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"g de alguma forma surpreendente e fascinante que um simples

sal, um íon, um extrato de rocha, seja capaz de alterar uma

propriedade efêmera e sutil da mente que é o humor. Às pessoas,

estão mais acostumadas à idéia que os estados de sentimentos são

afetados por substâncias orgânicas mais complexas, como o ópio,

a marijuana, cocaína e o álcool. À simplicidade físico-química

do lítio estimula a esperança que ele possa fornecer a luz para

esclarecer a base neurológica do humor".

(TOSTESON, D.C. - Se~. Am., 244: 130-7, 1981)
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o lítio foi descoberto em 1817 por ARFWEDSON,

isolado do mineral petalita, e seu nome é derivado da palavra

Qrega "LITHOS", que quer dizer pedra 132

GARROD, em 1859, introduziu o uso de sais de

lítio na Medicina para o tratamento da Qota, baseado na

observação, "in vitro", que cálculos de ácido úrico se dissolviam

em soluções salinas de lítio, portanto, este deveria ter

" ," 18urlcosurlCO . A

caráter

idéia de GARROD permaneceu em voga por muitos

anos, mesmo depois de outros investigadores mostrarem que o lítio

não dissolvia sais de ácido úrico "in vivo"161.

No final do século XIX, LANGE argumentava que

várias doenças de caráter periódico como a gota, enxaqueca,

epilepsia e, principalmente a depressão periódica, eram causadas

por um aumento na concentração sanguínea de ácido úrico. Para o

tratamento dessas enfermidades ele recomendava a "alcalinização",

que era alcançada pela administração, por longo tempo, de um

remédio contendo entre outras substâncias, carbonato de lítio.

Anos mais tarde, o próprio LANGE admitiu que a eficácia do

tratamento era duvidosa, a não ser para as depressões

onde seu valor era inqilestionáve16 .

periódicas

No início do século XX o brometo de lítio foi

indicado como sedativo e antiepiléptico. Nesta época foi

demonstrada a propriedade hipnótica do íon brometo, mas a

possibilidade de alQuma ação farmacológica do íon lítio, em si,

- f
. "d d 18

nao 01 consl era a .

No final da década dos anos 40, foi indicado o

uso de solução de cloreto de lítio a 25t, como substituto do sal
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de cozinha, com o intuito de melhorar o sabor dos alimentos em

dietas com baixo teor de cloreto de s6dio. Esse uso foi proibido

nos Estados Unidos, ap6s a ocorrência de algumas intoxicações

" 6 34
fata1s' . Justamente nessas condições, quando o consumo do

s6dio é diminuido,

lítio 64

há um aumento da reabsorção renal do íon

TALBOTT tentou defender o emprego do cloreto

de lítio como substituto do cloreto de s6dio, propondo que seu

uso seria seguro, se a concentração plasmática do cátion nunca

excedesse a 1 mmol/L, afirmando que 12 mmoles (500 mg de LiCl)

por dia, seriam suficientes para dar sabor aos alimentos162.

Paralelamente, na Austrália, em 1949, CADE por

acaso descobriu a ação sedativa dos sais de lítio, quando

administrado a cobaias. CADE especulou se esse efeito calmante do

lítio sobre as cobaias poderia ser repetido em seres humanos.

Iniciou o estudo administrando o composto por via oral a um homem

de 51 anos, que estava hospitalizado em estado de mania crônica

há cinco anos. Ap6s cinco dias de tratamento o paciente mostrou

melhora acentuada e decorridos dois meses foi capaz de deixar o

hospital e reassum1r o trabalho enquanto permanecia sob

. l" tO t "166
1 10 erap1a .

Ap6s completar seus estudos, na ignorância do

insucesso da experiência americana, CADE publicou seus resultados

em uma revista pouco divulgada fora de seu país, a Austrália166 .

Além disso, CADE, era um psiquiatra desconhecido que trabalhava

num obscuro e pequeno hospital de saúde mental. Afortunadamente

porém, seu trabalho despertou o interesse de um pequeno número de
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psiquiatras europeus, particularmente de SCHOU, da Universidade

de Aarhus (Dinamarca) que começou a utilizar o lítio de maneira

controlada. Inicialmente, trabalhou com um pequeno grupo de

pacientes136,1'+2 e,a partir daí, realizou um exaustivo e minucioso

trabalho sobre a ação terapêutica do lítio.

No início da década de 60, o lítio foi aceito

como tratamento de escolha para a mania, na Austrália e na maior

parte da Europa. Por causa da desastrosa experiência dos médicos

americanos, o lítio s6 foi aprovado pela "Food and Drug

Administration", nos Estados Unidos, em 1970161.

No Brasil, a hist6ria do lítio é diferente da

de out~os medicamentos, pois seu uso se deve à iniciativa

individual de alguns médicos e não a interesse industrial, pois

o carbonato de lítio sendo quimicamente simples, não pode ser

patenteado e com isso oferece pequena margem de lucro 58

Afora algumas experiências pioneiras

realizadas nas décadas de 50 e 60, o uso do lítio no Brasil s6

começou a tomar impulso a partir de 1970, ap6s ter sido permitido

nos Estados Unidos 58 . Nos dias de hoje, a utilização de sais

de lítio está cada vez mais difundida entre n6s, principalmente

nos grandes centros. Todavia, ainda está longe do razoável pois

ainda não dispõe o país, de ambulat6rios e clínicas de lítio

para atender os mais de 100.000 pacientes com doenças afetivas

que poderiam ser tratados 58 . Em 1983, foi realizado um

"Simp6sio Brasileiro sobre o lítio" que certamente deve ter

contribuído para que um maior interesse pela litioterapia tivesse

surgido, além de promover o intercâmbio de informações entre os
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psiquiatras, favorecendo assim o reconhecimento das vantagens do

tratamento, de eficácia comprovada em distúrbios afetivos e

permitindo que um maior número de pacientes dele venha se

beneficiando 148,149,150,151

A litioterapia, contudo, deve ser bem

controlada, pois o próprio CADE, em 1949, reconheceu a necessidade

de se administrar doses individualizadas do medicamento. Seu

procedimento era aumentar a dose até que sinais e sintomas de

intoxicação aparecessem e, então, reduzi-Ia até que o quadro de

mania reaparecesse, prescrevendo, em seguida, um novo aumento da

5
dose. A concentração plasmática como um parâmentro de

controle, foi proposta, prematuramente, por TALBOTT162 , em 1950,

em uma epóca na qual o conhecimento referente à farmacocinética

era ainda muito limitado. Tal procedimento foi sugerido, também,

por SCHOU142, embora a correlação entre a concentração plasmática

e os efeitos farmacológicos não tivesse sido demonstrada. A

determinação da concentração sérica do lítio foi considerada como

d~ utilidade duvidosa nos anos 50 e 60. Nos últimos anos, porém,

a necessidade de controle terapêutico do lítio vem sendo

gradualmente
. 3,54

reconheclda ,desde que realizado dentro das

condições impostas pela sua farmacocinética.

A partir da observação que as concentrações do

lítio na saliva são, freqüentemente, proporcionais às do plasma,

o uso dessa amostra tem sido preconizado, seja para o controle,

36
seja para estudos farmacocinéticos . Alguns argumentos falam a

favor da utilização da saliva: a amostra pode ser colhida por

técnicas não invasivas; várias colheitas. podem ser feitas sem o
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o lítio (Li) é o mais leve dos metais. Seu

número atômico é 3 e seu peso atômico é 6,941. Há dois

isótopos

9Li 99

estáveis 6Li
7 "

e Ll, e três d " t" SL" 8L o

ra la lVOS, 1, 1 e

o lítio pertence ao grupo dos metais alcalinos

(grupo I A da Tabela Periódica) assemelhando-se ao Na e K em

várias propriedades.

o raio iônico do
+

Li (0,60 ~) e o seu

potencial de ionização fazem com que tenha propriedades

semelhantes ao C
++

M
++ '+ 3 Ea e g . m termos de potencial iônico, o

lítio lembra o cálcio e, em termos de raio iônico, é semelhante

é " '+ 7
ao magn SlO .

o cloreto de lítio, o mais solúvel dos

cloretos alcal ino.s, é fortemente higroscópico e tem tendência a

formar hidratos. Já o fluoreto, o carbonato e o fosfato, têm

solubilidade b o 99 Oalxa . urato õe lítio é o mais solúvel dos

uratos.

O lítio torna a chama do fotômetro vermelha e

seu espectro de emissão é dominado por uma forte e estreita

linha a 670,8 nm132

O metal puro nunca ocorre na natureza, aparece

somente na forma d o 132 N b" te salS . o am len e, o
,

lítio está presente

nos solos em teores que variam de traços a 100 mg/Kg. Ocorre

universalmente em diminutas quantidades na áQua, vegetais e

alimentos de oriQem animal. Calcula-se que a dose diária ingerida

na dieta de adulto seja de cerca de 100 PQ (variando de 54 a

160lJQ) 169.

<I
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o carbonato de lítio é correntemente usado

como antimaníaco, antidepressivo e na estabilização do humor.

As propriedades antimaníacas do lítio estão

bem estabelecidas e baseadas em vários estudos; por eles fica

comprovado, claramente ser o lítio superior ao placebo 60,61,142.

A maioria deles mostra que o lítio é mais eficaz nos sintomas

mais específicos da mania, isto é, distúrbios de pensamento e

128
humor - A clorpromazina, parece ser superior ao lítio no que

diz respeito ao controle inicial do comportamento em pacientes

muito agitados, mas, ao final de três semanas os dois fármacos

são igualmente efetivos 120

Não há, atualmente, maiores estudos

sistemáticos da combinação de neurolépticos e lítio no tratamento

da mania aguda, embora na clínica tal combinação seja

freqüentemente usada no início do tratamento. Uma vez sob

controle a mania, o neuroléptico, em geral, é reduzido após

alguns dias 128

Dada a maior especificidade, a menor

incidência de efeitos indesejáveis, como sedação, e ao efeito

profilático, o lítio torna-se o agente terapêutico de primeira

escolha em casos de mania 172
..

o efeito antidepressivo do lítio não está

totalmente definido. Os estudos iniciais sugeriam que ele não era

efetivo como antidepressor65,108 ;estudos posteriores demonstraram

um efeito moderado, mas imprecis051,160. GOODWIN e colo foram os

primeiros a demonstrar inequivocamente o efeito antidepressor do

lítio em pacientes bipolares deprimidos. Depressões recorrentes
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parecem responder bem ao 1ítio independente de haver histórico

d . - 128
e manla ou nao .

