITE EM UM PACIENTE COM Si ND RO ME DE
KLINEFELTER E DOENÇA MISTA DO COLÁGENO

Autores: Helena Schmid — Ingrid P. Dick — Angela Jacob — Maria Amélia
Eschiletti — Rogério Friedman e Jorge Luiz Gross.

Serviço de Endocrinologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Rua Ramiro Bareclos, 2350 - CEP 90.000 Porto Alegre - RS

A destruição hipofisária por processo auto-imune tem sido descrito na literatura
como achado anátomo-patológico. Apresentamos um paciente no qual os achados fí-
sicos, exames laboratoriais e resposta terapêutica nos levaram ao diagnóstico clínico de
hipofisite.

Um paciente de 34 anos, de cor mista, foi internado no HCPA devido à fraqueza,
dispnéia aos esforços e edema de membros inferiores progressivos de início há um
ano. Ao exame físico chamavam a atenção a atrofia muscular generalizada e caracterís-
ticas de hipogonadismo (barba rarefeita, pêlos pubianos com distribuição ginecóide, tes-
tículos com volume menor que 3 cm3 e consistência diminuída, pênis com 5 cm). Exames
realizados foram compatíveis com o diagnóstico de Doença Mista do Colágeno. As Cro-
matinas X e Y foram positivas, sendo o hipogonadismo atribuído à síndrome de Kline-
lelter. Dosagens hormonais mostraram: a) Cortisol sérico — às 8 h: 11,5 mg/dl (N7-25);
às 16 h, 8,C (N 2-9); cortisolúria de 24 h; 62,4 mg/24h (N 20-90); T4: 1,7 ug/dl (N 4,5
a 11,5); índice de tiroxína livre (ITL): 2,1 (N 5 a 11); TSH: 6,0 mUI/ml (N 0 a 6,5);
LH: 0,5 mUI/ml (N 3 a 16); testosterona: 0,43 ng/ml (3,6 a 10,1); prolactina: 28 ng/ml
(N 0 a 15); HCH: 6,2 ng/ml (N 0 a 8); ACTH curto: não houve resposta do cortisol
e a resposta foi normal ao ACTH longo; rx de crânio com tomografia de sela túrcica
foi normal. Devido à piora significativa do estado geral, foi iniciado tratamento com
60 mg de prednisona. Novas dosagens hormonais mostraram: A) 8 dias após: T4: 4,0;
ITL: 4,6; TSH: 7,6; LH: 33,0; FSH: 16,5; B) 25 dias após: T4: 4,0; LH: 58; FSH: 27,5;
testosterona: 0,5. Captação deÇj 1317 pela tireóide, 24h após administração do I 131
foi de 20%. Após receber 10 U~T5H durante 4 dias, a captação nas 24h foi de 40%.
A impressão diagnostica foi de hipopituitarismo secundária a hipofisite cue respondeu ao
tratamento com cortícóides, síndrome de Klinefelter e Doença Mista do Colágeno.
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238 GALACTORREIA POR HIPOFISITE UNFOCITARIA:
APRESENTAÇÃO DE UM CASO

Autoras: Canmn L. P. Lancellotti — Pedro H. S. Corria • Antonio C. Bianco.

Deptos. de Patologia e Clínica Médica da Santa Casa de São Paulo
Rua Dr. Cesário Motta jr., 112 - CEP 01221 São Paulo - SP

