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ABREVIATURAS

AI - lóbulo do pavilhão auricular homolateral
A2 -

lóbulo do pavilhão auricular contralateral

ABR - audiometria do tronco encefálico
CM - ciclo menstrual
CNV - variação negativa contingente
Cz - vértex
dB NA - decibel nível de audição
DNA - ácido desoxi-ribonucleico
ECoG - eletrocorticografia
ECochG - eletrococleografia
EE - estímulo-específico
EEG - eletroencefalografia
ELP - potencial lfmbico endógeno
EP - estimulo-padrão
ERP - potencial elétrico cerebral relacionado a eventos
F - fase folicular
Fl - subfase folicular intermediária
FP - subfase folicular precoce
FPz - fronte
FT - subfase folicular tardia
KHz - quilohertz
KU - quilo-ohms
L - fase luteinica
LI - subfase lutefnica intermediária
LP - subfase lutefnica precoce
LT - subfase lutefnica tardia
MLR - respostas elétricas de latência média
ms - milissegundos
µV - milivolts

N2 -

potencial elétrico cerebral negativo que surge ao redor de 200 ms

NGF - fator de crescimento do nervo
PMS - síndrome pit-menstrual
P300 -

potencial elétrico cerebral positivo relacionado a eventos, que surge ao redor de
300 ms

Pz - occipício
REM - movimento rápido dos olhos
SNC - Sistema Nervoso Central
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INTRODUÇÃO
0 P300 é um potencial elétrico cerebral relacionado a eventos (Event
Related Potentials, ERP) gerado pelo reconhecimento de estímulos auditivos,
visuais ou sômato-sensitivos.
As atividades elétricas aferentes no sistema nervoso são geradas nas
células sensoriais, no nervo, no tronco encefálico e no cérebro.

Os potenciais gerados no órgão de Corti e no nervo coclear, a partir de
um estimulo sonoro, denominam-se eletrococleografia (ECochG), surgindo em
torno de 2 a 5 ms; o conjunto de ondas que surgem nos primeiros 12 ms,
geradas no nervo e nas vias auditivas do tronco encefálico, audiometria do
tronco encefálico (Auditory Brainstein Responses, ABR); e as que surgem em
torno de 50 ms, potenciais de média latência (Middle Latency Responses,
MLR). Segundo presumem KRAUS & McGEE (1990), estas ondas têm origem
na área auditiva primária do córtex cerebral. Os potenciais de latência tardia,
situados em torno de 90 a 250 ms, são ainda diretamente relacionados 4s
características físicas do estimulo apresentado ao órgão auditivo e são por isso
considerados potenciais exógenos, possivelmente originários das áreas auditivas
primária e secundária do córtex cerebral (RUTH & LAMBERT, 1991).

0 P300, assim denominado por surgir em torno de 300 ms, 6 um
potencial de longa latência não diretamente relacionado às características físicas
do estimulo, como freqüência e intensidade do som, porém 4 atenção e ao
reconhecimento do estimulo, sendo considerado um potencial endógeno. Para
que haja a formação desses potenciais, o indivíduo deve processar algum

2
estimulo não esperado, ao nível cognitivo, que pode ser visto como uma
manifestação eletrofisiológica da estratégia utilizada pelo Sistema Nervoso
Central (SNC), numa tarefa que exija atenção (RUTH & LAMBERT, 1991),
sendo conhecido como potencial cognitivo (DESMEDT & DEBACKER, 1979).
O estimulo não precisa ser necessariamente auditivo, pode ser também visual
(SUTTON, BRAREN, ZUBIN, 1965) ou sComato-sensitivo (BARRET,
NESHIGE, SHIBASAKI, 1987). Porém é o estimulo auditivo o mais freqüentemente utilizado.

A maneira de se obter o P300 consiste em apresentar um estimulo padrão
(EP) em intervalos constantes, e um estimulo especifico (EE) de freqüência
diversa do EP, mais raro e com ritmo de apresentação inconstante. 0 indivíduo
deve estar atento ao BE, selecionando, discernindo e decidindo o estimulo a ser
escolhido; para tanto é necessário reconhecê-lo, para que haja formação desse
potencial.

Em virtude desses potenciais serem dependentes da identificação do EE,
a dificuldade do seu reconhecimento altera as características do potencial,
diminuindo a sua amplitude, ou mesmo impedindo que haja a geração desse
potencial. Essa dificuldade pode ser induzida, como por exemplo, apresentando
um BE de características físicas semelhantes às do EP (DESMEDT & DEBACKER, 1979; POUCH, 1986), introduzindo um fator de dispersão da atenção
(GOODIN e col., 1978), ou em situações clinicas em que a capacidade
cognitiva esteja diminuída (POUCH e col., 1986).
A área mais descrita como sendo a geradora do P300 é a regido basal do
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temporal envolvendo a amígdala, o giro hipocampal e parte do hipocampo
(HALGREN e col., 1980; STAPELTON & HALGREN, 1987; McCARTHY
e col., 1989).

Por ser um potencial de grande amplitude, em torno de 5 a 15 p.v
(POUCH, HOWARD, STARR, 1985), de fácil aplicação, tem sido utilizado
em diversas situações clinicas. Há estudos demonstrando a variação da latência
de acordo com a idade (BROWN, MARSH, LaRUE, 1983; BARAJAS, 1991),
em quadros que comprometem o SNC, como na doença de Alzheimer
(DONCHIN & COLES, 1988; POLICH, LADISH, BLOOM, 1990), na
encefalopatia hepática (DAVIES e col., 1990), na exposição a solventes
orgânicos (MORROW, STEINHAUER, HODGSON, 1992), nas doenças
renais crônicas (COHEN e col., 1983), na epilepsia (FUKAI e col., 1990), em
parkinsonianos (HAUTE COUER e col., 1991), em diabéticos (POZZESSERE
e col., 1991) e em esquizofrênicos (PFEFFERBAUM e col., 1984).