À possibilidade de aparecer uma hipomania, ou

mania induzida pelos antidepressores tricíc1icos ou por

inibidores da monoaminoxidase e, a probabilidade de que os

tricíc1icos possam acelerar os períodos de mania e depressão em

pacientes com histórico cíc1ico de desordens afetivas, fazem o

1ítio ser mais adequado como antidepressor, neste caso 128 . Ele

pode ser, também, de valiosa ajuda em associação com outros

antidepressores no tratamento da depressão unipo1ar134.

. 11 119 121
À~ós várlos estudos' , ,a ação profi1á-

tica do 1ítio nas doenças afetivas ficou bem estabe1ecida. Estes

mostraram que o 1ítio era mais eficiente na prevenção de fases

maníacas, enquanto, no caso das fases depressivas a ação era um

pouco menor, pois essas reapareciam, às vezes, apesar do

tratamento, se bem que com menor intensidade. Toda evidência

colhida até o presente mostra que ele é igualmente eficiente

como profilático nas depressões bipo1ar e unipo1ar, e superior

t .

í 1. b 134 172
aos rlC c lCOS em am os os casos' .

o diagnóstico clínico correto é crucia1 na

terapia com o 1ítio, desde que ele é mais eficaz em alguns

subgrupos de pacientes com distúrbios afetivos que em outros.

Dificuldades em reconhecer estes subgrupos podem contribuir

significativamente para as discrepâncias observadas entre os

resultados de diferentes estudos realizados com o medicamento43 .

Embora, a maioria dos pacientes com distúrbios

afetivos recorrentes, se beneficiem com o tratamento de
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2.1. ASPECTOS FARMACOL6GICOS DO L1TIO

De maneira geral o lftio é administrado na

forma de cápsulas ou de comprimidos convencionais ou de liberação

lenta. No Brasil o sal disponível comercialmente é o carbonato

de lítio (Li2C03) na forma de comprimidos convencionais.

Na prática médica não se administra e,

provavelmente, nunca se administrará o lítio por outra via que

não a oral; seu baixo índice terapêutico impede a administração

parente"ral

3
retal .

e a irritação local torna impraticável a aplicação

As observações clínicas iQdicam que há grande

diferença entre as doses necessárias para atingir os níveis

terapêuticos, em diferentes pacientes, pois a dose diária

requerida para o tratamento, ou prevenção, varia de 10 a 40 mmol

de lítio (70mg a 280mg)55. No tratamento de manutenção

recomenda-se utilizar a dose diária dividida em duas ou mais

vezes, para se evitar picos séricos elevados. As diferenças de

doses e regimes de dosagem são decorrentes de fatores

relacionados com a excreção renal, e com a variedade de

especialidades farmacêuticas comercializadas49,79.

Com pequenas variações, dependendo do sal de

lítio, a absorção é rápida e total pelo trato gastrintestinal

(TG I) 7 .

Quando administrado por via oral, como solução

diluída de cloreto de lítio (24mmol LiCI/300mL de água)

o íon lítio (Li+ ) é rápida e completamente absorvido em toda
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o íon lítio não se liga às prote ínas)

plasmáticas e nem às teciduais7,42 .Distribue-se por todos os

tecidos, mas em velocidades diferentes; SCHOU encontrou que o

lítio passa rápido do sangue para os rins, onde atinge o pico de

concentração máximo em 15 minutos; de modo mais lento para o

fígado, ossos e músculos e muito lentamente para o cérebro. o

lítio, como outros íons, penetra de modo lento no cérebro,

atingindo o pico máximo em 41
24 horas . Atravessa de maneira

fácil a barreira placentária 89

o lítio não se distribue de modo uniforme.

Ap6s à administração intravenosa única, o acúmulo do fármaco
41

varia de tecido para tecido, sendo maior nos ossos, músculos e

intestino grosso i intermediário nos rins e cérebro e baixo no

fígado, estômago, baço, coração e pulmão. Durante o tratamento

profilático, a concentração do lítio na maioria dos tecidos é

semelhante à do pl asma,' embora o elemento se acumule no 05$0 e

tire6ide18. No estado de equilíbrio a concentração no líquido

céfalorraquidiano

t . 47 . tlca . EXIS e.

corresponde a 40-50% da concentração plasmá-

acúmulo de lítio em certos 6rgãos end6crinos,

ap6s administração aguda e crônica i a concentração é maior na

pituitária e tire6ide, e menor na glândula adrenali não foi

notado acúmulo nos testículos e ovários159.

Estudos da distribuição regional nas várias

áreas do cérebro, revelaram uma concentração desigual, sendo

maior nos gânglios basais e na pituitária e menor na medula

espinhal e ponte, isto ap6s administração intravenosa única de

cloreto de
41

lítio . Ap6s administração- crônica intraperitonial
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do mesmo sal, os maiores níveis foram observados no neocortex e

putamen,e os mais baixos no cerebelo e matéria branca, como corpo

caloso e pendúculo basal; valores intermediários foram

encontrados no tálamo, hipotálamo, núcleo septal, giro denteado,

hipocampo e substância cinzenta central 105.

A razão para a extrema variação na

concentração do lítio nas várias regiões do cérebro ainda não

está esclarecida, mas isto pode ser devido às diferentes taxas

de penetração e/ou extrusão seletiva através da membrana das

célula's 41

A concentração intra-eritrocitária é menor

que a do plasma, aproximadamente a metade da plasmática, e alguns

pesquisadores sugerem que pode haver melhor correlação entre a

concentração eritrocitária e a dos neurõnios, do que a destes e a

plasmática42,46,97 . Todavia, BRACCINI ~ DARCOURT, discordam desse

ponto de vista 23

.0 íon' Iítio não sofre biotransformação A

meia-vida biológica de eliminação (t~8) em pacientes com função

renal normal varia de 7 a 20 horas durante o dia; a noturna pode

ser 2 a 3 vezes maior. A concentração .plasmática chega ao

equilíbrio em cerca de 2 a 6 dias 7.

Usando um m.odelo bicompartimental, aberto, com

cinética linear de primeira ordem é possível, com aproximação,

simular o perfil dos níveis séricos de lítio num período de 24

horas. Há proporcional idade entre a dose diária administrada e a

área sob a curva sérica 7,49 ERLICH e colo 42 utilizaram um

modelo tricompartimental aberto para o estudo da cinética do

.
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lítio.

A principal via de excreção do lítio do

organismo é a renal (95%) ; menos de 2% da quantidade absorvida

é excretada via bile. A eliminação pelas fezes é pequena e pode

aumentar em casos de diarréia. A perda pelo suor é desprezível a

- d t . - f . 7 63
nao ser quan o a ransplraçao or excesslv,-~- .

Uma fração do lítio é secretada na saliva,

sendo cerca de 2 a 3 vezes maior que
6 3 1 5 5 156

a do plasma' '. Esta

secreção parece se dar por um processo ativo semelhante à do

potássio e não
. " . 28 147

é lnfluenclda de maneIra acentuada pela dIeta '.

o lítio é secretado no leite, por isso, mães sob litioterapia

não devem amamentar.

A taxa de excreção renal é caracterizada por

5,55
uma depuração do lítio de 10 a 40mL/min , ou de 15 a 30

. 47 89
mL/mln ' , correspondendo a 20-25% do "clearance" da

creatinina. o lítio sofre filtração glomerular, e 70 a 80% do

filtrado é reabsorvido. A reabsorção do lítio se realiza pelo

me sItio mecanismo que o do sódio, mas varia segundo a região do

néfron; assim a maior parte é reabsorvida nos túbulos contornados

proximais, pequena parte na alça de Henle e somente em

circunstâncias especiais, quando a excreção do sódio for muito

b . 1ít. d . b .d t 'b 1 d . t . 49, 164
alxa, o 10 po erla ser rea sorVI o nos u u os lS aIs.

Parece que há um ritmo circadiano na excreção do lítio devido,

provavelmente, a uma variação na taxa de filtração glomerular42,?9

Há uma série de fatores que afetam de maneira

acentuada a depuração renal do lítio, como: a depleção do sódio,

que acarreta sua diminuição; a administração de diuréticos (por
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ex. acetazolamida, aminofilina e uréia) que atuam aumentando a

reabsorção do sódio a nível proximal e levam a um aumento da

depuração renal do lítio, os diuréticos que atuam a nível distal

do néfron (por ex. tiazidas, o ácido etacrínico e a furosemida)

produzem diminuição do "clearance"49 . A depuração renal do lítio

tende a diminui r com a idade89.

As teorias mais antigas associam a mania a um

aumento das aminas biogênicas, em particular da norepinefrina e a

depressão à d'" - 47,178
sua lmlnUlçao ; para outros, a desordem

maníaco-depressiva

27,179
de receptores

decorreria de uma oscilação na sensibilidade

Há, ainda, a hipótese que a depressão venha

de um aumento e a mania de um decréscimo, de funções

intracelulares cálcio-dependentes; assim, a mania decorreria do

aumento, e algumas depressões, da diminuição do cálcio

intracelular40.

o mecanismo de ação farmaco16Qica do lítio no

organismo, principalmente a nível de sistema nervoso, é obscuro,

pois as complexas interações em que ele se envolve dificultam a

distinção entre causa e efeito. Como o fármaco interfere em

várias funções celulares, são muitas as teorias que tentam
166 178 179

elucidar seu mecanismo de ação' , . Todavia, ele deve

envolver, pelo menos em parte, a habilidade do lítio em mimetizar

outros cátions de importância biológica como
+ + ++

Na , K , Ca e
++

Mg.

Fisiologicamente, ele pode exercer ação similar, mas não

idêntica, a desses
47

íons Como esses cátions estão intimamente

relacionados com a função da membrana celular, tudo faz crer, por

analogia, que o lítio também interfere em vários sítios dessa
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Figura 1. Mecanismos propostos para explicar a ação do
lítio na mania47

- + + '1. substituiçaodo Na e K em variassiste-
mas de bombas da membrana

2. aumento da recaptura de dopamina (DA)

norepinefrina (NE)

3. inibição por retroalimentação da síntese

de DA e NE e consaqOente diminuição da li

beração desses neurotransmissores

4. diminuição da sensibilidade d~ receptores

de catecolaminas e hormônios, pela inibi-

ção da atividade da adenilciclase

e
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Y-aminobutírico (GABA) é bem sabido; h~ a possibilidade do lítio

competir com o s6dio na junção sin~ptica e, conseqüentemente,

inibir o efeito excitat6rio dos ~cidos glutâmico e asp~rtico

e/ou prolongar a ação inibit6ria do GABA 39.

