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Objetivos: avaliar o efeito isolado do exercício físico,
de intensidade moderada, na evolução da prenhez, me-
tabolismo materno e malformações fetais de ratas com
diabete grave. Material e Método: o diabete foi indu-
zido em ratas com streptozotocin (40 mg/kg peso, i.v.).
Os animais foram acasalados e randomizados em três
grupos (n=13 ratas/grupo): não-praticante de exercí-
cio (G1), praticante desde o dia zero (G2) ou do sétimo
dia (G3) até o final da prenhez. O exercício consistiu
de um programa de natação de intensidade moderada.
No final da prenhez, as ratas foram anestesiadas e
mortas para avaliação da performance reprodutiva, me-
tabolismo materno e malformações fetais. Resultados:
independente do início do exercício, não houve altera-
ção na porcentagem de perdas embrionárias antes da
implantação, glicemia materna, concentrações de
glicogênio hepático e muscular, proteínas totais e in-
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cidência de malformações externas e esqueléticas.
Entretanto, os grupos submetidos ao exercício apre-
sentaram redução na porcentagem de perda pós-im-
plantação, fetos e placentas com pesos menores,
parâmetro mais acentuado no grupo G2, e menor índi-
ce placentário. As ratas que iniciaram exercício desde
o dia zero de prenhez apresentaram diminuição na fre-
qüência de malformações viscerais. No grupo G3, hou-
ve diminuição nas taxas de triglicérides, colesterol e
VLDL. Conclusão: estes resultados apontam a neces-
sidade de continuidade das investigações, testando o
exercício materno associado à dieta e insulina, tera-
pêutica comumente recomendada no tratamento de
gestantes portadoras de diabete.
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Introdução: a diferenciação de nódulos sólidos e
císticos é relativamente fácil à ultra-sonografia. En-
tretanto, a diferenciação de lesões sólidas benignas e
malignas necessita de melhor caracterização. Objeti-
vo: avaliar o risco de malignidade para cada uma das
características ultra-sonográficas nos nódulos sólidos
da mama. Métodos: foram incluídas no estudo 304
pacientes com nódulos sólidos da mama. A ultra-
sonografia mamária foi realizada pelo médico estagiá-
rio da Mastologia, acompanhado do preceptor. As ca-
racterísticas foram anotadas em ficha própria. Cada
característica ultra-sonográfica foi analisada e compa-
rada, após a exérese da lesão, com o resultado do exa-
me anatomopatológico. Resultados: dentre as 304 pa-
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cientes incluídas no estudo, 292 (96%) tiveram diag-
nóstico definitivo. Dentre essas, 216 (74%) pacientes
apresentaram tumores benignos e 76 (26%) de tumo-
res malignos. A odds ratio de malignidade para os nó-
dulos mamários, calculada pela análise multivariada,
foi a seguinte: nódulos com contornos irregulares, 17,0
(5,2-54,9); com ecos internos heterogêneos, 7,7 (2,9-
19,8); com ligamentos de Cooper espessados, 15,6 (1,0-
225,1); com maior diâmetro ântero-posterior, em rela-
ção ao látero-lateral, 3,2 (1,0-9,9); com halo ecogênico
anterior, 2,5 (0,8-8,4); com sombra acústica posterior,
1,5 (0,6-4,0). Três nódulos (2,3%), dentre os 133 que
apresentaram todas as características sonográficas
sugestivas de benignidade, tiveram diagnóstico de
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Com o objetivo de reduzir as gestações múltiplas e a
conseqüente mortalidade neonatal, têm-se estabele-
cido, em fertilização “in vitro”, novos critérios de sele-
ção que permitem a transferência de menor número
de pré-embriões (PEs) para o útero, sem redução nas
taxas de gestação. Assim, 300 casais foram submeti-
dos à injeção intracitoplasmática de espermatozóides,
para se avaliar a influência, nas taxas de implantação,
da seleção de pré-embriões a partir do escore
morfológico obtido na fase de pró-nucleado somado ao
do terceiro dia de cultivo (D3). As mulheres foram dis-
tribuídas, 75 delas no subgrupo denominado A1, para
qual foram transferidos até quatro PEs selecionados
exclusivamente pela morfologia no D3; outras 75, no
subgrupo A2, com transferência de até dois PEs sele-
cionados da mesma forma.  Para o subgrupo B1, tam-
bém com 75 mulheres, foram transferidos até 4 PEs
selecionados pelo somatório do escore morfológico do
pró-nucleado com o obtido em D3. O mesmo critério
foi utilizado para o subgrupo B2, limitando-se a trans-
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ferência em até dois PEs. Na morfologia do pró-nucleado
foi avaliada a localização, tamanho e justaposição dos
pró-núcleos, distribuição e número dos corpúsculos
precursores dos nucléolos e, por fim, a presença de
halo citoplasmático. Encontramos taxas de implanta-
ção nos subgrupos A1, A2, e B1 de 17, 17 e 19% res-
pectivamente, as quais não apresentaram diferenças
estatísticas entre sí. Em contrapartida, no subgrupo
B2, a taxa de implantação foi significativamente supe-
rior, chegando a 27%. Quanto às taxas de gestação
clínica, não houve diferenças estatísticas entre os
quatro grupos (p = 0,429). Concluiu-se  que a seleção
de pré-embriões baseada na morfologia do pró-nucleado
associada a obtida após sua evolução até o terceiro
dia de cultivo promove um aumento das taxas de im-
plantação, devendo ser adotada como rotina nos cen-
tros de Reprodução Assistida.
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malignidade. Conclusão: a ultra-sonografia é um mé-
todo diagnóstico que pode ajudar na diferenciação de
tumores sólidos benignos e malignos. A presença de
contornos irregulares, ecos internos heterogêneos, li-
gamentos de Cooper espessados e aumento do diâme-
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tro ântero-posterior podem indicar maior probabilida-
de de malignidade nos nódulos sólidos da mama.
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