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                               ESCLEROSE MESIAL TEMPORAL EM CRIANÇAS

 1– INTRODUÇÃO

        Crises epilépticas do lobo temporal constituem o quadro mais  freqüente

de epilepsia  intratável por medicamentos e que responde satisfatoriamente a

tratamento cirúrgico¹. A lesão mais comumente encontrada em adultos é a

esclerose mesial temporal (EMT)²,³,  que ocorre  em 65% dos casos de

epilepsia de lobo temporal4.

A etiologia da EMT não é conhecida, mas história de crise febril

especialmente prolongada e/ou estado de mal epiléptico  na infância estão

relacionados ao desenvolvimento desta patologia5,6,7. Sua manifestação clínica

mais freqüente são crises epilépticas focais com sintomas viscerais abdominais

e medo6. O eletrencefalograma mostra anormalidades paroxísticas na região

temporal, especialmente na sua porção anterior 8.

Com o progresso da neuroimagem, a EMT que era considerada  patologia

de adultos,  passou a ser diagnosticada  em idade cada vez mais

precoce9,10,11,12, reforçando a teoria de  que a EMT seria causa e não

conseqüência  das crises epilépticas de lobo temporal de difícil controle13.
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          Em crianças, a epilepsia de lobo temporal é responsável por metade dos

casos de epilepsia focal14.    A incidência de EMT  nesta população varia  entre

21% 15 e 57% 16, sendo considerada por alguns  autores como  causa freqüente

e subestimada de epilepsia de lobo temporal de difícil controle16,17.

         Com o diagnóstico em idade cada vez mais precoce, e com a

possibilidade desta patologia ser a causa e não a conseqüência das crises

epilépticas, nasce a dúvida se a  EMT na criança  poderia apresentar outra

semiologia  que não  crises epilépticas de difícil controle.
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                                2 -  OBJETIVO

                                

               Estudar  o espectro clínico, eletrográfico e radiológico da EMT em

crianças estabelecendo as diferenças em relação as manifestações

observadas no adulto de modo a permitir o diagnóstico e a indicação do

tratamento cirúrgico precoces. Para isso, nos propomos a uma revisão

bibliográfica sobre EMT na infância bem como um estudo retrospectivo dos

pacientes pediátricos com  EMT, a partir do diagnóstico por ressonância

magnética (RM), obtido nos arquivos de registro do setor de Radiologia do

Hospital das Clínicas de São Paulo.
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  3-  REVISÃO DA LITERATURA

   3.1- HISTÓRICO

         A primeira  referência  à  EMT  foi  o relato anátomo-patológico

macroscópico feito por Bouchet e Cazauvielh em 1825apud4, onde os autores

descreveram  alterações visíveis e palpáveis no hipocampo. Eles observaram

endurecimento e redução no tamanho do hipocampo de pacientes que

apresentavam epilepsia.

Em 1879, Jackson apud18, descreveu pacientes que apresentavam não uma

perda, mas, o que ele chamou de  um defeito na consciência durante a crise

epiléptica. Em alguns destes pacientes este estado era acompanhado  por

sensação epigástrica e/ou  movimentos automáticos  como mastigação. Ele

descrevia pela primeira vez a semiologia das  crises parciais complexas do lobo

temporal ou crises psicomotoras, com sintomas autonômicos, alteração de

consciência e automatismos.

Coube a Sommer em 1880 apud ², a primeira descrição microscópica de

alterações no hipocampo em pacientes com epilepsia. Sommer observou um

padrão de perda neuronal específico, com grande destruição dos neurônios

piramidais  do hipocampo , principalmente  nas áreas  CA1 e prosubiculum,

também  conhecidas  como setor de Sommer.  Ele  observou  ainda   alterações
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envolvendo células granulares e neurônios hilares da fascia denteada. É de

Sommer  também a primeira correlação  entre a lesão de hipocampo e  crises

epilépticas que iniciam com sintomas sensoriais ou ilusórios (crises epilépticas

do lobo temporal).

  Em 1899, Bratz apud ² detalhou o estudo histológico  descrevendo   as

alterações que ocorrem na esclerose de  hipocampo, destacando a relativa

preservação da área CA2. É dele talvez, a primeira correlação entre alterações

no hipocampo e história de convulsão na infância.

