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* Abreviação de termos deverá ser precedida por 
escrito anterior em que se inclua o texto completo 
sucedido pela abreviação referente entre parênte-
ses.
* Os nomes dos medicamentos devem respeitar a 
nomenclatura farmacológica.
* Tabelas devem ser enviadas em folha separada, 
numeradas com algarismos arábicos, na seqüência 
em que aparecem no texto, com legenda pertinen-
te e auto-explicativa que deve se dispor na parte 
superior da tabela. Rodapés com informações re-
levantes sucintas são permitidos.
* Figuras e gráficos devem ser enviados em folha 
separada, na seqüência em que aparecem no texto, 



Cad Bras Med XXV (4): 1-50, 2012

5

numerados com algarismos arábicos, com legenda 
pertinente e auto-explicativa que deve se dispor na 
parte superior da tabela. Rodapés com informa-
ções relevantes sucintas são permitidos.
* Tabelas, figuras e gráficos devem ser enviados 
em formato que permita a reprodução, e se ne-
cessário, devem ser mandadas individualmente. 
Observamos que deve ser sugerido com clareza 
pelos autores o local exato em que a inserção do 
anexado está indicada no texto. 
* Referências bibliográficas devem ser numeradas 
consecutivamente em algarismos arábicos. Estas 
referências vão dizer sobre citações de autores - 
sobrescritas e numeradas sequencialmente (ex: 
“são as hepatites”1) - que serão colocadas durante 
o corpo do texto, não cabendo, durante o texto, 
qualquer informação além sobre a referência. A 
apresentação das referências deve ser baseada no 
formato do grupo de vancouver (http://www.
icmje.or) e os títulos dos periódicos deverão ser 
formatados de acordo com a National Library 
of  Medicine da List of  Journal Indexed Medicus. 
(http://nlmpubs.nlm.nih.gov/online/journals/
ljiweb.pdf) ou escritos por inteiro sem abreviação.

Exemplos do estilo de referências bibliográficas:

Artigos:
1. Vianna RR. A prevalência da demência de Al-
zheimer numa população de um bairro de idosos. 
Arq Bras Psiquiatr. 1997;18(3):111-5.
2. Teixeira A, Jonas J, Lira M, Oliveira G. A en-
cefalopatia hepática e o vírus da hepatite c. Arch 
Eng Hepat. 2003;25(6):45-7.

3. Cardoso V, Jorge T, Motta F, Pereira C. Endo-
cardite infecciosa e cirurgia de troca valvar. Jour 
Int Cardiol. 2001;77980:34. 

Livros:
1. Rodrigues RH, Pereira J, Ferreira RL. A semio-
logia médica. 3ª ed. Rio de Janeiro: Medica-rio edi-
tores; 2000.

Capítulo livro:
2. Lant FC, Cerejo PM, Castelo RB, Lage LL. 
Quedas em idosos. In: Barboza BZ, Azevedo VM, 
Salomão RC, editores. O idoso frágil. 1ª ed. São 
Paulo: Chateau e machara editora; 1992. p. 234-40.  

- Agradecimentos são permitidos ao final do ar-
tigo. 

Os trabalhos devem ser enviados por correio ele-
trônico ou por correio tradicional (via impressa 
com cópia em disquete ou CD-ROM). 

Prof. Mário Barreto Corrêa Lima - Editor Chefe
Rua Figueiredo Magalhães, 286/309 - Copacaba-
na. Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22031-010
E-mail: cbmpublicar@hotmail.com  
Endereços eletrônicos:
www.cadbrasmed.com.br
http://www.unirio.br/ccbs/revista

CBM. Cadernos Brasileiros de Medicina (on line)
ISSN: 1677-7840
ISS: 0103-4839



Cad Bras Med XXV (4): 1-50, 2012

6

Editorial
Mario Barreto Corrêa Lima1

Sarcopenia

Sarcopenia

 A perda de massa muscular e de sua 
força contrátil, que caracterizam a sarcopenia 
são ocorrência marcante do envelhecimento, 
contribuindo primordialmente para a síndrome de 
fragilidade que acomete os idosos, com todos os 
riscos daí decorrentes.
 Calcula-se que haja uma perda muscular 
anual de 0.5 a 1%  a partir dos 25 anos, que se 
intensifica bastante após os 65. Acomete tanto 
homens quanto mulheres, estas, em particular 
após a menopausa.
 Os membros inferiores são 
proporcionalmente mais atingidos do que os 
superiores, contribuindo para a instabilidade tão 
freqüente na 3ª idade , que redunda em quedas, 
fraturas e outros agravos da saúde.
 Há um maior comprometimento 
funcional das fibras do tipo 2, embora haja 
perdas em massa, tanto deste tipo, quanto do 1. 
A musculatura esquelética apresenta diversos 
tipos de fibras, que dependem, por sua vez, de 
possíveis expressões de variantes da miosina. 
A circunferência dos membros não é um bom 
parâmetro para a avaliação das perdas, embora 
possa ser grosseiramente detectada, pois  ocorre 
substituição de fibras musculares por gordura 
e por fibrose. Utiliza-se, em muitos centros 
,medir a massa corpórea magra através de um 
método denominado DEXA (dual energy X-ray 
absorptiometry).
 Muitos fatores são apontados como 
causais da sarcopenia, dentre os quais a perda das 
células satélites, dos sinais anabolizantes, como 
a testosterona e o hormônio do crescimento, 
bem como, a presença de sinalização catabólica, 
representada por citoquinas pró-inflamatórias. 
As células satélites, mononucleares pequenas, 

se apresentam apensas às fibras musculares, 
sendo normalmente ativadas pela injúria ou 
pelo exercício, quando então diferenciam-se e 
fundem-se com as fibras musculares, ajudando-
as a manter suas funções. A falha na ativação 
das células satélites poderia contribuir para o 
comprometimento da reparação dos músculos 
lesados. 
 Todo o sistema musculoesquelético, no que 
tange a sua função, incluindo músculos, tendões, 
articulações, resposta neuromuscular, ligamentos 
e ossos são dependentes de exercícios, regulares 
e permanentes. E esta é uma boa notícia, já bem 
comprovada pelos que acompanham os idosos, 
pois eles podem, principalmente os exercícios 
de resistência, atenuar os efeitos da sarcopenia, 
particularmente no que diz respeito à temível 
fragilidade. Mesmo os indivíduos muito velhos 
podem beneficiar-se bastante dos exercícios, 
objetivo a ser cumprido com fidelidade.
 Além destes, a boa nutrição, tão 
frequentemente comprometida nos idosos, 
deve merecer especial atenção, requerendo 
sempre uma cuidadosa apreciação e competente 
correção, se for o caso. Alguns estudos sugerem 
que os ácidos graxos  EPA e DHA contribuiriam 
para  aumentar a força muscular. Da mesma 
forma que é promissor o uso dos moduladores 
seletivos dos receptores androgênicos, já que o 
uso da testosterona estaria contraindicado pela 
sua possível ação  negativa sobre a próstata no 
homem e pela virilização nas mulheres.
 Com o aumento da expectativa de vida e 
conseqüente crescimento da população da terceira 
e mesmo da quarta idades, em particular nos 
países mais afluentes, a sarcopenia transformou-
se em autêntico problema de saúde pública, 
que tende a agravar-se, obrigando os médicos a 
melhor conhecerem-na e a familiarizarem-se com 
seu manejo. Os Cadernos Brasileiros de Medicina 
se propõem a analisar, em breve, o tema, com 
a necessária profundidade, através de revisão 
específica da literatura, que se faz cada vez mais 
abundante a seu propósito.

1Professor Titular Emérito de Clínica Médica da Escola de Medicina e Cirurgia da Universidade Federal do Estado do Rio de 
Janeiro (UNIRIO); Membro Titular da Academia Nacional de Medicina e Fundador e Editor-Chefe dos Cadernos Brasileiros 
de Medicina.
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As Doenças Priônicas podem ser 
Consideradas Infecciosas? Elas são 
uma Forma de Amiloidose Cerebral 
Transmissível? 

Guilherme Almeida Rosa da Silva1, Rogerio Neves Motta1, Fernando 
Raphael de Almeida Ferry1.

RESUMO
Introdução: Classificar doenças é a tarefa de organizá-las em grupos que 
apresentem semelhanças quanto ao tipo de agente, transmissão, fisiopatologia 
e tratamento. A amiloidose e as doenças priônicas são doenças causadas por 
alterações no dobramento de proteínas, que ao se depositarem nos tecidos 
provocam injúria e perda de função. As semelhanças destes processos patogênicos 
levantam questionamentos se ambas podem ser classificadas dentro de um 
mesmo grupo de doenças. Objetivo: Este estudo objetiva revisar a bibliografia 
para discutir as perguntas: As doenças priônicas podem ser consideradas 
infecciosas? Elas são uma forma de amiloidose cerebral transmissível? 
Conclusão: A amiloidose e as doenças priônicas tem origem na alteração do 
dobramento de um precursor proteico; a concentração de proteínas priônicas no 
SNC resulta em agregados com propriedades tintoriais semelhantes à amiloidose; 
a PrPSc  apresenta sua molécula parcialmente em formato β-pregueado, o que 
as assemelha estruturalmente às proteínas amilóides; ambas são capazes de gerar 
inflamação e estresse oxidativo nos tecidos acometidos. As doenças priônicas 
assimilam princípios de infecciosidade e podem ser classificadas como um 
subtipo de amiloidose.   
Palavras-chave: amiloidose, príons, doenças infecciosas.

Prions Disease could be Considered as Infectious Diseases? Is it a Type 
of  Transmissible Cerebral Amyloidosis?

ABSTRACT
Introduction: Categorize diseases is the task of  organizing them into groups 
that have similarities to the type of  agent, transmission, pathophysiology 
and treatment. The amyloidosis and prion diseases are caused by changes in 
protein folding which are deposited in the tissues causing injury and loss of  
function. The similarities of  these pathogenic processes raise questions like 
whether both can be classified within the same group of  diseases. Objective: 
This study aims to review the literature to discuss the question: Prions disease 
could be considered as infectious diseases? Is it a type of  transmissible cerebral 
amyloidosis? Conclusion: Amyloidosis and prion disease originates in the 
change of  the folding of  a precursor protein; prion protein concentration in 
the CNS results in aggregates of  staining properties similar to amyloidosis; 
PrPSc molecule presents a partially β-pleated shape that is structurally similar 
to amyloid proteins; both are capable of  generating inflammation and oxidative 
stress in tissues. Prion diseases assimilate principles of  infectivity and can be 
classified as a subtype of  amyloidosis.
Keywords: amyloidosis, prions, infectious diseases.

________________________________________________________
1Professores da Escola de Medicina e Cirurgia. Hospital Universitário Gaffrée e Guinle. 
Décima Enfermaria - Semiologia/Clínica Médica. Universidade Federal do Estado do 
Rio de Janeiro.
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 INTRODUÇÃO
 Classificar doenças é a tarefa de organi-
zá-las em grupos que apresentem semelhanças 
quanto ao tipo de agente, transmissão, fisiopatolo-
gia e tratamento. Doenças subdivididas em classes 
tornam-se didaticamente mais fáceis de estudar e, 
em medicina, acabam por serem englobadas por 
uma ou algumas especialidades médicas.
 Entretanto, classificar doenças pode ser 
uma tarefa árdua. Durante os últimos anos, foi 
discutido se a amiloidose e a doença priônica po-
dem ser encaixadas em um mesmo grupo de do-
enças. Ao mesmo tempo, ocorre a discussão se 
as mesmas podem ser consideradas formas infec-
ciosas e transmissíveis. Os argumentadores mais 
aprofundados questionam se simples proteínas, 
na ausência de ácidos nucléicos, podem ser con-
sideradas formas de vida. Classificar duas formas 
de doença e suas variáveis apresentações em um 
mesmo grupo não exige um encaixe perfeito, mas 
que seja ao menos elegante e didático.
 Este estudo objetiva revisar a bibliografia 
para discutir as perguntas: As doenças priônicas 
podem ser consideradas infecciosas? Elas são 
uma forma de amiloidose cerebral transmissível?
 
 AMILOIDOSE
 Amiloidose é um termo utilizado para a 
deposição extracelular de fibrilas protéicas insolú-
veis em um (localizada) ou diversos tecidos orgâ-
nicos (sistêmica). Pode ocorrer através de uma he-
rança genética que codifica uma proteína orgânica 
com potencial amiloidogênico (hereditária) ou de 
uma forma esporádica, em que são produzidas 
proteínas com potencial amiloidogênico ou uma 
proteína amilóide anormal (adquirida)1.  
 Entre as formas hereditárias destaca-se o 
papel da polineuropatia familiar amiloidótica, co-
nhecida como “doença dos pezinhos” ou doen-
ça de Corino de Andrade, relacionada à proteína 
transtirretina; e a doença de Huntington relacio-
nada à proteína hungtingtonina. Entre as formas 
adquiridas destaca-se a amiloidose relacionada à 
hemodiálise (β-microglobulina), diabetes mellitus 
tipo 2 (amilina), amiloidose secundária (proteína 
AA), doença de Alzheimer (peptídeo β-amilóide), 
doença de Parkinson (α-sinucleína) e a amiloidose 
primária (cadeia leve de imunoglobulina). As do-
enças priônicas, como as encefalopatias espongi-
formes transmissíveis, ainda apresentam-se como 
possíveis formas de amiloidose2.

 Este processo ocorre devido a um dobra-
mento inadequado das proteínas sintetizadas pelo 
organismo, as chamadas proteínas precursoras de 
amilóide. As proteínas amilóides mal-dobradas 
ou fibrilas possuem em torno de 10nm de diâ-
metro, apresentam uma conformação de lâminas 
β-pregueadas e tendem a se aglomerar em placas. 
Virchow, em 1854, descreveu essas placas como 
formações semelhantes à celulose ou amido, dan-
do a origem ao termo amilóide3,4.
 As proteínas são traduzidas a partir de um 
RNAm tendo como constituição primária uma se-
quência de aminoácidos (estrutura primária). Esta 
sequência de aminoácidos apresenta a possibilida-
de de rotação das ligações entre os seus carbonos 
e os grupamentos amina e carboxila, gerando as 
conformações espaciais em α-hélice e β-pregueada 
(estrutura secundária). Ligações não covalentes 
entre aminoácidos distantes na molécula fazem 
com que a proteína altere sua conformação tridi-
mensional em uma espécie de dobramento espa-
cial (estrutura terciária)5. A conformação final é 
ajustada através de auxílio por proteínas chapero-
nas que dobram as proteínas em um estado tridi-
mensional definitivo. A conformação espacial de 
uma proteína confere sua função biomolecular6. 
As proteínas amilóides são geradas quando esta 
conformação espacial final é defeituosa.
 A geração de fibrilas amilóides na amiloi-
dose sistêmica ocorre por um processo de nucle-
ação e é amplificada pela alimentação do sistema 
com novos precursores a serem transformados 
em proteínas defeituosas. Essa amplificação de 
proteínas normais em proteínas amilóides con-
fere uma característica de replicação semelhante 
à observada em seres vivos, e por ser uma repli-
cação patogênica acaba sendo considerada como 
um processo infeccioso3.
 Os depósitos amilóides apresentam uma 
birrefringência esverdeada ímpar pela microsco-
pia com luz polarizada e quando coradas com o 
vermelho do Congo podem ser visualizadas pela 
microscopia eletrônica. Após este processo de 
avaliação, o tipo específico de proteína em ques-
tão pode ser avaliado pela imunoistoquímica ou 
microscopia imunoeletrônica4,7.
 O amiloide é resultado da formação de 
multímeros intermoleculares com interações trans 
entre as lâminas β-pregueadas da proteína precur-
sora parcialmente dobrada. Após o acúmulo des-
tes agregados, o composto torna-se insolúvel. Os 
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fatores que contribuem para a formação das fibri-
las amilóides são estruturas protéicas variantes e 
instáveis, proteínas precursoras extensas, fatores 
do soro ou da matriz extracelular intensificadores 
ou estabilizadores do amilóide (apolipoproteína 
E4 ou glicosaminoglicanos) e o pH local4,7.
 O efeito tóxico destes compostos ainda é 
um tema bastante controverso. As formas de do-
enças por erro no dobramento protéico, relacio-
nado a algumas doenças neurodegenerativas, apa-
rentemente estão relacionadas à toxidade celular 
direta causada pelos agregados8,9. 
 Existe uma discussão se a formação dos 
amilóides são a causa da toxidade ou apenas uma 
conseqüência do processo patológico. Entretanto, 
estudos demonstram a reprodutibilidade da for-
mação de compostos amilóides a partir de pro-
teínas com erros de dobramento in vitro10-13. Isto 
sugere que o acúmulo amilóide é uma proprieda-
de inerente à proteína e não uma conseqüência 
de um processo patológico14. Em um modelo, em 
que foram produzidas proteínas sabidamente for-
madoras de amilóides in vitro, PI3-SH3 e Hypf-N, 
e após isto acrescentadas em uma cultura celular 
saudável, foi observado a morte celular progressi-
va na cultura15.
 Um possível mecanismo para esta toxida-
de é explicado pela redox proteomics, ou mode-
lo da amplificação do dano da proteína amilóide 
mediada por radicais livres. Este modelo é prin-
cipalmente estudado na doença de Alzheimer e 
no diabetes mellitus tipo 2. Os mecanismos de 
amplificação são variados, entre eles: produtos 
de oxidação do colesterol aumentando proteínas 
de adesão neuronais ao β-amilóide16, resveratrol 
(antioxidante) e silibilina como protetores à agre-
gação de proteína β-amilóide17,18, estresse oxidati-
vo induzindo formação de proteínas mais amiloi-
dogênicas19 e a formação de proteína amilóide na 
ilhota pancreática induzindo a produção de radi-
cais livres, entre outros mecanismos propostos20.
 Um contra argumento para a teoria de 
que os amilóides são citotóxicos encontra-se na 
não relação entre abundância de amilóides cere-
brais e intensidade de lesão, apesar de doenças 
como a trissomia do 21 provocarem a doença de 
Alzheimer de forma precoce por abundância na 
produção de β-amilóide21. Na amiloidose cardíaca, 
a contratilidade do miocárdio é mantida até que a 
infiltração amilóide produza um efeito mecânico 
de inelasticidade, sem toxidade1. Para uma melhor 

avaliação sobre esta questão, seria necessário uma 
terapêutica erradicadora ou preventiva atuando 
especificamente na formação de placas amilóides 
de doentes de Alzheimer ou portadores de dia-
betes mellitus tipo 2 gerando um impacto clínico 
positivo. Independente disso, provavelmente ob-
servaremos um resultado diferente para cada um 
dos 23 tipos de proteína malformadas descritas, 
cada órgão de depósito, cada doença ou até mes-
mo para cada indivíduo e sua predisposição gené-
tica a doença.