Os trabalhos mais recentes exploram o efeito

do medicamento sobre os receptores celulares, os segundos

mensageiros intracelulares e sobre os mecanismos da membrana

respons~veis pela transferênca da informação nos neur6nios 179.

A hip6tese de que o lítio agiria no processo

maníaco depressivo pelo bloqueio do desenvolvimento de receptores

neuronais hipersensíveis à d
. 27

opamlna foi levantada, mas não

comprovada por outros pesquisadores 29

Por outro lado pode ocorrer, também uma
.

diminuição da sensibilidade nos sítios receptores para

catecolaminas p6s-sin~pticos , em decorrência de alteração do

sistema ATPase (adenosinatrifosfatase), levando a uma diminuição

do AMPc (adenosinamonofosfatocíclico), que exerce um importante

papel nos processos de mediação celulares
47

. A AMPc é formada

a partir do ATP, numa reação catalizada pela enzima

adenilciclase, que est~ ligada à membrana celular e requer um

c~tion bivalente como co-fator. O íon lítio inibe a

adenilciclase 18,27,9.6

Recentemente foi descoberto o efeito do lítio

sobre o metabolismo
J79.

do fosfatidil-inositol . Este fosfolipídeo

est~ relacionado com os processos bioquímicos da membrana,

decorrentes da ativação dos receptores GMPc

(guanosinamonofostatocíclico) - dependente e leva ao estímulo da
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enzima guanilatociclase, responsável pela síntese do GMPc, um dos
" 179

segundo mensageIroS

96
Para MELTZER , o mecanismo de ação do lítio

estaria relacionado com a interferência desse íon em vários

processos celulares cálcio-dependentes. A relação de sistemas

enzimáticos dependentes de cálcio, alterados pelo lítio, inclue

adenilciclase, glicogênio sintetase, inositol-l-fosfatase e

cálcio adenosina trifosfatase. O lítio, também, interferiria na

regulação da sensibilidade de receptores pelo cálcio, na

liberação de paratormônio, na estrutura de microtúbulos e em

outros sistemas. Após, uma série de considerações MELTZER96

propõe a hipótese que a doença bipolar seria decorrente de

desordens nas funções reguladas pelo cálcio, e que o lítio

atuaria revertendo ou contrabalançando os efeitos dessas

disfunções.

Foi mostrado que o lítio afeta o ritmo

" d " 1 t "" h 1 t 31 74
CIrca Iano em p an as, anImaIS e no omem; a guns au ores'

sugerem que em pacientes maníaco-depressivos com certos ritmos

circadianos alterados ele teria uma ação efetiva direta.
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2.2. ASPECTOS TOXICOL6GICOS

O lítio é um fármaco que apresenta baixo

índice terapêutico, os efeitos colaterais são comuns e

intoxicações agudas não são raras. Ele afeta, praticamente, todo

sistema fisiológico podendo causar distúrbios gastrintestinais,

alteração neurológica, problemas mentais, cardiovasculares e

outros.

Os efeitos adversos devidos ao lítio podem

ocorrer mesmo com baixa concentração plasmática, durante

administração crônica no tratamento de manutenção. Outros efeitos

podem ocorrer em razão do acúmulo de lítio no organismo

configurando-se como intoxicação aguda.

A intoxicação aguda causada pelo lítio não é

uma ocorrência instantânea pois, em geral, sinais e sintomas

- 141
precoces sao aparentes por vários dias .Os sinais prodrômicos

aparecem usualmente, sem uma seqüência específica; a única

constante é um apreciável aumento na concentração plasmática,

refletindo maior absorção gastrintestinal ou uma diminuição da

excreção renal do fármaco26. Vômito, diarréia, tremor grosseiro

das mãos, sonolência, vertigem, disartria, perda de apetite e

lentidão, são sinais de um quadro agudo iminente172.

Os sinais mais severos são: perda da

consciência, fasciculação muscular, hiperreflexia, nistagmo,

convulsões epilépticas, oligúria e anúria 26
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A intoxicação tem uma tendência a

desenvolver-se de maneira insidiosa. Em geral, há reversibilidade

das manifestações t6xicas, e uma boa resposta clínica quando o

quadro for detectado precocemente e tratado com vigor; contudo,

ele tende para irreversibilidade quando os níveis séricos forem

muito elevados e acompanhados por um estado físico debilitado,

diagn6stico tardio, ou tratamento inadequad026.

Níveis séricos de 2,0 a 3,0 mmol Li/L levam,

geralmente, a uma síndrome aguda de intoxicação manifestada por

confusão, desorientação, perda de mem6ria, com vários graus de

distúrbios e irritação neuromuscular. Níveis de 3,0 a 5,0 mmol

Li/L refletem um .estado severo de intoxicação, acompanhado,

freqUentemente, de coma e convulsão. O quadro pode complicar-se

pela oligúria, distúrbio eletrolítico, choque, hipotensão e, as

vezes, arritmia cardíaca26. Pode haver seqüelas como a demência e

problemas neurol6gicoS17~ A morte, geralmente, ocorre devido a

arritmia cardíaca ou por insuficiência respirat6ria complicada

pela presença de grande quantidade de secreção viscosa nos

br6nquios.

O tratamento da intoxicação deve ser feito em

unidade de tratamento intensivo. Intoxicações moderadas e severas

devem ser tratadas com vigor. Dois objetivos são procurados no

tratamento: aumentar a taxa de eliminação do lítio do organismo e

45
diminuir os níveis intracelulares

Emese ou lavagem gástrica são indicadas para

prevenir a absorção no caso de ingestão de largas doses ou

~
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semanas; outros desaparecem, para reaparecer posteriormente e,

alguns, podem persistir

26
tratamento.

por semanas, ou meses, no decorrer do

Efeitos colaterais tardios, Que podem aparecer

de 6 semanas a 24 meses do início da administração do lítio,

compreendem: tremores das mãos, b6cio, hipotireoidismo,

leucocitose, edema, aumento de peso, polidípsia, poliúria e perda

d 6 . 26
e mem rla .

Os efeitos do lítio sobre o sistema nervoso já

são conhecidos desde a 30 anos; ele afeta as funções cognitiva,

neuro16gica e neuromuscular. Os mais freqüentes e significativos

efeitos são uma diminuição do bem estar, redução na habilidade de

pensar claramente, tremor:es das mãos, sonolência e fraqueza

170
muscular .Alterações no EEG são encontrados em alguns pacieptes,

mas são de relevância clínica questionável128,182.

Os tremores finos, geralmente das mãos, são o

sintoma neuro16gico mais comum, afetando cerca de 50% dos

pacientes e podem ser aliviados pela redução da dose ou, em

alguns casos, por uma pequena dose de um beta-bloQueador, como

128
por exemplo o propranolol .

Na esfera psíquica podem ocorrer problemas

para o paciente decorrente de sua interação com o ambiente; há

necessidade de reorganização no grupo familiar frente à

estabilização do humor do paciente. Por outro lado, a alteração
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do humor básico nem sempre é bem aceita pelo paciente172.

o efeito end6crino mais significativo é a

depressão da função tireoidiana. o fármaco, também, afeta a

homeostase da glicose, as funções do c6rtex da adrenal, das

glândulas paratire6ides e pituitária anterior, mas os efeitos

sobre estes sistemas, em geral, são transit6rios e não constituem

efeitos adversos de maior importância93.

o lítio é em parte concentrado na tire6ide

causando uma diminuição na secreção dos hormônios; o abaixamento

plasmático de triiodotironina e tiroxina, se acentuado, pode ser

estímulo para o aumento da secreção de tireotrofina, e como

conseqüência, pode ocorrer ou não formação de b6cio; esse

hipotireoidismo pode ser controlado com a administração de

t. . 9 3 ~ llrOXlna . n guns casos de hipertireoidismo associados com a

litioterapia já foram relatados93.

A poliúria e a polidípsia induzidas pelo lítio

tem uma incidência de 60% entre os pacientes tratados,

persistindo ap6s 1 ano em cerca de 23% das pessoas131,172.A longo

prazo, o medicamento inibe a ação do hormônio antidiurético ao

sistema adenilciclase dos túbulos renais. Afortunadamente, esse

distúrbio é reversível e moderado na maioria dos pacientes,

constituindo a desidratação, o maior risco que pode ser prevenido

por maior ingestão de líquido. Há autores que sugerem a

administração de diuréticos tiazídicos para o controle da

poliúria173,conduta potencialmente perigosa pois estes diuréticos

promovem

. 172
renaIS

perda de s6dio e maior reabsorção de lítio nos túbulos
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Estudos recentes, pela biopsia renal de

pacientes em tratamento prolongado, mostraram alterações

morfo16gicas do tecido renal e indicam que a poliúria induzida

pelo lítio pode persistir por muitos meses ap6s a retirada do

113
fármaco . As alterações morfo16gicas mais comuns são atrofia

do nefron e fibrose intersticial, porém são inespecíficas e podem

ser encontradas em várias formas de nefropatias crônicas173.

Alterações na taxa de filtração glomerular

estão relacionadas com a idade dos pacientes e não com a duração

do tratamento com o lítio. Os dados indicam que 10 a 15 anos de

tratamento contínuo não levam a uma severa e progressiva

diminuição da taxa de filtração glomerular. Numa parcela de

pacientes pode haver perda da habilidade de concentração renal

que pode ser reversível ou não. A pré-existência de patologia

renal ou tratamento concomitante são fatores de risco173,174.

Para minimizar o risco de dano renal, o nível

sérico de lítio deve ser mantido tão baixo quanto

terapeuticamente possível, utilizar doses divididas ou preparação

de liberação lenta. Controle de função renal

h " d t - d d d t " d 128 174
1 ra açao a equa a eve ser man 1 a ' .

é essencial, e uma

Distúrbios gastrintestinais são observados com

freqüência no início da litioterapia e usualmente desaparecem no

decorrer do tratamento. Os pacientes podem experimentar inchaço

epiçástrico ou pressão estomacal e alguns queixam-se de çosto

metálico na boca139. Fezes pastosas e náuseas parecem estar

associados com elevação dos picos de concentração sérica dolítio

ap6s a tomada do medicamento. Isto' pode ser evitado pelo
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parcelamento das doses ou redução das mesmas, ou, ainda, pela

administração da maior dose à noitel72
.