Stauder, 1936 apud 4 foi o primeiro a correlacionar de forma mais direta

esclerose de hipocampo e crise parcial complexa do lobo temporal. Ele definiu

que nestas crises os sintomas , e principalmente o tipo de aura,  eram  típicos

de epilepsia   por  lesão em hipocampo.

 Jasper e Kershman19 em 1941 por sua vez estabeleceram a correlação

entre crises epilépticas focais e alterações eletrencefalográficas localizadas,

incluindo a  correlação entre  crises epilépticas psicomotoras e paroxismos de

ondas agudas no lobo temporal. Este trabalho representou um passo

importante para o estudo da localização da lesão em pacientes epilépticos

candidatos à cirurgia.

Margerison e Corsellis³  em 1966 , finalmente estabeleceram associação

entre dados clínicos , eletrencefalográficos e neuropatológicos relacionados a

epilepsia de lobo temporal e esclerose de hipocampo.
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A denominação desta entidade também apresentou evolução  paralela ao

conhecimento sobre a patologia. Primeiramente foi chamada Esclerose do

Corno de Ammon pela identificação de comprometimento seletivo do

hipocampo por Sommer. Mais tarde, Earle et al20 adotaram o termo Esclerose

Incisural , por acreditar que a lesão era causada por herniação da região do

hipocampo através da incisura do tentorium ao nascimento. Em 1964  Falconer

et al21,  através de ressecção do lobo temporal em bloco,  encontraram lesão

em amígdala e gliose em substância branca associadas a  esclerose em

hipocampo. Eles propuseram então o termo ESCLEROSE MESIAL TEMPORAL

para descrever lesões que acometessem  neurônios do  hipocampo além dos

outros sítios do lobo temporal citados acima.  Dois anos depois, Margerison e

Corsellis³  identificaram além da esclerose no corno de Ammon , um outro sitio

de lesão em endfolium sendo que alguns pacientes apresentavam apenas esta

última, que chamaram Esclerose de Endfolium.  Eles propuseram ainda o uso

do termo ESCLEROSE HIPOCAMPAL em substituição aos termos esclerose do

corno de Ammon e esclerose de endfolium,  para  perda de neurônios e gliose

restritas às regiões  CA1, prosubiculum, endfolium e giro denteado. Esses

autores observaram ainda a ocorrência de outras lesões associadas à

esclerose de hipocampo, como comprometimento de amígdala, tálamo, e

neocórtex.

Em  1968   Falconer e Taylor²²  apoiaram o uso do termo Esclerose Mesial
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Temporal, por observar que além do hipocampo, o processo de esclerose

atinge  em menores proporções  outras estruturas como amígdala e uncus , e

que o grau de comprometimento das outras área poderia estar relacionado   a

severidade  da  lesão.

Embora existam diferenças anátomo-patológicas entre os diferentes

termos utilizados ² , para alguns autores   esses termos são  sinônimos ²³. No

presente estudo será utilizado o termo Esclerose  Mesial Temporal, por ser

mais abrangente, e por não tratar-se de um estudo histopatológico. Foram

incluídos  estudos com a nomenclatura acima e também aqueles com o  termo

esclerose hipocampal.

                              

                               3.2. CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS

3.2.1.ANATOMIA

        A formação hipocampal  é constituída  pelo hipocampo propriamente dito,

também conhecido como corno de Ammon, o giro denteado, e o subiculum ,

este último constitui-se num córtex de transição entre hipocampo e córtex

entorrinal  e está   subdividido em presubiculum, subiculum  , prosubiculum e
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parasubuculum  ²4.  Alguns autores incluem também  o cortéx entorrinal como

um quarto elemento da formação hipocampal 25.

        O hipocampo ocupa a região mesial do lobo temporal e faz saliência para

o interior do corno temporal do ventrículo lateral 26. O hipocampo   é coberto

anteriormente pelo córtex entorrinal, atrás pelo córtex parahipocampal

propriamante dito, em cima pela fimbria do fórnix e  em baixo pela parte externa

do giro denteado26.

        Um corte coronal do hipocampo está demonstrado na figura I.

                   

    Figura I. Corte  coronal do hipocampo27.