 PRÍONS
 Stanley B. Prusiner definiu os príons 
como infecções baseadas em partículas protéi-
cas que são resistentes à inativação pela maioria 
dos procedimentos que modificam os ácidos nu-
cléicos, tal como a radiação ionizante e os raios 
ultravioletas22. Os príons possuem propriedades 
únicas, tendo em vista que não são formados por 
ácidos nucléicos. Tratam-se de proteínas derivadas 
de uma proteína priônica (PrPc), de função des-
conhecida, e que apresentam uma característica 
de replicação de novas proteínas PrPc em novas 
proteínas PrPc modificadas (PrPSc), que perpetu-
am o processo e se tornam insolúveis e resiten-
tes à proteólise. Desta forma, para propagação da 
infecção é necessário haver novas PrPc  para se-
rem convertidas pelas PrPSc  em uma alimentação 
do processo23. O que difere as duas proteínas é 
a conformação. PrPc apresentam-se 45% em for-
mato de α-hélice, possuindo apenas 2 pequenos 
trechos em conformação β-pregueada. As PrPSc 
apresentam 30% α-hélice e 45% β-pregueada. O 
mecanismo de conversão das proteínas ainda é 
desconhecido24,25.
 Doenças priônicas são, sobretudo, doenças 
do Sistema Nervoso Central (SNC) de caracterís-
tica neurodegenerativa. Dentre as formas conhe-
cidas de doenças no ser humano encontram-se o 
kuru, doença de Creutzfeldt-Jakob (CJD), variante 
CJD (vCJD), síndrome de Gerstmann-Sträussler-
-Scheinker (GSS) e a insônia familiar fatal. For-
mas de doenças priônicas animais também foram 
descritas: A Encefalopatia espongiforme Bovina 
(BSE) nos bovinos e o Scrapie em ovelhas, o que 
rendeu a origem da abreviação PrPSc. O kuru foi 
descrito como doença transmissível em rituais de 
canibalismo em que nativos da Papua Nova Gui-
né ingeriam cérebro humano e contraiam a doen-
ça. O padrão de transmissão sugeria uma doença 
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infecciosa por um tipo de vírus desconhecido. O 
padrão infeccioso é verificado na CJD iatrogênica 
e na vCJD. A vCJD gerou forte evidência de que 
humanos haviam sido infectados após ingestão 
de tecido encefálico bovino contaminado em um 
surto em que foram atingidas mais de 200 pesso-
as, a maioria no Reino Unido. A herança genética 
é verificada, ainda, na insônia familiar fatal, GSS 
e na CJD familiar. O gene implicado foi o gene 
PRNP mutado, localizado no braço curto do cro-
mossomo 20, que codificaria a  PrPc defeituosa. A 
forma esporádica da CJD possui causa desconhe-
cida26,27.
 A neurotoxidade dos príons é um me-
canismo ainda pouco esclarecido. Sabe-se que a 
presença dos príons no SNC provoca um proces-
so neuroinflamatório com ativação da micróglia 
e invasão local por linfócitos T28,29. Ocorre ainda 
ativação do fator transcricional NFκB que pode 
culminar em estresse oxidativo, disfunção mito-
condrial e apoptose neuronal30. Entretanto esta 
explicação isoladamente é insuficiente.
 
 CONCLUSÃO
 Infecção é a colonização de um orga-
nismo hospedeiro por uma espécie externa, 
em que o organismo infectante procura utilizar 
os recursos do hospedeiro para se multiplicar 
e causando prejuízos. O organismo infectante, 
ou patogênico, interfere na fisiologia normal do 
hospedeiro e pode levar a diversas consequên-
cias. A resposta do hospedeiro é a inflamação. 
As doenças priônicas e a amiloidose preenchem 

requisitos de uma infecção, tendo como última 
questão pertinente: se a ausência de ácidos nuc-
léicos em sua composição impediria a caracteri-
zação como forma de vida ou forma infecciosa. 
Chama atenção o fato da eficácia no modo de 
transmissão influir na perpetuação da doen-
ça, ou seja, estes agregados proteicos de certa 
forma são submetidos à seleção natural devido 
seus mecanismos replicativos, tais quais os ví-
rus.
 Quanto à semelhança entre amiloidose 
e doenças priônicas: demonstramos a origem 
das duas doenças em alterações do dobramen-
to de um precursor proteico; a concentração de 
proteínas priônicas no SNC resulta em agrega-
dos com propriedades tintoriais semelhantes à 
amiloidose; a PrPSc apresenta sua molécula, par-
ciamente, em formato β-pregueado, o que as as-
semelha estruturalmente às proteínas amilóides; 
ambas são capazes de gerar inflamação e estres-
se oxidativo nos tecidos acometidos, justifican-
do em parte um mecanismo de toxidade ainda 
obscuro. As proteínas amilóides e priônicas po-
dem ser diferidas através da imunoreatividade e 
caracterização sequencial de aminoácidos30.
 Através destas conexões, podemos con-
siderar as doenças priônicas como um grupo, 
a parte, dentro da doença amiloidose e que 
possuem por característica um comportamen-
to semelhante à doença infecciosa e de caráter 
transmissível. Esta característica também é ob-
servada em outro grupo de amiloidose sistêmi-
ca: amiloidose secundária à inflamação crônica.
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Epilepsia do Lobo Temporal: Manifestações 
Clínicas Ictais e Circuitaria Envolvida na 
Geração e Espraiamento das Descargas 
Epilépticas

Shaylla Vilas Boas Vianna1, Soniza Vieira Alves-Leon2

RESUMO
A epilepsia do lobo temporal (ELT) é o tipo mais comum de epilepsia dos adultos, 
responsável por cerca de 60% das epilepsias de início focal e 40% das epilepsias 
em geral1. Há uma grande demanda de pacientes com esse tipo de epilepsia no 
ambulatório de epilepsias do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho/ 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (HUCFF/UFRJ). As manifestações 
clínicasobservadas durante as crises originadas no lobo temporal vêm sendo 
cada vez mais estudadas, e sua importância se dá ao fato de que cerca de 50% 
desses pacientes apresentam crises de difícil controle medicamentoso1  e muitos 
deles podem se beneficiar da cirurgia da epilepsia. Uma melhor compreensão 
desse tipo de epilepsia, aliada a possibilidade de uma localização acurada do 
foco epileptogênico, pode beneficiar pacientes com crises de difícil controle. A 
identificação do possível foco epileptogênico, sua lateralização e espraiamento 
das descargas, por meio da observação e descrição das manifestações clínicas, 
eletrencefalográficas e de neuroimagem funcional durante as crises constitui 
uma importante ferramenta diagnóstica no reconhecimento das áreas cerebrais 
envolvidas na geração e espraiamento das crises originadas no lobo temporal.
Palavras-chave: epilepsia, manifestações clínicas, lobo temporal.

Temporal Lobe Epilepsy: Clinical manifestations and ictal circuit involved 
in the generation and spreading of  epileptic discharges

ABSTRACT
The temporal lobe epilepsy (TLE) is the most common type of  epilepsy in 
adults, accounting for approximately 60% of  focal epilepsies of  early and 40% 
of  epilepsy in geral1. There are a large number of  patients with this type of  
epilepsy in epilepsy clinic of  the University Hospital ClementinoFragaFilho/ 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (HUCFF/UFRJ). The clinical 
manifestations observed during seizures originate in the temporal lobe have 
been increasingly studied, and their importance is given to the fact that about 
50% of  patients present with difficult to control seizures medicamentoso1 and 
many of  them can benefit from epilepsy surgery. A better understanding of  
this type of  epilepsy, coupled with the possibility of  an accurate location of  the 
epileptogenic focus, may benefit patients with difficult to control seizures. The 
possible identification of  epileptogenic focus, its lateralization of  discharges and 
spreading, through observation and description of  the clinical manifestations, 
EEG and neuroimaging during crises is an important diagnostic tool in the 
recognition of  brain areas involved in the generation and spreading of  crises 
arising in the temporal lobe.
Keywords: epilepsy, clinicalmanifestations, temporal lobe.
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 INTRODUÇÃO E REVISÃO DA LI-
TERATURA
 As crises epilépticas ocorrem por ati-
vidade elétrica anormal, excessiva e síncrona de 
grupos de neurônios levando a manifestações 
neurológicas variadas e, dependendo do local de 
início e espraiamento das descargas epilépticas, 
as crises podem se manifestar por vários sinais e 
sintomas. A ELT constitui um grupo heterogêneo 
de pacientes e engloba síndromes ou subsíndro-
mes diversas, mais apropriadamente denomina-
das “epilepsias do lobo temporal”1. Na maioria 
desses pacientes, as crises epilépticas se originam 
em estruturas temporais mesiais, como amígda-
las, hipocampo e giro parahipocampal2. Estudo 
recente propôs que as crises de início focal no 
lobo temporal com prejuízo da consciência (crises 
discognitivas) ocorrem quando as crises se pro-
pagam do lobo temporal mesialipsilateral para o 
córtex temporal bilateral. Todavia, enquanto a dis-
função límbica bilateral pode resultar em amnésia, 
a disfunção do lobo temporal sozinha não pode 
tipicamente causar comprometimento do com-
portamento responsivo. Assim, tem sido sugerido 
que crise no lobo temporal poderia comprome-
ter a consciência por afetar o sistema excitatório 
subcortical3. Manifestações clínicas comumente 
observadas na ELT podem se caracterizar por al-
terações sensitivas (parestesias, alterações visuais, 
auditivas, gustativas, olfativas etc...), autonômicas, 
motoras, do nível de consciência e cognitivas (ex-
perienciais, dismnésicas). Estes distúrbios cogniti-
vos decorrem de lesões e da redução do volume 
hipocampal, no entanto, nem todos os pacientes 
que sofrem as crises discognitivas apresentam le-
sões focais4. De acordo com a classificação pro-
posta pela ILAE em 2010, as crises epilépticas 
podem ser decorrentes de alterações genéticas, 
estruturais e/ou metabólicas ou de causa desco-
nhecida5. Essa questão ficou particularmente cla-
ra por PierreGloor e seus colaboradores, que de-
monstraram que sem ainteração do circuitoentre 
o córtexe o tálamo,  não surgiriam as descargas 
epilépticas. Em uma série deestudos, foram reve-
ladosque é preciso não só do circuito tálamo-cor-
ticalintacto, mas também que cada componentete-
nha um papeldistinto e separado nas descargas: o 
córtex fornece os impulsos excitatóriose os núcle-
ostalâmicos organizam o impulso numa  descar-
gaictal6. O eletrencefalograma (EEG) é imprescin-
dível para classificação do tipo de crise, devendo 

ser realizado em vigília e sono, com métodos de 
sensibilização. As alterações encontradas no EEG 
podem ser de natureza epileptiforme (focais ou 
generalizadas) ou inespecíficas (alentecimento 
focal - indicando disfunção cortical focal, não 
necessariamente de natureza epileptiforme - ou 
difuso da atividade elétrica cerebral, um achado 
inespecífico que indica disfunção cortical difusa). 
A ausência de anormalidades epileptiformes ao 
EEG não exclui epilepsia, pois as descargas in-
tercríticas podem ou não ocorrer no período em 
que o exame foi realizado. As anormalidades ao 
EEG devem ser interpretadas no contexto clíni-
co apropriado (ocorrência ou não de crise), pois 
mesmo indivíduos normais podem apresentar al-
terações (epileptiformes ou não) ao EEG. O Ví-
deo-EEG consiste na monitorização contínua do 
paciente por meio de registro por vídeo associado 
a registroeletrencefalográfico contínuo, com in-
tuito de registrar alterações clínicas paroxísticas e 
correlacioná-las ou não com alterações eletrence-
falográficas. É particularmente útil no diagnóstico 
diferencial de fenômenos paroxísticos epilépticos 
dos não epilépticos, na caracterização clínico-ele-
trencefalográfica de crises epilépticas, na avaliação 
pré-cirúrgica da epilepsia (com eletrodos de su-
perfície, semi invasivos ou invasivos) e também na 
quantificação de crises e detecção de crises sub-
clínicas. As crises discognitivas em geral duram 
de 30 segundos até 1 a 2 minutos, eventualmente 
ocorrendo crises mais longas de até 10 minutos de 
duração e raramente menos do que 10 segundos. 
Segundo Theodore e colaboradores7, apenas 1,2% 
das crises discognitivas duram menos de 10 se-
gundos e 14% menos de 30 segundos, o que ajuda 
no diagnóstico diferencial com as crises de ausên-
cia. Numa análise mais detalhada, foram observa-
dos que 24 a 30% dos pacientes apresentam perda 
de contato com o meio e param de executar o que 
vinham fazendo antes da crise, como se estives-
sem “congelados” (behavioralarrest), enquanto os 
olhos ficam fixos e arregalados (staring), 40 a 80% 
apresentam automatismos estereotipados princi-
palmente de mãos e boca (automatismos mastiga-
tórios, oroalimentares e gestuais) e eventualmente 
manifestações motoras (movimentos com o cor-
po, desvio ou versão óculo cefálica, postura dis-
tônica de membros). Podendo haver ainda altera-
ções da freqüência cardíaca, respiratória, diâmetro 
pupilar, palidez ou rubor associados aos demais 
sintomas.A ressonância magnética (RM) do crânio 
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é o exame de imagem de escolha na investigação 
de epilepsia. É o método mais adequado para de-
tecção de atrofia hipocampal, lesão mais frequen-
temente associada à epilepsia temporal mesial, que 
se caracteriza por uma redução volumétrica das 
estruturas temporais mesiais que pode ser apre-
ciada à inspeção visual, ou quantificada por meio 
de medidas volumétricas. Nas seqüências pesadas 
em T2, ou na seqüência FLAIR observa-se ainda 
característico aumento de sinal. Mais recentemen-
te, têm sido demonstradas alterações bioquímicas 
à espectroscopia por RM, que guardam boa rela-
ção com o grau de perda neuronal do hipocampo. 
Após a tecnologia da RM do crânio, em particular 
a análise da quantidade volumétrica tem identifi-
cado anormalidades extrahipocampaistão como a 
perda do volume temporal e a atrofia do córtex 
nos pacientes com ELT8. A tomografia por emis-
são de fóton único (Single Photon Emisson Com-
puted Tomography - SPECT) cerebral ictal é um 
procedimento considerado útil na avaliação de pa-
cientes com ELT, e muitos investigadores já dis-
correram sobre suas vantagens9. A administração 
do radiofármaco no período ictal, isto é, até 60 se-
gundos do início da crise, ou no pós-ictal imediato 
(entre 60 e 120 segundos) resulta em uma imagem 
que traduz a distribuição do fluxo sanguíneo ce-
rebral naquele momento e que permanece estável 
por horas. Podemos obter, assim, uma imagem de 
aumento do fluxo sanguíneo cerebral regional re-

lacionada ao foco epileptogênico em 80% a 100% 
dos pacientes9. Estudos sobre SPECT ictal repor-
taram valores de sensibilidade entre 81% e 93%, 
especificidade de até 92,3% e valor preditivo po-
sitivo para a localização de focos unilaterais de até 
97%9.