A hipofisite linfocitária é uma causa rara de hiperprolactinemia. Esta patologia tem
sido descrita durante a gravidez ou no período pós-parto podendo se apresentar com
o iterações visuais e aumento da sela túrcica simulando um adenoma hipofisário. Relata-
se a seguir o caso da paciente M.A.S. de 24 anos que há 6 meses após um aborto apre-
sentou galactorréia, cefaléia e diminuição da acuidade visual. Refere 3 abortamentos
espontâneos anteriores ao redor da vigésima semana seguidos de galactorréia por um
período de 4 a 5 semanas. A dosagem de Prolactina sérica foi de 78ng/ml e a radio-
grafia de crânio apresentou aumento da sela túrcica. Foi medicada com bromoergocrip-
tina (5mg/dia) com desaparecimento da galactorréia. Após 3 meses de tratamento clí-
nico apresentou piora da cefaléia e da acuidade visual. Ao exame clínico, hipertensão
intracraniana. Foi realizada hipofisectomia transesfenoidal. Durante a cirurgia foi obser-
vado que a hipófise encontra\ -se aumentada de volume às custas de tecido acinzen-
tado de aspecto tumoral. O exame microscópico mostrou que se tratava de processo
inflamatório difuso com infiltrado linfocitário constituindo verdadeiros folículos linfóides
•em certos campos. O diagnóstico anátomo-patológico foi de hipofisite linfocitária. Foram
realizadas pesquisas de auto-anticorpos no soro da paciente tais como: FAN, Célula LE,
.anticélula parietal gástrica, antiendocardio, antitireóide (tireoglobulina, microssoma e
receptor de TSH), antiglomérulo, antimúsculo liso, antimitocondria, antisuprarrenal
•e hipófise, que resultaram negativas em todas as determinações. A hipofisite linfoci-
tária é uma causa de aumento de sela túrcica que deve ser considerada em paciente
com galactorréia durante a gravidez ou no período pós-parto.

239 HIPERPROLACTINEMIA POR METÁSTASE DE CARCINOMA FOLICULAR
DA TIRE6IDE PARA SELA TÚRCICA (HIPÓFISE)

Autoras: Migusl Nasssr Hissa e Renan Magalhães Montenegro.

Serviço de Endocrinologia e Diabetes do Hospital das Clínicas de Univ. Fed. do Ceará
Rua Carlos Vasconcelos, 215 - 1.° andar - Aldeota - Fortaleza - Ceará

Os autores apresentam um caso de carcinoma folicular da tireóide com metástase para
sela túrcica e hipófise, levando a comprometimento da função adenohipofisária e hiper-
prolactinemia. Este é o 4.° caso da literatura de metástase de carcinoma da tireóide
para a sela túrcica, sendo o 1.° da linhagem folicular, já que os três anteriores eram
da linhagem papilífera. Trata-se de paciente do sexo feminino, de 52 anos de idade,
apresentando nódulo na tireóide desde os 27 anos. Aos 47 anos, observou protusão
do globo ocular inicialmente à esquerda e posteriormente à direita acompanhada de
amaurose bilateral. Aos 52 anos notou tumoração na região frontal direita de cresci-
mento progressivo e epistaxe copiosa. Nesta época realizou tireoidectomia subtotal
tendo sido evidenciado no exame histopatológico presença de carcinoma folicular da
tireóide. Ao exame físico, observamos tumoração na região frontal direita de 3 cm de
diâmetro, exoftalmía bilateral, mormente à esquerda e amaurose total. Tireóide apre-
senta lobo direito discretamente aumentado de volume, com lobo esquerdo e istmo
impalpáveís. Mamas com secreção láctea bilateral. Fundo de olho: atrofia papilar bila-
teralmente; Exame otorrinolaringológico: implante de tecido neoplásico nas fossas na-
sais. Exames complementares: T3: 80ng/dl; T4: 8.7pg/dl; TSH: 6.6|iUI/ml; Prolac-
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tina: 96 ng/dl; FSH: 13 mUI/ml; LH: 16 ng/dl; Cintilografia da tireóide: captação ao
nível do lobo direito. Lobo esquerdo e istmo não evidenciáveis. RX crânio: extensa
lesão osteolítica comprometendo o osso frontal direito e osso esfenóide com destruição
do assoalho da sela e apófise clinóide anterior. Tomografia computadorizada do crânio
evidenciou massa volumosa de densidade mista na região fronto-pariental esquerda,
invadindo seio esfenoidal e espaços retro-orbitários. Ventrículos cerebrais desviados
para a direita. Biopsia do tumor frontal: Metástase de CA. folicular tireóide.

239-A. CEFALÉIA CRÔNICA RECORRENTE E DISFUNÇAO
HIPOTÁLAMO-HIPÓF1SE OVARIANA

Autoras: Yara Rotscti Grazia — Iracema Gonçalves — Uege Vetoratto —
Elisa Munhós Santos — Gitania Goulart d* Moraes —
Elizabete Pemau e Giuseppe Repetto.