Achatamento ou inversão da onda T e u do

eletrocardiograma são comuns mas carecem de significado clínicol33.
I

Ocorrência de arritmias durante um tratamento bem controlado é

extremamente rara, a não ser no caso de uma pré-disposição

individual. Medicação psicotr6pica adicional, fármacos

cardiovasculares ou uma doença cardíaca subclínica ou comprovada

são fatores de risco que podem levar a problemas clínicosl.

A leucocitose induzida pelo lítio corresponde

a uma neutrofilia

. 172
benIgna ;0

com linfocitopenia relativa e é de natureza

número de leuc6citos pode chegar a 15.000/mm3 . A

contagem de eritr6citos parece não ser afetada pela administração

de lítiol65.Efeitos sobre a contagem das plaquetas circulantes

têm se mostrado variáveis, alguns pesquisadores não encontraram

alteração, mas outros demonstraram um efeito protetor brando no

número de plaquetas, em pacientes submetidos a quimioterapial25.

Aproximadamente, 30% dos pacientes sob

litioterapia têm um ganho de 5 a 10 Kg no peso; parte desse

aumento pode ser devido à retenção de água. Como há

possibilidade do tratamento afetar o centro regulador de peso no

hipotálamo, alguns pesquisadores prescrevem dieta, mas há

necessidade de ser assegurado ao paciente uma ingestão adequada

de s6dio, para que seja evitado um aumento da reabsorção renal do

lítio, e conseqüente risco de intoxicaçãol39.

Edema é um efeito raro na terapia com o lítio;

quando ocorrer há necessidade de ser observado para excluir



29

causa cardíaca, renal, hepática ou de ori~em end6crina. O edema

pode se localizar nos pé~, mãos e parede abdominal e, as vezes,

no rosto; há maior tendência de formação durante os períodos de

elevação da ingestão de s6dio. Em geral ele desaparece

espontaneamente, mas tamb~m pode persistir por um período maior.

Nesta situação a admin~stração cuidadosa de diuréticos, com

controle freqüente da concentração sérica do lítio, costuma ser

139
recomendada

Efeitos cutâneos, tais como a formação de

acne, psoriasis, erupçõeL acneiformes e reações alérgicas podem

ocorrer em um número redubido de pacientes. Na maioria dos casos

constituem exarcebaçãb de distúrbios dermato16gicos

pré-existentes. Fatores ~ndividuais predispõem o aparecimento

desses tipos de alteraçãol12.

Estudos feitos a lon~o prazo su~erem que,

embora o lítio se acumull nos ossos, o fato porém não representa
I

um dano si~nificativo 1í. Efeito osteo~ênico
hiperparatireoidismo branpo costuma ser reportado. O uso de lítio

devido a um

em crianças, adolescentesl e pacientes com distúrbios metab6licos

no tecido 6sseo deve serl cercado de cuidados 17
.

aumento da

Foi aventada a hip6tese do lítio provocar um

" "

dê
. 'ai ~" " t d" t ' b "

lnCl nCla e Carles em paClen es com lS ur 10S

b
" 1 57
lPO ares

animais não

Impotência sexual constitue efeito muito raro,

I . 19 133
se~undo al~uns relatos da lIteratura.

I .

O efeito terato~êni~odo lítio em or~anismos

mamíferos. rrinCiPalmenteinvertebrados. tem sido

mas aparece,
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comprovado. Estudos em vertebrados, especialmente em animais de

laborat6rio (roedores) sugerem uma forte tendência a doenças

morfo16gicas. Mas de um modo geral, nestes estudos, os animais

foram expostos a doses muito maiores do que as usadas na

l" t. t . 177
1 10 erapla .

No homem o efeito teratogênico ainda não foi

completamente estabelecido. Há alguma evidência que o lítio

aumente a incidência de defeitos congênitos do coração, se

d
. . t d à t t " 1 t 3 ". 128,172a mlnlS ra o ges an e,especla men e nos prImeIros meses.

Interações do lítio com outros fármacos, de

importância prática, são as que ocorrem com neurolépticos,

diuréticos natriuréticos, alguns antiepilépticos (carbamazepina),

agentes antireumáticos não ester6idais, bloqueadores

neuromusculares, sais de iodo e metil-dopa 4.

São de maior relevância clínica as interações

com os diurétic6s natriuréticos; nesses casos, a perda de s6dio

compensada pelo aumento da rabsorção do lítio, aumenta o risco de

. t . - 86
ln oXlcaçao

Administração concomitante de lítio e

neurolépticos leva a um aumento da incidência de efeitos

colaterais, particularmente tremores; os estudos não confirmam,

contudo, que essa combinação leve a maiores danos neurol6gicos ou

perda de funções mentais140.Estudos farmacocinéticos indicam que

o nível de clorpromazina plasmática pode estar diminuído durante

a litioterapia; não é comprovada a interferência do haloperidol

. ét
.

d 1ít. 4 140
na Cln lca o 10' .

A administração concorrente de carbonato de
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lítio e compostos contendo iodo, pode aumentar os efeitos sobre a

tire6ide, quando possível essa associação deve ser evitada 87.

lítio com outros medicamentos

Uma boa revisão das possíveis interações do

130
é feita por SALEM

2.3. CONTROLE TERAP~UTICO DO L1TIO

A finalidade do controle terapêutico de um

medicamento visa permitir que seja atin~ido u~ máximo de eficácia

clínica aliado a um mínimo de efeitos adversos. Para tal, a

determinação da concentração plasmática do fármaco representa

um dado de grande utilidade.

Esse controle, na litioterapia reveste-se de

capital importância, pois é necessário que o ajuste da dose

efetiva seja feito sem que o risco de uma intoxicação, possa

decorrer, devido, á elevação da concentração sérica do fármaco.

Nos últimos anos, estudos têm demonstrado que

doses inadequadas ou excessivas de medicamento têm sido

administradas aos pacientes, com mais freqUência do que se

reconhece. Como resultado a prática do controle terapêutico tem

ganho grande relevância entre os clínicos78.

Foi demonstrado que a intensidade da ação

farmacol6!Jica de muitos medicamentos se correlacionam melhor com

a concentração sérica do que com a dose. Para a maioria dos

fármacos, a dose administrada corresponde em al!Juma extensão com

a intensidade do efeito farmaco16!Jico, porém há uma si!Jnificante
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variabilidade quanto a relação dose-resposta entre os pacientes.

Alouns fatores podem influir, determinando essa falta de

correlação, tais como: medicação inadequada, diferenças na

absorção, distribuição e eliminação entre os indivíduos tratados

e falta de colaboração do paciente frente ao regime de dosagem

prescrito. Além disso, a concentração no sítio receptor é

influenciada pelo fluxo sanguíneo em cada região, à ligação do

fármaco às proteínas do sangue e aos mecanismos de transporte.

Também a presença de outros medicamentos, assim como estado

físico do paciente são fatores que influem na intensidade do

efeito farmacol6gico 78

A rigorosa supervisão exigida pela

litioterapia baseia-se nos seguintes fatos: a) ampla variação

interindividual, na dose necessária para atingir uma certa

concentração plasmática, determinando uma necessidade de

individualização da mesma; b) estreito intervalo terapêutico,

isto é, doses terapêuticas muito pr6ximas das doses t6xicas;

c) ampla variação interindividual na hipersuceptibilidade e

tolerância; d) condições 6timas de tratamento extremamente

dependentes de uma função renal estável; e) uso por período

prolongado da terapia de manutenção 6

Nas últimas décadas, médicos e pesquisadores

têm compreendido a absoluta necessidade de que as amostras de

sangue para o controle terapêutico sejam padronizadas, pelo menos

no que diz respeito ao intervalo de tempo entre a

de lítio e a colheita do material6.

última tomada

AMDISEN2,3,5,6,7 enfatiza a necessidade
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de ser padronizada a hora da colheita da amostra e, que o

intervalo entre a última dose de lítio e a colheita não deve ser

menor que 12 horas, a fim de assegurar uma boa precisão

intra4ndividual. Assim, a conduta preconizada consiste em colher

as amostras de sangue pela manhã 11,5 a 12,5 horas após a dose

noturna; a paciente deve estar no estado de equilíbrio dinâmico

("steady-state") e em regime de dosagem múltipla que deve ser

rigorosamente cumprido. Com base na experiência clínica, e em

dados de estudos retrospectivos foi estimado que o intervalo

terapêutico situa-se entre cerca de 0,35 e 1,25 mmol Li/L e o

risco de intoxicação aguda inicia-se com níveis de 1,4. mmol/L,

isto se for utilizada a colheita padronizada de 12 horas 9

o controle deve ser mais freqüente no início

do tratamento ou, após, uma alteração da dosagem. No princípio do

tratamento de manutenção as amostras de sangue devem ser

retiradas no estado de equilíbrio dinâmico, isto é, após o uso

de uma dose constante durante 5 a 7 dias. Deve-se verificar a

concentração sérica cada semana durante um mês; depois

mensalmente, durante seis meses e daí a cada dois meses. O nível

de concentração deve ser ajustado para a concentraçao mínima

terapeuticamente efetiva 2,71.

No caso do tratamento do paciente na fase

aguda da mania, as doses necessárias são maiores para atingir

nível sérico eficaz de 0,8 a 1,4 mmol Li/L71. Neste caso a

concentração do lítio deve ser controlada diariamente e a dose

alterada de maneira adequada.

Ao menor sinal de intoxicação deve ser medida
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com urgência a concentração sérica do lítio. Verificar a hora da

última ingestão do medicamento, a grandeza da dose e determinar

a concentração a cada 3 horas; colocar os dados num diagrama

semi-logarítmico para verificar a meia-vida biológica e a

concentração sérica inicial, para conduzir o tratamento da

2,66
intoxicação . Assim, o conhecimento da concentração do íon

lítio é indispensável, tanto para o diagnóstico da intoxicação

como para estabelecer o tratamento nesta emergência.

o controle terapêutico é indispensável em

litioterapia, mas é suplementar à contínua supervisão clínica,

pois, intoxicação severa pode ocorrer entre dois controles

consecutivos, mesmo se o intervalo for tão curto como duas

3
semanas. Além do controle terapêutico adequado, o paciente e

parentes devem estar treinados para reconhecer os sinais e

sintomas de uma intoxicação leve.