 CONCLUSÃO
 Após a revisão de literatura pode-se con-
cluir que:
 A epilepsia do lobo temporal e o tipo mais 
comum encontrado em adultos. 
 Na maioria das vezes é de difícil controle, 
mesmo em uso de politerapia e em doses plenas e 
muitos pacientes podem se beneficiar da cirurgia 
da epilepsia. 
 O eletrencefalograma (EEG) é imprescin-
dível para classificação do tipo de crise, classifica-
ção sindrômica, além de contribuir para decisões 
terapêuticas e informações prognósticas.
 A ressonância magnética do crânio é o 
exame de imagem de escolha na investigação de 
epilepsia. 
 A ressonância magnética é o método mais 
adequado para detecção de atrofia hipocampal, 
lesão mais frequentemente associada à epilepsia 
temporal mesial, que se caracteriza por uma redu-
ção volumétrica das estruturas temporais mesiais 
que pode ser apreciada à inspeção visual, ou quan-
tificada por meio de medidas volumétricas.
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Manifestação de Síndrome Poliglandular 
Autoimune em Paciente Masculino com 
DM1

Gabriela Lima de Almeida¹, Melanie Rodacki², Mariana Bárbara³, 
Guilherme Almeida Rosa da Silva4

RESUMO
Introdução: Síndromes poliglandulares autoimunes são síndromes 
caracterizadas pela presença de pelo menos duas endocrinopatias autoimunes 
no indivíduo. A Síndrome poliglandular autoimune do tipo II é representada 
pela presença de insuficiência adrenal primária autoimune associada à doença 
autoimune da tireoide e/ou diabetes mellitus tipo 1. Objetivo: Revisaremos a 
literatura e relataremos um caso de um paciente sexo masculino apresentando 
uma Síndrome poliglandular autoimune do tipo II. Conclusão: Portador de 
diabetes mellitus tipo 1 apresentou abertura de quadro de Tireoidite de Hashimoto 
com hipotireoidismo francamente descompensado. A realização de um screening 
para doença tireoidiana autoimune poderia ter evitado a descompensação. A 
insuficiência adrenal primária foi diagnosticada dois meses após o início da 
terapia com levotiroxina. Portanto, é essencial estabelecer e investigar a presença 
de outras doenças autoimunes de forma rotineira em pacientes com diabetes 
mellitus tipo 1.
Palavras-chave: síndrome poliglandular autoimune, diabetes mellitus tipo 1, 
tireoidite de Hashimoto, insuficiência adrenal.

Polyglandular Autoimmune Syndrome Type 2 in a Male Patient with DM1

ABSTRACT
Introduction: Polyglandular autoimmune syndromes are characterized by the 
presence of  two autoimmune endocrinopathies. Polyglandular autoimmune 
syndrome type 2 is characterized by the obligatory occurrence of  autoimmune 
Addison disease in combination with thyroid autoimmune diseases  and/or type 
1 diabetes  mellitus. Objective: Review the literature and report a case of  a male 
patient presenting a polyglandular autoimmune syndrome type II. Conclusion: 
Type 1 diabetes mellitus patient presented Hashimoto’s hypothyroidism as a 
severe form. The performance of  a screening for autoimmune thyroid disease 
could have prevented decompensation.The primary adrenal insufficiency was 
diagnosed two months after the beginning of  therapy with levothyroxine. 
Therefore, it is essential to investigate and establish the presence of  other 
autoimmune diseases in patients with type 1 diabetes mellitus.
Keywords: autoimmune polyglandular syndrome, Type 1 diabetes mellitus, 
Hashimoto’s thyroiditis, adrenal insufficiency.
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 INTRODUÇÃO
   Síndromes poliglandulares autoimunes 
(SPGA) são síndromes caracterizadas pela pre-
sença de pelo menos duas endocrinopatias autoi-
munes no indivíduo1.    
São classificadas em quatro tipos diferentes, ob-
servados a seguir2,3: 
 *SPGA tipo I (SPGA-I): Pelo menos duas 
das seguintes doenças: Hipoparatireoidismo crô-
nico, insuficiência adrenal primária, candidíase 
crônica.
 *SPGA tipo II (SPGA-II): Insuficiência 
adrenal primária associada à doença autoimune da 
tireoide e/ou diabetes mellitus tipo 1 (DM1).
 *SPGA tipo III (SPGA-III): Doença 
autoimune da tireoide associada à outra doença 
autoimune, exceto insuficiência adrenal primária, 
hipoparatireoidismo e candidíase crônica.
 *SPGA tipo IV (SPGA-IV): Duas ou mais 
doenças autoimunes que não se encaixam nas 
classificações de SPGA-I, SPGA-II e SPGA-III.
 A SPGA-II consiste na coexistência de 
insuficiência adrenal primária associada à doença 
autoimune da tireoide e/ou DM1, sendo que ape-
nas 10% dos pacientes acometidos apresentam a 
tríade clássica da doença (insuficiência adrenal pri-
mária + doença autoimune da tireoide + DM1)2,4. 
Também conhecida como Síndrome de Schmidt, 
a SPGA-II é uma condição rara, com prevalência 
estimada de 1,4 a 2,0 casos/100.000 habitantes2. 
Pode ocorrer em qualquer idade, sendo mais co-
mum entre a terceira e quarta décadas de vida, e 
acomete mais frequentemente o sexo feminino2.
 Devido à ação conjunta de predisposição 
genética, fatores externos e psíquicos, o indivíduo 
desenvolve uma cascata de autoimunidade que re-
sulta no aparecimento da SPGA-II1. 
 Os fatores genéticos envolvidos não es-
tão completamente esclarecidos, mas a síndrome 
em questão parece ser uma doença poligênica. A 
herança mais comum parece ser a autossômica 
dominante com penetrância incompleta1-5. Vários 
alelos do sistema HLA (human leucocyte antigen) es-
tão associados à síndrome em questão, entre eles 
os alelos HLA classe II DR3 e DR42,5. 
 Apesar de rara, a SPGA-II é a forma mais 
comum de síndrome poliglandular autoimune e as 
enfermidades que as constituem podem se mani-
festar com anos de intervalo entre si.  Os compo-
nentes da síndrome tendem a se desenvolver em 
uma sequência temporal específica, sendo que o 

DM1 geralmente se manifesta antes da insufici-
ência adrenal primária e após ou concomitante-
mente à doença autoimune da tireoide. A doença 
autoimune da tireoide presente na SPGA-II pode 
ocorrer como Doença de Graves ou Tireoidite de 
Hashimoto2. 
 Além dos componentes principais, outras 
doenças autoimunes também podem estar pre-
sentes nesta síndrome, entre elas hipogonadismo 
hipergonadotrófico (4-9%), vitiligo (4,5-11%), 
alopécia (1-4%), hepatite crônica (4%), gastrite 
crônica atrófica com ou sem anemia perniciosa 
(4,5-11%) e a hipofisite2,6. 
 O diagnóstico da SPGA-II é feito através 
de exames laboratoriais que confirmem a pre-
sença de insuficiência adrenal primária associada 
à doença autoimune da tireoide e/ou DM1. O 
tratamento é similar ao que seria proposto caso 
as entidades que compõem a síndrome fossem 
diagnosticadas isoladamente. No entanto, em pa-
cientes diagnosticados portadores da SPGA-II ou 
com DM1 e Tireoidite de Hashimoto, a avaliação 
da função adrenal é essencial antes de iniciar a re-
posição com hormônio tireoidiano, pois a tiroxina 
aumenta o metabolismo hepático de corticoste-
róides, o que pode desencadear uma crise adrenal 
e colocar o paciente em situação de risco4,7,8. 
 Neste contexto, perante um paciente com 
DM1, a SPGA-II é uma hipótese diagnóstica a 
se considerar e investigar. O diagnóstico preco-
ce desta condição e das entidades que a integram 
permite uma redução importante da morbimorta-
lidade associada através do seguimento adequado 
e tratamento precoce4.

 RELATO DE CASO
 Paciente de 20 anos de idade, sexo mas-
culino, portador de DM1 há 17 anos, em acom-
panhamento ambulatorial pelo serviço de endo-
crinologia do Hospital Universitário Clementino 
Fraga Filho desde 2008. Encontrava-se em trata-
mento com insulina NPH (0,32U/kg/dia) e ul-
trarrápida (conforme contagem de carboidratos 
ingerida) em esquema basal-bolus, apresentando 
controle glicêmico satisfatório. 
 Compareceu a uma consulta de rotina em 
fevereiro de 2009 queixando-se de astenia leve. Ao 
exame físico foi evidenciada tireoide difusamente 
aumentada, com superfície lisa e consistência fi-
broelástica. Foram solicitados dosagem sérica de 
hormônio tireotrófico (TSH), T4 livre e anticor-
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pos antitireoperoxidase (anti-TPO). 
 O paciente retornou à consulta seguinte, 
em agosto de 2009, com os seguintes resultados: 
TSH = 135,196 µUi/ml (Valor de referência (VR): 
0,5 a 4,4 µUi/ml); T4 livre = 0,29 ng/dl (VR: 0,7 
a 1,8 ng/dl); Anti-TPO = >1000UI/ml (VR: até 
35 UI/ml). A associação de bócio difuso, níveis 
de TSH elevados, T4 livre baixo e anti-TPO acima 
dos valores de referência corrobora com o diag-
nóstico de hipotireoidismo clínico por Tireoidite 
de Hashimoto. Foi então iniciada a reposição hor-
monal com 112µg (1,5 µg/kg) de levotiroxina. 
 Dois meses depois, em outubro de 2009, 
iniciou quadro de astenia moderada e hipoglice-
mias constantes, mesmo quando não aplicava in-
sulina, associado à hiperpigmentação cutânea em 
região nucal. Nesse momento optou-se por dimi-
nuir a dose de insulina NPH para 0,19U/kg/dia e 
suspeitou-se de insuficiência adrenal. 
 Foi dosado o nível sérico de cortisol basal 
(4,4 µg/dl) e confirmou-se a hipótese diagnóstica, 
completando a tríade clássica da SPGA-II: DM1, 
doença autoimune da tireoide e insuficiência adre-
nal primária. 
 Neste momento, foi iniciada reposição 
hormonal diária com 5mg via oral de prednisona 
pela manhã obtendo melhora dos sintomas. Com 
o início da reposição, o paciente evoluiu de hipo 
para hiperglicemias constantes, necessitando de 
novo ajuste na dose de insulina NPH para 0,35U/
kg/dia, obtendo assim um bom controle glicêmi-
co. 

 CONCLUSÃO
 Este caso demonstra a importância do ras-
treamento adequado de comorbidades autoimu-
nes no DM1. Um terço dos pacientes portadores 
de DM1 apresentam ao menos uma doença au-
toimune adicional, sendo que 15 a 30% possuem 
Tireoidite de Hashimoto ou Doença de Graves e 
0,5% apresentam insuficiência adrenal primária9,10. 
O American Diabetes Association orienta a realização 
de screening anual para doença tireoidiana com 
TSH e anti-TPO em pacientes DM1, mesmo na 
ausência de sintomas sugestivos da enfermidade. 
Pacientes anti-TPO positivos e função tireoidiana 
normal devem ser rastreados semestralmente, vis-
to que estudos têm mostrado desenvolvimento de 
hipotireoidismo em 80% destes pacientes4,11. No 
caso em questão, a não realização do screening 
levou com que o paciente apenas fosse diagnosti-

cado com Tireoidite de Hashimoto durante a des-
compensação do quadro de hipotireoidismo. 
 Embora para doença autoimune da ti-
reoide haja uma conduta bem estabelecida de 
rastreamento em pacientes com DM1, o mes-
mo não ocorre para a doença adrenal autoimu-
ne. Eisenbarth e cols recomendam a dosagem 
de anti-21OH, embora não existam informações 
suficientes para definir o intervalo de rastreio. Es-
tudos têm mostrado que esses anticorpos podem 
aparecer a qualquer momento, indicando que pa-
cientes com teste negativo devem ser rastreados 
novamente. Os que forem anti-21OH positivos 
devem ser submetidos à dosagem anual dos níveis 
de ACTH e cortisol plasmático (com e sem estí-
mulo de ACTH) às oito horas da manhã, com a 
finalidade de detectar dano adrenal antes de uma 
possível crise addisoniana12. Outros autores reco-
mendam investigação apenas na vigência de sinais 
e sintomas sugestivos de insuficiência adrenal, 
como astenia, hipotensão arterial, perda de peso, 
hiperpigmentação cutânea e hipoglicemias de re-
petição8,12. Neste caso, a hipótese de insuficiência 
adrenal foi obtida pelas hipoglicemias repetidas 
após início do uso de levotiroxina.
 As hipoglicemias na insuficiência adrenal 
ocorrem, pois a deficiência de cortisol aumenta a 
sensibilidade à insulina, o que ocasiona o aumen-
to da utilização periférica de glicose e a diminui-
ção da gliconeogênese13. Portanto, deve-se atentar 
para este sinal proeminente e precoce de falência 
adrenal em pacientes com DM1. 
 O diagnóstico de insuficiência adrenal foi 
feito através da dosagem de cortisol plasmático 
basal às 8 horas da manhã igual a 4,4 µg/dl. De 
acordo com a literatura, o diagnóstico de insufici-
ência adrenal pode ser confirmado sem necessida-
de de realização do teste de estímulo com ACTH 
se o nível sérico de cortisol basal às 8 horas da 
manhã for inferior a 5 µg/dl6. 
 É importante esclarecer que o hipotireoi-
dismo primário pode esconder a insuficiência 
adrenal por prolongar a meia vida do cortisol. 
Consequentemente, a administração de hormô-
nio tireoidiano em um paciente com insuficiência 
adrenal pode desencadear uma crise addisonia-
na4,7,8. Assim sendo, poderia ser recomendada a 
investigação rotineira de insuficiência adrenal em 
pacientes com DM1 e hipotireoidismo com alto 
risco para SPGA14. 
 Infelizmente, ainda não há critérios ade-
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quados para selecionar quais pacientes com DM1 
e hipotireoidismo merecem rastreamento para in-
suficiência adrenal antes do início do uso de levo-
tiroxina. A investigação de insuficiência adrenal 
em todos os casos parece não apresentar uma boa 
relação custo-benefício devido à raridade desta 
enfermidade e aos riscos de atrasar o tratamento 
adequado do hipotireoidismo2. No caso descrito, 
tratava-se de um hipotireoidismo francamente 
descompensado, necessitando de rápida correção 
e a investigação de insuficiência adrenal poderia 
atrasar esta abordagem. 

 Devemos ressaltar que o paciente iniciou 
a reposição do hormônio tireoidiano antes de ser 
submetido a uma avaliação para pesquisa de insu-
ficiência da adrenal, o que poderia ter precipitado 
uma crise addisoniana. 
 Portanto, é essencial estabelecer a pre-
sença de outras doenças autoimunes em pacien-
tes com DM1. O rastreio e a suspeição clínica 
para doença autoimune da tireoide e insuficiên-
cia adrenal primária é essencial, visto que podem 
mudar a conduta terapêutica e o prognóstico do 
paciente. 
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Avaliação e Conduta Frente ao Condiloma 
Acuminado em Pacientes Pediátricos: 
Abuso Sexual ou Infecção Acidental?
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RESUMO
O abuso sexual tem sido considerado o principal modo de transmissão em 
crianças infectadas pelo papilomavírus humano (HPV), porém outros modos de 
transmissão podem ocorrer em crianças, como a transmissão vertical e inocu-
lação digital. Por isso, faz-se necessária uma avaliação rigorosa do paciente pelo 
pediatra em busca de evidências que possam sugerir a etiologia da doença. Em 
caso de suspeita de abuso sexual, o Conselho Tutelar deve ser acionado para 
proceder com o poder de tutela provisória pela vítima e o apoio às atitudes de 
proteção que se fizerem necessárias. A abordagem desses pacientes deve levar 
em conta os aspectos emocionais e psicossociais, pois todas as formas de abuso 
sexual podem levar à desestruturação evolutiva da criança ou adolescente e da-
nos irreparáveis a seu desenvolvimento.
Palavras-chaves: condiloma acuminado, criança, abuso sexual.

Evaluation and Conduct in Pediatric Patients with Condyloma Sexual 
Abuse or Incidental Infection?

ABSTRACT
Sexual abuse has been considered the main risk of  human papillomavirus in-
fection in children, but vertical transmission and inoculation also could be the 
etiology. Therefore, it is necessary a rigorous evaluation of  the patient by the 
doctor in search of  evidence that may suggest the etiology of  a disease. In cases 
of  sexual abuse suspicion, the Guardian Council should be activated to proceed 
with protection of  the victim and support when it´s necessary. The approach of  
these patients should take into account the emotional and psychosocial factors 
because all forms of  sexual abuse can lead to irreparable harm to children or 
adolescents´ development.
Keywords: condylomata acuminata, child, sexual abuse.
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 INTRODUÇÃO
 Mesmo com a evolução dos princípios 
morais e legais em defesa das crianças e adoles-
centes, os casos de abuso sexual não deixaram de 
acontecer. Define-se abuso ou violência sexual 
na infância e adolescência a situação em que este 
é usado para satisfação sexual de um adulto ou 
adolescente mais velho, incluindo desde a práti-
ca de carícias, manipulação de genitália, mama ou 
ânus, exploração sexual, voyeurismo, pornogra-
fia, exibicionismo, até o ato sexual, com ou sem 
penetração, sendo a violência sempre presumida 
em menores de 14 anos. O abuso sexual infantil é 
considerado, pela Organização Mundial da Saúde, 
como um dos maiores problemas de saúde pú-
blica, e sua real prevalência é desconhecida, visto 
que muitas crianças não o revelam, somente ver-
balizando sobre isto na idade adulta. Considera-se 
que 15% das vítimas de violência sexual contraem 
algum tipo de DST1.
 O abuso sexual tem sido considerado o 
principal modo de transmissão em crianças in-
fectadas pelo papilomavírus humano (HPV) por 
isso a simples presença de condiloma em crianças 
pode ser indicativo de que esteja havendo abuso 
sexual2. 
 Sua incidência em crianças portadores de 
HPV tem sido observada em 10 a 90% dos casos 
e, esta discrepância se deve à maneira como a in-
vestigação de abuso foi realizada. A frequência de 
crianças infectadas pelo papilomavírus humano 
tem aumentado proporcionalmente ao aumento 
da incidência de condiloma em adultos3.
 