         O hipocampo, em   função da espessura do córtex e da densidade célular

divide-se  em 4 subcampos :  CA1, CA2, CA3, e CA4, sendo CA1 adjacente ao
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subiculum , e CA4  o campo mais próximo do giro denteado, fundindo-se em

parte a ele24.  Adjacente a CA1 está o prosubiculum e juntos  constituem o setor

de Sommer.  CA4 está em continuidade com o hilo do giro denteado   e esta

região é chamada  endfolium 28.  As regiões do hipocampo estão demonstradas

na figura II.

Figura II. Regiões do Hipocampo 28. CA1, CA2, CA3 e CA4. FM fibras
musgosas. CS- colaterais de Schaffer. CG- células granulares.

3.2.2  CITOLOGIA

          O hipocampo é composto por três camadas  ou estratos celulares :

camada molecular que é subdividida em  estratos lúcido, radiado, lacunoso e

molecular propriamante dito,  camada piramidal, e  camada polimorfa ou estrato
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oriens. A camada molecular é a mais superficial estando próxima à fissura

hipocampal, e a camada polimorfa a mais profunda, localizada próximo à

cavidade ventricular 26. As camadas estão demonstradas na figura III.

                         

Figura III. Células e camadas que constituem a formação hipocampal26. CC-células em

cesto. CA-colaterais axonais. 1a-estrato molecular. 1b-estrato lacunoso. 1c estrato

radiado. 1d- estrato lúcido. VP- via perfurante. P- célula piramidal.  F- fornix.
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        Os elementos celulares são:1)- Células piramidais, que constituem os

elementos mais importantes do hipocampo e formam a camada  piramidal.

Dendritos basais das  células  piramidais se estendem na direção da superfície

ventricular , e formam o estrato oriens. Os dendritos apicais formam o estrato

lacunoso molecular. Os axônios das células piramidais formam a via eferente

que deixa o hipocampo pelo fórnix. 2)- Células em Cesto – encontradas no

estrato oriens. São células com axônios curtos que se  ramificam  entre as

células   piramidais.  3)- Células Granulares – estão  presente no  giro denteado

seus axônios são chamados fibras musgosas, e seus dendritos se projetam

para a camada molecular 24. Os elementos celulares estão representados na

figura  IV.

        A área  CA3   contém os maiores neurônios piramidais  com dendritos

apicais  se estendendo   dentro do   estrato radiado. Embora a área CA2

também contenha grandes neurônios piramidais, em contraste com CA3, CA2

não recebe fibras musgosas do giro denteado.

       A área CA1 consiste de pequenas células piramidais se estendendo  de

CA2 até o subiculum. Este último começa com  uma estrutura de camada

simples próximo a CA1 e progressivamente torna-se uma estrutura de múltiplas

camadas próximo ao córtex entorrinal. O presubiculum e parasubiculum são

camadas pobremente definidas que se fundem  com as áreas entorrinal e

subicular.
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Figura IV. Elementos Celulares do hipocampo 26. VP via perfurante. F fornix. GD giro

denteado. G células granulares. FH fissura hipocampal. EPi estrato piramidal. P célula

piramidal. Cpo- camada polimorfa. CM camada molecular. S subículo. CV cavidade

ventricular. A álveos.

3.2.3 AFERÊNCIAS E EFERÊNCIAS DA FORMAÇÃO HIPOCAMPAL

A principal   aferência    para  o  hipocampo  é   proveniente  do    córtex
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 entorrinal através da via perfurante26. Fibras que se originam no córtex

entorrinal terminam nos 2/3 externos da camada  denteada molecular junto aos

dendritos das  células granulares do giro denteado. As  células granulares,

através de seus axônios (as fibras musgosas), fazem sinapse com dendritos

das células piramidais de CA3 . As células piramidais  de CA3 por sua vez ,

emitem colaterais que chegam aos  dendritos das células piramidais de CA1, e

são conhecidas como colaterais de Schaffer 28. CA1 também recebe conexões

diretas do córtex entorrinal25. O hipocampo também recebe fibras do córtex

cingular e núcleo septal  ipsilaterais ,   e ainda do hipocampo e córtex entorrinal

contralaterais através da comissura do fornix 26. As vias aferentes estão

representadas nas figuras V e VII.

