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RESUMO 

SONVENSO, D. K. Contribuição do SISCOM na investigação do blurring do polo 

temporal associado à atrofia hipocampal em pacientes com epilepsia do lobo temporal: 

um estudo com SPECT cerebral. 2016. 71f Dissertação (Mestrado – Programa de pós-

graduação em Clínica Médica, opção Investigação Biomédica) Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo – SP, 2016. 

 

Este foi um estudo retrospectivo de 39 pacientes com esclerose temporal mesial (ETM), 

no qual 21 pacientes tinham também blurring do polo temporal (BPT), nos quais realizamos a 

investigação das alterações perfusionais ao SPECT (Single Photon Emission Computed 

Tomography) crítico, ao SPECT intercrítico e ao SISCOM (Subtraction Ictal SPECT 

Coregistered to MRI) e sua comparação com os dados de avaliação pré-cirúrgica. Os 

pacientes com BPT apresentaram início mais precoce da epilepsia e duração de epilepsia 

maior. O padrão pefusional ipsilateral ao SPECT crítico, o qual denominamos de padrão 

―típico‖, foi o padrão perfusional mais frequentemente encontrado em ambos os grupos de 

pacientes com e sem BPT. Ao SPECT intercrítico, a maioria dos pacientes com BPT 

apresentaram hipoperfusão ipsilateral no lobo temporal (LT) epileptogênico, enquanto que no 

grupo sem BPT esta hipoperfusão foi observada em metade dos pacientes. Ao SISCOM, o 

padrão perfusional ―típico‖ foi novamente o mais encontrado em ambos os grupos com e sem 

BPT. Entretanto, os padrões considerados ―atípicos‖ foram encontrados mais frequentemente 

nos pacientes com BPT, o que nos sugere um padrão de propagação das crises epilépticas 

discretamente diferente neste grupo com BPT, o qual envolve outras áreas dos LT 

bilateralmente. Contrariamente à nossa hipótese inicial, não encontramos associação entre a 

presença de BPT e a presença de hiperperfusão no polo temporal (PoT) ao SPECT crítico e de 

diferença perfusional estatisticamente significativa ao SISCOM. Por este achado, nossos 

dados não suportam a idéia de que o BPT seja resultado de alterações teciduais intercríticas 

secundárias a um maior envolvimento ou participação do PoT na geração ou propagação de 

crises epilépticas na epilepsia do lobo temporal (ELT). Por outro lado, nossos resultados 

sugerem que o PoT é uma região frequentemente envolvida pelas crises do LT. 

Particularmente, a diferença perfusional estatisticamente significativa no PoT ipsilateral à 

ETM ao SISCOM foi mais encontrada nos pacientes com casos clínicos típicos de ELT, 

sugerindo que o PoT é mais frequentemente envolvido em crises epilépticas em casos clínicos 

com informações mais concordantes (clear cut) e sugestivas de ELT unilateral. 

Palavras-chave: SPECT, epilepsia, ELT, RM, SISCOM, borramento. 
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ABSTRACT 

SONVENSO, D. K.  Contribution of SISCOM in the investigation of temporal pole 

blurring in patients with temporal lobe rpilepsy and hippocampal atrophy: a brain 

SPECT study. 2016. 71f Dissertation (M.Sc. - Internal Medicine Department and Post-

graduation Program, Biomedical Research Option) - Ribeirão Preto School of Medicine, 

University of São Paulo, Ribeirão Preto – SP, 2016. 

 

This was a retrospective study of 18 patients with mesial temporal sclerosis (MTS) and 21 

patients with HA associated to temporopolar blurring (TPB). We performed an investigation 

of perfusion changes of ictal single photon emission computed tomography (SPECT), 

interictal SPECT and subtraction ictal SPECT coregistered to magnetic resonance imaging  

(SISCOM) and its comparison with results of presurgical evaluation. Patients with TPB 

showed earlier epilepsy onset and longer duration of epilepsy. The ipsilateral perfusion 

pattern in the ictal SPECT, which we denominated ―typical‖ pattern, was the most frequent in 

both groups of patients, with and wihout TPB. In the interictal SPECT, most of patients with 

TPB showed ipsilateral hypoperfusion to the epileptogenic temporal pole (TP), while in the 

group without TPB this hypoperfusion was observed in half of the patients. Through 

SISCOM, the typical perfusion pattern was the most frequent in both groups. However, the 

patterns considered ―atypical‖ were found more frequently in patients with TPB, which 

suggests a pattern of propagation of epileptic seizures slightly different in the group with 

TPB, which involves other areas of TL bilaterally. Adversely to our hypothesis, we did not 

found association between the occurrence of TPB and the hyperperfusion in the TP neither in 

the ictal SPECT nor SISCOM. Based on this finding, our data does not support the idea that 

the BTP is a result of interictal secondary tissue changes due to a higher involvement or role 

of this pole in the generation or propagation of epileptic seizures in the temporal lobe epilepsy 

(TLE). On the other hand, our results suggest that the TP is a region frequently involved by 

seizures of TL. Particularly, the hyperperfusion in the TP which is ipsilateral to the MTE 

through SISCOM was the most found in patients with typical clinical cases of mesial TLE, 

suggesting that the TP is frequently involved (a typical pattern) in epileptic seizures of clinical 

cases with more concordant information (clearcut) and suggestive of unilateral TLE. 

Keywords: SPECT, epilepsy, TLE, MRI, SISCOM, temporal pole blurring 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1.Epilepsia do Lobo Temporal. 

 

O termo epilepsia deriva do grego epilambanein, que significa ―possuir‖ ou ―tomar 

controle de‖. A crise epiléptica é definida por ocorrências transitórias de sinais e/ou 

sintomas devido à atividade neuronal excessiva ou síncrona anormal, onde se requer a 

ocorrência de pelo menos um ataque epiléptico (Fisher et al., 2005). Na verdade, não 

representa uma doença isolada, mas um grupo heterogêneo de distúrbios com 

manifestações clínicas variadas, apresentando em comum a predisposição cerebral 

persistente aumentada a crises (Blair, 2012) e por suas consequências neurobiológica, 

cognitiva, psicossocial e social.  

A epilepsia é caracterizada por episódios paroxísticos, espontâneos e recorrentes de 

disfunção cerebral que se expressam através de um grande número de fenômenos 

clínicos: níveis de consciência alterados, movimentos involuntários, fenômenos 

sensoriais anormais, alterações autonômicas e distúrbios transitórios do comportamento. 

A definição de epilepsia envolve uma grande variedade de sinais e sintomas resultantes 

de diferentes tipos de processos patológicos encefálicos, ao invés de restringir-se a uma 

doença ou síndrome específicas. Durante as crises epilépticas, há um número excessivo 

de descargas elétricas produzido pelos neurônios cerebrais, e as manifestações clínicas 

dependem da origem, localização, e propagação destas descargas (Browne e Feldman, 

1983; Engel e Pedley, 1997). 

A epilepsia do lobo temporal (ELT) é a forma mais comum de epilepsia em adultos. 

É subdividida em mesial e neocortical (lateral), de acordo com a origem e semiologia 

das crises. 

A Epilepsia do Lobo Temporal Mesial (ELTM) corresponde a aproximadamente 

60% dos casos de ELT (French et al., 1993; Engel e Shields, 1997), sendo assim 

denominada, pois as crises epilépticas se originam da ativação das estruturas mesiais do 

lobo temporal (Falconer, Serafetinides e Corsellis, 1964; Margerison e Corsellis, 1966), 

ou seja, principalmente do hipocampo e amígdala, e, possivelmente, algumas regiões 

corticais imediatamente adjacentes, como córtex entorrinal, perirrinal e 

parahippocampal (Noulhiane et al., 2006). 

A ELTM pode ser associada com diferentes patologias subjacentes incluindo 

tumores benignos, angiomas cavernosos, malformações do desenvolvimento cortical, ou 
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gliose como um resultado de meningite ou encefalite, mas o achado mais comum é a 

esclerose temporal mesial (ETM) (Engel, 1987; Luders, 1991), encontrada em 50-70% 

dos pacientes com ELTM refratária ao tratamento clínico (Babb e Brown, 1987) e o 

achado histopatológico mais encontrado em adultos com ELT farmacorresistente 

(Blumcke et al., 2012). 

Um ou ambos os hipocampos estão comumente envolvidos na ELT, e isso é 

frequentemente visível como ETM nas imagens de estruturais de ressonância magnética 

(RM). O envolvimento do hipocampo também pode ocorrer em ELT sem atrofia 

hipocampal (AH) e também em ELT neocortical (Surges, Schulze-Bonhage e 

Altenmuller, 2008).  

A ETM foi descrita pela primeira vez por volta de 1930 em estudos de autópsia, e 

posteriormente em meados de 1960 na ressecção cirúrgica do lobo temporal de 

pacientes com ELTM. A avaliação patológica de espécimes cirúrgicos tem mostrado 

que a alteração de sinal em T2 e a perda de volume identificados em exames de RM 

representam gliose e perda neuronal, respectivamente (Kuzniecky et al., 1987). No 

entanto, em alguns casos, apenas um destes achados é identificável, levando a alguma 

incerteza sobre o diagnóstico.  

A ELTM, na maioria das vezes, tem seu início na infância tardia ou adolescência 

(French et al., 1993). Apesar de sua patogênese ser ainda desconhecida, estudos 

mostram uma importante associação com história prévia de convulsão febril, hipóxia, 

trauma crânio-encefálico ou infecções do sistema nervoso central (SNC) (French et al., 

1993) antes dos cinco anos de idade (Wieser, 2004). Sendo a história de convulsão 

febril muito comum, ocorrendo em cerca de um terço dos pacientes com ELTM (Berg, 

2008). 

A frequência das crises e gravidade, bem como a susceptibilidade genética, também 

poderia influenciar o desenvolvimento da ETM. A ETM progride ao longo do tempo 

tanto como uma consequência quanto como uma causa de convulsões, pois danos 

progressivos no hipocampo podem ocorrer em pacientes com crises persistentes 

(Theodore et al., 1999). 

A semiologia crítica, na maioria dos pacientes, consiste em aura (mais 

frequentemente sensações epigástricas, alterações dismnésticas), seguida por olhar fixo 

não responsivo, automatismos oroalimentares, postura distônica da mão contralateral ao 

lobo temporal epileptogênico e automatismos motores estereotipados da mão ipsilateral 
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(Gloor, 1990; French et al., 1993) e uma confusão pós-crítica com disfasia quando a 

crise se origina no LT dominante (Baulac, 2015). 

 

 

1.1.1. Tratamentos 

 

A terapia medicamentosa é o primeiro passo no tratamento da epilepsia (Mansouri, 

Fallah e Valiante, 2012). Para tanto, existem inúmeras medicações já conhecidas e de 

eficácia comprovada no controle de crises em um bom número de pacientes. Em geral, 

cerca de 68% dos pacientes com epilepsia consegue ficar livres de crises apenas com o 

tratamento medicamentoso (Brodie et al., 2012). No entanto, alguns pacientes com 

ELTM e ETM têm uma taxa significativamente menor de ficarem livres de crises (mais 

de 24 meses livre de crise) (11 a 42%) com o tratamento medicamentoso (Tatum, 2012) 

e podem se tornar possíveis candidatos à cirurgia de epilepsia (Kwan P, 2000). 

Os objetivos principais da cirurgia de epilepsia residem na remoção da zona 

epileptogênica (ZE) (área do córtex cerebral que dá origem a crise) (Rosenow e Lüders, 

2001) e a prevenção de morbidades cirúrgicas, com a prevenção de déficits motores, 

visuais e cognitivos, além da promoção da qualidade de vida destes pacientes 

(Kucukyuruk et al., 2012).  Um ensaio clínico randomizado mostrou que a cirurgia é 

superior ao tratamento médico prolongado para pacientes com ELT refratária (Wiebe et 

al., 2001).  

A ELTM é há muitos anos a síndrome epiléptica mais comumente e mais 

eficientemente tratada com ressecção cirúrgica, tendo taxas de sucesso variando de 70 a 

90% (Engel, 2001). No entanto, aproximadamente um terço dos casos a cirurgia de 

epilepsia do lobo temporal não consegue promover um resultado livre de crise em 

pacientes com ELTM (Baulac, 2015). 

Da extensa literatura publicada desde 1990 sobre a efetividade da cirurgia para a 

ELTM, muitos dos estudos mais recentes têm focado na identificação de variáveis 

(fatores preditivos ou de risco) associadas ao resultado operatório (Wieser, 2004). As 

razões por trás da falha cirúrgica são múltiplas e variam de um paciente para outro, onde 

cada padrão de recorrência das crises é susceptível de ter a sua própria explicação 

(Harroud et al., 2012). Porém, as causas normalmente identificadas na literatura são: 

remoção insuficiente de estruturas temporais mesiais, remoção insuficiente ou não 
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ressecção do neocórtex temporal, dupla patologia, recidiva temporal contralateral e 

coexistência de epilepsia temporal e extratemporal (Harroud et al., 2012). 

 

 

1.1.2. Avaliação Pré-cirúrgica 

 

Para a correta identificação da ZE  é muito importante a etapa da investigação pré-

cirúrgica. A investigação da epilepsia é composta pela avaliação clínica, 

eletroencefalografia (EEG), monitorização vídeo-eletroencefalográfica (VEEG), RM, 

tomografia computadorizada (TC), tomografia computadorizada por emissão de fóton 

único (SPECT) e tomografia por emissão de pósitrons (PET). 

A avaliação clínica inclui o exame físico e a avaliação da história do paciente 

(Mansouri, Fallah e Valiante, 2012). A história clínica e a descrição das crises, 

incluindo as auras que podem ajudar na localização e lateralização do foco epiléptico 

(French et al., 1993). O EEG é um componente essencial da avaliação inicial do 

paciente, por identificar descargas epilépticas críticas e inter-críticas, possibilitando o 

delineamento aproximado do início crítico e das zonas irritativas (Mansouri, Fallah e 

Valiante, 2012), auxiliando na lateralização do foco epiléptico em pacientes com ELT 

(Kilpatrick et al., 2003). O VEEG é o registro do EEG e do comportamento clínico do 

paciente concomitantemente, sendo também indicado para uma correta classificação 

clínica e eletroencefalográfica das crises, na determinação da lateralização ou 

localização da ZE e no diagnóstico de crises não epilépticas associadas (Argentoni, 

2002).  

A TC e a RM geralmente são as técnicas de imagem de escolha para a identificação 

de alterações estruturais no cérebro (Koepp e Woermann, 2005). Já o PET  e o SPECT 

são opções diagnósticas indicadas quando se deseja avaliar a função cerebral (Koepp e 

Woermann, 2005).   

Nos últimos anos, as imagens estruturais de RM de alta resolução têm se mostrado 

altamente sensíveis e específicas para a detecção da AH na ELT, bem como outras 

lesões que ocorrem na ELTM como neoplasia, displasia cortical focal (DCF), 

malformações vasculares, encefalite aguda focal (Baulac, 2015), possibilitado a 

identificação in vivo da AH em pacientes com ELTM (Berkovic et al., 1991; Cendes et 

al., 1993). 
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As alterações hipocampais nas imagens de RM em ELTM podem ser bilaterais, mas 

são mais frequentemente unilaterais, ou claramente assimétricas; elas incluem: atrofia, 

perda da arquitetura interna, perda da digitação da cabeça do hipocampo, sinal 

aumentado em imagens ponderadas em T2 e sinal diminuído em imagens ponderadas 

em T1 (Figura 1).  

 

 

Figura 1: : Imagem de RM 3T evidenciando a presença de esclerose mesial temporal à esquerda, paciente #12. (A) 
RM coronal em FLAIR e (B) RM coronal ponderada em T2 com recuperação de inversão que mostram atrofia e 
aumento de sinal no hipocampo esquerdo (setas). As dobras da cabeça do hipocampo desapareceram no lado 
esquerdo e o volume é claramente inferior em relação ao lado contralateral (setas). 

 

 

As mudanças estruturais não estão restritas ao hipocampo, podendo afetar a 

amígdala ipsilateral, o neocórtex temporal, a substância branca do lobo temporal, que 

pode aparecer borrada na RM (Chabardes et al., 2005), o fornix, o corpo mamilar, a 

ínsula, o tálamo, ou o córtex basal. A atrofia e a alteração de sinal do hipocampo 

contralateral (menos grave do que as alterações no hipocampo ipsilateral); algum grau 

de atrofia cerebral difusa/perda neuronal foi evidenciado por estudos com base em voxel 

(Bernhardt et al., 2009).  

Achados secundários de ETM também podem ajudar no diagnóstico e lateralização. 

Estes achados secundários incluem alterações temporais ipsilaterais, como perda da 

arquitetura interna, perda das digitações da cabeça do hipocampo, dilatação do corno 

temporal ipsilateral, aumento da intensidade do sinal da amígdala, perda de volume do 

lobo temporal e estreitamento da substância branca colateral (entre o hipocampo e o 



17 

 

sulco colateral), (Vattipally e Bronen, 2004) e extratemporais como atrofia do corpo 

mamilar ipsilateral e fornix (Chan, Erickson e Yoon, 1997). 

Estudos têm claramente evidenciado a ocorrência comum de alterações histológicas 

(Choi et al., 1999; Meiners et al., 1999; Mitchell et al., 1999), morfológicas (Jutila et 

al., 2001; Moran et al., 2001) e metabólicas (Ryvlin et al., 1998; Dupont et al., 2000) 

no PoT. 