 RELATO DE CASO
 DVS, masculino, branco, 13 anos, natural 
do Rio de Janeiro, residindo em abrigo para me-
nores, sofreu queda de própria altura em sua re-
sidência, resultando em trauma crânio-encefálico 
moderado, crise convulsiva e fratura de osso pa-
rietal. Ao exame físico do paciente, além do qua-
dro exposto, foram encontradas lesões vegetantes 
em região perianal, sugestiva de HPV, sendo en-
caminhado ao serviço de dermatologia após a alta 
hospitalar. 
 Na primeira consulta dermatológica, pa-
ciente relatou ser assintomático quanto às lesões. 
Foi submetido ao teste do ácido acético que mos-
trou lesões acetobrancas, compatíveis com HPV. 
O dermatologista sugeriu o tratamento com des-
truição química das lesões com Ácido Tricloro 

Acético (TCA) 90%. Além disso, o médico acio-
nou o conselho tutelar para averiguar uma possí-
vel história de abuso sexual. Nas duas consultas 
subsequentes, o paciente ainda apresentava as le-
sões, entretanto, com sinal de regressão. Foi sub-
metido às novas aplicações de TCA.
 Na terceira consulta o paciente não apre-
sentou mais lesões.
 
 DISCUSSÃO
 Embora na população adulta a infecção 
pelo HPV seja considerada quase exclusivamen-
te uma doença sexualmente transmissível, outros 
modos de transmissão podem ocorrer em crian-
ças, como a transmissão vertical e inoculação di-
gital3,4. Verrugas de pele e papilomas laríngeos são 
os mais reconhecidos por forma benigna de HPV 
na população pediátrica. Implicações clínicas e le-
gais estão envolvidas no achado de verrugas geni-
tais, devendo sempre ser excluída a possibilidade 
de abuso sexual5,6. Apesar de levantar suspeitas, 
vários estudos indicam a presença de verrugas 
anogenitais em crianças sem indicação de abuso 
sexual6.  A manifestação clínica mais frequente do 
vírus em crianças é a presença de verrugas, em sua 
maioria assintomáticas, sendo um achado casual 
durante troca de fraldas e banhos ou evidencia-
do pelo pediatra durante o exame físico. O local 
mais comum de aparecimento do condiloma acu-
minado em crianças é a região perianal, podendo 
se estender até o canal anal. Particularmente nas 
meninas, podem-se encontrar lesões periuretrais, 
himenais e em fúrcula vaginal. O exame físico de 
toda a criança e adolescente deve ser completo e a 
inspeção dos genitais e ânus, uma rotina3,8.
 A aquisição do HPV durante a infância e 
a adolescência não é uma causa imediata de mor-
bidade grave, porém, há fortes evidências de que a 
exposição precoce aumente o risco para o câncer, 
principalmente os tipos de alto risco HPV 16 e 
183,4,5,9. A detecção de HPV tipos 6, 11, 16 e 18 
tem sido interpretada como indicação de explo-
ração sexual ou transmissão vertical, enquanto a 
presença dos tipos classicamente encontrados em 
pele implicam preferencialmente em auto inocula-
ção. A presença de lesões em crianças com menos 
de 3 anos de idade sugere transmissão vertical, 
enquanto a maioria das crianças com mais de 3 
anos apresenta evidências de abuso sexual. Dessa 
forma, entende-se que a probabilidade de even-
tuais abusos como fonte de infecção pelo HPV 
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parece aumentar com a idade. A confirmação de 
tal suspeita depende de métodos de avaliação de 
acurácia variável, justificando a discrepância na 
prevalência do abuso (10 a 90%).
 O tratamento ideal do condiloma em 
crianças deve ser de baixo custo, não traumá-
tico, efetivo e amplamente acessível. Os méto-
dos mais utilizados são destruição mecânica ou 
química das lesões. Para esta última, tem sido 
descrito o uso de ácido tricloroacético com con-
centração entre 50 e 80% e podofilina a 25%. 
A excisão cirúrgica com criocautério ou alça fica 
reservada à lesões de maior extensão.
 O maior problema defrontado pelo mé-
dico e pelos meios de proteção legal é a compro-
vação do abuso sexual quando falta uma evidên-
cia física10. Os casos de abuso sexual na infância 
e adolescência são praticados, na sua maioria, 
por pessoas ligadas diretamente às vítimas e so-
bre as quais exercem alguma forma de poder ou 
de dependência. A falta ou inconclusão do ato 
pericial legal faz com que, em muitos casos, não 
se consiga revelar a culpa do abusador e a pro-
teção da vítima, a qual permanece convivendo 
com a violência, então potencializada, pela falta 
de punição após o ato criminoso delatado. 
 É preciso que se tenha consciência de 
que todas as formas de abuso sexual podem 
levar à desestruturação evolutiva da criança ou 
adolescente e danos irreparáveis a seu desen-
volvimento. Todas as modalidades de agressão 
ligadas à esfera sexual são formas de violência 
à criança e ao adolescente, que deixam marcas 
definitivas no seu desenvolvimento físico e emo-
cional11.

 O QUE FAZER DIANTE DE UM 
QUADRO DE ABUSO SEXUAL
 O acolhimento da criança ou adolescente 
é o primeiro passo do atendimento das vítimas da 
violência sexual, com a criação de um bom vín-
culo, explicando sempre o que será feito e o por 
que. Nos casos agudos, com menos de 72 horas 
do ocorrido, as medidas legais já devem acompa-
nhar toda assistência inicial de diagnóstico e tra-
tamento. Para fins de processo judicial e compro-
vação da agressão sexual, assim como a confecção 
de exames que levem à identificação do agressor, 
é preciso que os responsáveis façam um boletim 
de ocorrência em delegacia de polícia, que requi-
sitará o laudo pericial do Instituto Médico Legal.  
Na recusa dos responsáveis em fazer a denúncia, 
a hipótese de autoria, conivência ou impotência 
deve ser levantada, sendo obrigatória a presença 
do Conselho Tutelar, assumindo o poder de tute-
la provisória pela vítima e o apoio às atitudes de 
proteção que se fizerem necessárias. Na falta do 
Conselho Tutelar, a Vara da Infância e Juventude 
deve ser acionada. É necessário avaliar os riscos 
envolvidos a necessidade de profilaxia para a he-
patite B, proteção medicamentosa contra as DST 
não virais, quimioprofilaxia para a infecção pelo 
vírus da imunodeficiência humana (HIV) e, para 
vítimas do sexo feminino em idade reprodutiva, 
contracepção de emergência. Essa etapa do aten-
dimento é fundamental para proteger a vítima dos 
danos e agravos da violência, devendo ser institu-
ída em até 72 horas após a violência sexual. Toda 
a história do abuso e suas circunstâncias, exame 
físico e conduta devem ser cuidadosamente regis-
trados no prontuário do paciente12.
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Doença de Kikuchi-Fujimoto - Relato de 
Caso
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Ferreira1, Fabiola Sampaio Brandão1, Renan Silva Couto2, Rhycktielle 
Gladysman Ferrer Carneiro2, Guilherme Almeida Rosa da Silva3, Carlos 
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RESUMO
Introdução: A doença de Kikuchi-Fujimoto é caracterizada por linfoadenopatia 
sistêmica rara, de etiologia ainda desconhecida, associada a doenças autoimunes. 
Pode ser manifestação autolimitada ou de evolução grave. O tratamento é feito 
com sintomáticos e suporte clínico, o uso de corticoides está indicado nos casos 
graves. Objetivos: Realizar a revisão da literatura e relatar um caso de doença 
de Kikuchi-Fujimotoque apresentou boa resposta ao tratamento. Conclusão: 
O caso clínico apresentado trata de uma adolescente com doença de Kikuchi e 
Fujimoto diagnosticada através de biopsia ganglionar associado ao LES grave ao 
mesmo tempo. Inicialmente a doença se manifestou com febre,linfonodomegalia 
cervical e supraclavicular à esquerda e, posteriormente poliserosite (derrame pe-
ricárdico e derrame pleural) não responsivo a prednisona 60mg/dia. Devido 
a pouca resposta instituiu-se pulsoterapia com metilprednosolana 1g por três 
dias, resultando emmelhora clínica e laboratorial. Este caso clínico reforça a im-
portância do diagnóstico diante de um paciente com linfonodomegalia, na qual 
deve ser feita biópsia para confirmação histopatológica e adoção de medidas 
terapêuticas adequadas.
Palavras-Chave: Doença de Kikuchi-Fujimoto, lupus eritematoso sistêmico, 
pulsoterapia.

Kikuchi-Fujimoto Disease - Case Report

ABSTRACT
Introduction: Kikuchi-Fujimoto disease is characterized by a rare systemic lym-
phadenopathy, of  unknown etiology, associated with autoimmune diseases. It 
could be self-limited manifestation or severe outcome. Treatment is symptoma-
tic and supportive care, the use of  corticosteroids is indicated in severe cases. 
Objectives: Review the literature and report a case of  Kikuchi-Fujimoto disease 
who responded favorably to treatment. Conclusion: This case report Kiku-
chi Fujimoto disease in ateenager, diagnosed by lymph node biopsy, associated 
with severe SLE at the same time. Patient initially manifested fever and left su-
praclavicular cervical lymphadenopathy, and later polyserositis (pericardial and 
pleural effusion) unresponsive to prednisone 60mg/day. Due to poor response 
was instituted 1gmethylprednisolone for three days with clinical and laboratory 
improvement. This case emphasizes the importance of  diagnosis in a patient 
with lymph node enlargement, which should be biopsied for histopathological 
confirmation to establish the most appropriate therapy.
Keywords: Kikuchi-Fujimoto disease, lupus erythematosus, pulse therapy.
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 INTRODUÇÃO
 A doença de Kikuchi-Fujimoto (DKF) é 
uma linfadenopatia sistêmica rara, originalmente 
descrita por Kikuchi1 e por Fujimoto2 em 1972. 
 Histologicamente, é caracterizada como 
uma linfadenite com proliferação focal de células 
reticulares acompanhadas por numerosos histi-
ócitos e debris celulares1. A apresentação clínica 
mais comum inclui adenopatia cervical dolorosa 
podendo ter envolvimento axilar, mesentérico, 
mediastínico, inguinal, intraparotídeo, ilíaco, celí-
aco, e peripancreático3,4, com linfonodos de ex-
tensão entre 0,5 a 4 cm, associada a sintomas ines-
pecíficos como febre, queixas respiratórias, perda 
de peso, náuseas, vômitos e exantema polimórfi-
co. A febre em geral é baixa e prolongada, aco-
metendo cerca de 50% dos casos5,6,7. Distúrbios 
hematológicos são comuns e estão presentes em 
até metade dos casos5,6. Era descrita como doença 
que acometia preferencialmente mulheres (4:1)3, 
entretanto, dados atuais mostram uma tendência 
de equidade ente os sexos (1:1)5.
 A DKF geralmente tem curso clínico be-
nigno e autolimitado, com duração estimada de 
um a quatro meses, em média, porém, existem re-
latos de casos graves da doença8.
 A etiologia ainda é desconhecida. Especu-
la-se que tenha associação com doenças autoimu-
nes como Lupus Eritematoso Sistêmico, doença 
de Still do Adulto, Polimiosite, Doença Pulmonar 
Intersticial, Esclerodermia, Vasculite, Uveíte, e Ti-
reoidite ou com alguns vírus como Epstein Barr, 
Citomegalovírus, Herpes simplex tipo 6, HTLV 
18, e Parvovírus B193,9. Uma das hipóteses é que 
a doença seja uma condição auto-imune induzida 
por linfócitos transformados após infecção por 
vírus8. O diagnóstico é realizado, após suspeita clí-
nica, pela confirmação por exame histopatológico 
de linfonodo acometido após biópsia excisional, 
evidenciando linfadenite necrosante histiocítica5,8. 
A exclusão de doenças infecciosas, auto-imunes e 
linfoproliferativas é necessária9.
 O tratamento é inespecífico, incluin-
do suporte clínico e uso de sintomáticos, como 

antiinflamatórios não esteroides e, raramente, cor-
ticosteróides10. Os corticosteróides são recomen-
dados nos casos em que há acometimento extra-
nodal severo ou nas formas graves11.

 RELATO DE CASO
 Paciente de 16 anos, sexo feminino, estu-
dante, natural e residente da zona urbana da cida-
de do Rio de Janeiro, previamente hígida, com his-
tória de asma brônquica e amigdalite de repetição 
até os seis anos de idade. Procurou atendimento 
médico devido à febre alta (38,5 ºC), contínua e 
vespertina iniciada há cinco semanas, evoluindo 
com dispneia aos pequenos esforços, astenia e 
perda ponderal de três quilos em duas semanas. 
 Apresentava, ao exame físico, linfonodos 
supraclavicular esquerdo e cervical posterior ipsi-
lateral palpáveis, móveis, indolores, de aproxima-
damente 2 e 1 cm de extensão, respectivamente. 
 Internada para investigação em enferma-
ria de clínica médica realizou exames de sangue 
que mostraram anemia nomocrômica e normo-
cítica, leucopenia e hipoalbuminemia. Exame de 
urina tipo I evidenciou proteinúria, hematúria e 
dismorfismo eritrocitário. Cultura de urina não 
apresentou crescimento de microorganismos e 
análise da urina de 24 horas mostrou volume de 
1.240 ml de urina e proteinúria de 1.467 mg. Ra-
diografia de tórax revelou derrame pleural bilate-
ral, confirmado por tomografia computadorizada 
(TC) de tórax, que mostrou ainda, derrame peri-
cárdico e TC de abdome que evidenciou ascite e 
hepatoesplenomegalia. 
 Foi realizada toracocentese diagnóstica 
que demonstrou líquido pleural exsudativo com 
predomínio de mononucleares, ADA e glico-
se normais, e baciloscopia para BAAR negativa.  
Após biópsia excisional de linfonodo supracla-
vicular esquerdo e biópsia de pleura por video-
pleuroscopia o estudo histopatológico reveloulin-
fadenitenecrosantehistiocitica, não granulocitica 
(figuras 1, 2 e 3) compatível com o diagnóstico 
de Doença de KikuchiFujimoto e pleurite crônica 
agudizada fibrinopurulenta.
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 Solicitado exames para detecção de auto 
anticorpos (FAN, Anti DNA dupla helice, An-
ticoagulante lupico, anticardiolipina IgM e IgG, 
Anti CCP, AntiSm, Anti RNP, AntiRo, ANCA, 
Anti La) que foram não reagentes e complemento 
(C3, C4, CH50) normais. 
 A paciente evoluiu durante a internação 
com derrames cavitários de repetição e insufici-
ência respiratória, sem sinais de infecção, sendo 
tranferida para unidade de terapia intensiva, onde 
foi iniciada corticoterapia com prednisona na 
dose de 1mg/kg. Após estabilização do quadro 
respiratório retornou para a enfermaria de clínica 
médica. A despeito de corticoterapia há 20 dias, 
paciente matinha efusões cavitárias, optou-se por 
iniciarpulsoterapia com metilprednisolona 1g por 
três dias, havendo significativa melhora clínica. No 
43º dia de internação, com resolução do quadro 

clínico inicial, ausência de ascite, derrame pleural 
e pericárdico à ultrassonografia e ecocardiograma, 
respectivamente, teve alta hospitalar para acompa-
nhamento ambulatorial.
 