Somente a concentração plasmática ou sérica

tem sido de utilidade comprovada no controle terapêutico do

lítio. A concentração intraeritrocitária tem atraído muito

. t 62 109 1t d
.
d - t d.tó . 112, 84

In eresse ' ,masos resu a os aIn a sao con ra I . rIos

A determinação da concentração do lítio na saliva tem revelado

153
uma variação individual muito grande ,porisso sua utilização

ainda é controvertida.
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o uso da saliva como amostra para o controle

terapêutico do lítio ainda é assunto controvertido. Todavia,

frente às vantagens Que essa prática oferece, foi prop6sito do

presente trabalho avaliar a possibilidade de seu emprego, ou não,

como amostra alternativa. Para atingir este objetivo, foi

escolhido o seguinte plano de trabalho:

estabelecimento das condições analíticas

adequadas para a determinação de lítio em amostras biol6gicas;

seleção de um grupo de pacientes sob

litioter.apia para a determinação das concentrações do fármaco em

amostras de soro e saliva, colhidas concomitantemente;

- determinação da razão dos teores de lítio na

saliva e no soro, interpacientes e intrapacientes;

determinação da correlação entre as

concentrações de lítio nas amostras analisadas com vistas ao

emprego da saliva para o controle terapêutico.



soao~~w ~ 1Vltl~~VW .v
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- Soro e saliva de um mesmo paciente, colhidos em 5

ou mais vezes consecutivas, durante um certo perío-

do (GRUPO 11).

Nota: Tod9 material de vidro utilizado deve ser descontaminado de

minerais, por meio de uma solução de HN03 50% e água desioniza-

da.

4.2. M~TODO

4.2.1. Estabelecimento das condições analíticas adequadas

para a determinação quantitatiVa do lítio.

4.2.1.1. Colheita das amostras

- soro: colher 5 mL de sangue venoso;

- separar o soro por centrifugação a

2.000 ~pm; durante 10 minutos;

- conservar sob refrigeração

- saliva: colher 2 mL de saliva mista,

sem estímulo, pela simples projeção do ma-

terial em um frasco de vidro, ou ap6s

estímulo mecânico, pela mastigação de

. @pedaço de Parafllme ;

um
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- deixar sob refrigeração durante 24 horas;

- separar o sobrenadante por centrifUt~ação

a 2.000 rpm, por 10 minutos;

- conservar o sobrenadante sob refrigeração.

As amostras foram colhidas, pela manhã, 12

horas (mais ou menos 30 minutos) após a última dose

diária de carbonato de lítio e, antes da primeira do-

se do dia da colheita. Foram feitas algumas colheitas

consecutivas da amostra de saliva, de um mesmo paci-

ente, para o estudo da variação da concentração do

lítio.

4.2.1.2. Técnica analítica

Após alguns ensaios preliminares foi

utilizado o seguinte roteiro analítico:

- colocar 0~2mL da amostra biológica em um tubo

de ensaio e adicionar 3,8 mL de água desioniza-

da (diluição 1:20);

- misturar em agitador (Vortex);

- efetuar a leitura da absorvância no espectrofotõme-

tro de absorção nas seguintes condições de opera-

ção:

- comprimento de onda - 670,8 nm

- abertura da fenda - 0,7 nm

- corrente da lâmpada de lítio - 15 mA
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- cabeça do queimador de 10 cm de comprimento com

fenda única

- pressão do acetileno - 0,562 Kg/cm2

- pressão do ar - 2,109 Kg/cm2

- fluxo de ar - 55 unidades

- fluxo de acetileno - 22,5 unidades

- taxa de aspiração - 3,7 mL/mino

- analisar as amostras em duplicata e paralelamente

realizar um ensaio em branco da amostra bio16gica

correspondente.

- calcular a concentração de lítio na amostra a

partir das absorvãncias de ensaios realizados com

soluções-padrão de lítio de 0,5; 1,0 e 2,0 mmol

Li/L. Para tanto colocar em tubos de ensaio 0,2

mL da solução padrão, 0,2 mL da amostra

biológica de pessoa não exposta ao lítio e 3,6 mL

de água desionizada. Analisar como para a amostra.

- calcular a concentração de lítio na amostra:

conc. de Li na absorvo amostra conc. do padrão
amostra (mmol/L) = x (mmol Li/L)

absorvo padrão
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4.2.1.3. Determinação da linearidade

Para avaliar a linearidade do método foram

analisadas soluções-padrão de lítio em água de 0,28

a 8,6 mmol Li/L de acordo com a' técnica descrita

em 4.2.1.2.

4.2.1.4. Determinação da sensibilidade

A sensibilidade em absorção atômica é

definida como, a concentração de um elemento (expres-

sa em mg/L) necessária para produzir um sinal de 1 t

absorção (0,0044 unidades de absorvância). A sensibi-

lidade de um elemento pode ser determinada pela lei-

tura da absorvância produzida por uma concentração

conhecida do elemento pela equação:

conc. da sol. padrão (mg/L) sensibilidade
- -----------------

absorvância 0,.0044

4.2.1.5. Determinação do limite de detecção

o limite de detecção é definido como a con-

centração do elemento que produz uma razão sinal/ruí-

do igual a 2. Assim, o limite de detecção considera

ambos, a amplitude do sinal e o ruído da linha de ba-
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se, e é a menor concentração Que pode ser claramente

diferenciada do zero.

4.2.1.6. Determinação da precisão

Para avaliar a precisão foram realizados 20

ensaios independentes de soluções contendo 0,5 mmol

Li/L em água desionizada e em soro, de acordo com a

técnica descrita anteriormente.

4.2.1.7. Avaliação da exatidão

- Foi feita a comparação das análises de

lítio em 5 amostras desconhecidas de soro, pela téc-

nica estabelecida no presente trabalho,com os valores

obtidos por outro laboratório para as mesmas amostras.

4.2.2. Aplicação do método padronizado para determinação de

lítio em amostras de soro e saliva de pacientes em

tratamento.

As amostras de sanQue e de saliva foram colhidas de

20 pacientes sob litioterapia, atendidos no Instituto de

Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medici-

na da Universidade de São Paulo pelo Grupo de Distúrbios

Afetivos (GRUDA).
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Todos pacientes tiveram como diagn6stico a doença

maníaco depressiva na forma bipolar, com exceção do

paciente no. 1 que a apresentava na forma unipolar, e o

de no. 13, depressão endogenomorfa atípica (Tabela I).

Durante o período de estudo, o paciente no. ?

apresentou um quadro de mania entre maio e junho de 1985; o

de no. 12 uma hipomania atípica em maio de 1985; o de no. 13

depressão durante todo período e o paciente de no.19,

hipodepressão mental em novembro de 1984; os demais

mostraram-se clinicamente assintomáticos. S6 apresentaram

efeito colateral digno de nota os pacientes no.? com

hipertireoidismo em remissão, e o de no. 10 com um quadro de

desidratação.

Os pacientes haviam sido tratados com lítio pelo

menos 15 dias antes da colheita das amostras de soro e sali-

va.