Apesar do grande número de estudos sobre o P3® em doenças, não há
muitos trabalhos sobre a sua normatização, geralmente relacionada com a
idade. Quanto ao sexo, os estudos de normatização existentes não mostram
diferenças entre homens e mulheres (POLICH, 1986).

Em nosso meio não há dados sobre o P3®, de modo que iniciamos o
nosso estudo pela sua normatização em mulheres jovens. Procuramos relacionar
a ação hormonal durante o ciclo menstrual e o P3®, pois sendo esse potencial
dependente de funções mentais complexas e havendo estudos demonstrando
variações no comportamento feminino durante o ciclo (WARREN & BROOKS-

GUNN, 1989; CHISHOLM e col., 1990; HAUENSTEIN, 1991), e também
no eletroencefalograma (PARRY e col., 1989), eventualmente esse potencial
de longa latência poderia sofrer alterações de acordo com a variação cíclica dos
hormônios sexuais.

Pelo exposto, o presente estudo tem por objetivo normatizar o P3® em
mulheres jovens normais, estudando-o de acordo com as fases do ciclo
menstrual.
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2. REVISÃO DA LITERATURA
A atividade elétrica encefálica foi descrita pela primeira vez por Caton,
em 1875, em um trabalho realizado em coelhos (DAVIS, 1976).
FORBES, MILLER, O'CONNOR (1927) registraram impulsos nervosos
em gatos descerebrados, aos estímulos sonoros com cliques repetidos.
BERGER (1929) demonstrou a existência de atividade elétrica
encefálica no homem.
DAVIS (1938), revendo os estudos iniciais de Berger, publica o
trabalho The Electroencephalogram, dando inicio a era da eletroeneefalografia
(EEG).
DAVIS (1939), estudando a EEG de pessoas em vigília com estimulo
sonoro, percebeu em algumas ocasiões, nítida resposta a esses estímulos, sendo
o primeiro registro de atividade elétrica encefálica no couro cabeludo.
WALTER e col. (1964) relataram a ocorrência de potenciais cerebrais
com polaridade negativa, apresentando estimulo de alerta

e estimulo

imperativo, denominando-a de Variação Negativa Contingente (Contingent
Negative Variation, CNV).
SUTTON, BRAREN, ZUBIN (1965) descreveram uma onda de grande
amplitude com deflexão positiva, em torno de 300 ms, aos estímulos sonoros
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e visuais com

de incerteza.
denominaram P3 OU P3® os

potenciais evocados com onda positiva que surgem no vértex em torno de 300
ms.

GOODIN e col. (1978), estudando urna população de 47 indivíduos com
idade entre seis e 76 anos, concluiram que o P3® varia de acordo com a idade,
e que esse fator deve ser considerado no estudo dos ERP.
STUSS & PICTON (1978) afirmaram que o P3® havia se tornado urna
técnica importante no estudo da base neurofisiológica do comportamento
humano.
DESMEDT & DEBACKER (1979) referiram que os ERP são
extraordinariamente modificados por certas atividades cognitivas, fazendo
distinção entre a CNV e o P300.

HALGREN e col. (1980) afirmaram que os potenciais de longa latência
são dependentes de um contexto cognitivo no qual ocorre o estimulo, porém
são independentes de características sensoriais, sendo gerados no hipocampo
e na amígdala, denominando-os potencial limbic° endógeno (ELP).

SPEROFF, GLASS, KASE (1980) dividiram o ciclo menstrual em tits
fases: a folicular, a de ovulação e a luteínica, sendo a fase folicular preponderantemente estrogênica e a fase luteínica, progesterónica.

BANCROFT e col.

estudaram o estado de humor, a sexualidade

e os níveis hormonais durante o ciclo menstrual, afirmando que o papel dos
hormônios no comportamento sexual de mulheres adultas ainda não está
definido.

SANDERS e col. (1983) observaram que diferenças marcantes entre
mulheres na alteração cíclica do humor podem ocorrer na ausência de uma
diferença significante nos níveis dos hormônios ovarianos.

FLECK & POUCH (1988) fizeram estudo do P300 em mulheres,
relacionando-o com o ciclo menstrual e com os hormônios anticoncepcionais.

BROOKS-GUNN & WARREN (1989) investigaram alterações internas
e externas na puberdade, e fatores sexuais e biológicos na afetividade negativa
de adolescentes do sexo feminino.

WARREN & BROOKS-GUNN (1989) analisaram a relação entre
comportamento, estado de humor, modificações físicas na puberdade, níveis de
hormônios e aspectos psicológicos e verificaram que há significativa alteração
no comportamento durante o período de aumento rápido nos níveis de
hormônio, concluindo que as alterações hormonais podem ser mais importantes
do que as alterações físicas, como determinantes do estado de humor e do
padrão de comportamento nos adolescentes.

HAMMARBACK, DAMBER, BACKSTROM (1989), realizando estudo
quantitativo dos sintomas de síndrome pré-menstrual (PMS), observaram que
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estes sintomas eram mais intensos nos ciclos com alta concentração de estradiol
e progesterona na fase lutefnica, em contradição com a hipótese de que a
deficiência de progesterona é que levaria à PMS.