 DISCUSSÃO
 A DKF é uma causa rara de linfadeno-
patia, comumente observado em indivíduos de 
descendência asiática na qual têm sido descritas 
associações com alguns vírus ou doençasautoi-
munes3,9. Acredita-se que infecção viral ou doença 
autoimune possa servir como gatilho em pessoas 
geneticamente susceptíveis, principalmente rela-
cionado a alguns genes HLA de classe II. Em par-
ticular, a incidência de DPA1 * 01 e DPB1 * 0202 
alelos é significativamente maior em pacientes 
com DKF do que grupo controle. Esses genes são 
extremamente raros ou ausentes entre os cauca-

Figura 1: Fotomicrografia da biópsia de linfonodo supra-
calvicular esquerdo evidenciando extensas áreas de necrose 
(HE, 40x)

Figura 2: Fotomicrografia da biópsia de linfonodo supra-
clavicular esquerdo onde se observa material fibrinóide em 
meio a restos celulares (HE, 200x)

Figura 3: Fotomicrografia da biópsia de linfonodo supra-
clavicular esquerdo com destaque para proliferação histio-
citária (HE, 200x)
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sianos, mas relativamente comum entre os povos 
asiáticos (por exemplo, o francês, 0,4%; italiano, 
0,8%; coreana, 9,9%; e japonês, 4,5%)12. Mani-
festações clínicas iniciais da doençarelacionam-se 
com o achado de adenomegalias na região cer-
vical, podendo ocorrer acometimento de outras 
cadeias linfonodais, freqüentemente associado à 
febre e às vezes a outros sintomas sistêmicos13. 
Geralmente os gânglios linfáticos são palpáveis, 
dolorosos variando de 0,5 a 4 cm de tamanho. O 
envolvimento extranodal por DKF é incomum, 
mas pode acometer pele incluindo pápulas erite-
matosas, placas e úlceras principalmente em face 
e tronco. Casos raros com hepatoesplenomegalia 
têm sido descritos na literatura14. A febre é geral-
mente associada com sintomas respiratórios su-
periores e, tipicamente, tem a duração de 1 sema-
na, embora possa persistir por até 1 mês. Outros 
sintomas incomuns incluem fadiga, artralgias, 
náuseas, vômitos e odinofagia.
 Apesar da faltas de achados laboratoriais 
consistentes na DKF, muitos casos têm sido re-
latados em associação com anemia e com níveis 
elevados de lactato desidrogenase, das enzimas 
de função hepática e das taxas de VHS. Discreta 
leucopenia tem sido observada em 20% a 58% 
dos pacientes, provavelmente devido a mecanis-
mo mediado por citocinas14,15. O diagnóstico é 
feito por biópsia excisional do linfonodo com-
prometido ou por punção aspirativa. Histologi-

camente demonstra áreas irregulares de necrose 
nas regiões paracorticais dos linfonodos com 
abundante dentritos de histiócitos e monócitos 
plasmocitóides, que podemdistorcer a arquitetu-
ra nodal; observa-se ainda um grande número de 
diferentes tipos de histiócitos nas margens das 
áreas de necrose9. O diagnóstico diferencial é fei-
to com: linfoma, adenites infecciosas como: tu-
berculose, adenites por micro abcessos (doença 
da arranhadura do gato), toxoplasmose, infecção 
por Yersínia ou Lúpus Eritematoso Sistêmico16. 
O tratamento é bastante responsivo à AINHs e 
corticoides3,15.
 O caso clínico apresentado é de uma 
adolescente com doença de Kikuchi e Fu-
jimoto, diagnosticada através de biopsia 
ganglionar,simultaneamente associada ao Lu-
pus Eritematoso Sistêmico grave. Inicialmente 
paciente se manifestou com febre e linfonodo-
megalia cervical e supraclavicular à esquerda, e 
posteriormente poliserosite (derrame pericárdico 
e derrame pleural) não responsivo a prednisona 
60mg/dia. Devido a pouca resposta optou-se 
pelapulsoterapia com metilprednosolana 1g/dia 
por três dias com boa melhora clínica e labora-
torial. Este caso clínico reforça a importância do 
diagnóstico diante de um paciente com linfono-
domegalia, na qual deve ser feita biópsia para 
confirmação histopatológico eadoção de medi-
das terapêuticas adequadas.
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Manifestações Cutâneas do Envelhecimento 
na Microrregião de Vassouras

Antonio Macedo D’Acri1,2, Christiane Carvalho de Almeida2, Thiago de 
Souza Sampaio1, Maria Olivia de Lima Bezerra2

RESUMO
Introdução: O Brasil, está sofrendo um processo de envelhecimento populacio-
nal.Uma das características do envelhecimento são asalterações cutâneas muitas 
vezes relacionadas à exposição solar. Ainda hoje, dispõe-se de poucos estudos 
nacionais. Objetivos: Avaliar e estimar a frequência das manifestações cutâneas 
associadas ao envelhecimento em pacientes idosos de uma unidade de saúde. 
Metodologia: Estudo observacional de ordem descritiva, através de questio-
nário, aplicado em indivíduos acima de 50 anos, residentes na microrregião de 
Vassouras (municípios de Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Miguel Pereira, 
Paracambi, Paty do Alferes e Vassouras), atendidos no Hospital Universitário 
Sul-Fluminense - HUSF, entre março de 2011 a março de 2012. Resultados: A 
amostra majoritária consistiu de mulheres (58%), brancas (54%), residentes no 
município de vassouras (85%), trabalhadoras urbanos (86%). A exposição solar 
laboral foi afirmada por 47% e a facultativa por 17%. Somente 20% declarou 
usar filtro solar. Referiram, usartabaco 19%e álcool 16%. Destacam-se 4 estig-
mas do envelhecimento solar: hipomelanose solar (90,23%), melanose actínica 
(81,86%), atrofia cutânea (80,93%) e ceratose seborreica (65,12%). Entre outras 
dermatoses pesquisadas destacaram-se a presença de onicomicose (66,9%) e de 
nevos rubis (61,3%). Conclusões: O baixo emprego de filtro solar (20%) pode 
indicar pouca atenção a fotoproteção, se refletindo nos estigmas do envelheci-
mento solar mais detectadosnesta série.
Palavras-chave: envelhecimento, envelhecimento da pele, dermatologia.

Skin Manifestations of  Aging in microrregion of  Vassouras

ABSTRACT
Introduction: Brazil is undergoing a process of  population aging. One of  the 
characteristics of  aging skin changes are often related to sun exposure. Even 
today, offers up a few national studies. Objectives: To evaluate and estimate the 
frequency of  skin manifestations associated with aging in elderly patients in a 
health unit. Methods: An observational study of  descriptive order, through a 
questionnaire applied in individuals over 50 years, residents in the micro region 
of   Vassouras (conties Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Miguel Pereira, 
Paracambi, Pati do Alferes e Vassouras), treated at Hospital UniversitárioSulFlu-
minense - HUSF between March 2011 and March 2012. Results: The sample 
consisted of  a majority of  women (58%), white (54%) residing in the Vassouras 
city (85%) and urban workers (86%). Sun exposure labor was affirmed by 47% 
and by 17% optional. Only 20% reported using sunscreen. Reported, using to-
bacco 19% and 16% alcohol. Stand up 4 stigmas of  aging solar: solar hypome-
lanosis (90.23%), melanosis actinic (81.86%), skin atrophy (80.93%) and sebor-
rheic keratosis (65.12%). Among other skin surveyed highlighted the presence 
of  onychomycosis (66.9%) and rubies nevi (61.3%). Conclusions: The low use 
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of  sunscreen (20%) may indicate little attention photoprotection, is reflected in 
the stigmata of  aging solar more detected in this series.
Keywords: aging, skin aging, dermatology.
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 INTRODUÇÃO
 O Brasil, está passando por um rápido 
e intenso processo de envelhecimento popu-
lacional1. A Organização das Nações Unidas 
considera o período 1975-2025 como a “Era 
do Envelhecimento”. Nos países em desenvol-
vimento, esse envelhecimento populacional foi 
mais acelerado: enquanto nas nações desenvol-
vidas, entre 1970-2000, o crescimento detecta-
do foi de 54%, nos países em desenvolvimento 
atingiu cifras de 123%2.
 Na década de 80, o World Health Sta-
tisticsAnnuals (WHSA) projetou que o Brasil 
passaria de 16º país (1950) para 7º (2000) em 
contingente de idosos no mundo.  Este grande 
grupo de idosos traz consigo os problemas rela-
tivos ao envelhecimento, como aposentadorias e 
doenças da terceira idade, com altos custos para 
o Estado, e motivando políticas consistentes3.
 Um dos sinais evidentes do envelheci-
mento está relacionado as mudanças no aspecto 
cutâneo, através de alterações na sua estrutura 
e funções4. Entre as alterações fisiológicas do 
tecido tegumentar no idoso destacam-se maior 
fragilidade e menor capacidade de função de 
barreira contra fatores externos; termorregula-
ção deficiente contra o calor; pele seca e rugosa; 
menor estímulo sensitivo; diminuição da elasti-
cidade, flacidez, alteração da resposta imune e 
redução da espessura da derme e da epiderme. 
É também conhecida a ocorrência, em núme-
ro crescente de neoplasias cutâneas, benignas e 
malignas, relacionadas à exposição solar4,5.
 Deve-se ainda explicitar dois fenômenos 
distintos, embora de difícil dissociação: o enve-
lhecimento intrínseco e envelhecimento extrín-
seco. O envelhecimento intrínseco ou fisiológi-
co ocorre naturalmente na pele não exposta a 
fatores externos, inicia-se a partir dos vinte anos 
e acentua-se com a entrada na menopausa ou 
andropausa. O envelhecimento extrínseco ou 
fotoenvelhecimento deve-se ao efeito cumulati-
vo e a longo prazo da radiação ultravioleta, da 
poluição e do tabaco, dentre outros fatores, so-
bre a  pele5.
 Apesar de a literatura afirmar que pro-
blemas relativos à integridade da pele são espe-
rados nos idosos, dispõe-se de poucos estudos 
que tenham gerado informações precisas quan-
to à incidência e prevalência destes agravos na 
população idosa nas diferentes comunidades, 

frente a fatores culturais, raciais, genéticos, ocu-
pacionais, geográficos, etc4,6-8.
 Assim, este estudo almejou produzir in-
formações que subsidiem políticas de atenção 
à saúde desta população, com vistas à detecção 
precoce de agravos e promoção da saúde, com 
inerente benefício na qualidade de vida.

 MATERIAL E MÉTODOS
 O objetivo do estudo foi avaliar e esti-
mar a frequência das manifestações cutâneas 
associadas ao envelhecimento em pacientes ido-
sos de uma unidade de saúde (Hospital Univer-
sitário Sul-Fluminense - HUSF). Para isso, fo-
ram quantificados a presença de sinais clínicos 
(estigmas) de fotoenvelhecimento; a ocorrência 
de fatores de risco de envelhecimento cutâneo: 
exposição solar, comportamentais (consumo de 
tabaco e álcool), bem como características só-
cio-demográficas da população de estudo: sexo, 
faixa etária, origem e atividade ocupacional; fo-
ram ainda pesquisadas a presença de outras der-
matoses. Realizou-se um estudo observacional 
de ordem descritiva, através de instrumento de 
coleta de informações estruturado (questioná-
rio), aplicado em indivíduos acima de 50 anos, 
residentes na microrregião de Vassouras (muni-
cípios de Engenheiro Paulo de Frontin, Men-
des, Miguel Pereira, Paracambi, Paty do Alferes 
e Vassouras), atendidos no Hospital Univer-
sitário Sul-Fluminense - HUSF, no período de 
março de 2011 a março de 2012. O estudo foi 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Severino Sombra. O entrevistados 
receberam um termo de consentimento livre e 
esclarecido, sendo resguardado o seu anonima-
to.

 RESULTADOS
 As entrevistas foram realizadas no pe-
ríodo de março de 2011 a março de 2012, no 
Hospital Universitário Sul-Fluminense, com um 
total de 215 questionários válidos.

 CARACTERÍSTICAS SÓCIO-DE-
MOGRÁFICAS
 O sexo feminino predominou com 58% 
da amostra e exibindo a relação Homem:Mulher 
de 89:126 indivíduos. Os entrevistados foram 
segmentados em 10 grupos, entre 50 e 99 con-
forme a classificação abaixo no quadro 1 e no 
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gráfico 1. Houve nítido predomínio do sexo fe-
minino nos segmentos 50-54 anos e 65-69 anos. 
Indivíduos brancos foram mais comuns com 
54% (118) do total com 64 pardos, 32 negros e 1 
asiático. A maioria dos pesquisados se originou 
de atendimento ambulatorial com 79% (171) do 
total, contra 44 pacientes sob internação hospi-
talar. A analise da distribuição demográfica den-

tro da microrregião de Vassouras mostrou que a 
maior parte dos entrevistados residia no municí-
pio de Vassouras com 85% (184) do total, tendo 
os demais a seguinte distribuição: Mendes (14), 
Paracambi (7), Paulo de Frontin (6), Paty do Al-
feres (3) e Miguel Pereira (1). Os trabalhadores 
urbanos predominaram com 86% (185) do to-
tal, contra 30 trabalhadores rurais.

 EXPOSIÇÃO SOLAR 
 Foram realizadas três perguntasrelacio-
nadas a exposição solar: exposição solar labo-
ral, ou seja decorrente de atividades de traba-
lho; exposição solar facultativa, em atividades 
como a frequencia a praia ou piscina e uso de 
filtro solar. A exposição solar laboral foi afir-
mada em 47% (103) dos indivíduos, enquanto a 
facultativa em 17% (36) do total. Já o emprego 
de filtro solar ocorreu em 20% (47) dos entre-
vistados.

 EMPREGO DE TABACO E ÁLCO-
OL 
 Afirmaram ser fumantes 19% (39). Decla-
raram consumir alcool16% (34).

 ESTIGMAS DO ENVELHECIMEN-
TO SOLAR
 Foram pesquisados os seguintes estigmas 
do envelhecimento solar: atrofia cutânea, cera-
todermia marginal das palmas, ceratose actínica, 
ceratose seborreica, cicatrizes estelares, cútis rom-

Quadro 1: Distribuição da população entrevistada por sexo versus idade

Idade por sexo Feminino Masculino Total
50 a 54 34 16 50
55 a 59 19 17 36
70 a 74 14 12 26
65 a 69 23 11 34
70 a 74 14 14 28
75 a 79 12 12 24
80 a 84 5 4 9

85 a 89 3 2 5
90 a 94 1 1 2
95 a 99 1 0 1
Total geral 126 69 215

Gráfico 1: Distribuição da população entrevistada por sexo versus idade
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boidal, doença de Favre-Racouchaud, hiperplasia 
sebácea, hipomelanose solar, melanoseactínica, 
pseudomiliumcolóide, púrpura senil (Bateman), 
pele citreínica, poiquilodermiaactínica, queilite-
actínica, rinofima, xerose difusa e xerose loca-
lizada. Sua frequencia estatística e absoluta está 
representada, em disposição decrescente, no 

quadro 2.
 Destacam-se quatro estigmas, que 
afetaram mais da metade dos indivíduos 
pesquisados:hipomelanose solar (90,23% - 194 
pessoas), melanose actínica (81,86% - 176 pes-
soas), atrofia cutânea (80,93% - 174 pessoas) e 
ceratose seborreica (65,12% - 140 pessoas).

 DETECÇÃO DE OUTRAS DER-
MATOSES
 Adicionalmente foram pesquisadas as 
seguintes dermatoses: Alopecia androgêni-
ca masculina, alopecia androgênica feminina, 
nevos melanocíticos, nevos rubis, neoplasias 
cutâneas (carcinoma basocelular, carcinoma 
espinocelular, melanoma), dermatite sebor-
reica (cabeça ou tronco), psoríase,candidíase 
cutânea, dermatofitose e onicomicose.Na ana-
lise da alopecia androgênica foram divididas as 
populações de homens e mulheres. A alopecia 
androgênica masculina ocorreu em 58,4% (52 
de 89 homens), enquanto a alopecia androgêni-
ca feminina foi registrada em 42,8% (54 de 126 
mulheres).
 Nevos foram encontrados com freqüên-
cia, sendo os nevos melanocíticos descritos em 
51% (110) do total e os nevos rubis em 61,3% 

(132) do total.Entre as principais neoplasias 
cutâneas (carcinoma basocelular, carcinoma 
espinocelular, melanoma), foram encontrados 
apenas indivíduos com carcinoma basocelular 
sendo 3,2% (7) do total.
 A dermatite seborreica da cabeça e do 
tórax foram pesquisadas de forma independen-
te, sendo a dermatite seborreica da cabeça ob-
servada em 26,9% (58) do total e a dermatite 
seborreica do tórax detectada em 39,5% (85) do 
total.A psoríase foi descrita em 3,7% (8) dos in-
divíduos pesquisados.
 As micoses superficiais pesquisadas fo-
ram candidíase cutânea, dermatofitose (cutânea 
não especificada) e onicomicose (dermatofitose 
das unhas). A onicomicose foi um achado co-
mum com 66,9% (144) do total, enquanto a can-
didíase cutânea esteve presente em 4,1% (9) e a 
dermatofitose em 6,5% (14) do total.

Quadro 2: Estigmas do envelhecimento solar em ordem decrescente de frequencia na população entrevistada

Estigmas
Hipomelanose solar 90,23% 194
Melanose actínica 81,86% 176
Atrofia cutânea 80,93% 174
Ceratose seborreica 65,12% 140
Xerose localizada 41,86% 90
Ceratose actínica 41,40% 89
Cútis romboidal 34,42% 74