4.2.2.1. Determinação dos teores de lítio nas amostras

Foram analisados 81 pares de amostras de

saliva e soro, colhidas dos pacientes selecionados,

de acordo com a técnica descrita em 4.2.1.2.
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TABELA I-Características dos pacientes sob regime de litioterapia-----------------------------------------------------------------
PACIENTE TRATAMENTO

~~~--~~~~~--~~~~---~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~;~-QY---~~~~~;~
(anos) (Kg) (mg) concorrente (meses)-----------------------------------------------------------------

1 60 600 1
**
4

Neozine
*

15

74 F

Baldol
Tofranil

1

2 50 81 1050

5

Tofranil 12

F

3 41 62 600 a 900

Levoide
**
4

F

4 33 62 1200

Tofranil
Propranolol 2

F

5 72 1200

12

Amplictil
**

10

40 F

Tofranil 9

6 64 45 1050

Anatensol
Akineton

14

F

7 51 58 600 a 1050

Anafranil
Ludiomil

*
15

F

8 62 68 600

24

24

Neozine 24

F

9 36 62 2100

Neozine
Dienpax

3

M

10 57 67 1500

17

Aldomet
Atromid

12

M

11 40 55 900 a 1200

-----------------------------------------------------------------
8**

F

12 46 52 1350F

13 65 600 a 75050 F

14 40 58 1050F

15 39 55 900F

16 48 80 1050F

17 30 67 1200F

18 32 65 2100F

19 56 80 900F

20 33 51 1200F

* dias; ** anos
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4.2.2.2. Determinação da razão de concentração do

lítio na saliva e no soro

Foram determinadas as razões de concentra-

ção do lítio na saliva e no soro (salsa) para os 81

pares de amostras analisadas.

4.2.2.3. Tratamento estatístico

Foi feito um estudo estatístico para ver i-

ficar a correlação entre a concentração de lítio no

soro e na saliva para as amostras do grupo I

(estudo interpacientes) e do grupo 11 (estudo

intrapacientes) .
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S.l.RESULTADO DA PADRONIZAÇAO DO M~TODO DE DETERMINAÇAO DE L1TIO

NAS AMOSTRAS DENTRO DAS CONDIÇõES ESTABELECIDAS

5.1.1. Linearidade

O método indicado em 4..2.1. mostrou-se linear para

soluções-padrão de lítio na faixa de concentração de 0,28

a 8,6 mmol Li/L que, após diluição 1:20, corresponde à

concentrações de 0,014 a 0,4.30 mmol Li/L (figura 2).

5.1.2. Sensibilidade

A sensibilidade do método determinada de acordo com o

item 4..2.1.4. foi de 0,028 mg Li/L.

5.1.3. Limite de detecção

O limite de detecção obtido foi de 0,0018 mmol Li/L,

ou seja, 0,0126 mg Li/L.

5.1.4.. Avaliação da precisão

A avaliação da precisão do método proposto revelou

coeficientes de variação de 3,7% e 3,6% para soluções-pa-

drão de 0,5 mmol Li/L em água e soro, respectivamente.
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y = 0,889x + 0,001 .
r = 0,999

P < 0,001

0.10 0.20 0.30
mmol Ll/L

0.500.40

Figura 2 - Curva de linearidade entre concentração de lítio

e absorvância.
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5.1.5. Avaliação da exatidão

A análise de 5 amostras de soro efetuada, pelo método

proposto em 4.2.1. e um laborat6rio tecnicamente conceituado,

mostrou os valores apresentados na Tabela II.

-----------------------------------------------------------------

TABELA II - Concentração de lítio nas amostras de soro, analisa-
das para o presente trabalho e por outro laborat6rio.

-----------------------------------------------------------------

valor obtido (mmol Li/L)
amostra
(no.)

concentração
(mmol Li/L)

------------------------------

método proposto laborat6rio
-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

n.d. = não determinado

5.1.6. Resultado da variação da concentração de lítio em

duas amostras consecutivas de saliva

A relação entre a concentração de lítio na primeira

amostra colhida e a da segunda, colhida imediatamente ap6s,

(14 pares de amostras), mostrou um coeficiente de correla-

ção igual a 0,97 (p < 0,001).

1 O n.d. n.d

2 2,0 1,93 1,90

3 1,5 1,44 1,42

4 1,0 0,98 1,00

5 0,5 0,50 0,49
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5.2. RESULTADOS DAS DETERMINAÇõES DE LiTIO EM AMOSTRAS DE SORO E

SALIVA DE PACIENTES SOB LITIOTERAPIA.

Foram colhidos 81 pares de amostras de soro e saliva dos 20

pacientes selecionados. Os resultados das concentrações de lítio

obtidos nestas amostras encontram-se na Tabela 111. Dessa tabela

constam ainda a razão de concentração de lítio na saliva e no

soro (sa/so) para cada par de amostras. São indicadas, também,

as condições da colheita.

A dose média diária de carbonato de lítio administrada aos

pacientes foi de 1113 z344 mg. A concentração média de lítio no

soro foi de 0,78 zO,20 mmol/L e, na saliva de 1,75z0,55

mmol/L. A razão saliva/soro média foi de 2,25 z 0,53.

5.3. TRATAMENTO ESTATiSTICO DOS RESULTADOS

5.3.1. Correlação entre a dose do medicamento e a razão das

concentrações na saliva e no soro (sa/so)

Foi encontrado um coeficiente de determinação (r2)

igual a 0,28 entre a dose diária de carbonato de lítio, e

a razão das concentrações na saliva e no soro (n = 81).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
paciente dia da

colheita
tempo após última

dose (h:min.)
tempoapós última
refei~ão (h:min)

concentra~ão lítio
(mmolLi11)

razao
sa/so

condi~ão da colheita
da saliva

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 23.10.84
13.11.85

12:45
12:10

jejum
2:10

0,60
0,66

não colheu
1,94 2,94 comestímulo

9 20.11.84
18.12.84

9:45
12:45

jejum
11

1,05

n.d.
2,73
n.d.

2,60 sei estímulo
11 11

10 13.11.84
04.12.84

11:45 jejum
tomou lítio antes da colheita

1,5 seI estímulo

14 09.1O.84
13.11.84

11:35
10:2O

jejum
1:50

0,52
0,84

O,99
2,05

1,90
2,44

sei estímulo
11 11

11 02.10.84 11:50 jejum 0,96 1,90 1,98 sem estímulo
06.11.84 12:15

11

1,O8 2,18 2,O2
11

com

04.12.84 11:45
11

0,97 2,28 2,35
11 11

22.01.85 12:15 1:45 0,78 1,64 2,1O sem
11

O9.O5.85 11=20 1=50 0,8O 1,43 1,79
,, "

13.O6.85 12:25 1:55 0,59 1,46 2,47
11 1/

12 02.1O.84 12:35 jejum O,64 1,52 2,38 com estímulo

07.11.84 10:45
1/

0,93 2,45 2,63
1/ 11

15.01.85 11:05
11

0,75 1,78 2,37
11 11

O5.03.85 10:0O
11

O,81 1,91 2,36
11 11

25.04.85 12:0O
11

1,O0 1,89 1,89
11 11

22.05.85 11:25
11

0,87 1,89 2,17
11 u

13 02.1O.84 12:30 2:10 0,64 1,70 2,66 seI estímulo
O4.12.84 16:4O jejum 0,95 . 1,92 2,02

" 11

22.01.85 14:35 1=35 1,00 2,14 2,14
11 11

26.02.85 10:40 jejum 0,83 1,32 1,59
11 1/

13.06.85 14=00
11

0,50 1,25 2,50
11 11
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pacj~nt~ dia da
colh~ita

tempo após última
dose (h:llin.)

t~mpoapós última
r~f~i~ão (h:min)

conc~ntra~ão lítio
(mmolLj/1)

razão
sa/so

condi~ão da colh~jta
da saliva

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 16.10.84 12:20 jejum 0,80 2,50 3,10 sem estímulo
20.11.84 12:15 /I

0,80 2,14 2,68
1/ /I

18.12.84 12:00 2:00 0,68 1,85 2,72
/1 '1

29.01.85 11:15 1:15 0,71 1,92 2,70
1/ '1

30.05.85 13:15 1:15 0,69 1,74 2,52
/I 1/

11.07.85 13:00 jejum 0,70 1,80 2,57
/I 11

16 02.10.84 tomou litio antes da colheita
06.11.84 12:35 jejum 0,73 0,78 1,07 com stímulo
04.12.84 11: 15 1/

0,73 1,21 1,66
/I "

22.01.85 12:40
/I

0,70 1,09 1,56
I' 11

26.02.85 13:00 11
0,68 0,72 1,06

" 1/

19.03.85 12:35
I'

0,68 0,91 1,34
11 /I

18.04.85 12:05
/I

0,80 1,03 1,29
1/ "

17 02.10.84 13:20 jejum 0,49 1,18 2,41 SIII stíllulo
06.11.84 14:30 /I

0,93 2,66 2,86
/I 1/

22.01.85 12:35 1:35 0,57 1,45 2,54
1/ 1/

26.02.85 13:05 2:00 0,89 1,91 2,15
1/ "

19.03.85 12:35 2:20 0,66 1,59 2,41
'1 1/

13.06.85 12:30 2:30 0,48 1,41 2,92
I' I'

18 16.10.84 11:30 1:00 0,91 2,78 3,06 comestímulo
04.12.84 11:40 jejum 0,80 2,71 3,39

/I "

05.02.85 12:45 1:15 0,82 2,50 3,05
. 1/ 1/

30.05.85 10:50 1:20 0,60 1,78 2,97
11 1/

11.07.85 12:25 1:40 0,39 1,24 3,18
1/ 1/

19 02.10.84 12:10 jejum 0,37 0,87 2,35 sem estímulo
06.11.84 11:25

1/

0,79 1,68 2,13
1/ 1/

04.12.84 11:45 1:55 0,73 2,03 2,78
/I /I

22.01.85 12:00 jjum 0,79 2,05 2,60
1/ /I

26.02.85 10.05
11

0,83 2,02 2,43
1/ u

, 19.03.85 12:00
1/

0,88 1,90 2,16
/I 11

20 09.10.84 12:15 jjum 0,97 2,34 2,41 SIII estímulo
13.11.84 12:35

"
1,08 2,29 2,12

" 11

11.12.84 12:20 '1
0,92 1,74 1,89

11 "

29.01.85 12:10 "
0,55 0,78 1,42

n n

05.03.85 12:45 "
0,93 1,94 2,09

11 u

30.05.85 12:35
I'

0,92 1,73 1,88
/I /I

-------------------------------------------------- -----
n.d. = não dtErminada
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5.3.2. Análise de variância das razões sa/so

A Tabela IV apresenta os dados que foram utilizados

para a análise de variância das razões sa/so.

Pela análise de variância foi testada a hipótese zero

de que as diferenças entre as razões saliva/soro dos pacien-

tes não eram significativas. Como o F calculado foi maior

que o tabelado (F ~

(O , O 5 ; 1 1 ; 56 )

rejeitada; portanto, a diferença

2,28) esta hipótese foi

entre as razões entre

pacientes foi significativa. A variação interpacientes foi

da ordem de 86% enquanto intrapacientes foi de 33%.

o resultado do teste da diferença significativa entre

as razões médias encontra-se ilustrado na Figura 3.

12

Q

11

13

A

razão salsa (n)

Ã = 2,33~O,24 (8)
B = 2,56~O,14 (5)
C = 1,84~O,19 (2)

Figura 3. Representação gráfica da similaridade entre as
razões saliva/soro para os 12 pacientes do Grupo
II de amostras.
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TABELA rv - Valores das razões sa/so encontrados para os

pacientes do Grupo rr, estatisticamente analisados.

-----------------------------------------------------------------

razão sa/so
Paciente no. -------------------------- CV % (n)

intervalo x s

-----------------------------------------------------------------

2 1,56-1, 96 1, 70 0,15 9% 5

5 2,53-3,04. 2,68 0,21 8% 6

7 2,02-3,31 2,4.2 0,51 21% 5

11 1, 79-2,4.7 2,12 0,25 12% 6

12 1, 89-2,63 2,30 0,25 11% 6

13 1, 59...,2,66 2,18 0,4.2 19% 5

15 2,52-3,10 2,72 0,20 8% 6

16 1,06-1,66 1, 33 0,25 19% 6

17 2,15-2,92 2,55 0,29 12% 6

18 2,97-3,39 3,13 0,16 5% 5

19 2,13-2,78 2,4.1 0,25 10% 6

20 1,4.2-2,4.1 1,97 0,33 17% 6

Todos 1,06-3,39 2,29 0,53 23% 68

-----------------------------------------------------------------

x = média

s = desvio padrão

n = no. amostras
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5.3.3. Correlação entre a concentração de lítio na saliva e

no soro, interpacientes (Grupo I)

À análise de regressão linear relacionando

concentração de lítio na saliva e no soro, para os 81 pares

de amostras deu a equação: concentração no soro = O, 25x

concentração na saliva +0,34, com r = 0,71.

2
r = 0,50.

(p < 0,001) e

Como o número de amostras para alguns pacientes foi