Disciplina de Endocrinologia de Faculdade de Medicina da PUC - RS
Av. Ipiranga, 6690 — CEP 90.000 Porto Alegre - RS

Duas situações mostraram uma possível mobilização dos opióides endógenos como
responsáveis pela elevação de prolactina em humanos: stress cirúrgico e exercício físico
leito por atletas em treinamento.

Como a dor e o stress podem estar relacionados estudamos pacientes portadoras
de dor recorrente do tipo cefaléia idiopática ou enxaqueca com a finalidade de observar
se apresentam alguma alteração funcional hipotálamo-hipófise ovariana. Foram estudadas
49 pacientes com idade que variou de 17 a 60 anos, com queixa de cefaléia recorrente
e observou-se em 36 (73%) delas algum distúrbio endócrino. Das 36 pacientes 16 tinham
amenorréia secundária e galactorréia à expressão, 5 amenorréia sem galactorréia, 4 com
irregularidade menstrual sem galactorréia, 5 irregularidade menstrual sem galactorréia, e
b com ciclo regulares e galactorréia.

Foram dosados os níveis basais de prolactina (3 amostras) em 47 pacientes porta-
doras de cefaléia e em 24 que não apresentam cefaléia recorrente, mas cem os mesmos
tipos de distúrbios e com idade entre 17 e 45 anos.

Das 47 pacientes do grupo da cefaléia (I) 33 (70%) mostraram níveis elevados
de prolactina, e no grupo II sem cefaléia das 24, 11 (46%) apresentaram hiperprolac-
tinemia.

Observamos também que 4 pacientes do grupo I que tinham sela túrcica normal
inicialmente, mostraram modificações na estrutura selar num período que variou de 2
a 6 anos, e do grupo II, uma paciente mostrou alteração selar em 5 anos.

Com a presente investigação obtivemos evidenciais de que a dor e o stress recor-
rentes, tipo cefaléia idiopática ou enxaqueca podem ser causa de disfunção hipotálamo-
hipófise ovariana.

Pacientes portadores de enxaqueca ou cefaléia idiopática devem ser investigados
pela possibilidade de já apresentarem patologia hipofisária orgânica ou vir a desen-
volvê-la.
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DIA 31 DE OUTUBRO — Quarta-feira

PLENÁRIO F — 14:00 às 16:00 horas

Assunto: PARATIREÕIDE • T1REÓIDE

240. OSTEOMALACIA POR ALUMÍNIO EM PACIENTES COM
INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA

Autoras: Pedro Henrique Sihrslra Comia — Elias David Nato —
Maria OdaMs Ribeiro Leite a AuraHo BoralN.

Unid. Doenças Ósseas Metabólicas - Hosp. Clín. da FMUSP - Endocrinologia
Hospital das Clínicas - Endocrinologia - Caixa Postal 8091 - São Paulo - SP

O alumínio se deposita na frente de mineralização do osso interferindo com o
processo de calcificação, sendo um dos fatores responsáveis pela osteomalácia dos pa-
cientes com insuficiência renal crônica. O diagnóstico é realizado pelo estudo histo-
lógico do osso não descalcificado, corado pelo "Aluminon (R)", que é específico para
o alumínio.

Trinta pacientes com insuficiência renal crônica em programa dialítico foram sub-
metidos à biópsia da crista ilíaca para avaliação da doença óssea. O estudo histo-
lógico do osso não descalcificado inclui a coloração pelo método de Coldner e pelo
"Aluminon (R)". Em 14 pacientes foi efeito o diagnóstico de osteomalácia devido à into-
xicação por alumínio.

Estes dados iniciais sugerem a necessidade da análise da água da diálise em nosso
meio para controle da osteomalácia devido à intoxicação por alumínio.

2 4 1 . HIPERTENSÃO MINERALOCORTICÓIDE ASSOCIADA A RAQUITISMO.
UMA NOVA DOENÇA?

Autoras: Marcelo Cidadã Batista — Berenice B. de Mendonça — Walter Bloise —
Ivo J. P. Amhold — Antonino Rocha — Cláudio Kater e Emflio Mattar.