Poiquilodermiaactínica 33,02% 71
Xerose difusa 32,09% 69
Ceratodermia marginal das palmas 29,77% 64
Hiperplasia sebácea 26,51% 57
Cicatrizes estelares 21,86% 47
Queiliteactínica 17,67% 38
Púrpura senil (Bateman) 11,63% 25
Pele citreínica 11,63% 25
Doença de Favre-Racouchaud 8,84% 19
Pseudomiliumcolóide 6,98% 15
Rinofima 1,40% 3
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 DISCUSSÃO
 Ao comparar nossos achados frente a sé-
ries similares de indivíduos idosos, bem como a 
trabalhos que analisam a frequencia de enfermida-
des e/ou hábitos (fotoproteção, etilismo, tabagis-
mo) em nosso meio, deve-se ressaltar que a amos-
tragem populacional de muitos estudos é quase 
sempre de dimensões reduzidas, o que prejudica 
a analise e a discussão6-8.
 A síntese dos resultados demonstrou que 
a maior parte dos entrevistados consistiu de mu-
lheres (58%), brancas (54%), residentes no mu-
nicípio de vassouras (85%), que se classificaram 
como trabalhadores urbanos (86%). Estes aspec-
tos foram similares aos encontrados em estudos 
nacionais anteriores, em relação a sexo, cor da 
pele e predomíniode trabalhadores urbanos6-8.
 A segmentação de faixas etárias e sexo que 
empregamos permitiu demonstrar a distribuição 
populacional e o predomínio do sexo feminino 
que foi na verdade focal (segmentos 50-54 anos e 
65-69 anos). Apenas a série de Dinatoet al, 2008, 
exibiu arranjo similar onde todavia, cerca da meta-
de (48%) dos pacientes encontrava-se na idade de 
81 a 90 anos.8 Em nossa série somente 17 indiví-
duos (7,9%) estavam acima de 80 anos.
 A exposição solar laboral foi afirmada por 
quase metade dos indivíduos 47% (103), enquan-
to a facultativa por apenas 17% (36). Concomitan-
temente somente 20% dos pesquisados declarou 
usar filtro solar. Este achado contrasta vivamente 
com dois estudos realizados a partir de entrevistas 
em academias de ginástica (Recife e Santa Catari-
na), onde a fotoproteção e o uso de filtro solar foi 
maior nos mais idosos, com índices de até 100%, 
no segmento acima dos 60 anos9,10. O estudo de 
Campbell et al, 1995 mostrou um realidade seme-
lhante ao exibir a discrepância entre um grupo 
de idosos doentes (ambulatoriais) com 12% de 
emprego contra 46% de um grupo controle (sau-
dável)7. Pode ser que  estar sob tratamento de al-
guma enfermidade, bem como residir em regiões 
interioranas (em confronto com áreas litorâneas) 
levem a menor prática de fotoproteção e reduzido 
uso de  filtro solar.  
 A maior parte dos entrevistados negou 
usar tabaco (19%) ou álcool (16%).  Na série de 
Campbellet al, 1995, a frequência de etilismo foi 
similar (17,3%), em relação ao tabagismo houve 
uma distinção dos pacientes de ambulatório e 
enfermaria (25,3%) frente ao grupo controle (sa-

dios) com somente 6%7. Dados epidemiológicos 
mostraram existir no Brasil, em 2008, 24,6 mi-
lhões de fumantes na população adulta (17,2%), 
sendo índice maior entre as pessoas de 45 a 64 
anos de idade (22,7%) e entre os que vivem na 
área rural (20,4%)11. Embora recentes pesquisas 
tenham comprovado a influencia do fumo para 
o envelhecimento da pele, o numero reduzido de 
indivíduos fumantes, em nosso estudo, não per-
mitiu estabelecer um confronto significativo com 
os não fumantes12,13. A avaliação do uso de bebi-
das alcoólicas ficou prejudicada, visto não ter sido 
detalhada na pesquisa em termo de consumo, de-
pendência e outros parâmetros.  A título compa-
rativo, sabe-se que a dependência de álcool,atinge 
hoje 12% dos adultos brasileiros14.
 Apenas quatro estigmas do envelheci-
mento solar foram muito comuns afetando mais 
da metade dos entrevistados:hipomelanose so-
lar (90,23%), melanose actínica (81,86%), atrofia 
cutânea (80,93%) e ceratose seborreica (65,12%). 
Na serie de Dinatoet al., 2008, melanose actíni-
ca (53,3%) e ceratose seborréica (46,6%) foram 
os mais descritos, enquanto a hipomelanose so-
lar (3,2%) foi rara8. Já no grupo de Campbell et 
al 1995, as dermatoses encontradas em mais da 
metade dos pesquisados foram rugas (94,6%), 
canície (84,6%), estrias longitudinais nas unhas 
(64%), angioma rubi (59,3%) e xerodermia locali-
zada (52,6%). Não obstante, ahipomelanose solar 
(44%) foi observada em numero expressivo de 
indivíduos9. Pode-se imaginar que o baixo empre-
go de fotoproteção guarde relação com a grande 
frequencia destes marcadores de envelhecimento 
cutâneo.
 Entre outras dermatoses pesquisadas 
destacaram-se a presença de onicomicose (66,9%) 
e a ocorrência de os nevos rubis em (61,3%). A 
onicomicose é notoriamente comum em idosos e 
infrequente em crianças (1-2%)15,16. Atingiu mais 
da metade dos casos de Nascimento e Porto, 
1990, sendo menos descrita na série de Dinato et 
al, 2008 (37,3%), e relativamente rara na série de 
Campbell, 1995 (6%)6,8. É conhecido que o nú-
mero de nevos rubi costuma ser maior em idosos, 
assim este achado não surpreendeu. Foi também 
usual para Campbell (59,3%) e Dinato (33,3%), 
em contraste com a ocorrência incomum em es-
colares (1,0%)7,8,16.
 Entre os entrevistados, sete indivíduos 
(3,2%) apresentavam um carcinoma basocelular. 
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Em outras casuísticas foi também a única neo-
plasia cutânea maligna encontrada, mas seu ín-
dice variou amplamente de 1,3% a 13,3%7,8. O 
CBC ocorre mais comumente em idosos: mais 
da metade dos casos, entre 50 e 80 anos, e sua 
incidência acentua-se com a idade17.
 A dermatite seborreica esteve presente 
em 26,9% na cabeça e em maior freqüência no 
tórax 39,5%. Na série de Campbell, foi descrita 
em um terço dos pacientes quase sempre ape-
nas no couro cabeludo (26,6%), para Dinato, 
entretanto, foi achado incomum (2,1%). Entre 
escolares rotineiramente é pouco encontrado (6-
11%)16. Trata-se muitas vezes de dermatose rela-
cionada a estresse físico e/ou mental, podendo 

ainda estar associada a doenças consuptivas.
 
 CONCLUSÕES
 O presente estudo encontrou similari-
dades com outras series nacionaisem relação a 
sexo, cor da pele e predomíniode trabalhadores 
urbanos. O baixo emprego de filtro solar (20%) 
pode indicar pouca atenção a fotoproteção, se 
refletindo nos estigmas do envelhecimento so-
lar mais detectadosnesta série: hipomelanose 
solar (90,23%), melanose actínica (81,86%), 
atrofia cutânea (80,93%) e ceratose seborreica 
(65,12%). Foram ainda comuns a presença de 
onicomicose (66,9%) e a ocorrência denevos ru-
bis (61,3%). 
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Transposição dos Grandes Vasos: Relato de 
Casos

Ariette Rolli dos Santos1, Maria do Carmo Valente de Crasto2

RESUMO
A Transposição dos Grandes Vasos ou das Grandes Artérias (TGA), é uma 
cardiopatia congênita (CC) que divide-se em: Transposição Completa ou 
Dextro-Transposição (D-TGA) e Transposição Corrigida ou Levo-Transposição 
(L-TGA). Apesar de ser uma patologia rara, tem grande relevância clínica, 
visto que a transposição Completa necessita de rapidez no seu diagnóstico e 
tratamento logo no puerpério, enquanto a Corrigida necessita ser conhecida 
não só por especialistas, pois tem o início das suas manifestações já na idade 
adulta. O trabalho visa que a TGA seja melhor conhecida e entendida, através 
da descrição de relato de casos clínicos de cada um dos seus tipos.
Palavras-chave: cardiopatias congênitas, transposição dos grandes vasos, 
relatos de casos.

Transposition of  the Great Vessels: Report of  Cases

ABSTRACT
The Transposition of  the Great Vessels or the Great Arteries (TGA) is a 
congenital heart disease (CHD) divided into: Complete Transposition or Dextro-
Transposition (D-TGA) and Corrected Transposition or Levo-Transposition 
(L-TGA). Although a rare condition, it has great clinical relevance, because the 
Complete transposition need a forward diagnosis and treatment, while Corrected 
needs to be known not only for specialists because it has its manifestations 
in adulthood. This article aims at the TGA is better known and understood 
through the description of  case reports of  every one of  its kinds.
Keywords: congenital heart defects, transposition of  great vessels, case reports.
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 INTRODUÇÃO
 A dextro-posição da aorta (D-TGA) 
corresponde a 5 a 7% das cardiopatias con-
gênitas (CC) e destes, 60 a 70% são do sexo 
masculino. Ocorre discordância ventrículo-
-arterial e, consequentemente, duas circula-
ções sanguíneas “em paralelo” independen-
tes: o sangue da circulação sistêmica chega 
ao lado direito do coração e sai pela artéria 
aorta (AAo) voltando a essa, enquanto que 
o sangue pulmonar chega ao lado esquerdo 
e sai pela artéria pulmonar (AP), voltando 
aos pulmões. Observa-se uma importante 
alteração hemodinâmica, sendo improvável 
a sobrevida do recém-nascido sem um shunt 
esquerdo-direito ou correção cirúrgica, res-
saltando a necessidade de diagnóstico preco-
ce.
 A levo-posição da aorta (L-TGA) não 
tem relação familiar, corresponde a menos 
de 1% das CC e é acianótica quando isola-
da (2% dos casos), porém cianótica quando 
associada a outras anormalidades cardíacas, 
como comunicação interventricular (75%), 
estenose pulmonar ou subpulmonar (75%), 
Ebstein-like (30%) e o bloqueio atrioven-
tricular total (5%). O termo transposição 
refere-se à dupla discordância anatômica: 
atrioventricular e ventrículo-arterial. O cor-
rigida deve-se à ausência de alteração hemo-
dinâmica, ou seja, o sangue venoso chega 
ao lado direito do coração, vai aos pulmões, 
volta ao lado esquerdo e segue em direção à 
circulação sistêmica, ou seja, a fisiologia não 
sofre modificação apesar da anomalia anatô-
mica e, com isso, o paciente pode chegar à 
idade adulta assintomático e sem diagnóstico 
prévio, devendo, então, ser conhecida não só 
por especialistas.
 Como as CC são pouco conhecidas, 
os relatos dos casos abaixo ilustram bem as 
evoluções clínicas de TGA, facilitando o en-
tendimento e o aprendizado.

 RELATO DE CASOS
 Caso I: Transposição Completa ou 
Dextro-Transposição (D-TGA)
 RN de L.S.S., segundo gemelar, masculi-
no, branco, nascido em dois de maio de mil no-
vecentos e noventa e cinco, no Hospital Univer-
sitário Gaffrée e Guinle (HUGG), a termo, por 
parto cesáreo devido sofrimento fetal. Apgar 7/9, 
boas condições de viabilidade e sem anormali-
dades aparentes. Evoluiu em poucas horas com 
quadro de cianose generalizada e taquipnéia, sen-
do transferido ao centro de tratamento intensivo 
pediátrico com acidose mista, hipoxemia grave, 
hematócrito elevado, eritrocitose e radiografia de 
tórax (figura 1A) que evidenciava coração ovóide, 
retificação do arco médio, pedículo estreito, bor-
das esquerda e direita arredondadas e ausência do 
timo.
 Apesar de PEEP de cinco e FiO2 100% 
manteve saturação de oxigênio abaixo de 50%, 
cianose central e hipofonese de segunda bulha.
 Foi, então, contactada cardiologista do 
Hospital, que solicitou eletrocardiograma (ECG) 
e ecocardiograma transtorácico (ECOTT) uni e 
bidimensional com Doppler, que demonstraram, 
respectivamente, sinais de sobrecarga direita e D-
-TGA. Foi indicada cirurgia imediata e solicitado 
transferência para o Instituto Nacional de Cardio-
logia de Laranjeiras (INCL).
 Apesar das medidas de suporte avança-
do, apresentou parada cardiorrespiratória, sendo 
realizadas manobras de reanimação, sem sucesso. 
Óbito constatado no segundo dia de vida, antes 
da correção cirúrgica.
 A necropsia revelou que a artéria aorta 
(AAo) emergia do ventrículo direito (VD) e se-
guia anteriormente e à direita da artéria pulmonar 
(AP), a qual saía do ventrículo esquerdo (VE) - 
figura 1B. O coração aberto demonstrou quatro 
câmaras, sem defeito no septo interventricular e 
persistência do ducto arterial e óstios interatriais 
fechados. O VD encontrava-se dilatado e dispos-
to anteriormente. A causa mortis foi D-TGA.
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 Caso II: Transposição Corrigida ou 
Levo-Transposição (L-TGA)
 F.A.S., masculino, 37 anos, natural do Rio 
de Janeiro, chegou ao HUGG em fevereiro de 
dois mil e sete para a realização de um ECOTT, 
por ser portador de uma cardiopatia congênita, 
sem saber especificar qual. Na ocasião, apresen-
tava sinais de insuficiência cardíaca descompen-
sada dificultando a realização de tal exame. Foi 
prescrito diurético e marcado atendimento am-
bulatorial na cardiologia.
 Em sua primeira consulta, após dois 
meses, relatou diagnóstico de CC desde os dois 
anos de idade, quando apresentou cianose as-
sociada a lipotímia. Fez acompanhamento com 
cardiologista até os onze anos, assintomático. 
Praticou atividade física normalmente até os 33 
anos, quando inicou angina aos médios esforços 
(caminhar e levantar peso), dispnéia paroxística 
noturna e edema de membros inferiores (MMII). 
Pai hipertenso e filha de 15 anos com queixa de 
precordialgia esporádica, sem acompanhamento 
médico.
 Na ocasião apresentava-se dispnéico, 
com cianose periférica, turgência jugular à 45º, 
pressão arterial (PA) de 120 x 60 mmHg, frequ-
ência cardíaca (FC) de 36 bpm, ritmo cardíaco 
regular com terceira bulha e segunda bulha mais 

intensa em foco pulmonar que em aórtico, fíga-
do palpável a dois centímetros do rebordo costal 
direito e edema pré-tibial de 1+/4+.
 Trouxe uma radiografia de tórax (figura 
2A) com imagem cardíaca ovóide e um ECG de 
janeiro de 2007, com padrão de bloqueio atrio-
ventricular completo (BAVT). Realizou-se novo 
ECG (Figura 2C) que manteve BAVT. A conduta 
inicial foi orientá-lo a reiniciar medicações regu-
lares (trimetazidima 40 mg por dia, furosemida 
40 mg por dia e espironolactona 50 mg por dia), 
reduzir o carvedilol para 6,25 mg por dia e retor-
nar com os exames antigos.
 Após um mês, encontrava-se eupnéico, 
acianótico, com PA de 110 x 80 mmHg e FC de 
44 bpm. Trouxe um ECOTT (outubro de 2005) 
com laudo de L-TGA: ventrículo sistêmico com 
características de VD; disfunção contrátil glo-
bal moderada; e regurgitação moderada de valva 
átrio-ventricular à esquerda (tricúspide). Foi soli-
citado, então, um novo ECOTT com colorDo-
ppler (junho de 2007) que confirmou o anterior 
e ainda demonstrou grande comunicação inter-
ventricular (CIV), praticamente ventrículo único 
(Figura 2B) e insuficiência aórtica leve.
 O paciente foi encaminhado ao INCL 
para um melhor estudo anatômico e avaliação de 
implante de um marcapasso definitivo. 

Figura 1: Caso I - 1A) Rx de tórax no leito: coração ovóide com ausência do timo; e 1B) foto da necrópsia: posição anterior 
da AAo em relação à AP
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 DISCUSSÃO
 O primeiro caso ilustrou bem a teoria 
conhecida de D-TGA, dando ênfase na rapidez 
da evolução clínica e na importância do reco-
nhecimento precoce das manifestações clínicas 
para um diagnóstico rápido e correção cirúrgica 
de urgência.
 O segundo caso também o apresentou 
quadro clínico clássico descrito na literatura 
para portadores de L-TGA, com insuficiência 
de ventrículo sistêmico, precordialgia e des-
compensação cardíaca já na idade adulta. Além 
disso, foram observados BAVT, CIV e insufici-
ência de valva sistêmica (tricúspide), que são re-
latados como de alta incidência. Deve-se avaliar 
a necessidade ou não de correção cirúrgica do 
CIV e de colocação de marcapasso definitivo 
devido ao BAVT, com atenção para que não se 
perca o tempo ideal de cirurgia, o que culmina-
ria com uma ausência de melhoria na qualidade 

de vida ou até mesmo em inoperabilidade.
 Com os casos descritos, demonstramos 
claramente as discrepâncias clínicas entre D-
-TGA e L-TGA, onde as alterações hemodi-
nâmicas são reproduzidas por sintomatologia, 
sendo observado que um sobreviveu apenas 
dois dias de vida e o outro iniciou sintomas sig-
nificativos já aos 33 anos.
 Desta forma, é imprescindível termos 
em mente os sinais e sintomas das doenças e, 
em caso de suspeita clínica, solicitarmos exa-
mes complementares, incluindo os de imagens, 
que têm importância não só no diagnóstico, 
como também na procura de malformações 
associadas e na documentação das alterações, 
o que facilita a abordagem cirúrgica posterior, 
visando sempre o diagnóstico correto, o tem-
po ideal para correção cirúrgica, se necessário, 
e, consequentemente, uma maior sobrevida do 
paciente.
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Figura 2:  Caso II: 2A) Rx de tórax: imagem cardíaca ovóide, com borda superior esquerda, formada pela aorta, retificada e 
indo até o arco aórtico, sem o arco médio, além de um hilo pulmonar direito superior ao esquerdo; 2B) ecocardiograma trans-
torácico em janela apical com corte em quatro câmaras (VE: ventrículo esquerdo; VD: ventrículo direito, AE: átrio esquerdo; 
e AD: ventrículo direito) e corte longitudinal demostrando as relações atrioventriculares e uma grande comunicação interven-
tricular; e 2C) eletrocardiograma: bloqueio atrioventricular total.
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Em Busca da Homeostase Bioenergética: 
Obesidade ou Longevidade? (Parte 3)

