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neuronal nos vários subcampos do hipocampo atingindo em ordem decrescente: CA1 e setor de Sommer (pró-subículo); hilo 
do GD e CA3; células granulares do GD e CA2. Embora se observem, em pacientes epilépticos, mudanças morfológicas 
descritas anteriormente, ainda se desconhece o papel destas alterações. O estudo eletrofisiológico, demonstrado 
primeiramente por Ward e Thomas em 1955, registrou a atividade epileptiforme de neurônios hipocampais cirurgicamente 
removidos. A utilização de células humanas hipocampais nas pesquisas eletrofisiológicas é mais fidedigna que a utilização de 
modelos animais, visto que esses não expressam exatamente o fenômeno epiléptico humano. O presente projeto tem como 
objetivos: 1) Avaliar os dados morfológicos, através de técnicas imuno-histoquímicas com atividade neuronal e sináptica 
através das técnicas de registros eletrofisiológicos intra e extracelulares, em fatias cerebrais de hipocampo de pacientes com 
Epilepsia do lobo temporal refratários ao tratamento clínico; 2) Correlacionar os achados histológicos com a atividade 
eletrofisiológica; 3) Avaliação das descargas “em salva”, bem como a identificação e caracterização morfológica das células 
que a produzem. Conclusão: 1) Os resultados preliminares demonstraram a existência de um maior número de neurônios 
que descarregam em salva (tipo “bursters”) na área de CA1 e que estes participam ativamente e determinam a gênese da 
atividade interictal espontânea na circuitaria estudada. 2) Na camada piramidal de CA1 identificamos neurônios que 
espontaneamente descarregam em salva (“bursting”) quando neurônios que descarregam somente um potencial de ação 
(não “bursting”). 3) Alterações sinápticas glutamatérgicas na circuitária hipocampal podem causar uma excitabilidade 
específica. 4) Na técnica de imuno-histoquímica comprovou-se a perda neuronal importante nos hipocampos estudados, 
principalmente em CA1 E CA3. Também observpu-se um aumento da população glial nos casos estudados. Neurônios 
morfologicamente alterados que provavelmente correspondem aos neurônios que apresentavam descargas apileptiformes no 
estudo eletrofisiológico.  
 
SOBREVIDA DE PACIENTES COM ATRESIA BILIAR (AB) – 19 ANOS DE ACOMPANHAMENTO NO HOSPITAL DE 
CLÌNICAS DE PORTO ALEGRE. Santos JL , Kieling CO , Cerski CT , Silveira TR . Laboratório de Hepatologia Experimental 
do HCPA . HCPA. 
Fundamentação: Na atresia biliar (AB), desobstrução das vias biliares por portoenterostomia (PE) pode incrementar a 
sobrevida, mas transplante hepático (Tx) geralmente é necessário. Avaliamos sobrevida de fígados nativos e pacientes com 
AB, buscando características relacionáveis ao prognóstico pós-PE. Objetivos: 1) estudar as curvas de sobrevida pós-
portoenterostomia de pacientes com atresia biliar; 2) detectar características clínico-laboratoriais e histopatológicas que 
possam relacionar-se ao prognóstico pós-portoenterostomia. Causistica: Em 46 pacientes com AB avaliaram-se as seguintes 
características por ocasião da PE: idade, bilirrubina (BB), GGT e extensão da fibrose hepática; além de BB com 6 e 12 meses 
pós-PE. Os testes estatísticos empregados foram Mann-Whitney e curvas de sobrevida de Kaplan-Meier =0,05).(nível de 
significância: Resultados: Acompanharam-se, por 6,3 ± 5,8 anos, 34 pacientes, dos quais 19 sobrevivem. Dez foram 
transplantados, dos quais um faleceu. Entre os sem Tx, 14 morreram principalmente nos primeiros 3 anos pós-PE. Tx 
aumentou a sobrevida em 10 anos de 40% para 90%. Apenas BB aos 12 meses relacionou-se à sobrevida do fígado nativo 
(P=0,005) no acompanhamento total. Considerando os primeiros 3 anos pós-PE, associaram-se a idade na PE (P=0,035) e 
BB com 6 e 12 meses (P=0,015 e P=0,023, respectivamente). Conclusões: Os primeiros 3 anos pós-PE são críticos quanto à 
sobrevida. Os dados relacionados a pior prognóstico são hiperbilirrubinemia aos 6 e 12 meses pós-PE e idade na PE. O Tx 
melhora drásticamente a sobrevida de pacientes com AB. 
 