Unidade de gônadas e intersexo — Endocrinologia — HCFMUSP
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar S/n.° - São Paulo

Hipertensão arterial por mineralocorticóides é uma entidade rara em crianças. Apre-
sentamos o caso de uma paciente de 7 anos com história de poliúria e polidpsia e epi-
sódios de paralisia muscular desde os 2 anos. Ao exame apresentava retardo estatural
severo, alt. = 97,3 cm (DP-4,8) e hipertensão arterial 170/140 mmHg. Os exames de
função renal foram normais, apesar da hipopotassemia e poliúria de 4 l por dia, com
densidade e osmolalidade urinário baixa, 1005 e 113 mOsm/kg respectivamente, não
responsivas ao teste de restrição hídrica e estímulo com vasopressina. O RX de esque-
leto mostrou sinais de raquitismo com osteopenia difusa, metáfises dos ossos longos em
pente e várias fraturas patológicas. A ultrassonografia e tomografia computadorizada das
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adrenais foram normais. Os níveis de cortisol, 17-OH Progesterona e progesterona es-
tavam normais em condições basais, com incremento normal após estímulo com cortro-
sina simples. Os níveis de aldosterona e renina estavam baixos, <10ng/dl e <0,02
ng/ml/hora e não incrementaram após 4 dias de dieta com 10 mEq de sódio, embora
o sódio urinário atingisse 21 mEq/24 horas.

Fatiodo

basal
dexa
2mg 15 dias
espironolactona
400mg 15 dias
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mmHg

170x140

180x135
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7,52
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19.5
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Paciente apresenta quadro de hipertensão arterial por mineralocorticóides caracte-
rizado por níveis baixos de potássio, alcalose metabólica e renina que reverteram após
uso de antagonista da ação mineralocorticóide. O quadro de raquitismo associado, não
descrito na hipertensão por mineralocorticóide, foi provavelmente decorrente da excreção
urinaria aumentada de cálcio e fósforo secundárias à alcalose metabólica e à nefro-
patia hipocalêmica, ambas corridas pelo tratamento com espironoloctona.

242 AVALIAÇÃO DO ETIDRONATO DISSÓDICO NO TRATAMENTO DA
DOENÇA DE PAGET (DP)

Autores: Maria Tereza Moreira Nunes e Thomaz Cruz.

1.» Clínica Médica - Hosp. Prof. Edgard Santos (HPES), Univ. Fed. da Bahia (UFBA) e
Clín. São Lucas (CSL), Bahia - Rua Desemb. Gonçalves, 4 - Canela - Salvador - Bahia - 40000

Carece-se de um tratamento adequado para a DP do osso em nosso meio. O uso
de calcitonina (CT) e mitramicina (MT) já está bem estabelecido no exterior. Resultados
favoráveis têm sido relatados com o uso de etidronato dissódio (Didronel, EHDP, §).

Para avaliar a real importância desta medicação como opção terapêutica para a
osteite deformante, estudamos 10 pacientes (pts) com DP (7M e 3H), de acordo com um
protocolo que incluiu características clínicas e aspectos laboratoriais antes e acompa-
nhados mensalmente no HPES e na CSL durante 6 meses do uso de uma dose fixa de
5mg/Kg/dia de EHDP. Dores, deformidades ósseas, hiperfosfatesemia alcalina (HFA) e
hiperhidroxiprolinúria (HHOP) significantes e considerável envolvimento ósseo docu-
mentado radiológica e radioisotopicamente foram observados em todos os pacientes e
constituíram indicações para o tratamento. 4 deles haviam usado CT de salmão antes,
com resultados satisfatórios. Todos se queixaram do incômodo causado pelo uso IM
c do preço da droga. Com o uso de EHDP, além de melhora clínica obtida por 60%
dos pts, verificou-se queda de FA e HOP em 60 e 70% deles, respectivamente. O
efeito colateral mais significante e prevalente foi intensificação, variável e transitória,
das dores ósseas. Não ocorreram alterações hematológicas, eletrolíticas nem de função
renal ou hepática. Porque seu uso é cômodo (via oral) e porque é eficaz, bem menos
caro que CT e relativamente atóxico, EHDP é realmente uma ótima alternativa para o
tratamento da DP. Se bem que nossos resultados pareçam menos animadores do que
os da literatura pertinente, eles nos levam a estender a experiência a outros pacientes,
utilizando doses maiores (7,5 ou 10 mg/Kg/d ia) e a comparar seu uso isolado com a
associação com CT.

§ Procter and Cambie Company, USA.