Quanto às imagens funcionais, o SPECT cerebral avalia a distribuição de 

radiotraçadores perfusionais através do parênquima cerebral, permitindo a 

documentação do fluxo sanguíneo cerebral regional (FSCr) em condições normais e 

anormais. A perfusão cerebral está intimamente relacionada à atividade neuronal e é 

uma indicação direta das interações que ocorrem entre sinais neuronais e vasos 

sanguíneos. Assim, áreas de aumento da atividade neuronal consomem quantidades 

crescentes de oxigênio glicose e outros metabólitos. Estas áreas rapidamente são 

submetidas a um aumento da perfusão. Visto que a quantidade do radiotraçador extraída 

pelo cérebro durante a circulação sanguínea está relacionada à demanda perfusional 

local (áreas de maior atividade neuronal), o aumento na captação do radiotraçador 

observado na imagem pode refletir o aumento do FSCr na ZE. Portanto imagens de 

FSCr refletem indiretamente o metabolismo cerebral (Zonta et al., 2003).  

Especificamente no estudo da epilepsia, o SPECT é útil para o estudo das 

alterações fisiológicas que ocorrem durante o período crítico e intercrítico, já que o 

fluxo sanguíneo cerebral regional é reduzido no foco epiléptico no estado intercrítico e 

aumentado durante a crise (Kim, Andermann e Olivier, 2006). Sabe-se que o cérebro 

contêm uma vasta quantidade de interconexões neuronais excitatórias e inibitórias. Esta 

rede de conexões foi sugerida por Blumenfeld et al. (2003) em um estudo utilizando 

dados de imagens de SPECT e SPM. Neste estudo, crises parciais foram associadas com 

mudanças perfusionais e confinadas principalmente nos lobos temporais. Portanto, a 

existência de redes positivas e negativas dentro do cérebro que são ativadas durante as 

crises epilépticas e inibidas durante o período intercrítico é amplamente suportada por 

vários estudos de SPECT cerebral através dos princípios de acoplamento neurovascular 

(Blumenfeld et al., 2003). 

As crises epilépticas manifestam-se com o início de descargas síncronas e 

persistentes de um grupo de neurônios sendo que a principal característica de todas as 

síndromes epilépticas é o aumento persistente da excitabilidade neuronal. Neste aspecto, 

o estudo do acoplamento neurovascular refere-se à relação entre a atividade neuronal 



18 

 

local e mudanças subsequentes no FSCr. A localização de tais mudanças está 

fortemente ligada às mudanças da atividade neuronal por meio de um complexo sistema 

de interação entre neurônios, células da glia e células vasculares (Pasley e Freeman, 

2008). 

O SPECT usa traçadores radioativos e assim o SPECT crítico pode ser capaz de 

mapear as áreas de início crítico e também fornecer informações sobre os padrões de 

propagação das crises (Shin et al., 2002).O SPECT crítico mostra-se altamente sensível 

e específico ao apresentar as áreas de hiperperfusão em que as crises se iniciam. Embora 

sua sensibilidade e especificidade sejam maiores para ELT, sua utilidade tem sido 

reportada para epilepsias do lobo frontal, parietal e occipital, principalmente na ausência 

de lesões estruturais (Thadani et al., 2004).  

As sensibilidades de diagnóstico dos SPECTs crítico e intercrítico em ELT têm 

sido referidas como aproximadamente 90% e 66%, respectivamente (Avery et al., 

2000). Ocorre que nem todas as alterações anatômicas causam crises, e nem todas as 

crises se originam destas estruturas anormais. Assim, faz-se necessária a correlação 

entre dados clínicos e neurofisiológicos para descobrirmos se uma lesão é 

possivelmente a responsável pelas crises (Gaillard et al., 2011). 

O SPECT crítico apresenta padrões perfusionais distintos conforme a etiologia 

da ELT (Ho et al., 1996). O tipo de crise mais comum em pacientes com ELTM são as 

crises parciais complexas (CPC) (French et al., 1993). Durante a CPC, há hiperperfusão 

de todo o LT. Até 2 min pós-crise, há hiperperfusão das estruturas temporais mesiais e 

hipoperfusão de estruturas temporais laterais, e de 2 ± 15 min pós-crise há hipoperfusão 

de todo o LT (Duncan et al., 1993).  

A sequência das alterações de perfusão sanguínea cerebral regional durante as crises 

temporais foi determinada como um aumento relativamente significativo do fluxo 

sanguíneo temporal mesial e lateral com uma diminuição da perfusão no córtex frontal 

ipsilateral durante a crise, seguido por uma redução da perfusão no hemisfério 

epileptogênico com relativa preservação do aumento do fluxo sanguíneo mesial 

temporal durante o estado pós-crítico imediato (Newton et al., 1992). Estudos anteriores 

sugerem que o FSC pós-crítico retorna gradualmente aos valores basais em 10-30 

minutos após a crise (Rowe et al., 1989; Rowe et al., 1991). 

Alguns fatores podem influenciar os resultados do SPECT crítico como o tempo 

da injeção do radiofármaco (RF), o tempo total de duração da crise e o padrão de 

propagação do EEG crítico. A captação do RF pelo cérebro provavelmente leva de 30 a 
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60 segundos após a injeção (Sharp et al., 1986).  A propagação inicial de descargas 

críticas do EEG para outras regiões do cérebro pode resultar em hipoperfusão crítica no 

foco epiléptico e hiperperfusão crítica em outras regiões do cérebro para as quais se 

propagaram as descargas críticas (Lee, Hong e Tae, 2000). 

Em ELT, tem sido sugerido que a injeção do RF durante a crise ou até mesmo 

dentro de 30 segundos após o final da crise pode refletir as alterações perfusionais 

cerebrais regionais críticas, como a hiperperfusão temporal crítica pode persistir após o 

término da descarga crítica do EEG por 60-90 segundos. Além disso, sabe-se que os 

radiotraçadores atravessam a barreira hematoencefálica de forma consistente nos 

primeiros 60 segundos após a injeção intravenosa (Sharp et al., 1986; Newton et al., 

1992; Lee et al., 1997). Portanto, a análise do EEG crítico no momento da injeção do 

RF é importante para a correta interpretação das imagens de SPECT crítico.  

Outro recurso que pode ser utilizado na investigação da epilepsia é o SISCOM, 

acrônimo para Subtracted Ictal SPECT Corregistered with MR  Subtra ão do SPECT 

crítico corregistrado com a    , a subtra ão entre os SPECTs crítico e intercrítico e o 

seu corregistro baseado em voxel com a RM pode também proporcionar uma acurada 

avaliação das áreas corticais hiperemiadas durante a crise epiléptica e a sua correlação 

topográfica com a RM proporcionando uma localização anatômica precisa (O'brien, So, 

et al., 1998; Mcnally et al., 2005).   interpreta ão das imagens do SISC   mostra-se 

mais sensível e específica na detec ão da  E do que a an lise apenas dos SPECTs 

separadamente. O SISCOM tem demonstrado sensibilidade de aproximadamente 91,8% 

na detecção da ZE em pacientes com epilepsia de difícil controle (Lee, Hong e Tae, 

2000).  

As alterações de perfusão, melhor visualizadas ao SISCOM, inclui hiperperfusão na 

região anterior do LT, ipsilateral à EH, ou bilateral, maior do lado da EH. O período 

pós-crítico é marcado por uma hipoperfusão profunda que pode durar dezenas de 

minutos (Baulac, 2015). 

 

 

1.2.Blurring do Pólo Temporal. 

 

No contexto da avaliação pré-cirúrgica para casos de ELT, um achado observado em 

imagens de RM tem intrigado os epileptologistas. Estudos têm mostrado uma alteração 

na extremidade anterior do lobo temporal, denominada de PoT, em imagens adquiridas 
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tanto em equipamentos de 1,5 (Sankar et al., 2008; Garbelli et al., 2012; Naves et al., 

2015) quanto de 3,0 T (Morimoto et al., 2012).  

Esta alteração, conhecida como blurring do PoT (BPT), é caracterizada na literatura 

como um aumento da intensidade do sinal predominantemente na substância branca 

observada na região do PoT em imagens de RM. Resultando em um borramento da 

borda entre a substância branca e cinzenta na região do PoT (Figura 2). O BPT tem sido 

melhor observado através do aumento de sinal em imagens ponderadas em T2, em que o 

sinal da substância branca é homogeneamente superior ao do PoT contralateral e de 

ambos os lobos frontal e parietal, nas respectivas sequências coronais (Schijns et al., 

2011). Outras características referidas em alguns casos são a redução do sinal em 

imagens ponderadas em T1 e a atrofia temporal ipsilateral, sem relação específica com 

achados histológicos. (Mitchell et al., 1999; Coste et al., 2002; Adachi, Yagishita e 

Arai, 2006).  

 

 

 

Figura 2: Imagem de RM 3T evidenciando a presença de blurring temporopolar à esquerda, paciente #12. (A) RM 
coronal em FLAIR, (B) RM coronal ponderada em T2 com recuperação de inversão e (C) RM axial em T2 que 
mostra o blurring no pólo temporal esquerdo, evidenciando o borramento da superfície entre as substâncias 
branca e cinzenta (*). 

 

 

O BPT passou a ser mais bem investigado no final dos anos noventa (Pageot et al., 

1998; Choi et al., 1999; Meiners et al., 1999; Mitchell et al., 1999). Embora já esteja 

bem caracterizado na literatura  o aumento ―não específico‖ do sinal T2 , uma 

variedade de termos ainda são usados, principalmente relacionados à alteração do sinal 

(temporopolar signal changes) (Pageot et al., 1998; Mitchell et al., 1999; Coste et al., 

2002; Mitchell et al., 2003; Chassoux et al., 2004; Chabardes et al., 2005; Oliveira et 
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al., 2006; Caboclo et al., 2007; Carrete et al., 2007; Sankar et al., 2008; Garbelli et al., 

2012; Worrell, 2013; Naves et al., 2015) e à alteração da substância branca ou 

branca/cinzenta (white matter changes)(Choi et al., 1999; Meiners et al., 1999; Tae et 

al., 2005; Adachi, Yagishita e Arai, 2006; Schijns et al., 2011; Kuba et al., 2012; 

Morimoto et al., 2012).  

Outra questão discutida na literatura diz respeito à abrangência da região acometida 

pelo BPT. Alguns trabalhos delimitam a presença do BPT à região do PoT (Pageot et 

al., 1998; Coste et al., 2002; Ryvlin et al., 2002; Chassoux et al., 2004; Chabardes et 

al., 2005; Oliveira et al., 2006; Caboclo et al., 2007; Carrete et al., 2007; Sankar et al., 

2008; Schijns et al., 2011; Garbelli et al., 2012; Kuba et al., 2012; Worrell, 2013; Naves 

et al., 2015) e outros à região anterior do LT (Choi et al., 1999; Meiners et al., 1999; 

Mitchell et al., 1999; Mitchell et al., 2003; Tae et al., 2005; Adachi, Yagishita e Arai, 

2006; Morimoto et al., 2012). Porém, assim como em nosso trabalho, Ryvlin et al. 

(2002) defende a preferência pela denominação "polo temporal" a "região temporal 

anterior", porque o BPT geralmente predomina sobre a região do PoT (Ryvlin et al., 

2002).  

Mitchell et al. (1999) discutiu que o BPT pode ter sido inicialmente atribuído à 

artefatos nas imagens de RM. Porém, em seu estudo no qual comparou imagens de RM 

de indivíduos controles adquiridas de modo idêntico, misturadas com as imagens de 

pacientes com BPT e avaliadas alheia às informações clínicas, concluiu que a ausência 

de quaisquer alterações semelhantes nas imagens dos controles empiricamente excluiu 

qualquer artefato óbvio como causa do BPT (Mitchell et al., 1999). 

Em seu estudo, Mitchell et al. (2003) observou que quando o BPT estava presente 

na imagem inicial de RM (1,5T) de seus pacientes, ele se mantinha nas imagens 

subsequentes de acompanhamento e permanecia da mesma forma que na imagem 

inicial, não apresentando piora (Mitchell et al., 2003) 

O BPT tem sido observado em 32 a 75% dos pacientes adultos com ETM (Choi et 

al., 1999; Carrete et al., 2007; Garbelli et al., 2012; Kuba et al., 2012; Naves et al., 

2015) e em aproximadamente 57% das crianças (Mitchell et al., 2003).  

O BPT é comumente encontrado em pacientes com ETM (Kuba et al., 2012; Naves 

et al., 2015), usualmente ipsilateralmente à ETM (Choi et al., 1999; Mitchell et al., 

1999; Mitchell et al., 2003; Chassoux et al., 2004; Chabardes et al., 2005; Tae et al., 

2005; Caboclo et al., 2007; Carrete et al., 2007; Naves et al., 2015). Porém há um relato 

de apenas um caso que o BPT foi encontrado bilateralmente em um (1,25%) paciente 
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com ETM unilateral dentre os 80 pacientes do estudo (Carrete et al., 2007), e de 

alterações semelhantes encontradas em pacientes com ELT que não apesentavam ETM 

(Mitchell et al., 1999; Coste et al., 2002; Chabardes et al., 2005). 

Nos casos de ETM bilateral, o BPT tem sido observado ipsilateralmente ao 

hipocampo mais acometido (Mitchell et al., 2003; Carrete et al., 2007), bilateralmente 

(Mitchell et al., 2003; Carrete et al., 2007) ou ipsilateral à ZE  identificada pelo EEG 

(Choi et al., 1999). Nos pacientes com ELT sem ETM, o BPT tem sido observado 

ipsilateralmente ao lado da ZE identificada pelo ECG (Adachi, Yagishita e Arai, 2006), 

apresentando correlação com o lado de início das crises (Mitchell et al., 1999). 

Entretanto, há um caso onde o BPT era contralateral a ZE definida clinicamente 

(Morimoto et al., 2012). Ademais, nenhum caso de BPT em indivíduos saudáveis foi 

observado até o momento (Meiners et al., 1999; Mitchell et al., 1999; Coste et al., 2002; 

Mitchell et al., 2003; Carrete et al., 2007; Morimoto et al., 2012). 

O BPT tem apresentado resultados clínicos e cirúrgicos conflitantes (Tabela 1). 

Adachi et al. (2006) argumentam que o BPT pode ser útil para o diagnóstico da ELT nas 

seguintes situações clínicas: (a) se uma lesão focal não é vista, e o BPT está presente em 

um dos lados, o lado do BPT é provavelmente o lado da ETM; (b) se uma lesão focal, 

tal como um tumor, é visto de um lado, e o BPT está presente do outro lado, é provável 

que o lado do BPT seja o lado da ZE; e, por fim, (c) se uma lesão focal é vista de um 

lado, mas a sua epileptogenicidade é questionável, e o BPT está presente no mesmo 

lado, é provável que o lado do BPT seja o lado da ZE (Adachi, Yagishita e Arai, 2006). 
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Tabela 1: Achados clínicos e cirúrgicos descritos na literatura em relação à presença 
de BPT em pacientes com ELT. 

Variável 

Clínica/Cirúrgica 

Achados comparativos entre os pacientes com e sem BPT no 

PoT 

Gênero Ausência de diferença significativa (Carrete et al., 2007; Naves 

et al., 2015) 

Dominância 

manual 

Ausência de diferença significativa (Carrete et al., 2007) 

Idade na aquisição 

da imagem de RM 

Ausência de diferença significativa (Carrete et al., 2007) 

Frequência das 

crises 

Ausência de diferença significativa (Mitchell et al., 1999; 

Carrete et al., 2007; Garbelli et al., 2012; Naves et al., 2015) 

Presença de CGTC Ausência de diferença significativa (Naves et al., 2015) 

Idade na cirurgia Ausência de diferença significativa (Garbelli et al., 2012) 

Tempo de duração 

da epilepsia 

Maior para os pacientes com BPT (Mitchell et al., 2003; Garbelli 

et al., 2012) 

Número total de 

crises 

Maior para os pacientes com BPT (Mitchell et al., 1999; 

Mitchell et al., 2003). 

Idade de início da 

epilepsia 

Menor para os pacientes 

com BPT (Pageot et al., 

1998; Choi et al., 1999; 

Mitchell et al., 2003; 

Oliveira et al., 2006; Carrete 

et al., 2007; Schijns et al., 

2011; Garbelli et al., 2012; 

Naves et al., 2015) 

Ausência de diferença 

significativa (Mitchell et al., 

2003; Kuba et al., 2012). 

História de 

convulsão febril 

Maior prevalência em 

pacientes com BPT  (Choi et 

al., 1999; Mitchell et al., 

1999), 

Ausência de diferença 

significativa (Mitchell et al., 

1999; Carrete et al., 2007; 

Schijns et al., 2011; Garbelli et 

al., 2012; Kuba et al., 2012; 

Naves et al., 2015) 

História familiar 

de epilepsia 

Ausência de diferença 

significativa (Mitchell et al., 

2003; Garbelli et al., 2012) 

Maior para os pacientes sem BPT 

(Schijns et al., 2011) 

Testes 

neuropsicológicos 

pré-operatórios 

Ausência de diferença 

significativa (Naves et al., 

2015) (Mitchell et al., 1999) 

Pior para os pacientes com BPT  

(Garbelli et al., 2012) 

 

Resultado 

cirúrgico 

Melhor para os 

pacientes com 

BPT (Choi et al., 

1999; Coste et 

al., 2002; 

Oliveira et al., 

2006) 

Melhor para os 

pacientes sem BPT 

(Chabardes et al., 

2005) 

 

Ausência de diferença 

significativa 

(Mitchell et al., 1999; 

Carrete et al., 2007; 

Schijns et al., 2011; 

Garbelli et al., 2012; 

Kuba et al., 2012; 

Naves et al., 2015) 
ABREVIATURAS: BPT, blurring no polo temporal; PoT, polo temporal; RM, ressonância 

magnética; CGTC, crise com generalização tônico-clônica secundária; 
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Possíveis causas para o BPT têm sido sugeridas como: gliose (Mitchell et al., 

1999), corpos amiláceos (Choi et al., 1999; Mitchell et al., 1999), espaços 

perivasculares aumentados, pequenas alterações inflamatórias (Mitchell et al., 1999), 

microdisgenesia (Adachi, Yagishita e Arai, 2006), DCF (Kuba et al., 2012), aumento do 

número de neurônios heterotópicos na substância branca (Choi et al., 1999), diminuição 

da mielina da substância branca do lobo temporal (Meiners et al., 1999; Mitchell et al., 

2003) e aumento não específico no conteúdo de água (Mitchell et al., 1999) 

Os estudos funcionais com PET cerebral mostraram que o BPT está associado 

com um hipometabolismo mais grave e estendido mais posteriormente comparado aos 

pacientes sem tais anomalia (Chassoux et al., 2004). E que 100% dos pacientes com 

BPT apresentam um hipometabolismo ipsilateral significativo, enquanto 84% do grupo 

sem BPT (Choi et al., 1999). 

