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natal, os resultados terapêuticos não são apropriados. A mortalidade varia de 75% a 90%.Objetivos:O ojetivo do trabalho é 
descrever a etiologia dos casos de HFNI do Setor de Medicina Fetal do HCPA. Causistica:Foram incluídas 60 gestantes com 
feto único e vivo atendidas em nosso setor devido a um achado ultra-sonográfico pré-natal de HFNI entre 1989 e 2004. As 
pacientes foram submetidas a anamnese, ecografia obstétrica morfológica, amniocentese (com coleta de material para 
análise de cariótipo, rastreamento de infecções e pesquisa de erros inatos do metabolismo), pesquisa de doenças 
hematológicas, ecocardiografia fetal e autópsia se óbito. Todos os casos tiveram seguimento pós-natal 
confirmatório.Resultados:As causas encontradas foram: doenças genéticas (31%), anormalidades cardiovasculares (11%), 
infecção (8%), higroma cístico (7%), malformação adenomatóide cística pulmonar (3%), anomalia gênito-urinária (2%), 
teratoma cervical (2%), calcinose aórtica (2%), hérnia diafragmática (2%), polimalformado (2%) e idiopáticos (30%). O 
número de óbitos perinatais foi de, aproximadamente, 82%. Conclusões:A causa mais freqüente foi genética e, 
diferentemente da literatura, que mostra até 30% de causas cardíacas, em nossa análise apresentou 11%. A etiologia 
infecciosa, com 8% dos casos, está acima dos trabalhos revisados. Ao diagnosticar-se caso de HFNI deve-se referir a 
paciente a centro terciário, já que o alto índice de mortalidade mostra a gravidade desta condição e a precariedade do seu 
tratamento.  
 
CARACTERÍSTICAS HISTOLÓGICAS E PRESENÇA OU NÃO DE ESPERMATOZÓIDES NA BIÓPSIA TESTICULAR 
CORRELACIONADAS AO PADRÃO HORMONAL DE PACIENTES AZOOSPÉRMICOS . Horn MM , SOUZA CAB , PASSOS 
EP , FREITAS MF . Setor de Infertilidade e Centro de Pesquisas do HCPA . HCPA. 
Com o objetivo de tentar predizer o potencial de sucesso de uma fertilização in vitro em pacientes azoospérmicos, buscou-se 
identificar as correlações entre a histologia testicular de pacientes azoospérmicos, a presença ou não de espermatozóides na 
amostra retirada do testículo e as concentrações dos hormônios relacionados (testosterona, prolactina, LH e FSH). Para isto 
foi realizado um estudo transversal retrospectivo que analisou a integridade do epitélio seminífero de 27 pacientes 
azoospérmicos de origem obstrutiva (11 pacientes) e de origem não obstrutiva (16 pacientes). Os pacientes foram 
provenientes do ambulatório de reprodução humana do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. A idade média dos pacientes foi 
de 34 anos, onde a idade mínima foi de 24 e a máxima de 45. Os pacientes foram submetidos à biópsia testicular sob 
anestesia local com lidocaína 0,5%. As amostras foram então fracionadas em duas partes, sendo uma fixada em solução de 
Bouin e enviado para análise histológica no setor de patologia do mesmo hospital e o restante enviado para o laboratório de 
biologia da reprodução. No laboratório as amostras foram classificadas quanto ao achado de espermatozóides em três 
grupos: presença de espermatozóides móveis, presença de espermatozóides imóveis e ausência de espermatozóides, 
respectivamente 1, 2 e 3. As amostras contendo espermatozóides móveis foram congeladas em meio específico para 
congelação de espermatozóides. A análise histológica classificou os achados histológicos em 4 categorias conforme o 
máximo desenvolvimento celular atingido: 1- hialinização total do epitélio; 2- Presença apenas de células de Sertoli; 3- 
Presença de espermatócitos primários; 4- Presença de espermátides alongadas. A freqüência dos achados histológicos das 