Celio Mendes de Almeida Filho

RESUMO
Este artigo será publicado em quatro partes, sucessivamente. As conclusões são
discutidas na última (4ª) parte.
Sobrepeso e obesidade ocorrem alarmantemente em conseqüência das mudanças 
nos hábitos alimentares e modus vivendi da sociedade moderna, em crescente 
sedentarismo. Nos EUA estima-se que 65% da população estão acima do peso, 
revelando um avanço assustador quando comparados aos valores das pesquisas 
na década de 1980. No Brasil o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) e o Ministério da Saúde revelaram em pesquisa de 2002/2003 que 40,6% 
da população com > 20 anos apresentam excesso de peso - 10,5 milhões estão 
obesos. Segundo o IBGE, o sobrepeso em homens pulou de 18,6% para 41% 
em apenas três décadas, enquanto a obesidade nesta população avançou de 2,8% 
para 8,8% no mesmo período. Após conclusões inequívocas sobre os maléfícios 
da dieta contendo ácidos graxos trans-esterificados (TFAs), foram necessários 
muitos anos para que os governos determinassem a sua substituição. Mesmo 
assim, não estão claros os seus sucedâneos, a sua segurança e seu comportamento
metabólico no homem. A adaptação geneticamente estabelecida durante a 
evolução coloca em primeiro lugar para utilização como fonte bioenergética 
os carboidratos, do plasma e do glicogênio hepático. As reservas de açúcar no 
organismo são limitadas e rapidamente consumidas no jejum. Segundo os estudos 
com atletas, no esforço agudo as reservas de glicogênio podem ser consumidas 
em 30 minutos ou menos. A reserva de L-glutamina no plasma é a segunda 
fonte de substrato bioenergético, já que este aminoácido pode ser convertido em 
L-alanina e piruvato, com acesso imediato ao ciclo de Krebs. Somente quando 
as reservas de L-glutamina caem são disparados os mecanismos da lipólise nos 
adipócitos e a b-oxidação dos ácidos graxos, na mitocôndria. Esta é a razão pela 
qual exercícios de curta duração não contribuem para reduzir o acúmulo de 
gordura branca (WAT = white adipose tissue). Restrição Calórica (CR) é o único 
meio cientificamente comprovado que aumenta a longevidade em mamíferos 
e humanos, além de reduzir o ganho de peso. Desde a primeira observação, 
o relato de McCay & cols. em ratos, estudos realizados quatro décadas após 
comprovaram a extensão da vida em animais submetidos à CR. É de se ressaltar 
o estudo realizado por Miyagi no Japão (Okinawa), que forneceu subsídios 
importantes para corroborar em humanos as descobertas sobre restrição calórica 
e longevidade em animais. Outra intervenção nutricional que vem ganhando 
espaço nas pesquisas é a restrição à metionina (MR). Alguns estudos realizados 
nos portadores de homocistinúria homozigótica acabaram por indicar alterações 
importantes no catabolismo dos lipídios pela MR. Os resultados obtidos nos 
estudos com MR em animais são, mais do que encorajadores, surpreendentes, 
com aumento na taxa de oxidação dos ácidos graxos. Proteínas, fatores de 
crescimento, hormônios e peptídeos estão envolvidos no balanço energético e 
ganho de peso, controlando o binômio LIPOGÊNESE x LIPÓLISE. Adenosina 
Mono Fosfato-Ativado Proteína Quinase [AMPK] é uma enzima que funciona 
como sensor dos níveis de energia no organismo. AMPK controla a função de 
outra enzima que regula a liberação dos ácidos graxos dos adipócitos: sirtuína-1 
(SIRT-1). Esta regulação ocorre através do aumento da disponibilidade de NAD+ 
na célula. Até o momento foram identificadas sete sirtuínas. É importante
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ressaltar que todas elas foram associadas, de alguma forma, com a regulação do 
metabolismo energético. A mais estudada - SIRT1 - é apontada como principal 
efetora na restrição calórica (CR), com redução de peso, regulação dos níveis de 
triglicerídeos, redução do estresse oxidativo celular e aumento da longevidade 
em animais. Peroxisome proliferator-activated receptors (PPARs) representam 
uma família de receptores nucleares intimamente ligados à lipólise no fígado e no 
músculo esquelético (PPAR-α) e à adipogênese (PPAR-γ). SIRT1 promove ativa-
ção dos PPAR-α, resultando em redução dos níveis de lipídios circulantes. Recen-
temente constatou-se que a lipidemia pós-prandial é mais importante na detecção 
das doenças cardiovasculares. Diversas pesquisas mostraram que a ativação dos 
PPAR-α contribui para a redução da lipidemia pós-prandial. Em face das inúme-
ras descobertas sobre os efeitos benéficos da CR ativados pelas sirtuínas, espe-
cialmente SIRT1, é natural o grande interesse despertado e a busca de moléculas 
naturais indutoras dessa família de enzimas. Tais produtos têm sido chamados 
“mimetizadores” das sirtuínas, ou simuladores dos efeitos das sirtuínas. Dentre 
os estudados até agora, os fitocompostos resveratrol e kaempferol são os que 
apresentaram maior eficiência em animais. Entretanto, moléculas sintéticas que 
se candidatam a novas drogas já estão sendo desenvolvidas, com potência infi-
nitamente maior (SRT501, SRT1702). O acúmulo de gordura favorece o estado 
pró-inflamatório e pró-oxidante - nos adipócitos foi descrito sistema similar ao 
dos macrófagos e células “T” para a produção de citoquinas. Também tem sido 
verificado que o aumento das citoquinas nos adipócitos leva à infiltração celular 
no tecido adiposo por células do sistema imune, mormente macrófagos. Esta in-
filtração não só contribui para aumentar mais e mais o nível das citoquinas, como 
também aumenta a massa gordurosa branca (WAT). Por fim, é preciso atentar 
que variações na expressão genética humana podem mudar o comportamento 
metabólico individual e romper a homeostase bioenergética. Diversos polimor-
fismos que prejudicam o catabolismo lipídico foram identificados, os principais 
atingindo os genes controladores de PPAR-γ, TNF-γ (tumour necrosis factor-al-
pha), IL-6 (interleucina-6), Apolipo A1 (apoliproteína A1) e a família de enzimas 
antioxidantes glutationa peroxidase (GPx). É importante perceber, entretanto, 
que uma nutrição adequada, incorporando os nutracêuticos que favorecem a ex-
pressão da homeostase bioenergética - a nutrigenética - pode ajudar na redução 
da obesidade. Por outro lado, uma restrição calórica ajustada individualmente e 
a adoção de atividade física, são necessárias a esse processo. Seleção alimentar, 
especialmente visando regular a carga de metionina na dieta, parece ser outra 
perspectiva interessante para a melhoria da taxa de oxidação dos lipídios no or-
ganismo. Nutracêuticos de pesquisas mais recentes, assim como drogas que deles 
possam se originar, virão auxiliar nas modificações metabólicas que favorecem 
o combate à obesidade. Porém, segundo percebemos, não será possível romper 
esse ciclo vicioso sem a educação ostensiva cultivando novos hábitos alimentares 
saudáveis, informando sobre a imperiosa necessidade de manter atividade física e 
alertando sobre o consumo alcoólico excessivo. Assim, é preciso escolher cons-
cientemente o caminho a seguir: obesidade, ou longevidade.
Palavras-chave: Homeostase Bioenergética, Obesidade, Longevidade.

In Search of  the Bioenergetic Homeostasis : Obesity or Longevity

ABSTRACT
This article will be published in four parts. Conclusion will be present in final 
(fourth) part. Overweight and obesity occurs in a alarming way owing to changes 
in eating habits and “modus vivendi” in modern society, with the sedentary life. 
In USA it is lovable that 65% of  the population are over the weight, revealing a 
scary augmentation when compared with values of  researches in 1980’s decade. 
In Brazil the Brazilian Institute of  Geography and Statistics (IBGE) and Ministry
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of  Health reported a research that carried out statistical data from years 2002/2003 
in wich 40.6% of  the population >20 years old were at overweight - 10.5 million were 
obese. Statistical data from IBGE showed that overweight in male raised from 18.6% 
to 41%, only in three decades, while obesity raised from 2.8% to 8.8% in the same pe-
riod. Even after unmistakable conclusions about the health hazards of  trans fatty acids 
(TFAs) in human diet, many years were spent until governments decided to command 
its substitution in food - and is not clear if  the substitutes of  TFAs are appropriate to 
lipidic metabolism in man. The genetic adaptation settled during evolution puts at first 
place carbohydrates as primary energetic source, from plasma and hepatic glycogen. 
The amount of  glucose in the body are limited e fastly spent under fasting. According 
to researches with athletes, the glycogen reserve in liver would waste way in 30 minutes 
or less, under wearing exercise. The L-glutamine stock in plasma is the second fuel 
source to bioenergetics, since it can be converted to L-alanine and pyruvate, with direct 
access to Kreb’s cycle. Only when L-glutamine are grieved, lipolysis in adipocytes and 
fatty acid oxidation mechanisms in mitochondria can be triggered. This is the reason 
why short term exercise does not change white adipose tissue (WAT). Caloric restric-
tion (CR) is the only procedure scientifically proven that augments longevity and de-
creases body weight in mammals. First observation was made by McCay, in rats - four 
decades after him studies confirmed that CR extends life spam in animals. We need 
to emphasize one study by Miyagi, in Japan (Okinawa), the first one that brought im-
portant subsidy to corroborate in humans the animal data about longevity from CR 
protocols. Another nutritional intervention that comes to get more attention is the me-
thionine restriction (MR). Some studies about special nutrition applied to homozigotic 
homocystinuric patients with MR show, at last, significant changes - stimulation - in 
fat oxidation, a curious finding to investigate. Proteins, growth factors, hormones and 
peptides are involved in energy homeostasis, all controlling lipogenesis “versus” lipoly-
sis. Adenosine Mono Phosphate-Activated Protein Kynase (AMPK) is an enzyme the 
works as a sensor of  the energy reserves organism. AMPK regulates sirtuin-1 (SIRT-1), 
a deacetylase enzyme of  sirtuin family, which controls the release of  fatty acids from 
adipocytes. This regulation occurs through self-analysis of  the NAD+ availability in the 
cytoplasm. Until now there were been discovered seven sirtuins, all of  them linked with 
energy homeostasis. The most studied is SIRT-1, known as the principal effector of  the 
CR results, including loss of  weight, regulation of  triglycerides (TG) levels in plasma, 
reduction of  cell oxidative stress and expansion of  the life spam in animals.Peroxisome 
proliferator-activated receptors (PPAR) are a family of  nuclear receptors closely related 
to lipolysis in liver and skeletic muscle (PPAR-α) and with the adipocyte differentiation 
(PPAR-γ). SIRT-1 promotes activation of  PPAR-α, resulting in lower levels of  circula-
ting lipids. Recently was attested that the pos-prandial lipidemia is more important to 
the early detection of  cardiovascular diseases (CVD) and PPAR-a shows a reduction in 
post-prandial lipidemia. Concerning to several findings and beneficial effects from CR, 
it seems occur by the sirtuins activation, especially SIRT-1, and it could be expected a 
raising interest on research with molecules named “mimetics of  sirtuins”, inductors 
of  their activity. Between the most studied until now, the natural phytocompounds 
resveratrol and kaempferol are the most effectives in animals and humans. However, 
synthetic molecules are in perspective of  new drugs and have been already developed, 
with higher potency (SRT501, SRT1702). The accumulation of  fat facilitates pro-in-
flammatory and pro-oxidant estates. In adipocytes has been described a similar system 
that produces inflammatory factors - like cytokines - that we found in macrophages 
and T cells. It was confirmed that elevated cytokine levels in adipocytes led to cellular 
infiltration of  immune cells on adipose tissue, especially in WAT. This infiltration not 
only contributes to raise more and more cytokines, but also to augments the tissue 61
volume in WAT. Finally, we need attempt that variations on genetic expression in hu-
mans can change the individual metabolism and disrupt bioenergetics homeostasis. Se-
veral polymorphisms that cause damage to lipidic catabolism were described, the most 
important are changes in genes that controls PPAR-γ, tumour necrosis factor-alpha 
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(TNF-α), interleukin 6 (IL-6), apolipoprotein A1 (ApoA1) and the family of  an-
tioxidant enzymes glutathione peroxidases (GPx). It is important to realize that 
good nutrition, adopting nutriceuticals that induces the genetic expression of  
bioenergetics homeostasis - the nutrigenetic - could help firmly to counteracts 
the spreading of  obesity in humans. On the other hand, CR adjusted to each one 
and adoption of  indivudual exercise programs are essential actions in this goal. 
Food selection, like methionine restriction, seems, also, an interesting perspecti-
ve to optimize the fatty acids oxidation in our metabolism. Nutriceuticals from 
recent researches, as well drugs that have been developed from them, will come 
to help us to reach the changes in metabolism against obesity. However, as we re-
alize, it will not possible to disrupt this vicious cycle of  obesity without ostensible 
education dictating new healthy eating habits, speaking about the imperative need 
of  physical activity and warning of  excessive alcohol consumption. So, we need 
consciously to choose the way to go: obesity or longevity.
Key words: Bioenergetic Homeostasis, Obesity, Longevity.

________________________________________________________
1Farmacêutico-Bioquímico. Professor de Pós-Graduação da Universidade Veiga de 
Almeida.
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 PARTE III - Continuação
 Beta-Oxidação: Carnitina na Palmitoil 
Transferase (CPT-1 E CPT- 2)
 Entre as enzimas envolvidas na b-oxida-
ção as CPTs são críticas1 - elas determinam o aces-
so dos ácidos graxos à mitocôndria. O sistema de 
transporte é composto pelo aminoácido L-carni-
tina ativado (carnitina Coenzima A), que anexa e 
carreia os ácidos graxos do citoplasma para a mi-
tocôndria.

 Os indutores da lipólise, incluindo mi-
méticos das sirtuínas, CR e o exercício, ativam as 
lípases, com o conseqüente implemento na hi-
drólise dos triglicerídeos armazenados no tecido 
adiposo. A ação das lípases causa rápido aumento 
de ácidos graxos livres, elevando a demanda do 
transporte destes para o interior das mitocôndrias 
- um trabalho executado pela CPT1 (espaço inter-
-membranas), em conjunto com CPT2 (na matriz 
mitocondrial) (Fig. 1).

 A ação destas enzimas é fundamental para 
a eficiência bioenergética das gorduras, conside-
rando que os passos subseqüentes são mais com-
plexos, envolvendo o tratamento bioquímico das
cadeias dos ácidos graxos para criação de dupla 
ligação na posição do carbono b (Fig. 2).
 
 COMPOSTOS QUE AUMENTAM A 
EXPRESSÃO DE CPT-1
 NARINGENINA: entre compostos ve-
getais, a NARINGENINA do grape-fruit se des-
taca por ativar carnitina palmitoil transferase-1. O
objetivo do estudo realizado por Cho & cols.2 foi 
investigar o efeitos de naringenina sobre triglicerí-
deos (TG) e os níveis de colesterol (CT). Foi usa-
do modelo animal (ratos), medindo-se a expressão 
de PPAR-α sobre a oxidação dos ácidos graxos. 
A suplementação com naringenina reduziu signi-

ficativamente TG totais e CT no fígado. Naringe-
nina diminuiu o conteúdo de TG no tecido adi-
poso, fruto do aumento na expressão de PPARα 
no fígado. Além disso, CPT-1 e HOT-2 (proteína 
desacopladora-2) mostraram-se aumentadas nos 
animais.
 UCPs constituem uma família de proteí-
nas envolvidas com o transporte de ácidos graxos 
que drenam os níveis de ácidos graxos da mito-
côndria quando eles estão muito elevados. Assim 
é evitada a produção de lipoperóxidos pró-infla-
matórios, principalmente subprodutos de fosfoli-
pídios da membrana3 - deficiência de UCP-2 foi 
associada com obesidade.
 Os autores concluíram que a ativação 
dos PPARα e o estímulo da oxidação dos ácidos 
graxos pela NARINGENINA podem contribuir 
para os efeitos hipolipidêmico e anti-adipogênico.
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Tabela 1: Naringenina nas frutas
Alimento mg/100g Alimento mg/100g

Grape Fruit 31,0 Tangerina 3,5
Lima 3,4 Laranja 3,4

 REAÇÕES DA BETA-OXIDAÇÃO
 Um dos principais sistemas que influen-
ciam o acúmulo de gordura é a b-oxidação. Atra-
vés da b-oxidação os ácidos graxos são degra-
dados em unidades di-carbônicas (acetil), sendo 
que no caso de ácidos graxos ímpares, ao final, 
é produzida uma unidade tri-carbônica (propio-
nil). A finalização da oxidação dos ácidos graxos 
depende do número de carbonos de sua cadeia. 
Um ácido graxo com átomos de 18 carbonos le-
vará mais tempo para ser totalmente oxidado, em 
relação a um ácido graxo com 12 carbonos. En-
contramos esses ácidos graxos médios em certos 
vegetais, como o coco, rico em ácido láurico (12 
C). A oxidação desses ácidos graxos de cadeia mé-
dia (vide Fig. 1) dispensa o sistema de transpor-
te com L-Carnitina CoA, sendo, portanto, muito 
mais rápida. Um ácido graxo fornece a metade do 
número de carbonos de sua cadeia em acetil CoA,
capaz de produzir até 38 moles de ATP. A prefe-
rência do organismo por carboidratos e Lgluta-

mina como bioenergéticos se deve, em primeiro 
lugar, à rapidez com que ambos são oxidados até 
acetil CoA e admitidos no ciclo de Krebs. Um áci-
do graxo fornece a metade do número de carbo-
nos de sua cadeia em acetil CoA, capaz de produ-
zir até 38 moles de ATP.
 O sistema da b-oxidação é bastante com-
plexo, envolvendo cadeias de enzimas que, suces-
sivamente, preparam o ácido graxo para a cliva-
gem em unidades acetila (acetil CoA). 
 Inicialmente, enzimas dessaturases pro-
movem a saída de átomos de hidrogênio da cadeia
carbônica para a criação de uma dupla ligação 
após o carbono da posição b. A seguir, a hidra-
tação prepara o resíduo da cadeia carbônica para 
uma nova carboxila, enquanto se mantém protegi-
da a carboxila original do ácido graxo pela ligação 
com coenzima A. Uma desidrogenase deixa pron-
ta a molécula para a cisão com liberação de uma 
acetila, porém com a junção de nova coenzima A 
ao resíduo da cadeia ácida (Fig. 2):
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 FATORES QUE MODULAM A LI-
POGÊNESE
 C/EBP-a: (CCAAT enhancer binding 
protein alpha) é uma proteína humana codificada 
pelo gene CEBPA. Pode também formar hetero-
dímeros com as proteínas relacionadas - CEBP-b 
e CEBP-g.
 Foi observado que adipócitos deficientes 
em C/EBP-a acumulam menos lipídios e deixam 
de induzir os receptores PPAR-g, diminuindo a 
diferenciação dessas células. A consolidação des-
tas pesquisas mostra uma relação de interdepen-
dência entre C/EBP-a e os receptores PPAR-g, 
sendo que a expressão hiperativada de C/EBP-
-a leva à diferenciação dos adipócitos de forma 
desordenada, à lipogênese e expansão de tecido 
gorduroso branco (WAT). 
 Por outro lado, há indícios de que C/
EBP-a possa regular a síntese de LEPTINA4, o 
que torna ainda mais complexa a análise dos pa-
péis de C/EBP-a na lipogênese. 
 Desde a sua primeira descrição por Zhang 
& cols.5, a LEPTINA foi vinculada à obesidade 
em animais e humanos - defeitos na sua biossínte-
se ou nos seus receptores causam severa obesida-
de. 
 Nos animais, a administração de LEPTI-
NA promove intensa inapetência e aumento no 
gasto de energia, levando à perda de peso rapi-
damente. Entre os principais mecanismos en-
volvidos está a inibição do neuropeptídeo “Y” 
(estimulador do apetite). LEPTINA pode, ainda, 
aumentar a taxa metabólica em repouso (gasto ca-
lórico basal)6. 
 Em humanos, casos de obesidade grave 
mostram níveis elevados de LEPTINA plasmáti-
ca, sugerindo um possível mecanismo de resistên-
cia à leptina.
 