224 —



243. TRATAMENTO DO HIPOPARATIREOIDISMO PELO CALCiTMOL

Autoras: Monica dt Paula Jung — Wagner J. Garcia • Maurício Barbosa Uma.

Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia (IEDE) - Rio de Janeiro
Rua Moncorvo Filho, 90 - CEP 20211 - Centro - Rio de Janeiro - RJ

Nove pacientes, de sexo feminino, portadoras de hipoparatireoidismo — 8 pós-cirúr-
gicos e 1 idiopático — foram tratadas, por um curto espaço de tempo, com 1mcg/d
de Calcitriol (1,25,diOHD3).

Toda e qualquer medicação prévia foi retirada, com os pacientes internados, até
que se manifestassem os sinais de hipocalcemia (clínicos e laboratoriais). Durante todo
o período de estudo, eles foram mantidos em uma dieta padrão em cálcio, fósforo e
sódio.

Com o tratamento pelo Calcitriol, houve imediata (48 h) recuperação da hipocal-
cemia de í = 7.08 mg% para x = 8.53 mg%, sem alteração significativa da fosfatemia,
com rápido incremento da calciúria de x = 90.6mg/24h para x = 242mg/24h e ele-
vação significativa da fosfatúria.

Após a suspensão da medicação, houve imediato retorno às condições de antes.
Estes dados mostram ser o Calcitriol, uma droga útil para o tratamento do hipopa-

ratireoidismo, principalmente quando se desejar uma recuperação rápida do estado de
hipocalcemia.

Durante a apresentação do trabalho, serão discutidos alguns dos achados à luz
dos conhecimentos atuais sobre a fisiologia desta forma ativa de vitamina D.

Paralelamente, é apresentado um caso de uma paciente, bem controlada do seu
hipoparatireoidismo, há longo tempo, com o Calcitriol.

244. UMA RELAÇÃO DO SISTEMA HLA COM A SfNDROME DA DEFICIÊNCIA
ENDÓCRINA POLIQLANDÜLAR DO TIPO I. ESTUDO DE UMA FAMÍLIA
COM TRÊS MEMBROS AFETADOS

Autoras: «lose Augusto Sisson da Castro — Thsmis Zslmanovitz —
Walter ZMmanovitz • Elanies Saltos Krasmsr.

Serv. de Endrocrinologia e Unidade de Imunologia do Hosp. de Clínicas de Porto Alegre.
Fac. de Medicina da UFRCS — Rua Ramiro Barcellos, 2350 - CEP 90.000 Porto Alegre, RS

A síndrome da deficiência endócrina poliglandular (SDEPC) é caracterizada por hipo-
funções primárias de duas ou mais glândulas e possuí grande variabilidade na expressão
clínica. Admite-se que a base patogênica dessas doenças seja um processo autoimune.
Recentemente, a SOEPC foi subdividida em três tipos conforme a apresentação clínica

, e sua relação com antígenos HLA. Na SDEPC tipo I as principais manifestações são a
insuficiência adrenal (IA), o hipoparatireoidismo (HP) e a candidíase muco-cutânea.
Entretanto, neste tipo, uma associação da síndrome com o sistema HLA ainda não foi
encontrada. A família em estudo não apresenta consangüinidade e é composta pelos
pais e cinco filhos. As três filhas apresentam HP grave desde a infância. Em duas
surgivlj posteriormente, IA e numa destas também há pequenas áreas de vitiligo. Os dois
irmãos mais velhos e os pais estão em perfeita saúde. As três pacientes afetadas apre-
sentam o mesmo haplótipo HLA: A2 Bw60 DR4, proveniente da mãe e ausente nos
filhos homens. Assim, apesar de não termos encontrado na literatura a associação do
complexo HLA com a SDEPC do tipo I, isto foi observado no estudo desta família,
como seria de esperar em se tratando de doenças imunológicas com expressão familiar.

i
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245. CANCER TIREOIDEAMO ASSOCIADO A MOLÉSTIA DE GRAVES

Autoras; Roberto Souza Camargo — Chady Satt Farah — Grigna Carvalho —
José Carlos Rosa — José Carlos Belini — EriveJto Martínho Volpi e
Rubwis Schmidt Werner.