PARRY e col. (1989) analisaram o EEG durante o sono, nas subfases
folicular precoce (FP), folicular tardia (FT), lutefnica precoce (LP) e lutefnica
tardia (LT), em pacientes com PMS, e observaram aumento da fase II do sono
e diminuição do movimento rápido dos olhos (REM), em relação àqueles do
grupo controle.
CHISHOLM e col. (1990) relataram que a maioria das mulheres está
ciente das alterações no estado de humor e no comportamento relacionado com
o ciclo menstrual, considerando-as normais. Referiram, porém, que muitas
vezes as alterações psicológicas são mais acentuadas quando comparadas com
o normal, e que as depressões e ansiedades aumentadas durante a fase prémenstrual estão entre as alterações psicológicas relatadas com maior freqüência.
KOCH (1990), estudando por meio de técnicas imunohistoquftnicas
neur6nios contendo receptores de estr6geno, do hipotálamo e dos núcleos
amigdalóides em ratas ooforectomizadas, notou que esses neuremios aumentam
sua densidade quando os animais são submetidos ao tratamento com estrógeno,
o mesmo não ocorrendo no grupo controle não tratado.

SEGARRA & McEWEN (1991), observando neurônios hipotalâmicos
ventro-mediais em ratas jovens ooforectomizadas, verificaram um aumento
significativo na densidade dos dendritos e dos corpos celulares, quando tratadas
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com estradiol, o

não foi detectado em ratas não tratadas.

HAUENSTEIN (1991) salientou que a doença depressiva nas mulheres
é duas vezes freqüente que nos homens e fez uma análise dos fatores
neuroendócrinos e sociais que contribuem para essa maior prevalência de
desordem afetiva, em pessoas do sexo feminino.

HONJO e col. (1992), transplantando a porção basal do cérebro do feto
de ratas para a câmara anterior do olho em ratas ooforectomizadas, observou
crescimento dos ax6nios e dendritos desses neurônios transplantados quando as
ratas eram tratadas com estradiol, enquanto que nas não tratadas não ocorria
o mesmo fenômeno, sugerindo que o estrógeno era o fator de crescimento dos
neurônios.

STERNER & MEISEL (1992), estudando a ação do estradiol implantado em diversas regiões do cérebro de hamsters, verificaram que as regiões
ventromedial do hipotálamo e medial da amígdala são importantes sítios
neuronais para ação desse hormônio sobre o comportamento sexual e atitudes
agressivas do animal.

GIBBS & PFAFF (1992) afirmaram que o tratamento com estr6geno
estimula a reorganização sindptica e o crescimento neuronal de várias regiões
do cérebro. Estudando o fator de crescimento do nervo (NGF), um fator
neurotr6pico que influencia a função dos neurônios colinérgicos na região do
hipocampo em ratas, observaram que esses neurônios contêm um receptor de
estrégeno, de tipo intracelular, que interage diretamente com o DNA,
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influenciando genes específicos.
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3. MÉTODO
3.1 - POPULAÇÃO
Fizeram parte do presente estudo 53 mulheres que se apresentaram
como voluntárias, com idade entre 18 e 23 anos (média de 21 anos e sete
meses), sem problemas clínicos gerais, nem problemas auditivos, vestibulares
ou neurológicos. Todas tinham nível de instrução média ou superior, alunas de
graduação da Escola Paulista de Medicina ou funcionárias do Hospital 9 de
Julho, sendo-lhes explicado o procedimento e os objetivos do exame.
Todas responderam um questionário sobre: a data de nascimento, uso
de drogas (inclusive medicamentos anticoncepcionais), álcool, cigarro; ciclo
menstrual, data do inicio da última menstruação e duração do ciclo, sendo
excluídas do estudo aquelas que faziam uso de cigarro, álcool, hormônios,
anticoncepcionais ou quaisquer outras drogas, e as que apresentavam
irregularidades do ciclo menstrual. Foi considerado como intervalo regular o
ciclo de 28 a 30 dias.
Precedendo a realização do P300, foram realizadas a otoscopia e a
audiometria tonal liminar.

3.2 - EXAME

0 exame foi realizado no Hospital 9 de Julho, no período da manhã,
com equipamento Compact Auditory System, da Nicolet Corporation, em
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ambiente silencioso e com temperatura ambiente em torno de 22°C.
Após acomodarmos a voluntária em uma poltrona reclindvel, foi
realizada a limpeza da pele com pasta abrasiva e foram fixados eletródios nas
seguintes posições: fronte (Fpz), vértex (Cz), occipício (Pz), todos na linha
média, e nos lóbulos das orelhas homolateral (Al) e contralateral (A2) ao
estimulo (Figura 1). Foi usada uma pasta eletrolitica entre a pele e o eletródio
para melhor condutividade da corrente elétrica. Os eletródios foram ligados ao
pré-amplificador e verificada a impedância de cada um, que necessita ser
inferior a 5 KO em cada lado e inferior a 3 KO entre os lados, com a
manutenção desses valores durante todo o exame.

FIGURA 1 - Posição dos eletródios na
cabeça e sua respectiva conexão ao préamplificador.
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Colocados os fones, foram utilizados dois tipos de estímulos, ambos
apresentados na mesma orelha: um EP na freqüência de 750 Hz, com ritmo de
apresentação em intervalos regulares a cada 700 ms; um EE, na freqüência de
2 KHz, mais raro, intercalado aleatoriamente com os EP. Ambos os estímulos
eram de tom puro, com intensidade de 80 dB NA. Foram apresentados em
cada exame, 300 estímulos, sendo 80% de EP e 20% de EE.
Antes de se iniciar o exame, os estímulos eram apresentados às
voluntárias, que foram instruídas a prestar atenção apenas ao EE. Durante o
exame anunciavam em voz alta os EE apresentados, o que deveria coincidir
com a quantidade desses estímulos registrados pelo equipamento.
Todos os exames foram realizados duas vezes para se certificar quanto
às ondas formadas, em ambos os lados, perfazendo um total de 106 exames
para estudo.
Foram mensuradas a amplitude e a latência do P300, registrados os dados
na memória do computador e impressos para análise posterior.
A onda considerada para estudo foi a situada após N2 (Figura 2). A
amplitude foi mensurada entre o N2 e o P3, e a latência no pico do P3.
Quando havia dois picos no P300, era considerado o maior, ou aquele que mais
se superpunha na repetição do exame (Figura 3).
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Ir2

.normal. A esquerda, potencial exógeno relacionado ao
FIGURA 2 - P3
estimulo-padrão (EP); A direita, potenciais exógenos até N2, e a seguir o
potencial endógeno (P300), relacionado ao estimulo-especifico (EE).