       A principal via eferente  é  através do fornix . As fibras que saem do

hipocampo dividem-se inicialmente em pilar posterior  e corpo do fornix. O  pilar

posterior  corre logo abaixo do corpo caloso. As fibras do corpo do fornix

dividem-se ao nível da comissura branca anterior em dois contingentes de

fibras. O contingente de fibras que passam adiante da comissura anterior são

chamadas  fibras pré-comissurais e  chegam ao septo e hipotálamo. O maior

contingente de fibras  são retro-comissurais  e terminam principalmente nos

tubérculos mamilares, sendo que uma pequena porção dessas fibras  chegam

ao hipotálamo e núcleos anteriores do tálamo .
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Figura V.  Vias aferentes26. CC córtex cingular. Sp núcleo do septo. F fornix. BCC

corpo caloso. NA núcleo amigdalóide. S subiculum. CE córtex entorrinal. CPP córtex

pré piriforme. NeoC neocórtex . Em azul- vias aferentes. Em vermelho- hipocampo.

         Do subiculum partem fibras para o córtex frontal, córtex entorrinal, córtex

perirrinal, núcleo amigdalóide  e neocórtex. As vias eferentes estão

representadas nas  figuras VI e VII.

          As vias excitatórias são moduladas por vários interneurônios  inibitórios,

como as células em cesto, oriens – álveos, e interneurônios moleculares

lacunosos. As fibras aferentes podem excitar os interneurônios inibitórios antes

das sinapses aferentes excitatórias, criando uma modulação inibitória 28.

        Mayanagi 7  em estudo de  monitorização por vídeo EEG  e SPECT      ictal
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propôs as seguintes  vias  de  propagação  da  epilepsia  temporal mesial:a)- da

formação  hipocampal ,  principalmente do  subiculum, através do fornix paraa

região do septo, hipotálamo, e tálamo anterior. Este sistema estaria associado

com a estria terminalis da amígdala e o cíngulo do giro parahipocampal ; b)- da

amígdala através da via amigdalofugal ventral para o corpo estriado, tálamo,

septo, outros gânglios da base, e o tronco cerebral; c)- do uncus através do

fascículo uncinado para o córtex frontal; e d)- do giro parahipocampal para o

neocortex temporal basal e lateral.  Essas vias seriam chamadas vias

preferenciais da epilepsia temporal.

                   

Figura VI. Vias Eferentes26. Em vermelho - fibras que partem do hipocampo. Em azul -

fibras que partem do subiculo. BCC corpo caloso. CA comissura anterior. CE córtex

entorrinal. CF córtex frontal. CPR córtex perirrinal. Hy hipotálamo. PPT pilar posterior

do trígono ( fornix). Sp septo. Th tálamo. TM tubérculo mamilar. HD via dorsal do

hipocampo.
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Figura VII. Representação esquemática das vias aferentes (em azul) e eferentes ( em

vermelho) da formação hipocampal26. CE- córtex entorrinal. CPHP- córtex

parahipocampal. GD-giro denteado. H hipocampo. Hy- hipotálamo. NA- núcleo

amigdalóide. S- subiculum. Sp- septo. T- trigono ( fornix). Th- tálamo. Tm- tubérculo

mamilar.
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                             3.3. PATOGÊNESE

3.3. 1. FATORES ASSOCIADOS

A) Crise Febril

        Antecedente  de  crise febril é freqüente entre os pacientes com esclerose

mesial temporal. Lindsay et al, 1984,29 ao estudar 50 crianças com epilepsia de

difícil controle tratável cirurgicamente,  encontraram 20 com esclerose mesial

temporal, das quais 19 apresentaram história de crise tônico clônica

generalizada  nos primeiros anos de vida, freqüentemente relacionadas a

quadro febril por doença extra craniana. Rocca et al30, estudando fatores de

risco para crise parcial complexa, observaram que  crise febril era

significativamente mais comum  nesses pacientes ( 20%),  quando comparados

a população geral (2%). Em uma série de 67 pacientes com epilepsia do lobo

temporal mesial, French et al 6 encontraram 52 (77%) com antecedente de

crises associadas à febre na infância. Para Mayanagi et al7 crise febril esteve

presente em 51% dos 24  pacientes com epilepsia de lobo temporal mesial

estudados. Willianson et al8, também confirmaram  correlação entre EMT e

crise febril num estudo sobre as características da epilepsia de lobo temporal

mesial, onde  38  pacientes de uma série de 49 casos  com EMT confirmada

por exame histopatológico, apresentaram antecedente de crise febril. Na série

relatada por Harvey et al13 dos  30  pacientes  com   diagnóstico  de   esclerose
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hipocampal por RM, 17 (56%) apresentaram   crise febril na infância. Para

Saltik, et al 31, crise febril  está associada a  EMT  principalmente quando as

crises febris tem inicio precoce, ou se apresentam como crises febris complexas

ou ainda como estado de mal febril.