menor que para outros, foram selecionados para a análise de

regreassão linear, apenas o primeiro e o último par de

amostras colhidos. Neste caso a equação foi: conc. no soro =

0,26 x conc. na saliva + 0,31, com r = 0,68 (p < 0,001).

5.3.4. Correlação entre as concentrações de lítio na saliva

e no soro, intrapacientes (Grupo 11)

o resultado da análise de regressão linear para cada

um dos 12 pacientes que constituiram o Grupo 11 de amostras,

são apresentados na Tabela V. ÀS figuras 4 e 5 ilustram gra-

ficamente estes resultados.
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5.3.5. Resultados das concentrações de lítio no soro

estimadas a partir das concentrações na saliva

As concentrações de lítio no soro dos pacientes do

Grupo 11, foram estimadas a partir das concentrações na

saliva, para tanto foi utilizada a equação de regressão

linear geral (interindividuos) e as equações de regressão

linear individuais (intra4ndivíduos) . Foram calculadas,

também, as diferenças entre as concentrações de lítio,

previstas e observadas, no soro. Os valores obtidos foram

reunidos em três grupos, usando como referência a

concentração 0,18 mmol Li/L soro 129 (Tabela VI).
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TABELA VI - Distribuição das diferenças de concentrações,

previstas e observadas, de lítio nas amostras de soro

(Grupo 11).

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

* o primeiro aloarismo corresponde ao estudo intrapacientes e o

entre parênteses ao interpacientes.

número de amostras*em cada diferença
Paciente amostra (mmol Li/L)

(no.) (n) --------------------------------------

0,10 0,18 0,25
-----------------------------------------------------------------

2 5 O (O) O (O) O (O)

5 6 O (4) O (O) O (O)

7 5 2 (5) 1 (2) O {O}

11 6 2 (4) O (1) O (O)

12 6 1 (1) O (I) O' (O)

13 5 3 (5) 1 (O) O (O)

15 6 O (3) O (O) O (O)

16 6 O (4) O (2) O (O)

17 6 2 (3) O (1) O (O)

18 5 O (5) O (3) O (O)

19 6 2 (2) O (1) O . (O)

20 6 O (4) O (O) O (O)

68 12 (40) 2 (14) O (O)
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A literatura apresenta uma variedade de métodos

analíticos desenvolvidos para a determinação do lítio em amostras

biol6gicas.

Plum 116 , em 1957, propôs um método colorimétrico

semiquantativo. A princípio, o método quantitativo utilizado foi

por fotometria de chama68 ,107 , que é ainda hoje empregado por um

grande número de laboratórios que não dispõem de equipamentos

mais sOfisticados48,111,175 . Depois, foram propostos métodos de

análise baseados na espectrofotometria de emissão 8,25 . A partir

de 1967, a determinação do lítio, em material biológico, por

espectrofotometria de absorção atômica começou a tomar vUlt022,81

180,18:.outros métodos analíticos foram propostos, como a diluição

isotópica e espectrometria de massa de dissorção química 82 ,

microeletrodo de lítio163 e espectrofotométrico com "THORON" 168,

mas os mais utilizados são a espectrofotometria de emissãol17,126

181 d b
- t"". 10 33 67 88 123 C 1 - d te e a sorçao a umlca ' , , , . om a evo uçao a ecno-

logia inovações foram propostas para estes dois métodos,

permitindo maior sensibilidade e maior rapidez na análise. Assim,

na absorção atômica foi introduzido o uso de atomização

eletrotérmica, com forno de grafite44,91,101,157,167 ; diluição

isot6pica estável 24

. 16 127amostra' .

e métodos automatizados de injeção da

Já a espectrofotometria de emissão evoluiu para o

uso de chama de óxido nitroso-acetilenol15 131, .

A escolha entre a espectrofotometria de emissão e

a de absorção atômica é arbitrária, ambas técnicas são adequadas

para a determinação de lítio em amostras biol6gicas de pacientes

sob litioterapia32,85,122 . Foram realizados vários trabalhos
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. 14 20 63 65 66
comparando os d01S métodos' , , , ,que chegam à conclusão

que ambos são sensíveis e precisos, para serem usados no controle

terapêutico do lítio. A espectroscopia de emissão apresenta maior

. t f ê . 126
ln er er nCla ,sensibilidade, porém está sujeita a maior

enquanto a absorção atômica é . . 63
mals preclsa .

A espectrofotometria atômica é um método

analítico que se baseia na medida de intensidade da luz emitida

ou absorvida pelos átomos livres do elemento químico pesquisado.

As propriedades espectrosc6picas dos átomos são

primariamente determinadas pelas suas estruturas eletrônicas. O

espectro atômico resulta da absorção ou emissão da energia

radiante pelos átomos, quando os elétrons movem-se entre

diferentes níveis de energia. As alterações de energia envolvidas

nestas transições eletrônicas, são determinadas pela estrutura do

átomo do elemento e são características de cada elemento. O

comprimento de onda de luz emitida ou absorvida está relacionada

com esta diferença de energia
53

Quando uma solução diluída de soro contendo lítio

é nebulizada na chama de um espectrofotômetro de absorção

atômica, acontece uma série de reações. Algumas das moléculas de

lítio são dissociadas pelo calor da chama em átomos livres.

Através da chama é passado um feixe de luz, com comprimento de

onda correspondente à ressonância de transição do elemento,

proveniente de uma fonte, em geral, uma lãmpada de cátodo oco

feita do metal a ser analisado, no caso, o lítio. Os átomos do

elemento, no estado fundamental, presentes na chama, absorvem a

luz emitida pela lâmpada sendo a diminuição da intensidade de luz
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transmitida detectada pelo equipamento eletrônico. Em condições

ideais, o valor da absorvância causada pelo lítio, presente na

chama, é diretamente proporcional à sua concentração na amostra

analisada. A linha es~al de interesse para t a determinação do

lítio é a de comprimento de onda de 670,78 nm90

Para a determinação das concentrações de lítio nas

amostras de soro e saliva, neste trabalho, foi empregada a

espectrofotometria de absorção atômica, depois de estudadas a

linearidade, sensibilidade, o limite de detecção e a precisão

oferecidas pelo método.
22

BOWMAN foi o primeiro a determinar a concentra-

ção de lítio em soro sanguíneo por espectrofotometria de absor-

ção atômica; para tal diluia as amostras 1:10 em água e reali-

zava a leitura da absorvância diretamente no espectrofotômetro.

Outras diluições e diluentes são descritos na literatura 10,20,56

69,81,144,180,183

No presente caso uma dOi 1 ui ção 1:20 em água

desionizada foi perfeitamente adequada para todas as amostras

experimentadas: soro, plasma, sangue total e saliva. Como não

houve diferença entre a determinação do lítio no soro e no

plasma, o uso do soro foi preferido, uma vez que dispensa o

emprego de anticoagulante.

Devido às várias interferências possíveis na

análise por absorção atômica, as calibrações costumam ser feitas

com padrões de lítio contendo s6dio e potássio10,22,88,123,183

18o 33
sintético ,dextram 6% ou "pool"então, em soro de soroou,

livre de litio33,69,88. Nos experimentos deste trabalho os
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padrões foram adicionados a uma amostra de soro ou saliva livre

de lítio para simular a amostra original, corrigindo a

interferência de outros eletrólitos. As medidas da absorvãncia

dos padrões em soro foram, sempre, um pouco maiores que as em

água desionizada.

Os resultado obtidos com a padronização do método

proposto para a determinação de lítio em amostras biológicas, por

espectrofotometria de absorção atômica, mostraram que ele é

perfeitamente adequado ao controle terapêutico do lítio. Assim,

houve resposta linear da absorvãncia na faixa de concentração de

0,014 a 0,430 mmol Li/L, correspondente a 0,28 a 8,6 mmol Li/L no

soro. A sensibilidade foi de 0,Ó28 mg Li/L e o limite de detecção

atingido foi de ~OOI8 mmol Li/L. A precisão do método situou-se

em 3,7% e 3,6% para uma solução de lítio de 0,5 mmol/L de água e

soro, respectivamente. Um controle de qualidade foi realizado

para verificar a exatidão dos resultados; estes se mostraram

altamente concordantes.

Em vários trabalhos descritos na literatura21,9S,106

147,176
há a recomendação de se desprezar a primeira amostra

desaliva (aprox. 2 mL). Para verificar a lógica deste procedi-

mento, duas amostras consecutivas de 2 mL de saliva foram co-

lhidas para a determinação da concentração de lítio, em ambas. A

análise estatística mostro~ que não houve diferença entre estas,

quer tivessem sido colhidas com ou sem estímulo. Assim, no con-

trole não há razão para se despr.ezar a primeira amostra de saliva

No total foram colhidos 81 pares de amostras de

soro e saliva, dos pacientes sob litioterapia selecionados. A
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intenção inicial era fazer seis avaliações mensais de cada

paciente mas, por motivos diversos, isso não foi possível. Assim,

somente para 12, dos 20 pacientes escolhidos, foi possível fazer

o estudo intra~ndividual.

Pelo exame da Tabela III pode ser verificado que

em cinco casos, alguns pacientes tomaram lítio imediatamente

antes da colheita, fato que impediu o controle terapêutico; um

dos pacientes foi descartado por não ter cumprido as exigências

do referido controle; em duas oportunidades, os indivíudos não

estavam tomando a medicação, apesar de terem omitido essa

informação. Neste último caso, as concentrações de lítio não

puderam ser determinadas por estarem abaixo do limite de .

detecção. Portanto, a saliva apesar de concentrar o fármaco,

também tem condições de acusar a falta de colaboração do paciente

ao tratamento; todavia, na literatura apenas o soro é indicado

para fins de verificação do cumprimento do regime de dosagem143 .

Como no presente estudo ficou demonstrado que a concentração de

lítio na saliva é sempre maior que a do soro é válido pensar na

utilização de um volume menor de amostra, quando necessário.

Na literatura foram encontrados 26 trabalhos que

estudaram a relação entre os teores de lítio na saliva e no soro

ou plasma, conforme mostra a Tabela VII. Para melhor comparação

dos resultados, não foram incluídos nesta Tabela os trabalhos

referentes a experimentos feitos com voluntários, ou com

pacientes usando dose única do medicament048,63,77,167 e, tam-

146 176
bém, os trabalhos, que apresentaram valores de coeficiente

de correlação (r) muito baixo. Quatro, entre os trabalhos