Tae et al. (2005) examinaram as alterações de perfusão cerebral em SPECTs 

cerebrais através da utilização do SISCOM de 38 pacientes com ELTM e 19 controles 

normais. Observou-se uma correlação, apesar de fraca entre o BPT e a hiperperfusão 

crítica no LT, em pacientes com ETM unilateral (Tae et al., 2005). 

Apesar de Garbelli et al. (2012) afirmarem ter evidências robustas de que o BPT 

é causado pela degeneração lenta e crônica dos feixes de fibras com a redistribuição das 

fibras remanescentes (Garbelli et al., 2012), não há o conhecimento se esta 

anormalidade de sinal representa um dano de uma epilepsia crônica ou uma lesão 

inicial, pois a ocorrência destas alterações em casos pediátricos de ELT, com uma 

prevalência semelhante sugere que isto não é uma anormalidade adquirida (Mitchell et 

al., 2003). Também não se sabe se o BPT está realmente envolvido com a 

epileptogênese, embora alguns autores defendam que a ZE envolva a região do BPT 

(Coste et al., 2002; Adachi, Yagishita e Arai, 2006). 

Em suma, ainda não há um consenso definitivo sobre a gênese do BPT e sua 

significância clínica. Nós hipotetizamos que pacientes com ELT associada a ETM com 

BPT vão apresentar uma hiperperfusão maior que aqueles sem BPT através da hipótese 

nula de que os pacientes com BPT não apresentam uma hiperperfusão no PoT maior que 

os pacientes sem BPT, e diante da conhecida validação (O'brien, So, et al., 1998) e 

aplicação clínica do SISCOM na investigação pré-cirurgica de pacientes epilépticos 

(O'brien et al., 2004; Wichert-Ana et al., 2008; Matsuda et al., 2009) e dos poucos 

estudos que avaliaram o BPT às vistas da perfusão cerebral, o presente estudo se propôs 
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a avaliar a perfusão cerebral crítica através do SPECT e SISCOM, em pacientes com 

ELT e ETM, com e sem BPT. 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1.Comparar as alterações perfusionais durante as crises epilépticas (SPECT 

crítico) em pacientes com e sem BPT; 

2.2.Comparar as alterações perfusionais intercríticas (SPECT intercrítico) em 

pacientes com e sem BPT; 

2.3.Avaliar o envolvimento dos polos temporais durante as crises epilépticas através 

da subtração entre os SPECTs crítico e intercrítico e o seu alinhamento com a 

RM (SISCOM), em pacientes com e sem BPT.  

 

3. PACIENTES E MÉTODOS 

3.1.Aspectos Éticos. 

 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HCFMRP – USP, 

sob o número de processo 10995/2013, com dispensa do termo de consentimento livre e 

esclarecido (Anexo A). 

 

3.2.Seleção dos Pacientes. 

 

Foram selecionados retrospectivamente 39 pacientes com ELT associada à ETM 

unilateral nas imagens de RM avaliados no Centro de Cirurgia de Epilepsia (CIREP) do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – Universidade de 

São Paulo que foram submetidos ao SPECT crítico e intercrítico entre Junho de 2007 a 

Dezembro de 2014. 

Os pacientes foram divididos em dois grupos quanto à presença de BPT (Figura 3): 

18 pacientes no grupo ETM (pacientes com ETM sem BPT) e 21 pacientes no grupo 

ETMB (pacientes com ETM e BPT): 
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Figura 3: fluxograma da divisão dos pacientes quanto à presença de blurring no 

polo temporal. 

 

 

Como forma de avaliação adicional os pacientes também foram divididos em três 

grupos quanto à presença de diferença perfusional estatisticamente significativa no PoT 

às vistas do SISCOM (Figura 4): 23 pacientes no grupo com ―diferença perfusional 

estatisticamente significativa ipsilateral‖, seis pacientes no grupo com ―diferença 

perfusional estatisticamente significativa contralateral ou bilateral‖ e dez pacientes no 

grupo ―ausência de diferença perfusional estatisticamente significativa‖ no PoT ao 

SISCOM: 

 

 

 

Figura 4: fluxograma da divisão dos pacientes quanto à presença de diferença 

perfusional estatísticamente significativa no polo temporal. 

39 pacientes 

ELT + ETM unilateral 

Grupo Sem Blurring (ETM) 

ETM/sem blurring 
18 pacientes 

Grupo  Com Blurring (ETMB) 

ETM/com blurrring  
21 pacientes 

39 pacientes 

ELT + ETM unilateral 

Grupo 

Diferença perfusional 
estatisticamente 

significativa ipsilateral à 
ETM 

 

23 pacientes 

Grupo 

Diferença perfusional 
estatisticamente 

significativa contralateral ou 
bilateral à ETM 

 

6 pacientes 

Grupo 

Ausência de diferença 
perfusional 

estatisticamente 
significativa 

 

10 pacientes 
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3.3.1. Critérios de Inclusão. 

 

Foram incluídos no estudo:  

(a) Pacientes com hipótese diagnóstica de ELT (apresentando CPC com semiologia 

das crises consistente com ELT, geralmente com auras epigástrica, autônomica ou 

psíquicas seguida de parada comportamental, alteração progressiva de consciência, 

automatismos oroalimentares e manuais, e fenômenos autonômicos). 

(b) Pacientes que apresentem RM com ETM unilateral como lesão supostamente 

epileptogênica;  

(c) Pacientes com RM cerebral diagnosticada com ou sem BPT em imagem de RM; 

(d) Pacientes com exames completos de RM e SPECTs crítico e intercrítico em 

formato digital, para viabilizar a realização do SISCOM. 

 

 

3.3.2. Critérios de Exclusão. 

 

Foram excluídos do estudo: 

(a) Pacientes que apresentaram outras lesões adicionais, além da ETM, sejam elas 

difusas, não lateralizatórias ou localizatórias quanto à ZE; 

(b) Pacientes que apresentem descargas intercríticas generalizadas ao EEG, as quais 

possam sugerir quaisquer síndromes de epilepsias generalizadas. 

 

 

3.4. Avaliações Demográficas, Clínicas e Cirúrgicas. 

 

Os pacientes foram investigados através de anamnese estruturada, exame 

neurológico detalhado, EEG de rotina, VEEG de escalpe e invasivo (quando 

necessário), RM de alta resolução (3T), avaliação neuropsicológica e SPECTs crítico e 

intercrítico. 

Foi avaliado sexo, idade, idade de início da epilepsia, duração da epilepsia (período 

a partir da idade de início das crises até a idade na realização da RM), eventos pré-

natais, desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM) (NL, normal e ANL, anormal), 

exame neurológico (NL, normal e ANL, anormal), dominância manual (D, direita; E, 

esquerda e Ambi, ambidestra), quociente intelectual geral (QIG), história de convulsões 



28 

 

febris, frequência mensal de crises, tipo de crise (CPS, crise parcial simples; CPC, crise 

parcial complexa; CGTC, crise generalizada tônico-clônica secundária), presença de 

generalização, paroxismos epileptiformes (PE) ao VEEG intercrítico (UIS, paroxismos 

epileptiformes unilaterais e BIS, paroxismos epileptiformes bilaterais), tipicidade da 

ELT (sendo típico, TP, quando apresentassem CPC com semiologia das crises 

consistente com ELT, geralmente com auras epigástrica, autônomica ou psíquicas 

seguida de parada comportamental, alteração progressiva de consciência, automatismos 

oroalimentares e manuais, e fenômenos autonômicos e início eletrográfico proveniente 

do LT ao VEEG; e atípico, AP, quando há informações discordantes quanto à 

semiologia e VEEG), lado da ETM à RM (D, direito e E, esquerdo), realização de 

cirurgia, lado da cirurgia (LTE, lobo temporal esquerdo e LTD, lobo temporal direito), 

período de seguimento pós-operatório (PO) em meses, estudo histopatológico do 

material ressecado (ETM, esclerose temporal mesial e gliose) e resultado pós-operatório 

(PO), que foi classificado pela classificação de Engel (Engel, Ness e Rasmnussen, 1993) 

(Figura 5). 

 

 

 

Figura 5: Classificação de Engel para a avaliação do resultado pós-operatório. 

 

 

Todas as ressecções foram realizadas por razões estritamente terapêuticas após o 

consentimento dos pacientes. O método padrão ouro para a lateralização da suposta 
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zona epileptogênica (ZE) foi considerado como a conclusão da discussão 

multidisciplinar dos resultados obtidos de todas as investigações durante a reunião 

clínica do Centro de Cirurgia de Epilepsia (CIREP) do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – FMRP – USP. 

As informações demográficas, clínicas e cirúrgicas foram obtidas por consulta e 

revisão dos prontuários médicos dos pacientes. 

 

 

3.5. Monitorização Vídeo-Eletroencefalográfica (Vídeo-EEG). 

 

 

Todos os pacientes foram submetidos ao VEEG com eletrodos de escalpo. As 

monitorizações por VEEG foram realizadas no Sistema Digital de VEEG Vangard, com 

64 canais (Cleveland, Ohio, USA) de acordo com as normas técnicas recomendadas 

para avaliação segura e satisfatória. A colocação e disposição dos eletrodos ocorreram 

baseadas do Sistema Internacional 10-10 para colocação de eletrodos Os dados da 

monitorização por VEEG foram obtidos por consulta dos prontuários e foram revisados 

por um epileptologista experiente. 

 

 

3.6. Aquisição e Análise das Imagens de RM. 

 

As imagens de RM foram realizadas em uma unidade PHILLIPS ACHIEVA 3T do 

HCFMRP – USP no período de Agosto de 2008 a Fevereiro de 2014.  

O protocolo da RM foi constituído pelas seguintes sequências: (a) Imagem 

volumétrica ponderada em T1 usando sequencia gradiente-eco 3D, com tempo de 

repetição (TR) = 5ms; tempo de eco (TE) = 4ms; matriz de 240 x 240 mm, campo de 

visão (FOV) = 240 mm. O bloco 3D cobrirá toda a cabeça no plano sagital, com 160 

cortes de 1mm para reconstrução posterior em qualquer plano. Na estação de trabalho 

da RM será realizada a reformatação do tipo MPR (Multiplanar Reconstruction) 

utilizando-se cortes coronais também contíguos perpendiculares ao maior eixo 

hipocampal, de 1mm de espessura, resultando em aproximadamente 100 cortes ao longo 

de toda a extensão hipocampal; (b) Sequência ponderada em FLAIR obtida no plano 

coronal (TR = 11.000 ms, tempo de inversão (TI) = 2.800 ms; TE = 125 ms), 

perpendicular ao hipocampo, com cortes de 3mm de espessura, sem intervalo, matriz 
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256 x 256 mm, FOV = 180 x 90 mm; (c) Sequência axial ponderada em T2/TSE , TR = 

4.222 ms; TE = 120 ms) paralela ao corpo caloso, com 50 cortes de 2,5 mm de 

espessura, sem intervalo, matriz 404 x 290 mm, e FOV = 202 x 125mm. As imagens 

foram arquivadas em seu formato digital, no padrão DICOM (Digital Imaging and 

Comunication in Medicine). 

Para avaliar a presença ou ausência da ETM e do BPT, foi realizada a revisão  de 

todas as imagens de RM de forma independente e alheia à quaisquer achados 

neuropatológicos e clínicos por três avaliadores. Ambas as alterações foram apontadas 

como ausente ou presente e unilateral ou bilateral. 

A ETM foi caracterizada pela presença de diminuição de volume, de aumento da 

intensidade do sinal, e da forma e posicionamento anormais da formação do hipocampo 

(Cendes et al., 1993; Jackson et al., 1993; Bernasconi, Natsume e Bernasconi, 2005). O 

BPT foi definido pela presença de uma perda da demarcação entra a substância branca e 

cinzenta, aumento da intensidade de sinal predominantemente na substância branca 

(Choi et al., 1999; Meiners et al., 1999; Coste et al., 2002; Adachi, Yagishita e Arai, 

2006). 

O limite anterior do PoT foi estabelecido como a extremidade anterior do LT e o 

limite posterior como o primeiro corte coronal de intersecção do fascículo uncinado, 

que liga a substância branca temporal anterior com a substância branca insular 

sobrejacente (Figura 6) (Coste et al., 2002; Naves et al., 2015). 

 

Figura 6: Exemplo de dois cortes coronais ponderados em T2 com recuperação de inversão consecutivos que 
mostram a delimitação do limite posterior do pólo temporal no paciente #12. (A) Último corte anterior da 
aparição do fascículo uncinado. (B) Primeiro corte coronal mostrando claramente o fascículo uncinado (seta), que 
liga as substâncias brancas frontal e temporal. Esta faixa foi excluída do pólo temporal. 
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3.7. Aquisição, Pós-processamento e Análise das Imagens de SPECT Cerebral. 

 

Os SPECTs foram realizados em uma gamma-câmera G.E. VISION DST de duplo 

detector de cintilação com colimadores de baixa energia entre os anos de 2007 e 2014. 

O SPECT crítico foi realizado no mínimo até uma hora após estabilização da crise 

do paciente  internado no CIREP com administração de Tc
99m

-ECD (IPEN – Instituto de 

Pesquisas em Energia Nuclear, SP) com atividade de 1480 MBq (40 mCi). Dentro deste 

período, o paciente é encaminhado para a Seção de Medicina Nuclear do Hospital das 

Clínicas para realização do exame.  

No SPECT intercrítico, o exame foi realizado no período em que o paciente se 

encontra livre de crises por preferencialmente 24 horas. A atividade administrada para o 

exame foi de 1480 MBq de Tc
99m

-ECD. O período de aquisição foi de 

aproximadamente 45 minutos, realizado de maneira tomográfica com 64 projeções ao 

redor do paciente.  

O pós-processamento das imagens DICOM 3.0 dos SPECTs cerebrais foi realizado 

em uma estação de trabalho EBW Philips (Extended Brilliance Workspace, Philips, 

Cleveland, OH) em rede com a gamma-câmera e incluiu a utilização de correção de 

atenuação uniforme de Chang (µ = 0,12 cm
-1

) e filtro passa-baixa Butterworth de ordem 

2 e frequência de corte 0.22 Hz em matriz de imagem de 128x128 pixels. 

A análise das imagens foi alheia à quaisquer dados clínicos ou cirúrgicos por um 

revisor experiente em medicina nuclear. Foram avaliadas as regiões mesial, lateral, 

basal e polar do lobo temporal e identificados os graus de perfusão em cada região.  

Os graus perfusionais para o SPECT crítico foram  0 para perfusão normal, +1 para  

hiperperfusão leve, +2 para hiperperfusão moderada e +3 para hiperperfusão acentuada, 

e para o SPECT intercrítico foi definido como -1 para hipoperfusão leve, -2 para 

hipoperfusão moderada e -3 para hipoperfusão acentuada.  

As imagens de SPECT crítico também foram classificadas quanto ao padrão 

perfusional, baseado no trabalho de Wichert-Ana et al. (2001) (Wichert-Ana et al., 

2001), sendo classificadas em típico (TIP), atípico bitemporal simétrico (ABS), atípico 

bitemporal assimétrico com maior perfusão ipsilateral (ABAi), atípico bitemporal 

assimétrico com maior perfusão contralateral (ABAc) e atípico contralateral (AC).  

As imagens de SPECT intercrítico foram classificadas quanto aos seguintes padrões 

perfusionais: perfusão ipsilateral à ETM (ipsi), bitemporal assimétrico com maior 
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perfusão ipsilateral (BA), bitemporal simétrico (BS), contralateral à ETM (Contra) e 

perfusão normal (NL). 

A latência para injeção crítica do RF foi determinada pelo registro da cronologia das 

crises epilépticas conforme estudos anteriores (Wichert-Ana et al., 2004). O início da 

crise foi definido como a primeira manifestação clínica ou eletroencefalográfica 

(verbalizada pelo paciente, detectada pela semiologia, ou acionado o botão de alarme 

pelo paciente, familiares ou tecnólogos). O término das crises epilépticas foi definido 

pelo momento de cessação das manifestações clínicas ou eletroencefalográficas. O 

momento da injeção foi definido pelo instante em que a injeção do RF foi completada, e 

a seringa do traçador retirada. Os dados dos tempos de injeção foram avaliados por um 

epileptologista experiente aravés da revisão dos registros do vídeo-EEG . 