        Estudos por RM quantitativa revelam que pacientes com antecedente de

crise febril prolongada apresentam  atrofia mais pronunciada de amígdala e

formação hipocampal32,33, e um tempo de relaxamento em T2 mais prolongado

em comparação  aos pacientes com EMT sem antecedente de crise febril34. O

estudo por RM de pacientes com epilepsia temporal  realizado por Kodama et

al35 também é concordante com a maior incidência  de crise febril prolongada e

EMT.

        A participação da crise febril, principalmente a prolongada, no

aparecimento da EMT não é unanimidade entre os autores. Estudos sobre crise

febril na população geral não comprovam sua associação com EMT36,37,38.  O

que sugere que  exista algum fator  em comum que determine as crises febris

prolongadas e o desenvolvimento de EMT.

                             B) Estado de Mal Epiléptico:

        O estado de mal epiléptico não aparece como o fator mais freqüente

associado a EMT, mas ocupa freqüentemente o segundo lugar. Na série de

Mayanagi et al7, dos 24  pacientes com epilepsia de lobo temporal mesial,  29%
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apresentaram EME. No estudo de Lindsay et al29, das 19 crianças com  EMT,

16 apresentaram crises prolongadas, com duração maior que 30 minutos.

DeLong et al39 documentaram evolutivamente por RM  aparecimento de EMT

bilateral  em quatro crianças após EME. Glaser 5 num estudo sobre a história

natural da epilepsia de lobo temporal  refere a relação entre crises prolongadas

no começo da vida e o aparecimento de EMT mais tarde e afirma que uma

primeira crise epiléptica severa  e com duração superior a 30 minutos tem

propensão a ser mais epileptogênica.

       Por outro lado, estudos sobre estado de mal epiléptico na infância não

confirmam uma associação direta entre EME, independente de sua natureza, e

o desenvolvimento de esclerose mesial temporal40,41.

                            C) Outros Fatores

                                       Desde   o   início  do século  passado, foram feitas várias  tentativas  para

                             explicar  como  se  estabelece  a  lesão na EMT, porém  sua  patogênese ainda

não está completamente estabelecida. Spilmeyer em 1927, enunciou que a

lesão hipocampal  seria conseqüência de crises epilépticas repetidas. Essas

crises levariam a isquêmia por espasmo arterial (artéria septal), o que num

processo repetitivo ao longo do tempo levaria a lesão de hipocampo apud². Ele

não explicava, porém a diferença entre lesão no setor de Sommer e subiculum,

e  porque a lesão é , na maioria das vezes unilateral ². Em 1953, Earle 20 reviu o
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conceito de que EMT seria conseqüência das crises epilépticas, e estabeleceu

que se tratava  de patologia crônica associada a sofrimento cerebral ao

nascimento, levando a herniação da porção mesial do lobo temporal e mais

tarde em qualquer época da vida ao aparecimento de crises epilépticas de lobo

temporal, surgindo a  hipótese de evento precoce na vida como causa da EMT.

Falconer em  1964 ²¹ estabeleceu que a EMT apresentaria mais de um  fator

etiológico, assim, além de sofrimento ao nascimento, infecções e trauma de

crânio na infância também   contribuiriam como agentes causais.

        French et al 6 em revisão sobre epilepsia do lobo temporal mesial,

encontrou  como os possíveis fatores de risco mais freqüentes: história de

crises epilépticas e/ou crises febris na infância, especialmente antes dos cinco

anos de idade que ocorreu em 67% dos pacientes; trauma de crânio fechado

em 10%; e trauma ao nascimento em 03%. Harvey et al15  em estudo de coorte

sobre a história natural da epilepsia temporal na infância, também encontrou

forte associação entre EMT e algum evento  no começo da vida como  crise

febril , encefalopatia hipóxico-isquêmica  e meningite, fortalecendo o conceito

de antecedentes de agresssão   ao SNC imaturo contribuindo para o

desenvolvimento de EMT .