FIGURA 3 - P300 (à direita), com duplo pico.

3.3 DIVISÃO DO CICLO MENSTRUAL
Para se poder analisar os resultados durante o ciclo menstrual, este foi
dividido nas fases folicular e luteinica, e cada uma destas fases dividida em três
subfases, conforme o fizeram SANDERS e col. (1983).

- Subfase folicular precoce ou fase menstrual (FP): do inicio da
menstruação atá o 5° dia, caracterizada por baixo nível de estradiol e de
progesterona;
- Subfase folicular intermediária (Fl): do 6° ao 10° dia caracterizada
pela curva ascendente de estradiol e baixo nível de progesterona;
- Subfase folicular tardia (FT): do 11 0 ao 14° dia, caracterizada pelo
primeiro pico no nível de estradiol, seguido do pico de hormônio luteinizante.
No final dessa fase ocorre a ovulação e a progesterona começa a se elevar;

- Subfase latea precoce (LP): do 15° ao 18° dia, onde ocorre a queda
do nível de estradiol e aumenta o de progesterona;

- Subfase 111tea intermediária (LI): do 19° ao 23° dia, onde ocorre o
pico do nível de progesterona e o segundo pico do nível de estradiol;

- Subfase lútea tardia ou fase pré-menstrual (LT): do 24° ao 28°/30°
dia, onde caem os níveis de estradiol e de progesterona.
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3.4 - ANALISE ESTATÍSTICA

0 P300 obtido nesses 106 exames foi agrupado de acordo com a
subfase do ciclo menstrual em que as voluntárias se encontravam, e estudadas
a sua latência e a sua amplitude.
Foi inicialmente obtida a média e desvio-padrão da latacia e da
amplitude desses 106 exames. Em seguida foi realizada a analise comparativa
da fase folicular em relação a fase luteinica pelo teste de Mann-Whitney.
Para o estudo comparativo das diversas subfases, foi usado o teste de
Kruskal-Wallis. Verificada a diferença, foi utilizado o teste de Mann-Whitney
para avaliar a significância das diferenças entre os grupos, sendo para todos
esses cálculos estabelecido o nível de confiança 0,05.
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4. RESULTADOS
Os tempos de latência nos 106 exames variaram entre 265 ms e 390 ms,
e os valores da amplitude entre 0,50 ptV e 23,43 µV. Todos os valores
referentes aos tempos de latência e às amplitudes constam nos anexos I e II.
Inicialmente procuramos estabelecer quantos registros apresentavam o
P300 COM

um único pico e quantos apresentavam dois picos (Tabela I).

A seguir estabelecemos as médias e os desvios-padrão dos valores da
latência e da amplitude dos potenciais obtidos (Tabela II).
Das 53 voluntárias, 30 encontravam-se na fase folicular (F) e 23 na fase
lutefnica (L) do ciclo menstrual (CM). Para se poder estabelecer estudo
comparativo entre os grupos F e L, foi feito o cálculo da média e do desviopadrão dos valores da latência e da amplitude nos dois grupos (Tabela III).

Para comparação das fases F e L, foi utilizado o Teste de MannWhitney, tanto para latência como para amplitude (Tabela IV).
O número de exames realizados em cada uma das seis subfases do ciclo
menstrual nos 106 exames é mostrado na Tabela V.

Para cada uma das seis subfases, foram calculados a média e o desviopadrão dos valores da latência e da amplitude (Tabelas VI e VII) e para fazer
o estudo comparativo nessas seis subfases foi utilizado o Teste de Kruskal-
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Wallis, tanto para latência como para amplitude (Tabela VIII).
Uma vez estabelecida a comparação e, tendo o teste de Kruskal-Wallis
evidenciado diferença entre as subfases do CM no que concerne à latência,
procuramos estabelecer a diferença entre as fases nos diversos grupos. Para
isso, foi utilizado o Teste de Mann-Whitney, com nível de significância em
0,05 (Tabela IX).

A figura 4 mostra o gráfico comparativo dos valores da latência do P300
nas diferentes subfases da menstruação (Figura 4).
Os valores da latência das seis subfases foram agrupados, a seguir,
entre os que se encontravam acima da média (Fl, FT e LI) e os que estavam
abaixo (FP, LP e LT), estabelecendo a média e desvio-padrão para cada um
desses grupos (Tabela X).
A seguir, esses valores foram submetidos ã análise pelo teste de MannWhitney, com nível de significancia de 0,05 (Tabela XI).
Os níveis de estradiol e de progesterona durante o ciclo menstrual estão
representados nas Figuras 5 e 6.
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I106 EXAMES.

DE

DO

P300

EM RELAÇÃO AO PICO, EM

NÚMERO

PORCENTAGEM
(%)

1 PICO

94

88,64

2 PICOS

12

11,36

TABELA II - MEDIA DAS LATENCIAS E AMPLITUDES E RESPECTIVOS DESVIOS-PADRÃO (n =106).