 

 

 

3.8. Processamento e Análise das Imagens de SISCOM. 

 

O SISCOM foi executado no programa Analyse® 10.0 (Mayo Clinic) em um 

microcomputador com processador Intel®Core™ 2 Duo E7500 com 2,93GHz, 4,00GB 

de memória RAM, sistema operacional Windows 7® Ultimate 64bits e monitor de 

vídeo LCD de 23’’ wide-screen, constituindo-se em uma plataforma independente da 

estação de aquisição e processamento das imagens de SPECT convencionais, i.e., off 

line. 

Todos os exames de SPECT e RM estavam armazenados em servidores de dados e 

foram transferidos para a estação de trabalho através de rede Ethernet. Os exames, 

armazenados no formato DICOM3 foram importados dentro do software Analyse e 

posteriormente convertidos e salvos no formato Analyse AVW. A imagem de RM 

utilizada foi a sequência de alta-resolução (gradiente ECHO 3D – MPRAGE) sagital 

ponderada em T1.  

O processamento do SISCOM foi feito de acordo com as seguintes etapas: 

i. ETAPA 1 - Alinhamento do SPECT crítico com a RM: A posição tridimensional 

do SPECT foi transformada (rotação, translação e escala) para a posição tridimensional 

da RM através de métodos de alinhamento baseados em similaridade de voxels 

utilizando a Informação Mútua (i.e., Mutual Information) (IM) como medida de 

similaridade (Hajnal, Hill e Hawkes, 2001). A interpolação tri-planar foi utilizada para 

ajustar o espaço tridimensional da imagem do SPECT (128x128x128) ao espaço da RM 
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(256X256X154). O correto alinhamento é importante para aperfeiçoar a sensibilidade 

da técnica de subtração das imagens de SPECT, uma vez que o alinhamento inadequado 

poderá produzir diferenças perfusionais inexistentes. Dessa maneira, o alinhamento das 

imagens era verificado por um perito em medicina nuclear que fazia ajustes manuais 

finos sempre que necessário. 

ii. ETAPA 2 - Alinhamento do SPECT intercrítico com a RM segundo o método 

descrito na etapa anterior. 

iii. ETAPA 3 - Segmentação do Cérebro nos SPECTs: A eliminação de artefatos de 

espalhamento e de sinais produzidos por regiões não interessantes (como exemplo, 

artefatos de atividade radioativa residual no couro cabeludo) foi feita através da 

limiarização. Nessa técnica o usuário atribui um valor mínimo para o valor dos voxels 

correspondente à menor atividade aceitável, tudo que está abaixo desse valor é 

ignorado. Isto é feito tanto para o SPECT crítico como para o intercrítico. 

iv. ETAPA 4 - Normalização do nível de captação do radiofármaco: Os níveis de 

captação do RF nas imagens de SPECT segmentadas foram normalizados. Cada 

paciente tem diferentes níveis de captação, e o fator de normalização foi calculado 

seguindo a equação In = I0 x 100 / (intensidade cerebral média de todos os voxels), onde 

In=intensidade normalizada do pixel e I0=intensidade original do pixel (O'brien, 

O'connor, et al., 1998). 

v. ETAPA 5 - Subtração SPECT crítico - intercrítico: De modo a obter a diferença 

perfusional entre os SPECTs crítico e intercrítico, o SPECT intercrítico foi subtraído do 

SPECT crítico, ambos segmentados e normalizados. As diferenças nas intensidades de 

captação do RF foram calculadas voxel a voxel pela subtração gerando um mapa com os 

valores positivos correspondentes às regiões mais ativas durante a crise (Lee, Hong e 

Tae, 2000) 

vi. ETAPA 6 - Eliminação de ruídos: Alguns pacientes podem ter múltiplas áreas de 

hiperperfusão ou hipoperfusão resultado de ativações cerebrais espúrias durante a 

injeção do radiofármaco que não significativas para a localização da ZE e que geram um 

ruído no resultado da subtração. Esse ruído é caracterizado por voxels com intensidade 

aumentada, distribuídos aleatoriamente por toda a imagem e não congruentes em uma 

área localizada, sendo prontamente ignorados na inspeção visual (Lee, Hong e Tae, 

2000). A eliminação desse ruído é feita estatisticamente construindo um mapa de 

distribuição com os valores de intensidade de cada voxel, e a partir da média e do 

desvio padrão encontrados, eliminando todos cuja intensidade esteja abaixo de um 
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limiar, escolhido como sendo o valor da média mais duas vezes o desvio padrão 

(O'brien, So, et al., 1998). Isso permite que apenas as regiões da imagem com 

significância para a análise possam ser exibidas. Alternativamente, o número de desvio 

padrões escolhidos para o limiar nesse método poderia ser menor ou maior, ampliando 

ou diminuindo, respectivamente, o número de regiões com hiperpefusão exibidos no 

resultado, de acordo com a opinião do especialista em medicina nuclear (Van 

Paesschen, W.Goffin e Van Laere, 2009). 

vii. ETAPA 7 - Posicionamento com a RM: A localização anatômica acurada da ZE 

é fundamental para a eficácia da cirurgia de epilepsia (Zubal et al., 1995; O'brien, 

O'connor, et al., 1998). Para a localização topográfica das imagens de diferença crítica - 

intercrítica, o resultado da subtração, já filtrado de acordo com a etapa anterior, foi 

posicionado sobre o espaço tridimensional da RM, sendo aplicada a mesma 

transformação espacial utilizada para coregistrar o SPECT crítico. A variação do erro de 

alinhamento SPECT – RM tem sido descrito variar de 1,0 a 4,0mm (média, 2,6mm) 

para este método de alinhamento (Hogan et al., 1996; O'brien, O'connor, et al., 1998; 

O'brien, So, et al., 1998).  

Em todos os pacientes foi utilizado um threshold de 2,0 DP (desvios-padrão) para 

verificarmos as regiões de hiperperfusão. Ou seja, clusters com DP   2,0 aparecem 

discriminados na imagem final. Logo, as regiões perfusionais apresentam-se destacadas 

no SISCOM quando o fluxo sanguíneo cerebral regional crítico é significativamente 

maior do que o fluxo sanguíneo cerebral intercrítico na mesma região (diferença 

perfusional estatisticamente significativa).  

A análise dos SISCOMs foi alheia aos dados clínicos e cirúrgicos por um revisor 

experiente em medicina nuclear. Foram avaliadas as regiões mesial, lateral, basal e 

polar do lobo temporal e identificados os graus de perfusão em cada região.  

Os graus perfusionais para o SISCOM foram: 0 para perfusão normal, +1 para  

diferença perfusional estatisticamente significativa leve, +2 para diferença perfusional 

estatisticamente significativa moderada e +3 para diferença perfusional estatisticamente 

significativa acentuada. 

Após as análises perfusionais, as imagens de SISCOM foram classificadas quanto ao 

padrão perfusional baseado no trabalho de Wichert-Ana et al. (2001), sendo 

classificadas em típico (TIP), atípico bitemporal simétrico (ABS), atípico bitemporal 

assimétrico com maior perfusão ipsilateral (ABAi), atípico bitemporal assimétrico com 
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maior perfusão contralateral (ABAc) e atípico contralateral (AC) (Wichert-Ana et al., 

2001). 

 

 

3.9. Análise Estatística. 

 

As associações entre as questões qualitativas foram feitas através do Teste Exato de 

Fisher. As comparações das variáveis quantitativas com relação à presença de BPT 

foram feitas através do Teste de Mann-Whitney e as comparações dessas variáveis com 

relação à presença de diferença perfusional estatisticamente significativa no pólo na 

análise do SISCOM foram feitas através do Teste de Kruskal-Wallis. As comparações 

entre presença/ausência de BPT com relação aos tempos de injeção foram feitas através 

do teste t-Student. As demais comparações em relação aos tempos de injeção foram 

feitas através da análise de variância (ANOVA). Para todas as comparações adotou-se 

um nível de significância de 5%. 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS 

 

4.3.  Informações Demográficas, Clínicas e Cirúrgicas. 

 

Os dados demográficos, clínicos e cirúrgicos dos pacientes estão descritos na Tabela 

2. A média de idade dos pacientes no início da avaliação foi de 36,30 anos (DP=11,55; 

15-60) e no início da epilepsia foi de 11,03 anos (DP=9,25; 1-34). A média de duração 

da epilepsia até a data de realização da RM foi de 25,61 anos (DP=10,88, 3–49). 

Em relação ao gênero, 25 (64,10%) pacientes eram do sexo feminino e 14 (35,90%) 

do sexo masculino. Em relação à dominância manual, 36 (92,31%) pacientes eram 

destros, dois (05,12%) canhotos e um (02,56%) ambidestro. A média do Quociente 

Intelectual Geral (QIG) foi de 86,82 (DP=13,42; 50–115), variando de menos de 50 a 

115. O exame neurológico foi normal em 29 (74,36%) e alterado em 10 (25,64%) 

pacientes. O desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM) foi relatado como anormal em 

5 (12,82%) pacientes. A história de convulsão febril foi descrita em oito (20,51%) 
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pacientes, e a presença de intercorrências pré-natais e peri-natais foi descrita em 6 

pacientes (15,39%) pacientes. 

A média da frequência mensal de crises epilépticas foi de 9,87 crises (DP=20,03; 1 – 

120), variando de 1 a 120 crises/mês. Em detalhe, seis (15,39%) pacientes apresentavam 

crises diárias, dezenove (48,72%) apresentavam crises semanais, oito (20,51%) 

apresentavam crises quinzenais e seis (15,38%) pacientes apresentavam crises mensais.  

A cirurgia de epilepsia foi realizada em 30 (76,92%) pacientes, através da técnica de 

lobectomia temporal antero-lateral e amigdalo-hipocampectomia. O exame 

histopatológico confirmou ETM em todos os pacientes operados (100%) pacientes, 

destes cinco (16,67%) apresentaram gliose (n=5) como lesão adicional. 

O tempo médio de seguimento pós-operatório foi de 42,65 meses (DP=25,61, 3,27-

77,60 meses). O resultado pós-operatório em relação à epilepsia revelou que 22 

(73,34%) pacientes ficaram livres de crises (Engel I), três (10,00%) apresentavam crises 

raras não incapacitantes (Engel II), três (10,00%) apresentaram apenas diminuição do 

número de crises (Engel III) e dois (6,66%) pacientes apresentaram nenhuma melhora 

significativa (Engel IV). 
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Tabela 2: Informações Demográficas, Clínicas e Cirúrgicas dos Pacientes.                                                                                                (continua) 

Pacientes 

/ Iniciais 
Idade (anos) 

/ Sexo / 
Dominância 

Manual 

 

Exame 

Neurológico 
 

 

Eventos Pré-Natais e 

Peri-Natais 

 

DNPM Crise 

febril 
Idade de 

Início da 
Epilepsia 

(anos) 

Frequência 

mensal de 
crises 

Duração da 

epilepsia até a 
RM (anos) 

QIG Tipo 

ELT 
Classificação 

de Engel / 
Período PO 

(meses) 

Local da 

Ressecção 
Exame 

Anátomo-
Patológico 

do Tecido 

Ressecado 

1 / AES 17/M/D Disfunção Cognitiva, 

fala rápida e cacofonia 
PN S/I ANL - 12 1 9 66 AP 

 
I / 2,76 LTE ETM, gliose 

2 / ARB 34/M/D NL PN S/I NL - 3 4 31 89 TP I / 73,73 LTE ETM 
3 / ACA 33/F/D Apagamento SNG D PN S/I NL - 14 4 19 106 TP IV / 24,73 LTD ETM 
4 / ARM 25/F/D NL PN S/I NL + 1 1 24 89 AP - - - 
5 / CRG 22/M/D NL Anormal A/E NL - 11 4 12 83 TP I / 44,23 LTE  ETM 
6 / DA 35/F/D NL PN S/I NL - 7 2 28 75 AP - - - 
7 / EAG 43/F/D NL PN S/I NL - 32 4 11 72 TP I / 22,40 LTE ETM 
8 / EHG 36/F/D NL PN S/I NL + 18 6 18 85 TP I / 75,73 LTE ETM 
9 / FAJ 29/F/E NL PN S/I NL - 10 4 19 67 TP I / 48,66 LTE ETM                                                                                          
10 / HFA 57/M/D Bradpsíquico, 

Contratura de Dupuytren                                                                                                                                                                                        
PN S/I ANL - 26 30 31 83 AP - - - 

11 / IHR 16/F/D NL Sangramentos.   

PCe prematuro, 
Cianose                                                                                                                                                   

NL - 10 4 6 115 TP I / 29,20 LTD ETM 

12 / ILS 34/F/D NL PN S/I NL - 5 4 29 91 AP - - - 
13 / JGS 15/M/D Apagamento SNG E PN S/I NL - 10 120 5 50 TP I / 3,27 LTD ETM, gliose 
14 / JLS 47/M/D NL PN S/I NL - 15 4 32 99 TP IV / 51,70 LTE ETM 
15 / JAA 25/F/D Apagamento SNG D                                                                                                                                            Anormal A/E NL + 1 2 24 110 TP III / 66,23 LTE ETM 
16 / LHB 38/F/D Disartria moderada e 

ataxia cerebelar. 
PN S/I ANL - 3 4 35 81 TP I / 57,96 LTE ETM 

17 / LHR 40/F/D NL PN S/I NL - 9 4 31 79 AP II / 20,06 LTE ETM, gliose 
18 / MSF 37/F/D Prejuízo de memória 

recente                                                                                                                                                                                     
PA/E póstermo                                                                                                        NL - 2 2 35 96 TP III / 57,53 LTD ETM 

19 / MAZ 43/M/D NL PN S/I NL - 24 2 19 97 AP I / 21,70 LTE  ETM 
20 / MR 38/M/D NL PN S/I NL + 7 2 31 83 TP II / 77,60 LTD ETM 
21 / MAS 50/F/D NL PN S/I NL + 29 30 21 93 TP I / 67,20 LTE ETM, gliose. 
22 / MML 31/F/E NL PN S/I NL - 1 4 32 75 TP I / 77,23 LTD ETM 
23 /MMM 57/M/D NL PN S/I NL - 27 1 30 105 TP III / 48,66 LTD ETM 
24 / NAG 60/M/D NL PN S/I NL - 34 1 26 94 AP - - - 
25 / PJ 46/M/D NL PN S/I NL - 13 4 33 72 TP I / 10,03 LTE ETM 
26 / RTA 47/F/D NL PN S/I NL - 11 2 37 100 TP I / 55,20 LTE ETM 
27 / RRC 39/F/D NL PN S/I NL - 1 1 39 98 AP - - - 
28 / RMB 54/F/D Hemiparesia espástica à 

E, coreoatetose membro 
superior E.                                                                                                                                                                 

PN S/I ANL + 5 1 49 78 TP I / 51,57 LTD ETM 

29 / RNO 27/F/A NL PA/E prematuro,  

óbito do gemelar.                                                                                                                                                     
NL - 2 4 25 79 TP I / 69,67 LTE  ETM 

30 / RVL 34/F/D NL PN S/I NL - 3 30 31 77 AP - - - 
31 / RO 31/F/D Depressão Anormal A/E NL - 12 10 19 88 AP I / 5,60 LTE ETM 
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(continuação) 

Pacientes 

/ Iniciais 

Idade (anos) 

/ Sexo / 
Dominância 

Manual 

 

Exame 

Neurológico 
 

 

Eventos Pré-Natais e 

Peri-Natais 
 

DNPM Crise 

febril 

Idade de 

Início da 
Epilepsia 

(anos) 

Frequência 

mensal de 
crises 

Duração da 

epilepsia até a 
RM (anos) 

QIG Tipo 

ELT 

Classificação 

de Engel / 
Período PO 

(meses) 

Local da 

Ressecção 

Exame 

Anátomo-
Patológico 

do Tecido 

Ressecado 

32 / RRF 19/M/D NL Oligodramnia, PCe  

prematuro S/I. 

NL - 4 30 15 110 TP I / 10,03 LTE ETM 

33 / RHC 44/F/D Apagamento SNG D                                                                        PN S/I NL - 3 4 41 93 TP I / 76,36 LTE ETM 
34 / SSO 27/F/D NL PN S/I NL + 24 5 3 78 TP - - - 
35 / SCN 44/M/D NL PN S/I NL - 3 30 40 83 TP I / 2,53 LTE  ETM 
36 / SAM 53/M/D NL PN S/I NL - 13 4 41 91 TP I / 33,73 LTD ETM 
37 / VCC 31/F/D Bradpsiquismo, 

tartamudez. 
PN S/I ANL + 14 10 17 90 TP I / 12,36 LTD ETM, gliose 

38 / VCM 27/F/D NL PN S/I NL - 10 4 17 94 TP I / 67,10 LTD ETM 
39 / VNS 31/F/D NL PN S/I NL - 1,25 2 34 72 AP - - - 
ABREVIATURAS: SNG, sulco nasogeniano D, direito; E, esquerdo; PN, parto normal; PCe, parto cesárea; PA/E, parto a esclarecer; A/E, a esclarecer; S/I, sem intercorrências; NL, normal; ANL, anormal; PO, pós-

operatório; ETM, esclerose temporal mesial; DNP, desenvolvimento neuropsicomotor; QIG, quociente intelectual geral; TP, caso típico de epilepsia do lobo temporal.; AP, caso atípico de epilepsia do lobo temporal; os 
termos I, II, III e IV referem-se à classificação de Engel et al. (1993) com respeito à classificação dos resultados das cirurgias de epilepsia. 
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4.4.  Informações das Imagens de RM e do VEEG. 

 

As informações das imagens de RM e do VEEG estão descritas nas Tabela 3 e Tabela 4. 