biópsias testiculares dos 27 pacientes foram: 14,8% de hialinização, 7,4% de apenas células de Sertoli, 37% apresentando 
como máximo desenvolvimento espermatócitos primários e 40,7% apresentando espermátides alongadas. Quanto a 
presença de espermatozóides na amostra retirada no momento da biópsia e levada ao laboratório, 6 (22,2%) indivíduos 
apresentaram espermatozóides móveis; 10 (37,0%) indivíduos apresentaram espermatozóides imóveis e 11 (40,7%) 
indivíduos não apresentaram espermatozóides na amostra.Foi observado que nos pacientes azoospérmicos de origem 
obstrutiva, 18,2% apresentavam espermatócitos primários como máximo desenvolvimento celular e 81,8% apresentavam 
espermátides alongadas, sendo estas as células passíveis de utilização na fecundação in vitro. Nos pacientes com 
azoospermia de origem não obstrutiva a freqüência de indivíduos apresentando hialinização do epitélio foi de 25%, com 
apenas células de Sertoli foi de 12,5%, com espermatócitos primários 50% e apenas 12,5% apresentavam espermátides 
alongadas. Quanto ao achado de espermatozóides na amostra, 54,5% dos pacientes de origem obstrutiva apresentaram 
espermatozóides móveis e 45,5% apresentaram espermatozóides imóveis, no entanto os pacientes com origem não 
obstrutiva não apresentaram espermatozóides móveis na amostra e apenas 31,5% apresentaram espermatozóides imóveis. 
A análise das concentrações hormonais mostrou que não houve diferença entre as concentrações de prolactina e 
testosterona nos grupos classificados quanto à população celular analisada na histologia. No entanto as concentrações de 
FSH e LH foram significativamente diferentes nos indivíduos agrupados quanto à população celular na biópsia testicular 
analisada por histologia. Foi ainda observado que quanto mais elevada foi a concentração de FSH, mais severo foi o dano do 
epitélio seminífero. 
 
EXPRESSÃO DO P53 E DO BCL-2 NA NEOPLASIA ENDOMETRIAL. Appel M , Edelweiss MI , Almanza A . Serviço de 
Patologia/HCPA, Serviço de Ginecologia e Obstetricia/HCPA . HCPA - UFRGS. 
Fundamentação:O CA de endometrio é o 5º tumor mais comum no brasil. Vários fatores prognosticos estão sendo 
investigados. NA biologia molecular, a detecção imunohistoquimica do p53 -gene supressor tumoral responsavel pela 
ativação da apoptose-, relaciona-se a perda de sua função. Em 15 a 25% dos CA de endometrio, sua detecção é positiva, e 
associa-se com outros fatores de mau prognostico.O bcl-2é um protooncogene que inibe a apoptose celular, e sua 
expressão aumenta em tumores em estadio inicial, se comparados a tumores de alto grau. Objetivos:-determinar o indice de 
expressão do p53 e do bcl-2 na neoplasia de endometrio.-correlacionar sua expressão com tipo histologico, grau de 
diferenciação tumoral e invasão miometrial, estadiamento e comprometimento linfonodalCausistica:Revisão de 48 casos 
consecutivos de ca de endometrio subetidos a cirurgia no HCPA no periodo de janeiro de 1996 a dezembro de 2001, com 
coleta de dados em prontuario, a fim de determinar grau histologico e estadiamento. Após a coleta de dados, foram 
utilizados métodos de imunohistoquimica para determinar a expressão do p53 e do bcl-2, com leitura realizada por dois 
patologistas em tempo não sincrônico, com positividade determinada se houvesse mais de 10% das células 
marcadas.Resultados:A expressão do p53 foi positiva em 19 casos (39,6%) e negativa em 29 (60,4%) dos 48 casos 
analisados.A expressão do bcl-2 foi positiva em 28 (58,3%) e negativa em 20 (41,7%) dos 48 casos estudados. Ao 
correlacionarmos com outros fatores prognosticos já conhecidos temos:-A expressão do p53 foi mais frequente em tumores 