MEDIA
DESVIO-PADRÃO

LATENCIA
(ms)

AMPLITUDE
(µv)

327,00

7,85

24,12

4,43
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III - MÉDIA DA LATÉNCIA E DA AMPLITUDE COM RESPECTIVOS DESVIOS-PADRÃO NAS FASES F e L.
AMPLITUDE
F
L

LATÉNCIA
L
F
MÉDIA
DESVIO-PADRÃO

332,00
23,18

322,00
24,30

7,84
4,30

8,32
4,44

TABELA IV - ESTUDO COMPARATIVO DAS FASES F e L PELO TESTE
DE MANN-WHITNEY PARA A LATÉNCIA E PARA A AMPLITUDE.

LATÉNCIA
AMPLITUDE

VALOR DO
TESTE

MN/EL DE
SIGNIFICANCIA

RESULTADO

0,04013
0,75230

0,05
0,05

DIFERENTE
IGUAL
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V - NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS EM CADA SUBFASE
DO CICLO MENSTRUAL.

FASE

LUTEINICA

FOLICULAR

SUBFASE

FP

Fl

FT

LP

LI

LT

n

24

18

18

18

16

12

TOTAL

106

TABELA VI - MÉDIAS E DESVIOS-PADRÃO DOS VALORES DA
LATÉNCIA DAS SUBFASES FP, Fl, FT, LP, LI E LT (n=106).

LATÉNCIA
(ms)

FP

Fl

FT

LP

LI

LT

MEDIA

318,00

343,00

339,00

313,00

332,00

320,00

18,70

21,73

21,96

15,23

26,43

28,98

DESVIOPADRÃO
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VII - MÉDIAS E DESVIOS-PADRÃO DOS VALORES DA
AMPLITUDE DAS SUBFASES FP, Fl, FT, LP, LI E LT (n=106).

AMPLITUDE
(i.tv)

FP

Fl

FT

LP

LI

LT

MÉDIA

7,13

9,60

6,80

7,55

8,27

8,15

3,78

5,44

3,68

5,01

4,69

3,63

DESVIOPADRÃO

TABELA VIII- TESTE DE COMPARAÇÃO ENTRE AS SUBFASES FP, Fl,
FT, LP, LI E LT, PARA LATÉNCIAS E AMPLITUDES, PELO TESTE DE
KRUSKAL-WALLIS (p= 0,05).

PARÂMETROS

VALOR DO TESTE

RESULTADO

LATÉNCIA

0,000185

DIFERENTE

AMPLITUDE

0,5767

IGUAL
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DA LATÊNCIA 1 X 1 DAS SUBFASES FP, FI,
IX FT, LP, LI E LT PELO TESTE DE MANN-WHITNEY (p =0,05).

COMPARAÇÃO
FP X Fl
FP X FT
FP X LP
FP X LI
FP X LT
FI X FT
FI X LP
Fl X LI
Fl X LT
FT X LP
FT X LI
FT X LT
LP X LI
LP X LT
LI X LT

VALOR DO TESTE
0,000458
0,002856
0,3073
0,0694
0,5012
0,4659
0,000109
0,2000
0,05868
0,000552
0,5223
0,1497
0,0224
0,3292
0,5300

RESULTADO
DIFERENTE
DIFERENTE
IGUAL
IGUAL
IGUAL
IGUAL
DIFERENTE
IGUAL
IGUAL
DIFERENTE
IGUAL
IGUAL
DIFERENTE
IGUAL
IGUAL

24
X - MÊDIAS E DESVIOS-PADRÃO DOS VALORES DA LATÉNCIA SITUADOS ACIMA (n=52) E ABAIXO (n=54) DA LATÉNCIA
MÉDIA GERAL.

ACIMA

ABAIXO

MEDIA

338,00

317,00

DESVIO-PADRÃO

23,34

20,22

TABELA XI - TESTE DE MANN-WHITNEY PARA ESTUDO DOS
VALORES DE LATÉNCIA SITUADOS ACIMA E ABAIXO DA MÉDIA
GERAL DAS LATÉNCIAS.

COMPARAÇÃO

VALOR DO TESTE

RESULTADO

ACIMA X ABAIXO

0,0000064

DIFERENTE
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Valores da Latencia do P300
350-Z
300-z
250-Z1
200-z
150-7
100-Z

Aglow
aX
a•
a
at
at
at
LT
LI
LP
FT
Fl
FP
Subfases do Ciclo Menstrual
Latencias em ms

FIGURA 4 - Variação das latências do P300 em função das diferentes subfases
do ciclo menstrual.
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S. DISCUSSÃO
Quando se obtem o

P300

pela via acústica, a aferência é realizada pelo

orgdo auditivo, pelo nervo coclear e pelas vias auditivas do SNC. Devem-se,
portanto, analisar as condições do órgão periférico, antes de se realizar o
exame. Nos trabalhos consultados sobre o

P300,

não há referência nem â

otoscopia, nem â audiometria tonal, o que pode interferir no resultado dos
exames.

Quanto ao sexo, geralmente não são feitos estudos em separado;
encontramos um estudo que fez essa distinção (POUCH, 1986), e os resultados
não evidenciaram diferença, nem na amplitude nem na latência.

5.1 - ANALISE GLOBAL DO P300

Este estudo foi realizado em um grupo de jovens do sexo feminino,
apresentando escolaridade semelhante. Foram tomados cuidados para que a
população estudada fosse homogênea, a fim de se obterem resultados que
pudessem servir de parâmetro a estudos subseqüentes.

5.1.1 Da Forma de Onda

A onda gerada no

P300

apresenta uma deflexão positiva, facilmente

identificável pela grande amplitude situada em torno de 300 ms (Figura 2). Em
106 exames que compuseram o nosso estudo, encontramos deflexão com um
único pico em 94 casos e com dois picos em 12 (Tabela 1).

(

29
POUCH (1986) encontrou duas deflexões e acreditou que o

P300

é

constituído por um potencial de dois picos, de origem diversa, e que ambos
devem ser medidos quanto à latência e à amplitude. A maioria dos outros
autores não faz referência a esses dois picos.