Todos os pacientes apresentavam ETM nas imagens de RM pré-operatória, sendo que em 

14 (35,90%) pacientes no lobo temporal direito, e em 25 (64,10%) no esquerdo.  O BPT foi 

observado em 21 (53,85%) pacientes, e sempre ipsilateral ao lado da ETM. Destes 21 

pacientes com ETM e BPT, oito (38,10%) pacientes tinham BPT direito e treze (61,90%) no 

PoT esquerdo.  

As injeções foram críticas em todos os pacientes. A latência clínica para a injeção do RF 

variou de 21 segundos (injeção mais precoce) a 1 minuto e 16 segundoss (injeção mais 

tardia), com média de 1 minuto e 38 segundos (DP=14‖). A latência EEG para a injeção do 

RF variou de 3 segundos antes das alterações EEG aparecerem (no paciente #38) até 1 minuto  

2 segundos, com média de 41 segundos (DP=17‖).  

Os tipos de crises clínicas observadas foram: cinco (12,82%) pacientes apresentaram CPS 

evoluindo para CPC, 18 (46,15%) apresentaram CPC desde o início, 15 (38,46%) 

apresentaram CPC com generalização tônico-clônica secundária (CGTC) e um (02,57%) 

paciente já iniciou com CGTC. Ao total, 16 (41,02%) pacientes apresentaram CGTC.  

Considerando os 39 pacientes, e avaliando a bilateralidade dos paroxismos epileptiformes 

(PE) nos lobos temporais, 24 (61,54%) pacientes apresentavam PE unilaterais (UIS), 10 

(25,64%) PE bilaterais (BIS), e cinco (12,82%) pacientes não apresentaram PE durante o 

VEEG. 
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Tabela 3: Informações do VEEG.                                                                                

Paciente EEG Crítico Tipo de Crise PE* 

1  Atividade difusa no início > Atividade Teta ora LTD, ora LTE. CPC, CGTC na 

2  Dessincronização no HCE > Atividade Teta no LTE >  tardiamente no LTD  CPC BIS 

3 Atividade Beta difusa inicial > Atividade Teta no LTD CPC, CGTC UIS 
4 Atividade Teta rítmica temporal bilateral, mais amplo no LTE CPC BIS 

5 Atividade Teta no LTE CPC, CGTC UIS 

6 Atividade LFE, depois Atividade Teta LTE.  CPC UIS 
7 Dessincronização difusa, seguido por Atividade Teta LTE.  CPS, CPC na 

8 Atividade Teta temporal ESQUERDA. CPC, CGTC UIS 

9 Dessincronização difusa > Atividade Teta Temporal bilateral.  CPC, CGTC UIS 
10 Atividade Beta no HCD > Atividade Teta QPD CPC UIS 

11 Atividade Teta Difusa > Atividade Teta LTD CPC UIS 

12 Dessincronização HCE > Atividade Delta LTE, LFE, LPE  CPC, CGTC UIS 
13 Atividade Teta no LTD >  LFD > LTE e QPD  CPS, CPC UIS 

14 Artefatos Inicialmente > Atividade Teta no LTE CPC, CGTC UIS 

15 Artefatos Inicialmente > Atividade Teta no HCE > Atividade Teta no LTE  CPC, CGTC UIS 
16 Atividade Teta no LTE CPC UIS 

17 Atividade Bilateral > Atividade Teta ora no LTD, ora no LTE CPC BIS 

18 Atividade Beta no HCD > Atividade Teta no LTD CPC, CGTC UIS 
19 Artefatos > Atividade Teta no HCE CPC, CGTC BIS 

20 Atividade Onda Aguda e Poliponta Difusa > Complexo Ponta-Onda Lenta CPC BIS 

21 Atividade Teta no LTE CPC na 
22 Atividade Teta Bitemporal > Atividade Teta no LTD CPC, CGTC UIS 

23 Atividade rítmica faixa theta 4,5 Hz em HCD com máx F8. CPS, CPC na 

24 Atividade Teta ora no LTE e HCE, ora no LTD e HCD  CPC, CGTC BIS 
25 Artefatos > Atividade Teta no LTD  CPC UIS 

26 Atividade Teta HCE > Atividade Teta LTE CPC UIS 

27 Atividade Teta ora no LTD (Auras), ora no LTE (CPC)  CPC UIS 
28 Dessincronização no HCD > Atividade Teta no LFD CPC BIS 

29 Atividade Teta Temporal bilateral > Atividade Teta LTE  CPS, CPC UIS 

30 Artefatos > Atividade Teta no LTE CPC UIS 
31 Dessincronização difusa > Atividade Teta Bitemporal, maior no LTD  CPC BIS 

32 Atividade Beta no HCE > Atividade Teta no LTE CPC UIS 

33 Artefatos > Atividade Teta Difusa mais ampla no HCE  CPC, CGTC UIS 
34 Atividade Delta no LTD > Atividade Delta no HCD e depois no LTE  CPC BIS 

35 Atividade Teta no HCE  CPC, CGTC UIS 

36 Atividade Teta Difusa > Atividade Teta no LTD CPS, CPC UIS 
37 Atividade Teta no LTD  CPC, CGTC na 

38 Atividade Teta no LTD  CPC UIS 

39 Atividade Teta Difusa > Atividade Teta no LTE  CGTC BIS 

 B EVI TU  S:   sinal ― > ‖, significa ―evolui para‖;  F, radiof rmaco; D, direito; E, esquerdo; CPC, crise parcial complexa; 

CGTC, crise parcial complexa com generalização tônico-clônica secundária; PE, Paroxismos Epileptiformes Intercríticos; UIS, 

paroxismos epileptiformes unilaterais; BIS, paroxismos epileptiformes bilaterais; na, não apresentou PE durante o VEEG. * 

 

 

 

 

4.5.  Achados Perfusionais ao SPECT Crítico, SPECT Intercrítico e SISCOM. 

 

Os achados perfusionais encontrados nos SPECT crítico, SPECT intercrítico e analisados 

por meio do SISCOM estão descritos na Tabela 4. 

Em relação ao SPECT crítico, quanto à presença de hiperperfusão nos lobos temporais, 

observamos: hiperperfusão na região polar em 29 (74,36%) pacientes, sendo que em 12 

(41,38%) pacientes foi exclusivo no lado direito, em 15 (51,72%) pacientes foi exclusivo no 

lado esquerdo e em dois (06,90%) pacientes bilateralmente. A hiperperfusão na região lateral 

dos lobos temporais foi observada em 37 (94,87%) pacientes, sendo que em 14 (37,85%) 

pacientes foi exclusivo no lado direito, em 12 (32,43%) pacientes no lado esquerdo e em 11 

(29,72%) pacientes bilateralmente. Na região basal dos lobos temporais, 37 (94,87%) 
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pacientes apresentaram hiperpefusão, sendo que em 14 (35,14%) pacientes ocorreu 

exclusivamente do lado direito, em 18 (48,64%) pacientes exclusivamente do lado esquerdo e 

em seis (16,22%) pacientes bilateralmente. Em 38 (97,43%) pacientes observamos 

hiperperfusão na região mesial dos lobos temporais, sendo que em 14 (36,85%) pacientes 

ocorreu exclusivamente no lado direito, em 19 (50,00%) no lado esquerdo e em cinco 

(13,15%) pacientes bilateralmente. 

Em relação ao SPECT intercrítico, quanto à presença de hipoperfusão nos lobos 

temporais, observamos hipoperfusão na região polar em 16 (41,02%) pacientes, sendo que em 

seis (37,50%) pacientes ocorreu exclusivamente no lado direito, em dez (62,50%) no lado 

esquerdo e nenhum paciente bilateralmente. A região lateral apresentou hipoperfusão em 

cinco (12,82%) pacientes, sendo que em um (20,00%) paciente ocorreu exclusivamente no 

lado direito, em quatro (80,00%) no lado esquerdo e em nenhum paciente bilateralmente. 

Quanto à região basal, observamos hipoperfusão em 15 (38,46%) pacientes, sendo que em 

cinco (33,33%) pacientes ocorreu exclusivamente no lado direito, em 10 (66,67%) no lado 

esquerdo e em nenhum paciente bilateralmente. Em 28 (71,80%) pacientes houve 

hipoperfusão na região mesial do lobo temporal, sendo que em 10 (35,71%) pacientes ocorreu 

exclusivamente no lado direito, em 17 (60,71%) no lado esquerdo e em um (03,58%) paciente 

bilateralmente. 

Em relação ao SISCOM, quanto à presença de diferença perfusional estatisticamente 

significativa nos lobos temporais, houve diferença perfusional estatisticamente significativa 

na região polar em 29 (74,35%) pacientes, sendo que em 10 (34,49%) pacientes ocorreu 

exclusivamente no lado direito, em 16 (55,17%) no lado esquerdo e em três (10,34%) 

pacientes bilateralmente. Houve diferença perfusional estatisticamente significativa na região 

lateral em 26 (66,66%) pacientes, sendo que em 13 (50,00%) pacientes ocorreu 

exclusivamente no lado direito, em 11 (42,31%) no lado esquerdo e em dois (07,69%) 

pacientes bilateralmente. Em relação à região basal, houve diferença perfusional 

estatisticamente significativa em 25 (64,10%) pacientes, sendo que em sete (28,00%) 

pacientes ocorreu exclusivamente no lado direito, em 15 (60,00%) pacientes foi do lado 

esquerdo e em três (12,00%) pacientes bilateralmente. Em 25 (64,10%) pacientes houve 

diferença perfusional estatisticamente significativa na região mesial, sendo que em sete 

(28,00%) pacientes ocorreu exclusivamente no lado direito, em 16 (64,00%) no lado esquerdo 

e em dois (08,00%) pacientes bilateralmente. Na Figura 7 observamos o SPECT crítico, 

SPECT intercrítico e SISCOM do paciente #38 que evidencia áreas perfusionais alteradas nas 

regiões mesial e polar do LT. 
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Em relação à avaliação do padrão perfusional ao SPECT crítico, 26 (66,67%) pacientes 

apresentaram padrão perfusional típico (TIP), sete (17,95%) apresentaram padrão perfusiomal 

atípico bitemporal assimétrico (ABA) e seis (15,38%) apresentaram padrão perfusional 

atípico contralateral (Contra). 

Em relação à avaliação do padrão perfusional ao SISCOM, 28 (71,80%) pacientes 

apresentaram padrão perfusional típico, oito (20,51%) atípico bitemporal assimétrico, dois 

(05,12%) atípico contralateral um (02,57%) paciente apresentou o padrão atípico bilateral 

simétrico. 

E quanto ao padrão perfusional ao SPECT intercrítico, 26 (66,67%) pacientes do 

apresentaram hipoperfusão ipsilateral à ETM, um (2,57%) paciente apresentou hipoperfusão 

bilateral de forma simétrica, cinco (12,82%) apresentaram hipoperfusão contralateral à ETM, 

e sete (17,94%) apresentaram perfusão normal. 

 

 

 

Figura 7: Resultado do SISCOM no paciente #38. Cortes coronais da região mesial e polar do lobo temporal de um 

mesmo paciente.  (A-B) SPECTs críticos destacando a hiperperfusão nas regiões sob o cruzamento das linhas, (C-D) 

SPECTs intercrítico mostrando as hipoperfusão e (E-F) o resultado da subtração entre o SPECT crítico e intercrítico, 

e o alinhamento sobre a RM (SISCOM) evidenciando a presença de diferença perfusional estatisticamente 

significativa nestas regiões.  
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Tabela 4: Informações das Imagens de RM e Perfusionais. 

  SPECT Crítico SPECT Intercrítico SISCOM Padrão Perfusional Crítico* Padrão Perfusional 

Intercrítico Paciente RM / Lado Polo 

D / E 

Lateral 

D/ E 

Basal 

D / E 

Mesial 

D / E 

Polo 

D / E 

Lateral 

D/ E 

Basal 

D / E 

Mesial 

D / E 

Polo 

D / E 

Lateral 

D/ E 

Basal 

D / E 

Mesial 

D / E 

SPECT Crítico SISCOM 

                 

1  ETM / E 0 / 0 1 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / -1 0 / -1 0 / -1 0 / -1 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 AC TIP Ipsi 
2  ETM / E 0 / 0 1 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / -1 0 / -1 0 / 0 0 / 3 0 / 3 0 / 1 TIP TIP Ipsi 

3 ETM / D 2 / 0 2 / 0 3 / 0 3 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 -2 / 0 3 / 0 2 / 0 2 / 0 3 / 0 TIP TIP Ipsi 

4 ETMB / D 0 / 0 3 / 0 0 / 1 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / -2 0 / 2 3 / 0 0 / 2 0 / 2 AC ABAi Contra 
5 ETMB / E 0 / 1 0 / 3 0 / 2 0 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 3 0 / 0 0 / 2 0 / 2 TIP TIP Ipsi 

6 ETMB / E 0 / 2 1 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / -1 0 / 0 0 / -2 0 / -2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 3 ABAi ABAi Ipsi 

7 ETM / E 0 / 2 2 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / -1 0 / 0 0 / -1 0 / -1 0 / 3 0 / 0 1 / 1 0 / 1 TIP TIP Ipsi 
8 ETM / E 0 / 1 0 / 3 0 / 2 0 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 2 2 / 3 0 / 3 0 / 1 TIP ABAi NL 

9 ETMB / E 1 / 0 0 / 0 2 / 0 2 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 0 / 0 0 / 2 0 / 0 AC ABS NL 
10 ETM / E 0 / 0 1 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 -1 / 0 -1 / 0 0 / 0 2 / 0 0 / 0 0 / 0 AC AC Contra 

11 ETMB / D 2 / 0 3 / 0 2 / 0 2 / 0 -2 / 0 0 / 0 -2 / 0 -1 / 0 3 / 0 2 / 0 1 / 0 3 / 0 TIP TIP Ipsi 

12 ETMB / E 0 / 2 0 / 3 0 / 2 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 3 0 / 3 0 / 3 0 / 0 TIP TIP NL 
13 ETM / D 2 / 0 3 / 0 2 / 0 2 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 -1 / -1 3 / 0 3 / 0 2 / 0 2 / 0 TIP TIP BS 

14 ETMB / E 0 / 1 0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / -1 0 / 0 0 / 0 0 / -2 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 TIP TIP Ipsi 

15 ETMB / E 0 / 0 0 / 2 0 / 2 0 / 1 0 / 0 0 / -2 0 / -2 0 / -2 0 / 3 0 / 3 0 / 3 0 / 2 TIP TIP Ipsi 
16 ETM / E 0 / 2 0 / 3 0 / 3 0 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / -1 0 / -1 0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 3 TIP TIP Ipsi 

17 ETMB / E 2 / 0 2 / 3 2 / 2 2 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / -2 2 / 2 0 / 2 1 / 2 1 / 1 AC ABAi Ipsi 

18 ETMB / D 1 / 0 2 / 0 2 / 0 2 / 0 -1 / 0 0 / 0 0 / 0 -1 / 0 3 / 0 2 / 0 1 / 0 1 / 0 TIP TIP Ipsi 
19 ETM / E 0 / 1 1 / 1 1 / 2 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 2 0 / 1 ABAi TIP NL 

20 ETMB / D 0 / 0 2 / 2 2 / 2 2 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 -2 / 0 2 / 0 3 / 3 0 / 2 0 / 0 ABAi ABAi Ipsi 

21 ETMB / E 0 / 0 3 / 0 0 / 0 0 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / -1 1 / 3 0 / 0 2 / 3 0 / 2 AC ABAi Ipsi 
22 ETMB / D 2 / 0 2 / 0 2 / 0 2 / 0 -2 / 0 0 / 0 -2 / 0 -2 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 TIP TIP Ipsi 

23 ETM / D 2 / 0 3 / 0 2 / 0 2 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / -1 0 / -1 3 / 0 3 / 0 2 / 0 2 / 0 TIP TIP Contra 

24 ETM / E 0 / 2 2 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 1 TIP TIP NL 
25 ETMB / E 1 / 2 1 / 2 2 / 2 1 / 2 0 / -2 0 / 0 0 / -2 0 / -2 0 / 3 0 / 0 0 / 1 0 / 0 ABAi TIP Ipsi 

26 ETMB / E 0 / 1 0 / 3 0 / 2 0 / 2 -1 / 0 0 / 0 0 / 0 -1 / 0 0 / 2 0 / 3 0 / 2 0 / 2 TIP TIP Contra 

27 ETMB / E 0 / 2 0 / 3 0 / 3 0 / 3 0 / 0 0 / -1 0 / 0 0 / -1 0 / 3 0 / 0 0 / 2 0 / 0 TIP TIP Ipsi 
28 ETMB / D 0 / 0 3 / 0 2 / 0 1 / 0 -2 / 0 -1 / 0 -2 / 0 -3 / 0 0 / 0 2 / 0 0 / 0 0 / 0 TIP TIP Ipsi 

29 ETM / E 0 / 2 0 / 3 0 / 3 0 / 2 0 / -1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 3 0 / 2 0 / 0 0 / 2 TIP TIP Ipsi 

30 ETMB / E 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / -2 0 / -2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 TIP TIP Ipsi 
31 ETM / E 0 / 0 0 / 3 0 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / -2 0 / 0 0 / 2 0 / 0 0 / 0 TIP TIP Ipsi 

32 ETM / E 0 / 2 0 / 3 0 / 2 0 / 1 0 / -2 0 / 0 0 / -2 0 / -2 0 / 3 0 / 3 0 / 2 0 / 0 TIP TIP Ipsi 

33 ETMB / E 0 / 2 3 / 3 0 / 2 0 / 2 0 / -2 0 / 0 0 / 0 0 / -2 0 / 3 1 / 0 0 / 0 0 / 3 ABAi ABAi Ipsi 
34 ETM / D 2 / 0 3 / 0 2 / 0 2 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 3 / 0 2 / 0 0 / 0 TIP TIP NL 

35 ETM / E 0 / 2 0 / 3 0 / 2 0 / 2 0 / -2 0 / -1 0 / 0 0 / -2 0 / 3 0 / 3 0 / 2 0 / 1 TIP TIP Ipsi 

36 ETMB / D 2 / 0 3 / 0 2 / 0 2 / 0 0 / 0 0 / 0 -2 / 0 -2 / 0 2 / 1 1 / 0 0 / 0 0 / 0 TIP ABAi Ipsi 
37 ETM / D 2 / 0 2 / 2 2 / 1 2 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 ABAi TIP NL 

38 ETMB / D 3 / 0 3 / 0 3 / 0 3 / 0 -1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 3 / 0 3 / 0 3 / 0 TIP TIP Ipsi 

39 ETM / D 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 3 0 / -1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 2 ABAc AC Contra 

ABREVIATURAS: RM, ressonância magnética; ETM, esclerose temporal mesial; ETMB, ETM associada ao blurring; D, direito; E, esquerdo; 0, perfusão normal; +1, hiperperfusão leve; +2, hiperperfusão moderada; +3, 

hiperperfusão acentuada; -1, hipoperfusão leve; -2, hipoperfusão moderada; -3, hipoperfusão acentuada; TIP, típico; ABAi, atípico bitemporal assimétrico, com maior perfusão ipsilateral; ABAc, atípico bitemporal assimétrico, 

com maior perfusão contralateral; ABS, atípico bitemporal simétrico;  AC, atípico contralateral; Ipsi, hipoperfusão ipsilateral; BA, hipoperfusão bilateral assimétrica; BS, hipoperfusão bilateral simétrica; Contra, hipoperfusão 

contralateral; NL, perfusão normal; *Padrão perfusional crítico segundo (Wichert-Ana et al., 2001).  
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4.6. Comparações Intergrupos (ETM versus ETMB) em Relação às Informações 

Demográficas, Clínicas e Cirúrgicas. 