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TABELAVII - Teores de lítio no soro (ou plasma) e na saliva emamostras colhidas concomitantemente,segundodiferentes

autores.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

autor razão sa/so s r técnica
usada

pacientes (n) observação ref.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SHOPSIN(1969)

LAZARUS(1973)

SIIiS (1974)

NEU (1975)

SINGLAS (1976)

VERGHESE (1977 )

SIMS (1978)

PRESKORN (1978)

RAVENSCROFT (i978)

MATEI! (1979)

2,24

i. 98*

2,2i
2,26* .

2,42

2,22

2,22

0,72

0,20
0,23

0,2i

0,50

0,85

0,52

0,38

0,90
0,92

0,8B

0,7i

0,79

0,57

EM i2

EM 25

FC 25

FC i9

i2

FC i0

FC 30

FC 25

EM i2

EM 9

primeiro a sugerir saliva
comoamostra

i47

considera arriscado o uso
da saliva

80

sugere saliva comoamostra i52

indica a saliva depois de
estabelecida a razão sa/so
individual

i06

indica a saliva na ausÊncia
de nefropatias

i54

indica a saliva comoamostra i7i

considerasaliva amostra ina- i53
dequada

indica a saliva commais de li7
i3 amostraspara cada indiví-
duo

indica a saliva só intrapaci- i24
entes

consideraa saliva inadequada 9S
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autor razão salso s r técnica
usada

pacientes (n) observação ref.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BANNET(1979) 2,22

tlAN(1979) 2,16"" .

OTHHER<1979)

BEN-ARYEH (1980) 2,24

ROSHAN(1980) 2,64

Nf\Tf\RAJ(1981) 2,68

SELINGER (1982) 1,58* .'

BOWDEN(1982) 2,49
2,.85

KHf\RE (1983) 3,64

PERRY (1984) 2,53

0,50

0,73

0,83

0,35 0,87

39

EM 30

consideraa saliva inadequada

indica a saliva COlO alostra

indica a saliva COlO alostra

indica a saliva para pacien-
tes no estado de equilíbrio

indjca a saliva só intrapa-
cientes

considera a saliva inadequada 102

indica a saliva da parótida

indica a saliva só intrapacj-
entes

consideraa saliva inadequada

não conclui se a saliva pode
ser usadaCOlOamostra

13

92

110

15

129

145

21

75

114

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0,77 0,50

0,71

0,96

0,67
0,49

0,83

1,04 0,73

0,83

sa = saliva
so = soro ou plasma
r = coeficientede correlação
s = desviopadrãoda razão salso média
* estímulocombala cítrica
FC = fotoletria de chama
EE = espectrofotoletria de emissão
EAA = espectrofotoletria de absorção atô.ica

- -

FC 25

FC 118

EM 11

FC 28

EE 19

EM 40

FC 60

15
(crianças)
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apresentados 95,110,152,153 na Tabela não mencionaram a razão

saliva/soro, nem seu intervalo, e um outro 117 fornece apenas este

último.

A maioria dos autores usou saliva mista total,

colhida sem estímulo ou com estímulo mecânico; alouns estimulam o

fluxo sal ivar com sialaoooos 77,92,106 ; somente LAZARUS60e SEL1N-

GER145usaram a saliva colhida da parótida.

No presente trabalho a saliva foi obtida, ou sem

estímulo, ou após estímulo mecânico, pela mastioação de um pedaço

de ParafilmeGD. A colheita da saliva da parótida exioe um

dispositivo especial145 , fato que retira uma das vantaoens de seu

uso como amostra.

SHOPS1N147 foi o primeiro a indicar o uso da

saliva como substituta do soro, no controle terapêutico do lítio;

GROTH63 e S1MS152, apenas o suoerem. Foi observada uma correlação

positiva sionificativa entre o teor de lítio no plasma e na

saliva mista21, 106,117,124 ou nada parótidaBO, 106,131 . Entretanto,

alouns investioadores têm encontrado uma acentuada variação inter

e intra-individualdessa correlação, fato que impossibilitaria seu

. 13 46 75 60 95 102 146 153,176 .
uso no controle terapêutlco ' , , , , " .Ao contrário,

entretanto, outros autores são totalmente a favor do uso da

. 92,110 167,171 154
saliva como amostra' ; S1NGLAS concorda com eles, mas

faz a ressalva da restrição para portadores de problemas renais;
15 . .

BEN-ARYEH recomenda seu empreoo quando os paclentes Já tenham

alcançado o estado de equilíbrio do fármacoj SEL1NGER 145 é a

favor para a saliva de parótida e KL1NGER77 , para saliva mista,

colhida sem ~stímulo com sialaoooos. Outros a recomendam somente
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para o controle intra-individual, isto é, para um mesmo paciente

depois de estabelecida a razão sa/so 21,106,117,124,129.

Frente a essa diversidade de opiniões tornou-se

difícil através dos achados na literatura, avaliar a

possibilidade do emprego da saliva como amostra para o controle

terapêutico do lítio. Além disso, como os trabalhos foram

desenvolvidos por meio de experimentos conduzidos de maneira

bastante heterogênea, fica ainda mais difícil qualquer conclusão.

No presente caso os pacientes foram

cuidadosamente selecionados; estavam em tratamento de manutenção

e já haviam atingido o estado de equilíbrio. Nenhum paciente

apresentou hist6rico de problema renal durante a fase de

experimento e as amostras foram colhidas, dentro do possível, 12

horas ( Í30 minutos) ap6s a última dose de lítio diária.

Nessas condições de trabalho a razão sa/so média

encontrada para os 81 pares de amostras colhidas foi 2,25 Í 0,53;

valor este coerente com o da maioria dos trabalhos apresentados

na Tabela VII13,15,106,124,147,171 .

Não foi encontrada, como era de se esperar, pela

análise estatística, dos resultados, uma correlação entre a dose

administrada e a razão saliva/soro; isto se explica pela falta de

relação linear entre dose e concentração sérica.

A análise de variância mostrou que a diferença

I entre as razões médias interpacientes foi siQnificativa, fato

ilustrado pela FiQura 3; assim, três grupos foram estabelecidos:

A, B e C. O grupo A engloba 8 dos 12 pacientes, significando que

as suas razões são semelhantes, podendo ser utilizada a razão
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média saliva/soro do ~rupo, no cálculo da concentração sérica do I

lítio a partir da saliva.

A equação de re~ressão linear relacionando

concentração de lítio na saliva e no soro para a população

estudada foi: concentração no soro 0,25 x concentração na

saliva + 0,34.; semelhante à 15
encontrada por BEN-ARYEH - O

coeficiente de correlação foi de 0,71 (p < 0,001) , mostrando

existir correlação positiva entre as variáveis. Pelo exame da

Tabela VII verifica-se que, com poucas exceções, os autores

encontraram um elevado coeficiente de correlação.

Como a maioria dos trabalhos refere um

coeficiente de correlação maior que 0,70, parece válido

concluir-se que existe, realmente, uma correlação positiva entre

a concentração sérica e a salivar interpacientes. ~ lícito

admitir que essa correlação possa ser ainda maior nos casos de

estudo intrapacientes, conforme demonstraram os resultados da

análise intra-individual apresentados na Tabela V. Eles mostram

que os coeficientes de determinação (r2 ) variaram de 0,13 a

0,97. Assim, os pacientes no. 12 e 16 mostraram baixa correlação;

os de no. 2, 7 e 13, uma correlação positiva de valor

intermediário; os sete restantes um coeficiente acima de 0,70

(considera-se a correlação si~nificativa quando os valores de r2

forem maiores que 0,50 em m6dulo) . A partir desta observação

resulta claro que, mesmo intra-individualmente, há casos em que a

saliva não pode ser usada para predizer a concentração sérica.

Há necessidade, porisso, de ser estabelecido o sub-~rupo de

pacientes em que ela pode ser alternativamente usada. A falta de
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correlação, para alguns pacientes, provavelmente se deve às

condições de cinética individual, como por exemplo, foi notório,

durante a fase experimental, a dificuldade de salivação

apresentada pelo paciente no. 16, mesmo quando foi usado o

estímulo mecânico.

A Tabela VI mostra a distribuição das diferenças

entre as concentrações séricas de lítio observadas e as

previstas, usando-se a equação de regressão linear para a

população e as equações individuais de cada paciente do Grupo 11.

Pela análise dos resultados verifica-se que as diferenças foram

maiores ou iguais a 0,18 mmol/L em catorze ocasiões, no estudo

interpacientes; nunca, em nenhum dos estudos, foi maior que 0,25

mmol/L.

Pelos resultados obtidos neste trabalho, a

equação geral poderia ser usada para vários pacientes; para

outros, entretanto, isto não seria válido como, por exemplo, para

o indivíduo de no. 18. Este comportou-se de maneira distinta da

população estudada, apresentando inclusive a razão sa/so de 3,13,

valor bem fora da média. Em compensação, para este mesmo

paciente, o estudo intra-individual apresentou o maior coeficiente

de correlação, mostrando que o teor de lítio da saliva poderia

predizer a do soro.

Ao que tudo indica, a saliva pode ser utilizada

como amostra para o controle terapêutico do lítio, desde que seja

estabelecido o coeficiente de correlação saliva/soro para o

paciente. A partir do resultado desse ensaio preliminar, torna-se

possível descartar ou não, a possibilidade do uso da saliva como
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amostra alternativa para pacientes sob litioterapia.
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À partir dos resultados obtidos no presente

trabalho, as seguintes conclusões podem ser tiradas:

1. o método proposto para a determinação de lítio

em soro e saliva mostrou-se adequado para o

controle terapêutico do medicamento;

2. a razão de concentração de lítio na saliva e

no soro, para os 81 pares de amostras analisa-

dos, foi igual a 2,25 I 0,53, com intervalo de

1,06 a 3,39; este resultado foi compatível com

o da literatura;

3. as razões de concentração de lítio na saliva e

no soro, no estudo intrapacientes variaram de

1,33 ! 0,25 a 3,13 ! 0,16;

4. houve uma correlação positiva entre as concen-

trações do fármaco na saliva e no soro no es-

tudo interpacientes, cujo coeficiente de

correlação de Pearson foi de 0,71 (p < 0,001);

5. os coeficientes de correlação entre as

concentrações de lítio na saliva e no soro, no

estudo intrapacientes variaram de 0,36 a 0,98

(p < 0,01);
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6. apesar de existir uma correlação positiva en-

tre as concentrações do medicamento sérica e

salivar interpacientes, há necessidade de ser

estabelecida a equação de regressão linear in-

dividual, para maior segurança da utilização

da saliva como amostra;

7. a saliva pode ser usada para predizer a con-

centração sérica, desde que haja para o pacl-

ente uma correlação positiva significativa en-

tre a concentração de lítio nessa amostra e

no soro.
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