         Sofrimento ao nascimento, trauma de crânio, infecções em sistema

nervoso central  e outras lesões aparecem com menor freqüência nas

estatísticas e podem não ocupar um lugar importante como fator predisponente
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ao desenvolvimento de EMT 7.

        Mais recentemente, estudos sugerem um envolvimento genético para

explicar a  associação  EMT e crises febris prolongadas 42.    Kobayashi

estudou uma forma familiar de EMT43, onde indivíduos de uma mesma família

podem apresentar atrofia em  hipocampo associado  a um quadro de epilepsia

de lobo temporal que pode variar  de um curso benigno até epilepsia de difícil

controle43, além da identificação de parentes  de primeiro grau de pacientes

com EMT, apresentando atrofia em hipocampo e assintomáticos 44,  sugerindo

uma base genética para esta patologia.

       Outro fator que nos últimos anos tem sido correlacionado a EMT é a

presença  de mal formação em lobo temporal  que  desencadearia um quadro

de epilepsia nos primeiros anos de vida e este  contribuiria para lesão em

hipocampo45,46,47,48. Especialmente em crianças haveria uma  associação

freqüente  entre EMT e displasia cortical 12.

3.3.2 FISIOPATOLOGIA

         A epileptogênese na  EMT não está estabelecida, apesar dos vários

estudos  experimentais que tentam explicar seu mecanismo    L-glutamato e l-

aspartato são os amino ácidos excitatórios mais  abundantes no   cérebro, onde
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são encontrados em altas concentrações e amplamente distribuídos 28. Da

mesma forma que o glutamato ocupa um papel importante no funcionamento

neuronal normal, a exposição do neurônio a este amino ácido leva a morte

celular49.

        Os receptores do glutamato são divididos em duas grandes categorias: os

ionotrópicos, que controlam os canais iônicos diretamente, e os metabotrópicos

que controlam os canais através de segundos mensageiros50. Os receptores

ionotrópicos por sua vez são divididos em três subtipos baseado em seu

agonista seletivo, os receptores para o  NMDA,  os para o AMPA, e os para  o

cainato.  A figura VIII ilustra a complexidade desses receptores.

        A ativação de receptores NMDA permite um influxo de cálcio e sódio na

célula, e este é  o receptor mais  relacionado a dano neuronal por mecanismo

excitatório 49. Receptores AMPA e cainato quando ativados também aumentam

a permeabilidade celular ao cálcio49. O cálcio intracelular é importante para

numerosos processos fisiológicos, porém em excesso pode contribuir, por super

estimulação dos processos normais, ao dano e morte  celular 49.

        As estruturas límbicas apresentam propriedades metabólicas que seriam

qualitativa e quantitativamente diferentes das outras regiões cerebrais, e seriam

mais susceptíveis a processos patológicos5. As regiões   CA1, CA3 e  hilo do

giro denteado,  são  ricas em  receptores para o glutamato, sendo CA1 rica em

receptores  NMDA, e a região do hilo e CA3  em  receptores para o cainato 25, o
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que explicaria a vulnerabilidade dessas regiões ao dano celular induzido por

crises epilépticas28. Há estudos que demonstram  que um hipocampo

epiléptogênico  apresenta concentrações maiores de glutamato e aspartato

antes e durante uma crise epiléptica 51. Proteínas com propriedades de

tamponamento de cálcio como a calbindina e a cromogranina,  estão

relacionadas a   maior resistência de neurônios à destruição, e essas proteínas

são encontradas em menor quantidade em CA1 25 .

              Uma hipótese de mecanismo de  lesão celular seria a perda da inibição

sináptica mediada pelo GABA  nas células granulares, conhecida como

hipótese das células em cesto dormentes52. Aqui as  crises epilépticas levariam

a morte de células granulosas no hilo do giro denteado  que fazem aferência

excitatória para as células em cesto que são predominantemente

GABAergicas.

           As células em cesto por sua vez ficariam dormentes e não realizariam a

modulação inibitória habitual. A perda da inibição associada a estímulos

excitatórios  normais levariam a  descargas excessivas nas células granulares

com  morte celular progressiva e aparecimento de uma condição epiléptica

anos  mais  tarde.   A  hipótese  das  células  dormentes está esquematizada na

figura IX.