Grupo de Cirurgia de Cabeça e Pescoço R. S. Camargo & Cir. End. HSPE - SP
Rua Pedro de Toledo, 1800 - 12.° andar - CEP 04039 São Paulo - SP

Embora a associação entre câncer de tiróide e MG seja rara, este aspecto não
deve ser negligenciado. Relatamos esta associação em 6 portadores de MG compro-
vada clínica e laboratorialmente, com exoftalmo presente, sendo, em um deles, unila-
teral.

Os pacientes 1 e 2, 37 e 52 anos, sexo feminino, apresentavam altos títulos de anti-
corpos (Ta) antimicrosomais e antitiroglobulina e nódulo palpável que se mostrava
morno à cintilografia. Embora à congelação um deles apresentasse aspecto benigno, à
parafina ambos evidenciavam adenocarcinoma folicular com invasão de cápsula.

Adenocarcinoma papilífero foi demonstrado à parafina em 3 pacientes. O paciente
3, feminino, 44 anos, era portadora de bócio difuso clínico e à cintolografia, Ta nega-
tivos e à congelação, aspecto benigno. O paciente 4, masculino, 38 anos, apresentou
boceladura que correspondia a nódulo autônomo cintilograficamente, Ta antimicrosomais
positivos e aspecto inconclusivo. O paciente 5, feminino, 53 anos, evidenciou nódulo com
a involução do bócio durante terapia com tiouréias e à congelação mostrou aspecto
maligno.

Adenocarcinoma esclerosante foi demonstrado no paciente 6, feminino, 26 anos,
com bócio difuso clínico e à cintilografia, Ta negativos e congelação de aspecto be-
nigno.

Estes relatos chamam a atenção para a necessidade de propedêutica mais acurada
no seguimento dos pacientes com moléstia de Graves, em especial se a presença de
nódulo estiver associada.

246. HIPERTIREOIDISMO EM CARCINOMA DE TIREÓIDE

Autores: Fábio Cupertino Morínigo — Ronaldo Martins — Ingeborg C. Laun —
Daltro Ibiapina de Oliveira e Lúcia Kakus.

Clínica Médica — Setor Endocrinología — Hospital dos Servidores do Estado - INAMPS
Sacadura Cabral, 178 -Rio de Janeiro - RJ

Os autores apresentam 4 casos de hipertireoidismo que à cirurgia encontrou-se
carcinoma tireoideano, sendo 2 folículares e 2 papilíferos. Em três pacientes a apresen-
tação clínica foi de bócio tóxixo difuso, sendo um em associação de nódulo hipofun-
cíonante; e um caso clinicamente multinodular. A presença do carcinoma tireoideano
foi achado de patologia, exceto no caso do nódulo frio, em que houve suspeita clínica.

Dois pacientes apresentaram recidiva tumoral local necessitando reoperação. Um
caso foi submetido à ablação actínica. Um caso permaneceu com a tireoideoctomía
subtotal. Todos permaneceram em supressão com T4. Em nenhum caso constatou-se
metástase regional ou à distância.

Os casos foram observados durante o período de 1947 a 1983, num total de 291
casos de carcinoma da tíreóide.

A maneira de apresentação da entidade patológica levou os autores, à conclusão de
coincidência de associação de hipertireoidismo em uma glândula portadora de carci-
noma.
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247. CARCINOMA DE CISTO TIROGLOSSO

Autoras: Jorge Rail Bnnt — Jefferson Vilasboas de Andrade — Leonardo Bastos
Tostes — Leônidas Di Piero Novaes e Rogério Francisco Corrêa de
Oliveira.

Setor Endocrinologia - Serviço de Clínica Médica - Hosp. Lagoa - INAMPS - RJ
Rua Major Rubens Vaz, 702/101 - CEP 22470 Gávea - Rio de Janeiro - RJ