No nosso estudo, estabelecemos que a mensuragdo seria feita no pico,
e quando houvesse dois picos, seria realizada no maior deles ou no mais
consistente (Figura 3).

5.1.2 Da Latência

Os tempos de latência obtidos mostraram resultados bastante homogêneos (Tabela 2). Outros autores encontraram resultados semelhantes, no estudo
da normalização. POUCH, HOWARD, STARR (1985), estudando um grupo
de 104 indivíduos entre cinco e 86 anos de idade, em ambos os sexos,
obtiveram a média de 319 ± 24,7 ms, na faixa de 20 a 29 anos de idade.
Outro estudo realizado por POUCH (1986), analisando P300 especificamente
num grupo de estudantes com idade média de 20 anos e quatro meses, obteve
média de latência de 319,94 + 24,69 ms.

Alguns trabalhos mostram que em indivíduos normais, o tempo de
latência do P30o não é igual para todas as idades. GOODIN e col. (1978),
realizando estudo em 47 indivíduos normais (25 homens e 22 mulheres), com
idade entre sete e 76 anos, verificaram que o tempo de latência apresentava
comportamento distinto, antes e após os 15 anos. Era maior, em torno de 400
ms em crianças, diminuindo rapidamente, até 290 ms aos 15 anos de idade. A
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partir dai, aumentava lentamente, cerca de 1,8 ms ao ano. Desse modo,
procuramos trabalhar com uma população onde a faixa etária fosse bastante
homogênea.

Os potenciais elétricos gerados desde o 6rgdo de Corti até o P2 (situado
em torno de 200 ms) surgem diretamente relacionados ao estimulo sonoro,
dependendo das características físicas do estimulo (exógenos). Os potenciais
que surgem entre 50 e 200 ms (potenciais tardios) possivelmente são gerados
nas áreas auditivas primária e secundária do córtex cerebral, situados nos giros
temporais transversos.

As latências que surgem a seguir, denominadas ERP, são potenciais de
longa latencia, constituídas pelo CNV e pelo Potencial Cognitivo (P300).
Segundo DESMEDT & DEBECKER (1979) o CNV seria um potencial
relacionado a evento pré-estimulo, tal como preparação ou expectativa, com
deflexão negativa, ao passo que o P300 estaria associado 4 atividade cognitiva
pós-estímulo, com deflexão positiva. Nesses processos, outras Areas do cérebro
devem estar envolvidas, ativando outras funções mentais, integrando o estimulo
que aporta às áreas auditivas com atividades como de alerta, seleção e
identificação do som.

Quanto à localização da di-ea geradora do P300, os trabalhos indicam que
diversas estruturas poderiam gerá-lo. Estudos realizados por meio de
eletrocorticografia (ECoG) e eletródios implantados no cérebro indicam a
amígdala, o hipocampo e o giro hipocampal na regido medial do lobo temporal
como responsáveis pela formação de respostas semelhantes às do

P300
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(HALGREN e col., 1980; STAPELTON & HALGREN, 1987;
e col., 1989); outros concluem que o tálamo e o cortex pré-frontal são a área
de formação do

P300

(DESMEDT & DEBACKER, 1979; YINGLING &

HOSOBUCHI, 1984). RUGG e col. (1991), encontraram P300 normal em um
paciente com extensa lesão, invadindo todo o lobo temporal medial esquerdo
devida a um glioma, e afirmaram que este achado não era compatível com os
estudos que indicavam essa região como fonte geradora do

P300.

ROGERS e

col. (1991), por meio de magnetoencefalografia e estudo de imagem por
ressonância magnética, afirmaram que o

P300

é gerado nas proximidades do

cortex auditivo e na parte lateral do tálamo.

Desse modo, a geração do

P300,

sendo um fenômeno complexo, que

exige múltiplas funções mentais, deve envolver diversas Areas do cérebro,
porém com circuito bem padronizado, pois os potenciais cognitivos apresentam
latências com poucas variações.

5.1.3 Da Amplitude

0 valor médio na nossa casuística foi de 7,85 ± 4,43 iv (Tabela II),
evidenciando uma variabilidade maior, em relação aos valores da latência. Em
estudo semelhante, POUCH (1986) encontrou os valores da amplitude 9,71 +
4,21 µv.

Inúmeros trabalhos têm procurado relacionar a amplitude do

P3co

a

fenômenos como atenção, orientação, capacidade de decisão, redução do grau
de incerteza, motivação, relevância da tarefa, equivoco etc. (SUTTON,

If
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TUETING,

1967;

e col., 1976; POUCH, 1987).

(1986) procurou agrupar esses diversos fatores que
afetam a formação do P300 em três dimensões: probabilidade subjetiva,
significado do estimulo e transmissão da informação. A probabilidade subjetiva
estaria diretamente relacionada ao número de estimulo provável, e â seqüência
do estimulo; o significado do estimulo seria dado pela complexidade da tarefa,
pela complexidade do estimulo e pelo valor do estimulo; e a transmissão de
informação seria dada pela proporção do estimulo recebido, em relação â
totalidade de informação originalmente contida no estimulo, e estaria em
relação inversa â desatenção e ao equivoco.

No resultado desta pesquisa, o EE foi facilmente reconhecido em
relação ao EP, pois as freqüências do som eram bem diferentes (750 e 2000
Hz), portanto a tarefa foi simples. 0 nível de atenção deveria manter-se
elevado durante todo o transcorrer do exame, pois o EE era apresentado numa
seqüência aleatória. Essas duas características - freqüências diferentes e
seqüência aleatória - permitiram a formação de onda com grande amplitude.

Para que a transmissão de informação não sofresse maiores variações
de uma voluntária para outra, tivemos a preocupação de recrutar um grupo
com escolaridade semelhante, dar-lhe orientações de maneira uniforme, e
realizar o exame no mesmo período do dia.