O USO DE GLICOSE 75% COMO AGENTE ESCLEROSANTE PARA TRATAMENTO DE HEMANGIOMAS. Mateus FO , 
Rosa LGN , Hoffmann RR , Wolkeis MRS , Celso C , Paiva RL , Badauy CM , Carvalho ALH , Baumgart CS . Serviço de 
Estomatologia . HCPA. 
Os hemangiomas são tumores vasculares benignos frequentes na cavidade bucal,acometendo principalmente o lábio inferior 
e a mucosa jugal. Podem apresentar-se pequenos,superficiais e flutuantes até extensos,profundos e de consistência 
firme(SKYLAR et.al,1965;GONGLOFF,1983;BELLINGER,1994;NEWAY et.al,1994 e TANAKA et.al,1999). Diversas são as 
opções de tratamento dos hemangiomas intra-orais de tecido mole: ressecção da lesão (TANAKA et.al,1999), criocirurgia 
(GONGLOFF,1983), laser de Argon (SEXTON,1993) e agentes esclerosantes (BAURMASH, et.al, 1963;OLECH, 
1963;SADEGHI,1989). Entretanto, o tratamento cirúrgico envolve o risco de hemorragia,especialmente nas lesões mais 
extensas,a criocirurgia e o laser de Argon envolvem maiores dificuldades técnicas,além de apresentarem um custo superior 
ao dos agentes esclerosantes (SADEGHI;GINGRASS,1991).Considerando as vantagens do uso dos agentes esclerosantes,que 
dispensam a necessidade de anestesia geral, hospitalização, além de ser um procedimento relativamente simples e seguro, 
o nosso Serviço tem utilizado a glicose 75% como opção de tratamento dos hemangiomas bucais de tecido mole. Entre os 
benefícios para o paciente da esclerose do hemangioma bucal estão a diminuição da probabilidade de sangramento ao 
trauma ou a mastigação e a melhoria do aspecto estético. Devido à falta de trabalhos que avaliem o uso da glicose 75% 
como agente esclerosante, o presente estudo tem como objetivo avaliar clinicamente a diminuição da extensão dos 
hemangiomas bucais de tecido mole após aplicações sucessivas deste esclerosante.  
 
PERFIL IMUNOHISTOQUIMICO DE LINFOMAS HODGKIN TIPO ESCLEROSE NODULAR E CELULARIDADE MISTA 
Toscani NV, Silva LLM , Barra MB . Laboratório de Micologia e Patologia – Complexo Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre  
FFFCMPA. 
O linfoma de Hodgkin é uma doença proliferativa dos tecidos linfóides, que se caracteriza pela presença de células de célula 
de Reed-Sternberg. Estes tumores acometem preferencialmente linfonodos da região cervical e incidem principalmente 
sobre adultos jovens. A classificação e estadiamento dos linfomas de Hodgkin proposta na conferência de RYE, descreve 
quatro tipos de linfomas: Predominância linfocitária (PL), Esclerose nodular (EN), Celularidade mista (CM) e Depleção 
linfocitária (DL). A imunohistoquímica é uma técnica importante para o estabelecimento de diagnósticos seguros dos tipos 
histológicos de Linfomas Hodgkin. Nosso objetivo é avaliar a prevalência dos tipos de Linfoma Hodgkin em pacientes 
internados no Complexo Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre e descrever o painel imunohistoquimico dos tipos mais 
encontrados. Foi realizado um estudo de prevalência, arrolando todos os pacientes com diagnóstico de Linfoma Hodgkin, 
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