 

A comparação intergrupo dos dados demográficos, clínicos e cirúrgicos de pacientes 

do grupo com BPT (ETMB) e sem BPT (ETM) estão descritos na Tabela 5. Da casuística de 

39 pacientes, 21 (53,85%) apresentavam ETMB e 18 (46,15%) pacientes ETM.  

Através da análise da Tabela 5 podemos observar que algumas variáveis apresentaram 

diferenças significativas entre os grupos de pacientes pacientes com ETM e ETMB. Estas 

variáveis foram:  

(a) Média da idade no início da epilepsia, onde o grupo ETMB apresentou uma média 

de início com 7,95 anos e o grupo ETM com 14,62 anos (p=0.04; Teste de Mann-Whitney);  

(b) Média de duração da epilepsia, onde o grupo ETMB exibiu maior duração da 

epilepsia (29,14 anos) do que o grupo ETM (21,5 anos) (p=0.03; Teste de Mann-Whitney); 

(c) Média de tempo de seguimento pós-operatório. Para esta variável, observamos que 

o grupo ETMB possuiu em média 52,10 meses de seguimento e o grupo ETM 31,85 meses.  

portanto ETM (p=0.04; Teste de Mann-Whitney). 

 

 

 

Tabela 5: Comparações das Informações Demográficas, Clínicas e 

Cirúrgicas dos grupos com e sem BPT 

                                                                                    

(continua) 

 
 

                 ETM ETMB Valor-P 

Número  18 (46,15%) 21 (53,85%)  

Sexo                                                         

 

                                                                                                                         

F 

M 

9 (50,00%) 

9 (50,00%) 

16 (76,19%) 

5 (23,81%) 

0,11 a 

Média da Idade (anos)  35,72 36,80 0,65 b 

Média da Idade Início da 

Epilepsia (anos) 

 

 14,62 

 

7,95 

 

0,04 b 

Média de Duração da Epilepsia 

(anos) 

 

 21,5 

 

29,14 

 

0,03 b 

Eventos Pré-Natais                        

 

 

Sim 

Não 

2 (11,12%) 

16 (88,88%) 

4 (19,05%) 

17 (80,95%) 

0,99 a 

DNPM               

 

                             

ANL 

NL 

4 (22,22%) 

14 (77,78%) 

1 (04,76%) 

20 (95,24%) 

0,16 a 

Exame Neurológico                     

 

 

NL 

ANL 

11 (61,11%) 

7 (38,89%) 

18 (85,71%) 

3 (14,29%) 

0,14 a 

Dominância Manual                       

 

D 

E 

Ambi 

 

17 (94,44%) 

0 (0,00%) 

1 (05,56%) 

19 (90,48%) 

2 (09,52%) 

0 (0,00%) 

0,34 a 
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(continuação) 

                   ETM ETMB Valor-P 

QIG 

 

 84,88 88,47 0,48 b 

Convulsão Febril                                 

 

 

Não 

Sim 

15 (83,33%) 

3 (16,67%) 

16 (76,19%) 

5 (23,81%) 

0,70 a 

Frequência Mensal das Crises 

 

 14,88 5,57 0,14 b 

Tipo de crise                              

 

 

 

CPS, CPC  

CPC 

CPC, CGTC 

CGTC 

 

4 (22,22%) 

6 (33,33%) 

7 (38,89%) 

1 (05,56%) 

1 (04,76%) 

12 (57,14%) 

8 (38,10%) 

0 (0,00%) 

0,19 a 

Generalização                             

 

 

Sim 

Não 

8 (44,44%) 

10 (55,56%) 

8 (38,10%) 

13 (61,90%) 

0,53 a 

PE  

 

 

UIS 

BIS 

8 (53,33%) 

7 (46,67%) 

16 (80,00%) 

4 (20,00%) 

0,14 a 

Caso Clínico (ELT) 

 

 

Tip 

Atip 

12 (66,67%) 

6 (33,33%) 

15 (71,43%) 

6 (28,57%) 

0,99 a 

Lado da ETM (à RM)                                   

 

 

D                                                    

E 

6 (33,34%) 

12 (66,66%) 

8 (38,10%) 

13 (61,90%) 

0,99 a 

Cirurgia de Epilepsia                   

 

 

Sim 

Não 

14 (77,78%) 

4 (22,22%) 

16 (76,19%) 

5 (23,81%) 

0,99 a 

Lado da Cirurgia                 

 

 

LTE 

LTD 

10 (71,43%) 

4 (28,57%) 

9 (56,25%) 

7 (43,75%) 

0,47 a 

Média do Seguimento PO (meses) 

 

 31,85 52,10 0,04 b 

Patologia ETM 

ETM, Gliose 

11 (78,57%) 

3 (21,42%) 

 

14 (87,50%) 

2 (12,50%) 

 

0,64 a 

Resultado PO (Engel)                                                

 

 

 

 

I 

II 

III 

IV 

11 (78,57%) 

1 (07,14%) 

1 (07,14%) 

1 (07,14%) 

11 (68,75%) 

2 (12,5%) 

2 (12,5%) 

1 (06,25%) 

0,99 a 

ABREVIATURAS: ETM, grupo com esclerose temporal mesial; ETM B, grupo com esclerose temporal mesial associada ao blurring no 

pólo temporal; F, feminino; M, masculino; DNPM, desenvolvimento neuropsicomotor; ANL, anormal; NL, normal; D, direita; E, 
esquerda; Ambi, ambidestra; QIG, quociente intelectual geral; CPS, crise parcial simples; CPC, crise parcial complexa; CGTC, crise 

generalização tônico-clônica secundária; PE, paroxismos epileptiformes; UIS, paroxismos epileptiformes unilaterais; BIS, paroxismos 

epileptiformes bilaterais; ELTM, epilepsia do lobo temporal mesial; Tip, padrão típico de ELTM; Atip, padrão atípico de ETM; RM, 
ressonância magnética; LTE, lobo temporal esquerdo; LTD, lobo temporal direito; PO, pós-operatório; ETM, esclerose temporal mesial; 

os termos I, II, III e IV referem-se à classificação de Engel et al. (1993) com respeito à classificação dos resultados das cirurgias de 

epilepsia; a, Teste Exato de Fisher; b, Teste de Mann-Whitney. 

 

 

 

4.7.  Comparações Intergrupos (ETM versus ETMB) em Relação às Informações do 

SPECT Crítico, SPECT Intercrítico e SISCOM. 

 

Os achados de hiperperfusão, hipoperfusão ou perfusão normal ao SPECT crítico, 

intercrítico e SISCOM, escrutinizado pelas quatro regiões analisadas (polo, lateral, basal e 

mesial dos lobos temporais), e dicotomizado nos grupos ETM e ETMB, estão descritos na 

Tabela 6. Toda esta correlação resultou em um apenas achado peculiar. Observamos que o 
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BPT (ETMB) foi associado a um número maior de padrões perfusionais atípicos bilaterais 

(ABS, ABAi, ABAc) que o grupo sem BPT (ETM) (p=0.03; Teste Exato de Fisher). Todos os 

outros padrões perfusionais, seja ao SPECT crítico, intercrítico e SISCOM, e em qualquer das 

quatro regiões do lobo temporal, não apresentou diferença entre os grupos ETM e ETMB.  

Não houve diferença entre a média do tempo de injeção ao EEG no grupo ETM (36,8 

segundos) e no grupo ETMB (45,2 segundos) (p=0,19) e entre a média do tempo de injeção 

clínico do grupo ETM (36,7 segundos) e do grupo ETMB (39,6 segundos) (p=0,59).  

Ao SPECT crítico e ao SISCOM também não houve diferença entre a média do tempo 

de injeção ao EEG no grupo perfusional típico versus atípico (Tip vs 

ABS+ABAi+ABAc+AC) e entre a média do tempo de injeção clínico do grupo típico e 

atípico (Tip vs ABS+ABAi+ABAc+AC) (Tabela 7).  

 

 

 

Tabela 6: Comparação entre os grupos ETM versus ETMB em relação ao 

SPECT crítico, intercrítico e SISCOM.                                                                                             
(continua) 

 ETM                ETMB Valor-P 

SPECT Crítico Polo    

  Hiperperfusão Ipsilateral 10 (55,56%) 14 (66,67%) 0,45
 a
 

  Hiperperfusão Bilateral 6 (33,33%) 4 (19,05%) 

  Hiperperfusão Contralateral  2 (11,11%) 1 (04,76%) 

  Perfusão Normal 0 (00,00%) 2 (09,52%) 

SPECT Crítico Lateral    

  Hiperperfusão Ipsilateral 10 (55,56%) 14 (66,67%) 0,45
 a
 

  Hiperperfusão Bilateral 6 (33,33%) 4 (19,05%) 

  Hiperperfusão Contralateral  2 (11,11%) 1 (04,76%) 

  Perfusão Normal 0 (00,00%) 2 (09,52%) 

SPECT Crítico Basal    

  Hiperperfusão Ipsilateral 13 (72,22%) 14 (66,67%) 0,82
 a
 

  Hiperperfusão Bilateral 3 (16,67%) 3 (14,29%) 

  Hiperperfusão Contralateral  2 (11,11%) 2 (09,52%) 

  Perfusão Normal 0 (00,00%) 2 (09,52%) 

SPECT Crítico Mesial    

  Hiperperfusão Ipsilateral 11 (61,11%) 17 (80,95%) 0,28
 a
 

  Hiperperfusão Bilateral 4 (22,22%) 1 (04,76%) 

  Hiperperfusão Contralateral  2 (11,11%) 3 (14,29%) 

  Perfusão Normal 1 (05,56%) 0 (00,00%) 

SPECT Intercrítico Polo    

  Hipoperfusão Ipsilateral 5 (27,77%) 9 (42,86%) 0,48
 a
 

  Hipoperfusão Bilateral 0 (00,00%) 0 (00,00%) 

  Hipoperfusão Contralateral  1 (05,56%) 2 (09,52%) 

  Perfusão Normal 12 (66,67%) 10 (47,62%) 

SPECT Intercrítico Lateral    
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(continuação) 

           ETM                   ETMB Valor-P 

  Hipoperfusão Ipsilateral 2 (11,11%) 3 (14,29%) 0,99
 a
 

  Hipoperfusão Bilateral 0 (00,00%) 0 (00,00%) 

  Hipoperfusão Contralateral  0 (00,00%) 0 (00,00%) 

  Perfusão Normal 16 (88,89%) 18 (85,71%) 

SPECT Intercrítico Basal    

  Hipoperfusão Ipsilateral 5 (27,78%) 8 (38,10%) 0,33
 a
 

  Hipoperfusão Bilateral 0 (00,00%) 0 (00,00%) 

  Hipoperfusão Contralateral  2 (11,11%) 0 (00,00%) 

  Perfusão Normal 11 (61,11%) 13 (61,90%) 

SPECT Intercrítico Mesial    

  Hipoperfusão Ipsilateral 8 (44,44%) 15 (71,43%) 0,27
 a
 

  Hipoperfusão Bilateral 1 (05,56%) 0 (00,00%) 

  Hipoperfusão Contralateral  2 (11,11%) 2 (09,52%) 

  Perfusão Normal 7 (38,89%) 4 (19,05%) 

SISCOM Polo    

  DPES Ipsilateral 10 (55,56%) 13 (61,90%) 0,12 
a 
 

  DPES Bilateral 0 (00,00%) 3 (14,29%) 

  DPES Contralateral  1 (05,56%) 2 (09,52%) 

  Ausência de DPES 7 (38,88%) 3 (14,29%) 

SISCOM Lateral    

  DPES Ipsilateral 11 (61,10%) 11 (52,38%) 0,93
 a
 

  DPES Bilateral 1 (05,56%) 1 (04,76%) 

  DPES Contralateral  1 (05,56%) 1 (04,76%) 

  Ausência de DPES 5 (27,78%) 8 (38,10%) 

SISCOM Basal    

  DPES Ipsilateral 10 (55,56%) 10 (47,62%) 0,70
 a
 

  DPES Bilateral 1 (05,56%) 2 (09,52%) 

  DPES Contralateral  0 (00,00%) 2 (09,52%) 

  Ausência de DPES 7 (38,88%) 7 (33,34%) 

SISCOM Mesial    

  DPES Ipsilateral 12 (66,67%) 9 (42,86%) 0,41
 a
 

  DPES Bilateral 0 (00,00%) 2 (09,52%) 

  DPES Contralateral  1 (05,56%) 1 (04,76%) 

  Ausência de DPES 5 (27,77%) 9 (42,86%) 

                                   

Padrões Perfusionais Críticos 

 

SPECT Crítico (a)               

 

 

Tip 

ABS 

ABAi, ABAc 

AC 

13 (72,22%) 

0 (00,00%) 

3 (16,67%) 

2 (11,11%) 

13 (61,92%) 

0 (00,00%) 

4 (19,04%) 

4 (19,04%) 

 

0,89
 a
 

SPECT Crítico (b)               

 

 

Tip, ABAi 

ABS, ABAc, AC 
15 (83,33%) 

3 (16,67%) 

17 (80,96%) 

4 (19,04%) 

0,99
 a
 

SISCOM (a)                                   

 

 

 

Tip 

ABS 

ABAi, ABAc 

AC 

 

15 (83,33%) 

0 (00,00%) 

1 (05,56%) 

2 (11,11%) 

13 (61,92%) 

1(04,75%) 

7 (33,33%) 

0 (00,00%) 

0,03
 a
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    (continuação) 

  ETM ETMB Valor-P 

SISCOM (b)                               

 

Tip, ABAi 

ABS, ABAc, AC 
16 (88,89%) 

2 (11,11%) 
 

20 (95,23%) 

1 (04,77%) 

0,59
 a
 

                                   

Padrões Perfusionais Intercríticos 

 

SPECT Intercrítico Ipsi 

BA 

BS 

Contra 

NL 

9 (50,00%) 

0 (0%) 

1 (5,56%) 

3 (16,67%) 

5 (27,77%) 

17 (80,96%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

2 (9,52%) 

2 (9,52%) 

0,14 a 

ABREVIATURAS: ETM, grupo de pacientes com esclerose temporal mesial; ETMB, grupo de pacientes com 

esclerose temporal mesial e blurring no polo temporal; Tip, Típico; ABS, atípico bitemporal simétrico; ABA, 

atípico bitemporal assimétrico; AC, atípico contralateral; Atip*, grupo com todos os padrões atípicos ao 

SPECT crítico; Ipsi, hipoperfusão ipsilateral à ETM; BA, hipoperfusão bilateral assimétrica; BS, hipoperfusão 

bilateral simétrica; Contra, hipoperfusão contralateral; NL, perfusão normal;  a, Teste Exato de Fisher bi-caudal 

DPES, diferença perfusional estatisticamente significativa ao SISCOM. 

 

 

Tabela 7: Comparação entre os tempos de injeção do RF, padrões perfusionais ao 

SPECT crítico e SISCOM e a presença ou não de BPT. 