Os remanescentes do dueto tiroglosso são responsáveis pela maioria das massas
congênitas encontradas no pescoço. Raramente sobre estes se instalam processos infec-
ciosos e malignos, ou se tornam autônomos originando hipertireoidismo. O potencial
embriológico de formar tecido tireoidiano explicaria o achado das células foliculares e
os carcinomas primitivos destas. Não é comum haver caracterização clínica de malig-
nidade, critério dos autores para indicar a retirada cirúrgica de todos os cistos diagnos-
ticados. A avaliação cintilográfica prévia à cirurgia é fundamental para evitar a retirada
do único tecido tireoideano do paciente. O comportamento dos carcinomas dos cistos
parece ser o mesmo dos da glândula tireóide, sendo que o diagnóstico precoce deve
ser o determinante do melhor prognóstico dos primeiros. O achado de células tireoi-
deanas nos cistos com tumores não-diferenciados é importante para caracterizar um
processo maligno dos remanescentes do dueto tiroglosso. É importante o controle pe-
riódico da tireóide após a excisão do cisto, por possuírem suas células certamente o
mesmo potencial carcinogênico. Alguns autores sugerem a supressão do hormônio
tireotrófico com hormônio tireoideano (levo-tiroxina). Apresentamos neste trabalho os
casos de carcinoma de cisto tiroglosso diagnosticados no Hospital da Lagoa — INAMPS-
RJ nos últimos quatorze anos. A incidência e os tipos histológicos observados estão de
acordo com a literatura revisada.

MATERIAL: foram operados 73 pacientes com cisto tiroglosso e encontrados 2
casos de carcinoma papilífero tireoideano, com incidência de 2,7%. Discutiremos na
apresentação a conduta diagnostica e acompanhamento pós-operatório dos casos citados.

248. ACOMETIMENTO FAMILIAR DA ASSOCIAÇÃO DE CARCINOMA
MEDULAR DE TIREÓIDE E FE0CR0M0CIT0MA

Autores: Jodélia Lima Martins Henriques — Bernardino Correia de Oliveira —
Aroldo Antunes Guimaries e Humberto da Silva Peixoto.

Serviço de Endocrinologia do Hospital Universitário Pedro Ernesto
Av. 28 de Setembro, 77 - Vila Isabel - Rio de Janeiro - RJ

Trata-se do estudo de uma família onde existem portadores de feocromocitoma e/ou
carcinoma medular da tireóide.

Na primeira paciente foi diagnosticado inicialmente feocromoc'toma e, logo depois
carcinoma medular da tireóide. Posteriormente procedeu-se à investigação familiar e
encontrou-se: uma irmã com feocromocitomas bilaterais e carcinoma medular da tireóide;
um tio materno portador de carcinoma medular com metástases para coluna vertebral
mas com níveis de VMA e catecolaminas urinárias normais; uma prima materna em 2.°
grau com nódulo tireoideano hipocaptante, VMA e catecolaminas urinárias elevadas mas
que se recusou a ser submetida à cirurgia; uma prima em 1.° grau portadora de nódulo
hipocaptante da tireóide e níveis normais de VMA e catecolaminas que irá ser ope-
rada.

A mãe das duas primeiras pacientes faceleu ainda jovem há vinte anos, a causa
mortis não é conhecida mas havia sido tireoidectomizada.

As duas irmãs não exibem neuromas nem disfunção das paratireóides.

— 227



249. TIREOIDECTOMIA: ESTUDO RETROSPICTIVO DE 4«3 CASOS

Autora»: Milton S. Zuctermann — Marcalo Hmriqi» Kuhn • Alctu Knijnik.

Hospital Moinhos de Vento - Hospital de Reumatologia
Avenida Independência, 944 - Fone 27-2666 - CEP 90.000 Porto Alegre - RS

Os autores apresentam um estudo restrospectivo de 463 tireoidectomias realizadas
de janeiro de 1979 a julho de 1983.

Foram analisadas as incidências das várias patologias quanto ao sexo, idade, indi-
cações cirúrgicas e suas correlações com o diagnóstico anatomopatológico.

Os procedimentos cirúrgicos realizados foram 42 nodulectomias, 335 lobectomias e
86 tireoidectomias totais ou subtotals.

Nítida predominância do sexo feminino; nódulo "frio" único com maior causa de
indicação cirúrgica; incidência de neoplasia menor do que a citada na literatura; bócio
colóide nodular como achado anatomopatológico mais comum, foram algumas das con-
clusões.

Os 463 casos operados foram separados em dois grupos conforme a extensão do
procedimento. Em cada grupo foi analisada a ocorrência de complicações como hema-
toma, hipoparatireoidismo transitório ou definitivo, recidiva da doença, lesão de nervo
recorrente e infecçâo.
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