       Uma   outra  hipótese de mecanismo de lesão celular é a de   brotamento

ou rearranjo   sináptico das fibras musgosas,  onde   a   hiperexcitabilidade  das
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células granulosas seria conseqüência  de um rearranjo patológico do circuito

neuronal no qual as células granulosas excitatórias inervam elas mesmo

gerando um circuito excitatório recorrente .  A condição de sinapses aberrantes,

chamada brotamento ou  sinaptogênese aberrante , ocorre em resposta a perda

de neurônios do hipocampo e produz hiperexcitabilidade que ou provoca ou

facilita descargas anormais53 com ilustra a figura X.

                                     

                                                                    

           

                                 Figura VIII. Representação dos receptores NMDA, AMPA e cainato 49.
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FiguraIX.  Hipótese das células dormentes53. M- células musgosas. G – células
granulares. B – células em cesto.

          

Figura X. Hipótese de brotamento de fibras musgosas 53.  M-células musgosas.

G-células granulares. B-células em cesto.
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         Longo e Mello54 demonstraram  que o brotamento das fibras musgosas

pode ser bloqueado pelo uso de cycloheximide, um inibidor de síntese protéica.

Em modelo experimental cycloheximide inibe o brotamento de fibras musgosas

decorrentes de crises epilépticas induzidas por pilocarpina e cainato, não

inibindo porém o aparecimento de crises espontâneas. Este fato questiona o

papel das fibras musgosas na epileptogênese do lobo temporal.  O  brotamento

das   fibras  musgosas   também  tem   sido  correlacionado  com  alteração  na

expressão da fosfoproteína associada a crescimento (GAP-43). Trata-se de

uma proteína associada a sinaptogênese presente em células piramidais e

predominando nos axônios. Em modelo animal foi observado que crises

 epilépticas prolongadas levariam a alteração na expressão desta proteína e a

reorganização sináptica, estabelecendo uma relação entre GAP-43 e

brotamento das fibras musgosas 55.

3.4 CARACTERÍSTICAS DAS CRISES

         As manifestações clínicas  ictais mais comuns em adultos com epilepsia

de origem amigdaliana e hipocampal são  parada da movimentação,

automatismos oroalimentares e movimentos discretos não focais. Esses

sintomas  juntos somam 85% das manifestações iniciais neste tipo de crise 56.

Sensação visceral abdominal como náuseas, pressão, ou sensação epigástrica

scendente       também      é      freqüente 6.       Automatismos     estereotipados
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perseverativos e vocalização podem ocorrer como primeira manifestação ictal,

porém com  menor freqüência56 e  sintomas não viscerais como medo, delírio,

sensação olfatória, também podem ocorrer 5,6. Em nosso meio Jorge57

encontrou sensação visceral abdominal e medo como as manifestações críticas

mais freqüentes em adultos  com EMT.

        Alguns autores consideram que  a semiologia das crises epilépticas de

lobo temporal em crianças seja semelhante a do adulto. Holmes58 ao estudar

crises parciais complexas em crianças com idade entre  cinco e dezoito anos,

através de radiotelemetria EEG e vídeo , encontrou que cerca de 90% dos

pacientes apresentavam parada da movimentação ou automatismos como

manifestação crítica inicial. Willye et al9 analisaram dados eletroclínicos de 14

crianças com ELT, com idade entre 16 meses e 12 anos, e também

encontraram semiologia de crises semelhante à do adulto, com a ressalva  de

que  em  crianças mais jovens os automatismos são mais simples, sendo

tipicamente limitados a estalar de lábios e tatear com as mãos.

        Para outros autores, porém,  a semiologia das crises epilépticas em

questão apresenta particularidades de acordo com a idade . Yamamoto et al59

ao analisarem aspectos clínicos e eletrográficos de crises parciais complexas

em 38 crianças com idade entre zero e 13 anos, concluíram que em crianças

entre zero e dois anos as crises são mais prolongadas, os automatismos menos

elaborados    e   mais  comuns  na área oral,  e  os  fenômenos  motores    mais
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freqüentes e mais amplos. Brockhaus e Elger60 encontraram diferenças na

semiologia das crises epilépticas  em  crianças entre 18 meses e 16 anos com

epilepsia de lobo temporal. Em crianças pré-escolares as manifestações mais

freqüentes foram fenômenos motores e automatismos simples, seguidos por

movimentos versivos, atividade hipermotora e postura distônica. Os fenômenos

motores  observados nesta faixa etária foram movimentos tônicos ou clônicos

simétricos de membros, e fenômeno atônico como queda de cabeça. Nos pré-

escolares não foram observados automatismos complexos, nem crises tônico-

clônicas secundariamente generalizadas. Nos grupos de crianças nas faixas

etárias  escolar e adolescente as manifestações clínicas mais freqüentes foram

automatismos e movimentos versivos, seguidos por fenômenos motores,

postura distônica e crises tônico-clônicas secundariamente generalizadas. As

posturas distônicas podem ser uni ou bilaterais  porém assimétricas.