 

  ETM ETMB p-valor 

Tempo Injeção EEG  36,8 45,2 0,06 a 

Tempo Injeção Clínico  36,7 39,6 0,46 a 

 

Tempo Injeção EEG  TIP ATIP p-valor 

SPECT Crítico ETM 41,0 22,7 0,10 b 

 ETMB 46,0 44,5 0,86 b 

SISCOM ETM 36,4 41,0 0,80 b 

 ETMB 41,9 48,1 0,49 b 

Tempo Injeção Clínico 

SPECT Crítico ETM 36,1 38,7 0,63 b 

 ETMB 38,1 41,0 0,53 b 

SISCOM ETM 37,3 30,0 0,63 b 

 ETMB 37,5 42,3 0,53 b 

ABREVIATURAS: EEG, eletroencefalografia; ETM, grupo de pacientes com esclerose temporal mesial; ETMB, grupo de 

pacientes com atrofia hipocampal e blurring no polo temporal;TIP, padrão perfusional típico; ATIP, padrão perfusional 

atípico; a, teste t-Student; b, análise de variância (ANOVA). 
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4.8. Comparações Intergrupos Quanto à Presença de Diferença Perfusional 

Estatísticamente Significativa ao SISCOM no PoT em Relação às Informações às 

Demográficas, Clínica,  Cirúrgicas e tempos de injeção clínico e EEG. 

 

Os achados demográficos, clínicos e cirúrgicos e sua relação com os grupos com diferença 

perfusional estatisticamente significativa ipsilateral à ETM, hiperperfusão bilateral e 

contralateral à ETM e com ausência de diferença perfusional estatisticamente significativa ao 

SISCOM, estão descritos na Tabela 8. 

Observamos que a presença de diferença perfusional estatisticamente significativa 

ipsilateral no PoT ao SISCOM foi associada a um número maior de pacientes com DNPM 

normal (p<0,01; Teste de Kruskal-Wallis), foi também associado à presença de paroxismos 

epileptiformes intercríticos unilaterais (p=0,01; Teste de Kruskal-Wallis) e finalmente a casos 

considerados típicos quanto à ELT (p<0,01; Teste de Kruskal-Wallis). As demais variáveis 

demográficas, clínicas e cirúrgicas não se correlacionaram com o padrão perfusional nos 

polos temporais durante a crise epiléptica. 

  

 

Tabela 8: Correlações das Informações Demográficas, Clínicas e 

Cirúrgicas dos grupos com e sem diferença perfusional estatisticamente 

significativa no pólo no SISCOM.                                                     

(continua) 

 
 

Hiper Ipsi 
Hiper Contra e 

Bilat 

Perfusão 

Normal 
Valor-P 

Número  23 (58,97%) 6 (15,38%) 10 (25,65%)  

Sexo                                                          

      

                                                                                                                         

F 

M 

14 (60,87%) 

9 (39,13%) 

 

5 (83,33%) 

1 (16,67%) 

6 (60,00%) 

4 (40,00%) 

0,72 a 

Média da Idade (anos)  37,05 37,66 36,30 0,81 b 

Média da idade IE 

(anos) 

 

 11,50 11,39 11,03 0,98 b 

Média de duração da 

epilepsia (anos) 

 

 25,69 26,42 25,61 0,73 b 

Eventos Pré-Natais                        

 

 

Sim 

Não 

6 (26,09%) 

17(73,91%) 

3 (50,00%) 

3 (50,00%) 

1 (10,00%) 

9 (90,00%) 

0,30 a 

DNPM                                   ANL 

NL 

0 (0%) 

23 (100,00%) 

1 (16,67%) 

5 (83,33%) 

4 (40,00%) 

6 (60,00%) 

 

<0,01 a 

Exame Neurológico                     

 

 

NL 

ANL 

19 (82,60%) 

4 (17,40%) 

5 (83,33%) 

1 (16,67%) 

5 (50,00%) 

5 (50,00%) 

0,14 a 

Dominância Manual                       

 

D 

E 

Ambi 

 

21 (91,30%) 

1 (4,35%) 

1 (4,35%) 

5 (83,33%) 

1 (16,67%) 

0 (0%) 

10 (100,00%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

0,62 a 

QIG 

 

 87,75 86,93 86,82 0,11 b 

Convulsão Febril                                 

 

Não 

Sim 

19 (82,60%) 

4 (17,40%) 

4 (66,67%) 

2 (33,33%) 

8 (80,00%) 

2 (20,00%) 

0,65 a 
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    (continuação) 

  
Hiper Ipsi 

Hiper Contra e 

Bilat 

Perfusão 

Normal 
Valor-P 

Frequência Mensal 

Crises 

 

 10,50 10,90 9,87 0,97 b 

Tipo de crise                              

 

 

 

 

CPS, CPC 

CPC 

CPC, CGTC 

CGTC 

 

4 (17,40%) 

8 (34,78%) 

11(47,82%) 

0 (0%) 

1 (10,00%) 

4 (80,00%) 

1 (10,00%) 

0 (0%) 

 

0 (0%) 

6 (60,00%) 

3 (30,00%) 

1 (10,00%) 

0,25 a 

Generalização                             

 

 

Sim 

Não 

11 (47,82%) 

12 (52,18%) 

 

1 (16,67%) 

5 (83,33%) 

 

4 (40,00%) 

6 (60,00%) 

0,29 a 

Paroxismo 

Epileptiformes 

UIS 

BIS 

18 (85,70%) 

3 (14,30%) 

3 (60,00%) 

2 (40,00%) 

3 (33,30%) 

6 (66,70%) 

0,01 a 

Lado da ETM                                   

 

 

D                                                    

E 

9 (39,13%) 

14 (60,87%) 

2 (33,33%) 

4 (66,67%) 

3 (30,00%) 

7 (70,00%) 

0,90 a 

Presença de BPT Sim 

Não 

 

13 (56,53%) 

10 (43,47%) 

5 (83,33%) 

1 (16,67%) 

3 (30,00%) 

7 (70,00%) 

0,99 a 

Lado do BPT D 

E 

5 (38,50%) 

8 (61,50%) 

 

2 (40,00%) 

3 (60,00%) 

1 (33,33%) 

2 (66,70%) 

0,99 a 

Cirurgia de Epilepsia                   

 

 

Sim 

Não 

19 (82,60%) 

4 (17,40%) 

5 (83,33%) 

1 (16,67%) 

6 (60,00%) 

4 (40,00%) 

0,38 a 

Lado da Cirurgia                 

 

 

LTE 

LTD 

11 (57,90%) 

8 (42,10%) 

4 (80,00%) 

1 (20,00%) 

4 (66,67%) 

2 (33,33%) 

0,86 a 

Média do Seguimento PO 

(meses) 

 

 42,85 43,33 42,65 0,30 b 

Patologia ETM 
ETM+Gliose 

 

18 (94,70%) 

1 (5,30%) 

 

3 (60,00%) 

2 (40,00%) 

 

4 (66,70%) 

2 (33,30%) 

 

0,06 a 

Resultado PO (Engel)                                                

 

 

 

 

I 

II 

III 

IV 

13 (68,42%) 

1 (5,28%) 

3 (15,78%) 

2 (10,52%) 

4 (80,00%) 

1 (20,00%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

5 (83,33%) 

1 (16,67%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

0,78 a 

Tempo de Injeção EEG  35,58 59,33 32,00 <0,01 c 

<0,01 d 

0,38 e 

Tempo de Injeção Clínico  35,17 52,25 37,33 0,02 f 

0,08 g 

0,72 h 

ABREVIATURAS: Hiper, hiperperfusão; Ipsi, ipsilateral à atrofia hipocampal; Contra, contralateral à 

atrofia hipocampal; Bilat, hiperperfusão bilateral; F, feminino; M, masculino; DNPM, desenvolvimento 

neuropsicomotor; NL, normal; ANL, anormal; D, direito; E, esquerdo; Ambi, ambidestro; QIG, quociente 

intelectual geral; CPS, crise parcial simples; CPC, crise parcial complexa; CGTC, crise generalizada tônico-

clônica; UIS, paroxismos epileptiformes unilaterais; BIS, paroxismos epileptiformes bilaterais; Tip, típico; 

Atip, atípico; ETM, esclerose temporal mesial; LTE, lobo temporal esquerdo; LTD, lobo temporal direito; 

ETM, esclerose mesial temporal; os termos I, II, III e IV referem-se à classificação dos resultados da 

cirurgia de epilepsia proposta por Engel et al. (1993); EEG, eletroencefalografia; a, Teste Exato de Fisher; b, 

Teste de Kruskal-Wallis. c, Análise de variância (ANOVA): c, entre grupos hiper contra e bilat versus 

hiperp ipsilateral; d, entre grupos hiperp contra e bilat versus perfusão normal; e, entre grupos hiperp 

ipsilateral versus perfusão normal; f, entre grupos hiperp contra e bilat versus hiperp ipsilateral; g, entre 

grupos hiperp contra e bilat versus perfusão normal; h, entre grupos hiperp ipsilateral versus perfusão 

normal. 
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5. DISCUSSÃO 

 

Este é um estudo caso-controle restrospectivo que avaliou 39 casos de ELT associada à 

ETM e BPT no qual realizamos uma análise retrospectiva dos achados de avaliação pré-

cirúrgica. Destes, 30 pacientes foram operados e os dados de controle de crises pós-

operatórias também foram considerados nas análises. O objetivo principal do estudo foi o de 

correlacionar os achados de BPT à RM com os de SPECT crítico, SPECT intercrítico e 

SISCOM nos PoTs. Estes mesmos achados foram correlacionados com as informações 

demográficas, clínicas, neurofisiológicas e cirúrgicas, tentando caracterizar melhor uma 

correlação fisiopatológica destas com os achados da neuroimagem.  

Embora não fosse o escopo principal do presente estudo avaliar a associação entre 

variáveis clínicas, eletrofisiológicas e demográficas, e a presença de BPT associado à ETM, 

objeto este de um estudo paralelo em curso e com uma casuística maior, pelo presente 

observamos que houve três variáveis que se destacaram na diferenciação entre os grupos ETM 

e ETMB. O grupo de pacientes com ETMB apresentou início da epilepsia significativamente 

mais precoce do que o grupo ETM e, portanto, apresentando maior tempo de duração da 

epilepsia até a data de avaliação pré-cirúrgica em nosso serviço.  

Acerca dos nossos achados de SPECT crítico e SISCOM no nosso grupo de pacientes com 

ELT, e focando nos achados de hiperperfusão do PoT, outros estudos previamente abordaram 

este achado. Kim et al. (2008) descreveram que a hiperperfusão crítica na amígdala, 

hipocampo, PoT e ínsula foram significativamente maiores na epilepsia mesial temporal do 

que na epilepsia neocortical (Kim, Hong e Seo, 2008).  Urbanic et al. (2011) descreveram o 

caso de um paciente com aura com medo persistente após amígdalohipocampectomia seletiva 

que tevem de ser reavaliado por um segundo procedimento cirúrgico. Neste paciente, o 

SPECT crítico revelou hiperperfusão focal dentro do PoT. O paciente foi submetido a uma 

segunda cirurgia levando à completa remissão (Urbanic et al., 2011). 

Outra variável que se destacou foi o tempo médio de seguimento PO em meses entre os 

dois grupos. O grupo ETMB apresentou um tempo de seguimento significativamente maior 

que o grupo ETM. Observamos que o BPT se associou também com um padrão perfusional 

atípico ao SISCOM.  

Quanto à avaliação da presença de diferença perfusional estatisticamente significativa no 

PoT às vistas do SISCOM, notamos que a diferença perfusional estatisticamente significativa 

no PoT ao SISCOM se associou também com um DNPM normal, PE unilaterais e casos de 

ELT considerados típicos segundo à RM e VEEG, ou seja, esta hiperperfusão no PoT se 
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associa com um quadro mais típico e de dados mais convergentes para um diagnóstico de 

epilepsia mesial temporal associado a ETM.  

  

 

 

 

5.3. Comparações Intergrupos (ETM versus ETMB) em Relação às Informações 

Demográficas, Clínicas e Cirúrgicas. 

 

Dentre os 39 pacientes incluídos no estudo, o BPT estava presente em 53,85% dos 

pacientes, concordando com a variação da prevalência de 32 a 75% descrita na literatura 

(Choi et al., 1999; Carrete et al., 2007; Naves et al., 2015). 

Nossos achados não evidenciaram diferenças significativas entre os grupos ETM e ETMB 

quanto ao gênero (p=0,11), similarmente a outros estudos (Carrete et al., 2007; Naves et al., 

2015) e quanto à média da idade no momento da avaliação (P=0,65). Entretanto, Di Gennaro 

et al. (2015) obervaram que os pacientes ETMB eram signifcativamente mais velhos (Di 

Gennaro et al., 2015). 

Nossos pacientes do grupo ETMB apresentaram menor idade média de início da epilepsia. 

Outros estudos também observaram que os pacientes com BPT apresentam a média da idade 

de início da epilepsia menor em comparação com aqueles sem BPT, 8,8 anos e 14,4 anos, 

respectivamente (Pageot et al., 1998; Choi et al., 1999; Mitchell et al., 2003; Oliveira et al., 

2006; Carrete et al., 2007; Schijns et al., 2011; Garbelli et al., 2012; Naves et al., 2015). 

Contrariamente, outros pesquisadores não observaram diferença significativa entre as idades 

de início da epilepsia entre os grupos ETM e ETMB (Mitchell et al., 2003; Kuba et al., 2012; 

Di Gennaro et al., 2015). Esta possível associação entre um início mais precoce da epilepsia e 

a presença de BPT na ELT necessita de maior investigação. Naves et al. (2015) ressaltam que 

lesões cerebrais relacionadas a convulsões nos primeiros anos de vida podem estar associadas 

à presença de BPT. Porém, eles ainda descrevem que nem todos os pacientes com ELT com 

idade de início da epilepsia precoce desenvolvem BPT e nem todos pacientes com BPT 

tiveram início precoce.  Além disso, Mitchell et al. (2003) discutem que estas diferenças na 

idade de início da epilepsia entre os grupos devem ser interpretadas com cautela, pois detalhes 

clínicos das primeiras crises são muitas vezes vagas e pouco lembradas quando obtidas na 

vida adulta. Em suma, outros fatores, como susceptibilidade genética, o número e a 

intensidade das crises na periodo crítico de maturação da mielina, e as variações normais do 
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período de mielinização ativa poderiam ser, provavelmente, fatores importantes na gênese do 

BPT (Di Gennaro et al., 2015; Naves et al., 2015). Em nossa casuística não encontramos 

associação entre o BPT e a presença de alterações no DNPM, ou eventos pré-natais e 

tampouco com a história de convulsão febril.  

A literatura é controversa quanto ao tempo de duração da epilepsia e a presença de BPT. 

Nós observamos uma média de duração da epilepsia maior (29,14 anos) nos pacientes com 

BPT comparado aos sem BPT (21,5 anos) (p=0,03). Este achado foi também descrito 

previamente (Mitchell et al., 2003; Garbelli et al., 2012; Di Gennaro et al., 2015), porém 

outros estudos não encontraram associação entre o tempo de duração da epilepsia e a presença 

de BPT (Mitchell et al., 1999; Tae et al., 2005; Carrete et al., 2007; Schijns et al., 2011; Kuba 

et al., 2012; Naves et al., 2015). Talvez uma hipótese fisiopatológica subjacente a esta 

associação seja a de que o BPT pode ser resultado de um tempo maior de crises repetitivas ao 

longo da vida do paciente (Schijns et al., 2011). Embora, Mitchell et al. (2003) não 

encontraram nenhuma evidência para apoiar a hipótese de que o dano cumulativo de 

convulsões repetidas no decurso da ELT crônica cause o BPT. Observaram também que uma 

prevalência similar em crianças e adultos e dentro de um mês após o início da epilepsia, e a 

gravidade não pareceu aumentar com o tempo, com base no seguimento de imagens de RM 

(Mitchell et al., 2003). 

Nossos resultados não evidenciaram associação entre a presença ou ausência de BPT e a 

taxa de intercorrências pré-natal e perinatal, quanto ao DNPM e ao exame neurológico. Assim 

como estudos prévios, também não observamos diferença em relação à dominância manual 

(Carrete et al., 2007), ao QIG pré-operatório (Naves et al., 2015), embora Di Gennaro et al. 

(2015) tenham encontrado um fraco desempenho em uma série de testes neuropsicológicos 

associados com o BPT (Di Gennaro et al., 2015). Este estudo encontrou que o BPT foi 

associado a uma redução da memória nos testes de  recuperação imediata e tardia de um 

trecho verbal complexo e a um pior desempenho no Teste das Trilhas (em inglês, Trail 

Making Test, TMT), o que pode denotar menor atenção, menor flexibilidade cognitiva e 

redução das funções executivas. (Di Gennaro et al., 2015). 

Em relação à história de convulsão febril, assim como em outros estudos, encontramos 

valores de prevalência similares entre os grupos ETM e ETMB (Mitchell et al., 2003; Carrete 

et al., 2007; Schijns et al., 2011; Garbelli et al., 2012; Kuba et al., 2012; Di Gennaro et al., 

2015; Naves et al., 2015). Contrariamente, outros estudos observaram uma prevalência maior 

de convulsão febril em pacientes com BPT (Choi et al., 1999; Mitchell et al., 1999). 
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Também  não observamos associação entre o BPT e a frequência mensal de crises, similar 

a outros estudos (Mitchell et al., 1999; Carrete et al., 2007; Garbelli et al., 2012; Naves et al., 

2015).  Contrariamente, Mitchell et al. (2003) observou um número total de crises maior em 

pacientes com BPT (Mitchell et al., 2003).  

Quanto ao tipo de crise, a maioria dos pacientes de ambos os grupos ETM e ETMB 

apresentou CPC, não havendo diferença significativa entre os grupos. (Carrete et al., 2007; 

Schijns et al., 2011). A história de CGTC também não se associou com a presença de BPT, no 

nosso e em outros estudos (Schijns et al., 2011; Naves et al., 2015). 