Mesmo com esses cuidados, a amplitude apresentou grande variabilidade, em concordância com outros estudos (POUCH, HOWARD, STARR,
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POUCH,

Segundo POUCH

haveria uma relação entre latencia e

amplitude, isto 6, quanto maior a amplitude, menor a latencia e vice-versa, o
que não foi constatado neste estudo (Tabelas VI e VII).
Até o presente momento, a utilização efetiva da amplitude em pacientes
com disfunções neurológicas ou psiquiátricas não tem ocorrido, possivelmente
por existirem outras variáveis influenciando na dimensão da amplitude. Dessa
forma, há necessidade de se conhecer outros fenômenos, que possam interferir
na geração do P300, permitindo sua padronização e melhor aplicação clinica.
5.2 Pm E CICLO MENSTRUAL
A importância do CM no bem-estar das mulheres é um tema controverso, sendo extenso o seu enfoque na literatura (BANCROFT e col., 1983;
WARREN & BROOKS-GUNN, 1989; PARRY e col., 1989). A correlação
entre as variações hormonais do CM e os aspectos psicológicos como
depressão, angústia, agressividade, irritabilidade, fadiga, labilidade de humor
e sociabilidade são também discutidas (HAMMARBACK, DAMBER,
BACKSTROM, 1989; BROOKS-GUNN & WARREN, 1989), bem como se
determinadas manifestações são processos anormais ou variações do padrão
normal (SANDERS e col., 1983; HAUENSTEIN, 1991).

A formação do Pm, que implica em atividades cerebrais diversas,
envolvendo estados psicológicos, poderia ser influenciada pela variação

hormonal durante o CM. Na literatura, encontramos apenas uma breve
comunicação relacionando

5.2.1

P300

P300 COM CM

(FLECK & POLICH, 1988).

C

e Fases do CM

Sobre este aspecto procuramos verificar se havia diferença na latência
e na amplitude do

P300,

nas fases folicular e luteinica (Tabelas III e IV). Não

houve diferença quanto ã amplitude, porém constatou-se diferença quanto ã
latência. A fase folicular é preponderantemente estrogênica e a segunda fase
progesterônica, porém o estrOgeno também apresenta alta concentração em
determinados períodos da segunda fase (Figuras 5 e 6). Seria, portanto, a fase
(folicular ou luteinica), ou o nível de determinado hormônio (estrOgeno ou
progesterona) o fator determinante na variação da latência do

P300?

Para

esclarecer essa questão, estabelecemos os grupos constituídos por seis subfases
do ciclo menstrual (Tabela V). A seguir calculamos a média com desvio-padrão
em cada uma das seis subfases, para a latência (Tabela VI) e para a amplitude
(Tabela VII). A Tabela VIII mostra que há diferença entre os grupos quanto
ã latência, o que não ocorre com a amplitude.
Constatada a diferença nos seis subgrupos quanto ã latência, foi
analisado o comportamento de cada subgrupo em relação aos demais (Tabela
IX).

Observando a Figura 4, verificamos que os valores da FP, LP e LT
estavam abaixo da média geral, enquanto que os valores das Fl, FT e LI
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estavam acima da média. lid, portanto, valores acima da média tanto da fase
folicular como da fase lutefnica, o mesmo ocorrendo com valores abaixo da
média.

Esse fato demonstra que não é a fase folicular nem a lutefnica que
influem nos tempos de latência.

5.2.2 Tempos de Latência do

P300

e Hormônios Sexuais

Tanto a fase folicular como a lutefnica apresentam grandes variações
dos hormônios sexuais. Observando a Figura 6, verificamos que a progesterona
mantém níveis baixos durante toda a primeira fase, elevando-se acentuadamente
nas LP e LI, diminuindo a seguir na LT.

Uma das variações mais descritas no comportamento das mulheres
durante o CM refere-se 4 fase pré-menstrual (HAMMARBACK, DAMBER,
BACKSTROM, 1989; PARRY e col., 1989; CHISHOLM e col., 1990), que
ocorre na LT. A Tabela IX mostra que não há diferença dessa subfase em
relação às demais, indicando não haver correlação entre as manifestações prémenstruais e o

P300.

Comparando a Figura 4 com a Figura 6, verificamos que não há
correlação entre os tempos de latência e os níveis de progesterona: tanto
encontramos tempos de latência longos (FI e FT) como curtos (FP e LT), com
níveis baixos desse hormônio, ou com níveis altos (LP: latência curta; LI:
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latência longa).

NIL •

C

Ao fazer a análise da curva de estrogen°, verificamos que há uma
estreita correlação entre os níveis desse hormônio e os tempos de latência
(Figuras 4 e 5): nas fases em que o nível de estr6geno está elevado (Fl, FT e
LI) os tempos de latência estão situados acima da média, ao passo que quando
o estr6geno está baixo (FP, LP e LT) os tempos de latência são curtos.
Esses fatos demonstram que as diferenças encontradas no tempo de
latência do

P300

não estão relacionadas às fases (folicular ou luteinica), nem

fase pré-menstrual (LT), nem aos níveis de progesterona, porém estão
diretamente relacionadas aos níveis de estrógeno no sangue circulante.

5.3 AÇÃO DO ESTRoGENO SOBRE 0 SISTEMA NERVOSO CENTRAL

Uma vez evidenciada a influência do estrogeno sobre o P3®, procuramos verificar se havia algum estudo da ação desse hormônio sobre o SNC.
Verificamos em trabalhos experimentais recentes, que o estr6geno apresenta
intensa ação sobre o SNC, em áreas descritas como geradoras de P3® (KOCH,
1990; SEGARRA & McEWEN, 1991; HONJO e col., 1992, STERNER &
MEISEL, 1992; GIBBS & PFAFF, 1992).