 SREBP-1c:
 Sterol Response Element-Binding Protein 
1 é um fator genético que supra-regula fatores li-
pogênicos. SREBP-1 é estimulado por IGF-1 (in-
sulin growth factor-1) para provocar lipogênese, 
pois se liga às seqüências nucleotídicas de síntese 
do colesterol e dos ácidos graxos. Há três mem-
bros na família SREBP: SREBP-1A, SREBP-1c e 
SREBP-2. SREBP-1A é o mais potente ativador 
da transcrição e tipicamente controla genes das 
vias de síntese dos ácidos graxos. 
 SREBP-2, por sua vez, controla a trans-

crição dos genes associados com a biossíntese de 
colesterol7.
 A lipogênese pode ser estimulada por in-
sulina e glicose. SREBP-1C é ativada pela insulina
através de proteólise no retículo endoplasmático 
(RE). SREBP-1c, por sua vez, ativa os genes da 
glicólise, promovendo aumento de acetil CoA, 
cujo acúmulo provoca a síntese de ácidos graxos, a
maneira mais eficiente de compactar a energia. Na 
resistência à insulina ocorre ativação da lipogê-
nese hepática, que pode causar esteatose. Dados 
recentes sugerem que a ativação de SREBP-1c e a 
conseqüente lipogênese são originários do estres-
se oxidativo no RE8. 
 
 FITOCOMPOSTOS QUE ATUAM 
MODULANDO SREBP
 Epigalocatequina 3 Galato [EGCG]: é um 
fitocomposto presente no chá (Camellia sinen-
sis) cujas pesquisas vêm mostrando interessantes 
propriedades médicas. Efeito antiproliferativo do 
EGCG foi detectado em mais de um estudo9-13, 
sugerindo que pode ser um componente da dieta 
importante na prevenção do câncer. Outros estu-
dos na área neurológica estão causando interesse, 
principalmente sobre a contenção dos efeitos tó-
xicos do peptídeo b-amilóide14-16.
 Porém, um estudo10 que chamou atenção 
sobre o EGCG foi publicado em 2009, no qual 
ficou evidente a capacidade do composto em mo-
dular genes envolvidos com adiposidade. Lee & 
cols. observaram que a administração de EGCG a 
camundongos obesos promoveu redução no peso 
dos animais - os autores se dedicaram, então, a 
buscar mecanismos que justificassem a descober-
ta realizada.
 As primeiras mudanças observadas foram 
reduções consideráveis de TG no plasma e no 
conteúdo da gordura hepática. Na gordura branca 
foi detectada redução no mRNA de genes ligados 
à adipogênese, como PPAR-g, C/EBP-a, SREBP-
-1c, AP2 (adipocyte fatty acid-binding protein), 
LPL (lipoprotein lipase) e FAS (fatty acid syntha-
se). EGCG mostrou mais atividade lipolítica, au-
mentando a expressão dos genes que controlam 
a enzima CPT-1 e UCP2 (proteína desacoplado-
ra 2), HSL (hormone sensitive lipase) e ATGL 
(adipose triglyceride lipase), este último vital para 
drenagem dos adipócitos. Os autores concluíram 
que EGCG efetivamente reduz massa adiposa e 
melhora o perfil lipídico plasmático nos animais 
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submetidos à dieta com alto teor de gordura. Ou-
tros estudos corroboram efeitos do EGCG sobre 
adipócitos17-20.
 
 FITOCOMPOSTOS QUE ATUAM 
MODULANDO TNF-α
 CHÁ VERDE: o efeito redutor do TNF-α 
sobre adiponectina, induzindo obesidade, está 
confirmado. Biomoléculas que atuem modulando 
e diminuindo a resposta desse fator inflamatório 
podem ser úteis no manejo dos programas para 
redução de peso. O chá verde é proveniente da 
Camellia sinensis, a mesma espécie que fornece o 
chá preto. A diferença é que o chá verde não sofre
torrefação em temperaturas elevadas, preservan-
do seu conteúdo de antioxidantes. O chá verde 
contém teores significativos de EGCG e variada 
composição de antioxidantes polifenólicos com 
ação hipolipidêmica largamente documentada21-26. 
Embora os efeitos sobre a redução de peso em 
humanos com o extrato do chá verde não tenham 
sido estatisticamente comprovados, os resultados 
positivos sobre os marcadores lipídicos e inflama-
tórios pela sua administração são evidentes26.
 Ação sobre o TNF-α: Jin & cols.27 ava-
liando os efeitos do chá verde sobre a fisiopatolo-
gia óssea (osteólise), in vitro e in vivo, verificaram 
que EGCG realmente inibe a liberação de TNF-α.
 Pesquisando os mecanismos de ação, 
comprovaram que tal efeito se dá pela modulação 
do acoplamento da proteína IkB-α ao fator NFkβ, 
onde a proteólise de IkB-α determina a ativação 
de NFkβ. Mais estudos confirmaram a importante 
ação antinflamatória do EGCG sobre TNF-α27-

28.
 ILEX PARAGUARIENSIS: conhecida 
como erva mate, apresenta rica composição em 
antioxidantes polifenólicos. Dois artigos publi-
cados por revistas do grupo Nature, elaborados 
por cientistas brasileiros, focalizam com nitidez 
os efeitos anti-adipogênicos dos extratos de erva 
mate29-30.
 Na primeira publicação29 os autores dis-

cutiram a importância da perspectiva inflamatória 
no fenômeno da obesidade, considerando o teci-
do adiposo como um importante órgão secretor 
de adipoquinas. Muitas das substâncias secretadas 
no tecido adiposo podem acelerar o armazena-
mento de TG e disparar a diferenciação dos adi-
pócitos, ação que, inicialmente, é uma adaptação à 
homeostase lipídica, visando melhor distribuição 
da gordura excessiva. Entretanto, com lipogênese 
cronicamente elevada, a diferenciação de adipó-
citos expande a massa gordurosa branca (WAT) 
[mais detalhes na Parte 4].
 Além disso, outros produtos secretados 
nos adipócitos interferem com a homeostase car-
diovascular, contribuindo para aumento da pres-
são arterial. Entre estes está MCP-1 (monocyte 
chemotactic protein-1) que promove infiltração 
celular no endotélio, aumento no angiotensinogê-
nio e PAI-1 (plasminogen activator inhibitor-1). 
 Considerando que modelos animais são 
apropriados para essa investigação, os autores uti-
lizaram camundongos geneticamente padroniza-
dos, submetidos a dietas com alto teor gorduroso. 
No grupo administrado com extrato de erva mate, 
a administração por sonda intra-gástrica forneceu
5,82mg/g de cafeína; 3,30mg/g de teobromina; 
0,58mg/g de ácido caféico; 348mg/g de polife-
nóis, a cada dia. Desses componentes, as xantinas 
(cafeína e teobromina) são moléculas capazes de
ativar a lipólise em adipócitos, por inibição de 
fosfodiesterases e aumento da oferta de AMP-c31. 
Sobre os polifenólicos, é de conhecimento geral 
que apresentam forte atividade antioxidante e são 
capazes de migrar do citoplasma para a membra-
na celular e o retículo endoplasmático.
 Após 8 semanas da dieta hiper-calórica 
houve significante aumento de peso nos animais 
não tratados, assim como da glicemia. Os animais 
que receberam erva mate, porém, mostraram sig-
nificante redução no peso. Na conclusão do es-
tudo os autores consideraram o extrato de erva 
mate detentor de potente atividade anti-obesidade 
in vivo.
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Tabela 2: Efeitos do extrato de erva mate em animais
Marcadores inflamatórios

(Redução)
Homeostase Vascular 

(Redução)
Ativadores da Lipólise

(Aumento)

TNF-α
PAI-1 Adiponectina

MCP-1 PPAR-γ

IL-6
Receptores MCP-1 PGC-1α

Resistina UCP-1

TNF-a: tumor necrosis factor a, IL-6: interleucina 6, PAI-1: plasminogen activator inhibitor 1, MCP-1: monocyte 
chemotact protein-1, PPAR-g: peroxissome proliferator-activated receptor g, PGC-1a: peroxisome proliferator-activated 
receptor-g coactivator 1a,  UCP-1: uncoupled protein 1.

 Ação de I. paraguariensis sobre a Lí-
pase Pancreática: numa outra pesquisa30 foi 
abordada a atividade hipolipidêmica da erva mate 
através do bloqueio da lípase pancreática (PL). 
Lípases estão distribuídas em vários órgãos, glân-
dulas e células, tendo a finalidade de hidrolisar 
complexos lipídicos - TG e lipoproteínas. Aquelas 
lípases lançadas no trato gastrointestinal, como a 
lípase pancreática (PL), são necessárias à pré-di-
gestão desses lipídios, que fornece ácidos graxos 
livres, única forma em que podem ser absorvidos 
após esterificação com os ácidos biliares.
 PL, sem dúvida, é um fator decisivo no 
tratamento da gordura - sua inibição promove au-
mento da excreção dos ácidos graxos nas fezes. 
Drogas sintéticas com alta potência sobre PL, 
como o orlistat, podem provocar diarréias devido 
ao elevado teor de gordura retido nas fezes. Subs-
tâncias naturais contidas na erva mate e também 
presentes no chá verde (C. sinensis) já haviam sido
apontadas como inibidores da PL: flavonóides e 
taninos, por exemplo.
 Neste teste os animais usados foram ca-
mundongos padronizados geneticamente e sub-
metidos à administração de erva mate em grupos 
diferentes, com dietas hipercalóricas e dietas pa-
drão. 
 Após 16 semanas, os resultados das me-
dições da PL mostraram redução do emulsificado 
com taurocolato e óleo de oliva, indicando clara 
inibição desta lípase pelo extrato de I. paragua-
riensis. 
 ADIPONECTINA, DSBA-L E ÁCI-
DO TAUROURSO DESOXICÓLICO
 Adiponectina é um peptídeo com 244 ami-
noácidos cujo gene está localizado no cromosso-
ma 3q27, susceptível de polimorfismos que levam 
à síndrome metabólica (MS). Isto mostra clara-
mente a influência da queda de ADIPONECTI-

NA na iniciação da MS. Os níveis plasmáticos de 
adiponectina são inversamente relacionados com 
o teor de gordura visceral, embora sua expressão 
seja menor nas vísceras do que no tecido subcutâ-
neo. 
 Inibição da adiponectina: TNF-α é um 
potente inibidor da adiponectina, o que mostra a
importância da discussão sobre o papel da infla-
mação na obesidade. 
 Indivíduos obesos apresentam tendência 
a níveis baixos de adiponectina, provavelmente 
devido aos mecanismos inflamatórios gerados 
nos adipócitos quando atingem volume elevado 
de gordura. Adiponectina também está baixa nos 
pacientes com síndrome metabólica e resistência
à insulina. 
 Adiponectina recombinante reduz ime-
diatamente a glicose em indivíduos diabéticos e 
normais, sem estímulo da secreção de insulina. 
Supõe-se que a redução da glicemia promovida 
pela adiponectina seja mediada pela supressão da 
gluconeogênese hepática. Dois tipos de recepto-
res para adiponectina (AdR1 e AdR2) foram iden-
tificados no fígado e no músculo.
 PPAR-g, abundantes no tecido adiposo, 
controlam a diferenciação dos adipócitos – neces-
sária para impedir o aumento de volume gorduro-
so na célula - e a expressão de vários genes nos
adipócitos. Agonistas PPAR-g como as tiazolidi-
nedionas têm a habilidade de diminuir a resistência 
à insulina e aumentar a liberação de adiponectina. 
Tiazolidinedionas antagonizam os efeitos nocivos 
de TNF-a sobre a adiponectina, restaurando os 
níveis adequados.
 Uma descoberta de Zhou & cols.33 coloca 
novo foco sobre a eficiência da adiponectina. Os 
autores postulam ser esse hormônio o centro de 
controle sobre a sensibilidade à insulina. A esto-
cagem da adiponectina na célula ocorre no retí-
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culo endoplasmático (RE), em três formas distin-
tas: trímero, hexâmero e uma forma de alto peso 
molecular (multímera). Cada uma dessas formas 
exerce papel diferenciado na regulação da adipo-
nectina no retículo endoplasmático.
 Defeitos na polimerização da adiponec-
tina - envolvendo as proteínas Ero1-1a, Erp44 e 
GPR94 - afetam não somente sua secreção, mas 
também sua eficiência. O organismo assegura o 
funcionamento hormonal da adiponectina através 
do controle antioxidante no RE, onde a homeos-
tase redox é crítica em função da grande produção 
de radicais livres naquele sítio celular. 
 Assim, moléculas especiais chamadas cha-
peronas - poderosos antioxidantes - estão pre-
sentes no RE para garantir o perfeito funciona-
mento da adiponectina. Entre essas chaperonas, o 
ÁCIDO TAUROURSODESOXICÓLICO é dos 
mais relevantes.
 A mais importante descoberta de Zhou, 
entretanto, foi uma nova proteína que intera-

ge com adiponectina, DsbA-L (disulfide-bond 
A oxidoreductase-like protein), que se expressa 
em vários tecidos - rins, pâncreas, coração, com 
ênfase para o tecido adiposo. Nos animais e vo-
luntários humanos submetidos a dietas altamente 
calóricas (obesos), a expressão de DsbA-L cai dra-
maticamente. O mais interessante é que a pesquisa 
mostra, também, que a melhor forma de manter o 
desempenho da adiponectina é promover o con-
trole do estresse oxidativo no RE. 
 Nos testes laboratoriais, para checar a 
relação do estresse oxidativo no RE e a função 
da adiponectina, Zhou & cols. separaram grupos 
de camundongos obesos, tratados com ÁCIDO 
TAUROURSODESOXICÓLICO e outros sem 
tratamento. Os animais que receberam o ÁCI-
DOTAUROURSODESOXICÓLICO mostra-
ram imediata redução na expressão da proteína 
lipogênica C/EBP-a e aumento da interação da 
adiponectina com DsbA-L, o que potencializa sua 
atividade hormonal:

ADIPONECTINA → ADIPONECTINA-DsbA-L → Lipólise

 L-TAURINA:
 É um aminoácido não protéico sulfurado 
cujos papéis no metabolismo lipídico têm sido 
consecutivamente comprovados. Em outras áre-
as, como na neurotransmissão, por exemplo, o 
papel de L-taurina já havia sido enaltecido após 
as descobertas sobre sua função agonista para 
o GABA, nos receptores GABA(a)34-40. A partir 
dessa constatação L-taurina tem sido, eventual-
mente, empregada como moderado ansiolítico, 
embora faltem estudos clínicos que confirmem 
esse efeito de modo mais abrangente. 
 O uso de L-taurina nas dislipidemias 
tem sido preconizado, assim como na infiltração 
gordurosa hepática. Há fortes indícios de que 
sua suplementação auxilie na redução da lipo-
gênese e obesidade, especialmente após a publi-
cação de Tsuboyama-Kasaoka41. Na análise dos 

possíveis mecanismos sobre a ação anti-adipo-
gênica de L-taurina é preciso levar em conta: 
 1) A ação antioxidante exercida por L-
-TAURINA e seu papel estabilizador sobre as 
membranas, incluindo o RE. Piña-Zentella & 
cols. mostraram como L-taurina pode diminuir 
a formação de H2O2, diminuindo o estresse 
oxidativo e ativando a lipólise nos adipócitos42.
 2) O estresse oxidativo celular, especial-
mente no RE, compromete as ações anti-adipo-
gênicas, incluindo a função da adiponectina33.
 3) L-taurina é precursora do ÁCIDO 
TAUROURSODESOXICÓLICO, cuja ação 
estimuladora sobre adiponectina foi evidencia-
da.
 4) O efeito ansiolítico de L-taurina (ago-
nista do GABA), que poderia contribuir para 
diminuição da hiperfagia compulsiva.
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