Em nosso estudo, os pacientes com BPT apresentaram uma taxa maior, porém não 

significativa, de pontas intercríticas unilaterais, corroborando os achados descritos por Naves 

et al. (2015) que não encontraram associação entre o BPT e descargas unilaterais e bilaterais 

na ELT (Naves et al., 2015). 

Uma análise realizada no presente estudo foi a de classificar cada paciente como tendo um 

fenótipo típico (característico) ou atípico (pouco característico) da ELT. Esta classificação foi 

baseada no conjunto das informações pré-cirúrgicas coletadas dos pacientes. A presença de 

BPT não se associou a padrões típicos ou atípicos de ELT. Não encontramos estudos que 

tenham categorizado as ELT como típicas e atípicas e correlacionado com a presença de BPT.  

Assim como em nosso estudo, o BPT tem sido geralmente encontrado em posição  

ipsilateral à da ETM (Choi et al., 1999; Mitchell et al., 1999; Mitchell et al., 2003; Chassoux 

et al., 2004; Chabardes et al., 2005; Tae et al., 2005; Caboclo et al., 2007; Carrete et al., 

2007; Naves et al., 2015). Têm sido descritos casos isolados de pacientes com ELT onde o 

BPT foi encontrado contralateral ao lado da ZE (Morimoto et al., 2012), ou até mesmo 

bilateral (Carrete et al., 2007) em casos unilaterais de ELT.  

Outros estudos também descrevem casos de BPT em pacientes com ETM bilateral. Nestes 

casos o BPT foi observado tanto bilateralmente (Mitchell et al., 2003; Carrete et al., 2007),  

quanto ipsilateral ao hipocampo mais acometido (Mitchell et al., 2003; Carrete et al., 2007) ou 

ipsilateral ao lado identificado como ZE pelo EEG (Choi et al., 1999). 

Assim como em nosso estudo, vários outros não encontraram associação entre o lado da 

ETM e do BPT (Mitchell et al., 2003; Garbelli et al., 2012; Kuba et al., 2012). Entretanto, 

alguns autores observaram que o BPT é mais frequente quando a ETM é no hemisfério 

esquerdo (Carrete et al., 2007; Naves et al., 2015). 

Não observamos associação entre a presença de BPT e o número de pacientes operados, o 

que a princípio não parece ser um fator isolado que defina se o paciente irá ou não para a 

cirurgia de epilepsia. Todavia, há um estudo de Mitchell et al. (2003) no qual 19 (79,16%) dos 
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pacientes ETMB e cinco (20,84%) pacientes ETM confirmados por exame neuropatológico 

foram submetidos à cirurgia de epilepsia (Mitchell et al., 2003). Os próprios autores atribuem 

esta diferença não a aspectos fisiopatológicos mas ao fato de que o BPT foi associado a casos 

com maior duração e história de epilepsia, resultando em maior deliberação cirúrgica nestes 

casos. Também não observamos a associação entre a presença de BPT e o lado da cirurgia, 

similar a outros estudos (Di Gennaro et al., 2015). 

Quanto à análise histopatológica do tecido ressecado, não houve diferença nos achados 

entre os grupos ETM e ETMB, sendo que a maioria dos pacientes apresentaram 

exclusivamente ETM. A gliose foi descrita em dois pacientes com ETM (11,11%) e em dois 

pacientes com ETMB (9,52%). Outros estudos não observaram diferença entre os grupos 

ETM e ETMB em relação à densidade de células gliais na substância branca da peça 

ressecada do lobo temporal (Mitchell et al., 1999), o que é um argumento contra a hipótese de 

que o BPT possa refletir a presença de uma maior gravidade da gliose no lobo temporal 

ipsilateral. Em nosso estudo, a DCF não foi encontrada em nenhum paciente, diferindo do 

estudo de Kuba et al. (2012) que encontrou a FCD tipo IIIA em 52,4% dos pacientes com 

ETMB e 17,6% dos pacientes ETM em uma casuística de 55 pacientes (Kuba et al., 2012). 

Uma variável histológica que não avaliamos, mas que é digna de nota e que tem sido descrita 

na literatura, é a densidade de mielina. Meiners et al. (1999) encontraram uma menor 

densidade de mielina na substância branca do LT dos pacientes com ETMB, sugerindo que a 

perda de mielina pode ser uma causa subjacente ao BPT (Meiners et al., 1999).  

Mitchell et al. (1999) argumentaram que na ausência da hipótese de gliose ou DCF 

como uma explicação para o BPT, é tentador atribuir este BPT a um defeito da mielinização 

ou perda da mielina, como consequência de crises epilépticas repetidas ou devido a um evento 

da primeira infância. A mielinização da região anterior do LT é improvável que seja a única 

explicação, uma vez que o BPT parece envolver também a substância cinzenta cortical em 

alguns casos. E embora a aparência da RM possa refletir uma mudança no conteúdo de água 

no LT, o substrato patológico desta alteração ainda não foi determinada (Mitchell et al., 

1999). 

Em relação ao resultado cirúrgico, ambos os grupos ETM e ETMB apresentaram um bom 

controle de crises, com aproximadamente 80% dos pacientes com Engel I e II. Outros estudos 

também não encontraram diferença entre os grupos, com resultados cirúrgicos satisfatórios 

em até 70% dos casos (Mitchell et al., 1999; Carrete et al., 2007; Schijns et al., 2011; Garbelli 

et al., 2012; Kuba et al., 2012; Di Gennaro et al., 2015; Naves et al., 2015). Contudo, este não 

é um consenso na literatura. Há estudos que apontam que o sucesso cirúrgico é de 83 a 100% 
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nos pacientes com BPT, e de 37 a 70% nos pacientes sem BPT (Choi et al., 1999; Coste et al., 

2002; Oliveira et al., 2006) e, contrariamente, que o resultado cirúrgico foi melhor em 

pacientes com apenas ETM (Chabardes et al., 2005).  Devido a este fato, uma inferência 

plausível seria a de que o BPT não faça parte da ZE. Ainda que um estudo com pacientes com 

ELT e BPT relatou que a ressecção da região anterior do LT em pacientes com BPT não 

influenciou no resultado cirúrgico destes pacientes (Adachi, Yagishita e Arai, 2006), 

acreditamos que um futuro estudo deveria comparar a eficácia cirúrgica em pacientes com e 

sem resseção do PoT, associado a estudos neurofisiológicos profundos e invasivos e por 

tractografia à RM, já que todos os pacientes do nosso estudo foram submetidos à ressecção do 

PoT.  

 

 

5.4. Comparações Intergrupos (ETM versus ETMB) em Relação às Informações do 

SPECT Crítico, SPECT Intercrítico e SISCOM. 
 

De um modo geral, os padrões perfusionais ao SPECT crítico e SISCOM são 

predominantemente típicos. Mas, somente  no SISCOM observamos que a presença do BPT 

foi associado a uma maior presença de padrões perfusionais atípicos. Logo, este resultado 

contestou a nossa hipótese inicial na qual acreditávamos que o BPT poderia ser secundário à 

propagação das crises para o PoT, com consequente hiperperfusão deste ao SPECT crítico e 

SISCOM.  

Em relação aos padrões perfusionais do LT encontrados no SPECT crítico e 

intercrítico, e analisados apenas por interpretação visual, não encontramos associação entre a 

presença ou ausência de BPT e os padrões perfusionais descritos.  

Ao SISCOM, observamos que os pacientes com ETM apresentaram um percentual 

maior de padrões perfusionais típicos (83,33%), enquanto os pacientes com ETMB um 

percentual menor (61,92%). Nossos dados mostraram que ambos os grupos ETM e ETMB 

apresentaram o padrão perfusional típico (maior diferença perfusional estatisticamente 

significativa ipsilateral à ZE) como mais frequente tanto ao SPECT crítico quanto ao 

SISCOM, porém mais frequente no grupo ETM. Isto nos leva a sugerir que este padrão de 

diferença perfusional estatisticamente significativa ipsilateral pode ser considerado como 

―típico‖ dos casos de ETM, e a priori não apresentando uma associação entre o BPT e a 

hiperperfusão no PoT. Por outro lado, os pacientes que apresentavam ETMB exibiram uma 

maior taxa de  padrão perfusional ―atípico‖. Por este achado, acreditamos que o BPT pode 
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estar associado com padrões mais heterogêneos (atípicos) de propagação das crises epilépticas 

do que os casos com atrofia hipocampal sem BPT. Enquanto em nossa casuística encontramos 

que o BPT se associa a padrões mais atípicos de perfusão nos lobos temporais, Tae et al. 

(2005), pelo contrário, acharam uma fraca correlação (p=0,02) apontando que hiperperfusões 

ipsilaterais no LT epileptogênico se associa com a presença de ETMB (Tae et al., 2005).   

É conhecida a existência do acoplamento neurovascular no parênquima cerebral, ao 

qual o aumento do metabolismo das células neuronais leva a um aumento da perfusão cerebral 

regional.  Por este princípio fisiológico, esperar-se-ia que uma área ativada metabolicamente 

na crise epiléptica tenha uma correspondente hiperperfusão no SPECT crítico. E 

contrariamente, no período intercrítico, observar-se-ia uma hipoperfusão ao SPECT ou 

hipometabolismo glicolítico ao 18F-FDG PET/CT (Zonta et al., 2003). Estudos de PET/CT 

com 18F-FDG evidenciaram hipometabolismo temporal ipsilateral à ETM em 100% do grupo 

com BPT e em 84% do grupo sem BPT. Este achado contradiz em parte o que esperaríamos 

encontrar, qual seja, o grupo sem BPT, somente com ETM, deveria apresentar um padrão 

mais típico de hipometabolismo temporal (Choi et al., 1999). Este é o caso, por exemplo, do 

estudo de Chassoux et al. (2004) que observaram hipometabolismo mais acentuado e extenso 

no PoT, se estendendo para áreas póstero-basais do lobo temporal ipsilateral, no 18F-FDG-

PET/CT, nos pacientes com BPT (Chassoux et al., 2004). 

Apesar de inicialmente os casos de padrões perfusionais atípicos serem considerados 

como não-lateralizatórios, alguns deles podem contribuir na localização/lateralização da ZE 

em pacientes com ELT (Wichert-Ana et al., 2001). Desta forma, em nossos pacientes com 

BPT, a soma dos padrões típicos mais o atípico bilateral assimétrico com predomínio de 

hiperperfusão ipsilateral, ABAi, resultou em uma taxa de até 95,23% de concordância entre o 

lado com maior hiperperfusão ao SPECT crítico ou hipoperfusão ao SPECT intercrítico e o 

lado da ETM (suposta ZE). O uso diagnóstico destes padrões atípicos lateralizatórios pode  

fornecer informações adicionais na lateralização da ZE em pacientes com ELT. 

Adicionalmente, há uma peculiaridade na gênese das crises do LT. Um estudo com eletrodos 

profundos e VEEG investigou o envolvimento do PoT em pacientes com ELT associada à 

ETM e BPT. Os autores concluíram que o BPT tendeu a ser mais freqüente em pacientes com 

crises iniciadas no PoT e que, além do hipocampo, o córtex do PoT pode também estar 

envolvido com o início da crise epiléptica e promover sua rápida propagação  (Chabardes et 

al., 2005). Esta rápida propagação poderia resultar em um maior percentual de padrões 

perfusionais atípicos, o que vai de encontro aos resultados encontrados pelo nosso estudo.  
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A dúvida que surge aqui é sobre as razões pelas quais o grupo de pacientes com ETM 

associada ao BPT apresenta mais do que o dobro de padrões atípicos de hiperperfusão no PoT 

do que o grupo sem BPT (38,10% versus 16,67%), somado ao fato do grupo com BPT ter 

mais hipoperfusão (80%) comparado ao grupo sem BPT (50%) e também à presença de 

aproximadamente 80% de hiperperfusão ipsilateral no período crítico, deveríamos ter 

observado muito mais SISCOMs típicos no grupo com BPT. 

Esta falta de associação entre o BPT e as características perfusionais no PoT pode ser 

devido ao tamanho pequeno de nossa amostra de pacientes, à rápida propagação das crises 

epilépticas ou em decorrência da presença de alterações do acoplamento neurovascular no 

PoT. 

A presença de alterações do acoplamento neurovascular no PoT pode ser em parte 

explicada pelo achado de Garbelli et al. (2012) de que o BPT está associado à degeneração 

lenta e crônica dos feixes de fibras com consequente redistribuição das fibras remanescentes 

(Garbelli et al., 2012). O que levaria a um prejuízo do acoplamento neurovascular desta 

região podendo levar a uma maior hipoperfusão no período intercrítico e também a uma 

hiperperfusão menos intensa no período intercrítico, o que levaria à falta de diferença 

estatísticamente significativa na região do PoT ao SISCOM destes pacientes com BPT.  

Não houve diferença significativa entre as médias do tempo de injeção clínico e EEG 

entre os grupos ETM e ETMB. 

 

 

5.5.  Comparações Intergrupos Quanto à diferença perfusional estatisticamente 

significativa no PoT ao SISCOM em Relação às Informações às Demográficas, 

Clínicas e Cirúrgicas. 

 

A correlação entre as características perfusionais críticas no PoT ao SISCOM e os dados 

demográficos, clínicos e cirúrgicos resultou em achados interessantes. O DNPM normal foi o 

mais frequente em todos os grupos, e nenhum paciente do grupo com hiperperfusão ipsilateral 

apresentou DNPM anormal.  

No grupo sem diferença perfusional estatisticamente significativa ao SISCOM a maioria 

dos pacientes apresentaram BIS e caso clínico atípico de ELT. Sabe-se que as pontas 

intercríticas são geralmente consideradas um marcador de hiperexcitabilidade cortical 

provenientes da ZE ou perto dela. Assim, o BIS indicaria a epileptogenicidade bilateral, 

refletindo a susceptibilidade bilateral na geração de crises, ou a rápida propagação para o LT 

contralateral, levando a padrões perfusionais atípicos (Velasco et al., 2002; Wichert-Ana et 
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al., 2004). Logo, a ausência de diferença perfusional estatisticamente significativa no PoT 

pode estar associada  à presença de BIS, e assim da rápida propagação e epileptogenese 

bilateral, dificultando a identificação ao SISCOM.  

Desta forma, a falta do envolvimento do PoT pode representar uma atipia no fenótipo 

clínico e neurofisiológico da ELT, visto que o PoT é uma região do LT comumente envolvida 

durante as crise epilépticas em casos típicos (clear cut) de ELT. Como foi observado em um 

estudo que avaliou cronicamente a atividade elétrica do PoT com eletrodos profundos. No 

qual em 48% dos casos, o PoT estava envolvido no início das crises, antes ou ao mesmo 

tempo que o envolvimento das estruturas mesiais do LT (Chabardes et al., 2005). 

Em relação aos tempos de injeção, houve diferença significativa dos tempos de injeção 

EEG na comparação entre os grupos com hiperperfusão contralateral e bilateral versus 

hiperperfusão ipsilateral e entre os grupos com hiperperfusão contralateral e bilateral versus 

perfusão normal. Em relação ao tempo de injeção clínico houve diferença entre os grupos com 

hiperperfusão contralateral e bilateral versus hiperperfusão ipsilateral. Logo, parece-nos que 

quanto mais tardia a injeção, maiores são as chances de ocorrer um padrão perfusional atípico 

(contralateral/bilateral) (Wichert-Ana et al., 2004). 

 

 

6. CONCLUSÕES 

 

- Os pacientes com blurring no PoT apresentaram início mais precoce da epilepsia e uma 

duração de epilepsia maior; 

- O padrão pefusional ipsilateral ao SPECT crítico, o qual denominamos de padrão 

―típico‖, foi o padrão perfusional mais frequentemente encontrado em ambos os grupos de 

pacientes com e sem blurring no PoT; 

- Ao SPECT intercrítico, a maioria (80%) dos pacientes com blurring no PoT 

apresentaram hipoperfusão ipsilateral no lobo temporal epileptogênico, enquanto que no 

grupo sem blurring esta hipoperfusão foi observada em 50% dos pacientes; 

-  o SISC  , o padrão perfusional ―típico‖ foi novamente o mais encontrado em ambos 

os grupos com e sem blurring no PoT. Entretanto, os padrões considerados ―atípicos‖ foram 

encontrados mais frequentemente nos pacientes com blurring do PoT, o que nos sugere um 

padrão de propagação das crises epilépticas discretamente diferente neste grupo com blurring 

do PoT, o qual envolve outras áreas dos lobos temporais bilateralmente ou em decorrência da 

presença de alterações do acoplamento neurovascular no PoT, levando a uma hiperperfusão 
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menos intensa, não proporcionando diferença perfusional estatisticamente significativa no 

SISCOM. 

- Contrariamente à nossa hipótese inicial, não encontramos associação entre a presença de 

blurring no PoT e a presença de hiperperfusão no PoT seja ao SPECT crítico ou ao SISCOM. 

Por este achado, nossos dados não suportam a idéia de que o blurring no PoT seja resultado 

de alterações teciduais intercríticas secundárias a um maior envolvimento ou participação 

deste polo na geração ou propagação de crises epilépticas na ELT;  

- Por outro lado, nossos resultados sugerem que o PoT é uma região frequentemente 

envolvida pelas crises do LT. Particularmente, a hiperperfusão no PoT ipsilateral à ETM ao 

SISCOM foi mais encontrada nos pacientes com casos clínicos típicos de ELT mesial, 

sugerindo que o PoT é mais frequentemente envolvido (um padrão típico) em crises 

epilépticas em casos clínicos com informações mais concordantes (clear cut) e sugestivas de 

ELT mesial unilateral. 
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