De que forma o estrogen° retarda a formação do

P300,

ainda é um

capitulo em aberto. Porém as importantes descobertas que estão sendo

realizadas quanto à ação desse hormônio sobre os neur6nios convergem para
os dados do nosso estudo, isto 6, o P3® é influenciado pela ação do estrógeno.

5.4 NORMATIZAÇÃO DO

P300

As Tabelas III, IV, VII e VIII mostram que para a amplitude deve ser
considerado um único valor, porém, em relação à latência, as tabelas VI, IX,
X e XI e a Figura 4 indicam a existência de dois valores a serem considerados,
quando da realização do P3® em mulheres jovens: um maior, quando se
encontram nas subfases Fl, FT e LI; e outro menor, nas subfases FP, LP e
LT.
*

*

*

As pesquisas realizadas até agora sobre os ERP evidenciam que o

P300

constitui-se num importante elemento para caracterizar diversos quadros que
afetam o SNC como nas doenças degenerativas, metabólicas, tóxicas, e nos
quadros psiquiátricos.

Os resultados do nosso estudo em mulheres jovens normais evidenciam
as variações no P3® durante o ciclo menstrual, relacionando-as ao nível de
estrágeno circulante. Sendo este hormônio de intensa ação sobre o SNC, esse
exame pode vir a ser um elemento importante no estudo dos distúrbios que
atingem uma grande parcela da população feminina em decorrência das
oscilações dos hormônios sexuais.

M„.

38

6. CONCLUSÕES
0 presente estudo em mulheres jovens normais permitiu concluir que:
1. As amplitudes do P300 variaram entre 0,50 e 23,43 µV, com média
de 7,85 itV e desvio-padrão de 4,43. As variações da amplitude do P300 não
mantiveram rein-do com as diferentes fases do ciclo menstrual.
2. As latências do P300 oscilaram entre 265 a 390 ms. Elas variaram de
acordo com determinados períodos do ciclo menstrual, sendo que essa variação
não esteve relacionada à fase folicular ou ã luteinica. Esteve, contudo,
relacionada ã concentração estrogênica.
3. Na análise do tempo de latência, dois padrões de referência devem
ser considerados: um quando o exame é realizado nas subfases folicular
precoce, luteinica precoce e luteinica tardia; e outro quando o exame é
realizado nas subfases folicular intermediária, folicular tardia e luteinica
intermediária. 0 valor médio para o primeiro padrão foi de 317 ms, com
desvio-padrão de 20,22; para o segundo foi de 338 ms, com desvio-padrão de
23,34.
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7. RESUMO
0 presente estudo foi realizado para verificar se os hormônios sexuais
interferem nos valores do P300, tendo em vista a sua normatização em mulheres
jovens normais.

Para tanto, a população foi dividida em seis grupos, de acordo com as
subfases do ciclo menstrual, e determinados os valores da latência e da
amplitude do P300.

Os resultados mostram qua a latôncia varia nas diversas subfases do
ciclo menstrual, relacionando-se com as concentrações de estr6geno, o mesmo
não ocorrendo corn a amplitude.

Desta forma deve ser considerada a subfase do ciclo menstrual, quando
da realização do

P300

em mulheres jovens.
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P300: Tempos de Laténcia (ms) em cada uma das seis subfases
ciclo menstrual
FP

Fl

FT

LP

LI

LT

300,00

390,00

364,00

294,00

320,00

284,00

310,00

345,00

342,00

310,00

281,00

265,00

313,00

339,00

368,00

326,00

339,00

345,00

307,00

339,00

326,00

348,00

339,00

361,00

320,00

348,00

368,00

313,00

307,00

326,00

313,00

326,00

339,00

313,00

316,00

336,00

316,00

336,00

316,00

294,00

345,00

297,00

355,00

339,00

320,00

297,00

348,00

300,00

320,00

345,00

332,00

329,00

377,00

323,00

307,00

336,00

307,00

336,00

322,00

339,00

284,00

387,00

320,00

323,00

339,00

352,00

291,00

307,00

332,00

307,00

320,00

323,00

339,00

336,00

336,00

310,00

310,00

336,00

326,00

348,00

310,00

310,00

355,00

329,00

329,00

300,00

371,00

320,00

374,00

313,00

300,00

371,00

316,00

323,00

382,00

329,00

336,00

358,00

364,00

307,00

355,00
320,00
316,00
336,00
313,00
310,00
310,00
307,00
355,00
320,00
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II
P300: Amplitude (uV) em cada uma das seis subfases do ciclo
menstrual (n=106).
FP

Fl

FT

LP

LI

LT

11,13

03,61

10,35

05,17

16,99

03,90

09,37

02,73

06,44

07,22

13,47

06,83

00,50

12,69

06,83

00,50

06,64

11,91

03,32

10,15

02,14

00,58

15,62

07,81

05,07

10,93

05,37

07,81

00,50

01,36

04,49

10,15

05,66

05,27

02,34

04,68

10,35

21,28

11,71

03,51

09,17

08,20

09,37

15,23

02,53

23,43

13,08

08,98

12,30

03,71

11,71

05,66

06,25

10,15

11,52

20,70

14,45

08,78

03,90

13,86

10,15

05,66

06,83

07,81

07,61

08,00

14,64

03,71

00,50

08,20

10,93

12,10

03,51

08,59

07,42

07,61

06,44

06,64

06,83

09,76

09,17

07,42

05,27

08,98

03,51

07,22

07,61

08,00

11,71

07,42

05,09

04,29

06,05

05,46

04,68

12,89

04,10

10,74

05,07

09,96

07,42
11,32
01,17
02,14
05,27
08,00
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