Comparando os grupos estudados os autores observaram que com o aumento

da idade os automatismos apresentam-se mais complexos; os movimentos

tônicos ou clônicos de membros  são menos freqüentes e predominantemente

unilaterais; e os movimentos versivos e as crises secundariamente

generalizadas mais freqüentes. Olbrich et al61 também encontraram diferenças

na semiologia das crises epilépticas de lobo temporal relacionadas à idade,

onde as crianças menores apresentaram menor incidência de generalização

secundária, de automatismos complexos e de movimentos versivos. Em   nosso
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meio o estudo em crianças com epilepsia de lobo temporal realizado por

Pedreira62 revelou como manifestações mais freqüentes a sensação epigástrica

ascendente e o medo especialmente nas crianças com EMT.

        Além das crises epilépticas focais de difícil controle, os pacientes com

EMT podem apresentar distúrbios das funções intelectuais5,29,63, incluindo

aprendizado e memória; além de desordem de comportamento5,29. As

alterações cognitivas e de comportamento poderiam estar relacionadas ao

controle pobre das crises ao longo dos anos5 ou à própria  esclerose, visto que

a região hipocampal está envolvida nos processos de aprendizagem , memória

e emoções50.

                             3.5. AVALIAÇÃO FUNCIONAL

3.5.1  EEG INTERCRÍTICO

        Pacientes     adultos   com   epilepsia de lobo temporal mesial  apresentam

alterações  no EEG intercrítico,  numa  incidência  que pode chegar a até 96%8.

Estas  alterações são paroxismos de ondas agudas ou ondas lentas que podem

ser uni ou bilaterais e predominam na região temporal anterior 8.

Em crianças com ELT, as alterações no EEG intercrítico são também comuns13,

sendo que  os  paroxismos seriam mais freqüentes nas crianças mais velhas

quando comparado a lactentes 52. Na série descrita por Harvey  et al13, 73% dos
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EEG das crianças com ELT apresentaram alteração. E na de  Murakami et al10

94% dos EEGs intercríticos estavam alterados.

         Hamer et al 64, ao comparar EEG interictal de pacientes com esclerose

hipocampal e tumor de lobo temporal mesial, encontraram que na esclerose

hipocampal  os paroxismos são mais restritos a região temporal anterior, e  o

número de descargas extratemporais é menor. Em crianças estes aspectos do

EEG parecem ser semelhantes aos dos adultos: as crianças com EMT

apresentam alterações paroxísticas  mais restritas à região temporal quando

comparadas àquelas com tumor na mesma região, nas quais  as alterações são

mais complexas e menos localizatórias 9 .

 3.5.2 EEG CRÍTICO

        A alteração ictal mais freqüente em pacientes com ELT mesial  é uma

atividade rítmica de 05 a 10Hz 5,8. Vossler et al 65 encontraram no EEG crítico

de seus pacientes, paroxismos de espículas e ondas lentas, localizados  em

uma das  regiões temporais em pelo menos 75% deles, e  ocasionalmente

paroxismos  bilaterais e síncronos que provavelmente representariam a  difusão

de uma descarga focal anormal.

        Em crianças  as alterações  ictais não são tão específicas e, de acordo

com a idade podem variar  em  freqüência, amplitude  e  localização10,  sendo o
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processo de difusão dos paroxismos mais comum 5.

          Vossler et al 65  avaliaram o padrão do EEG ictal inicial de pacientes com

esclerose hipocampal e atrofia de hipocampo observando que freqüências

rítmicas mais rápidas se correlacionam com maior grau de atrofia  hipocampal.

          Willianson8 ressaltou que a presença de alentecimento pós ictal

lateralizado é um dado localizatório importante.

3.5.3 VIDEO EEG

         O vídeo-EEG permite avaliar a origem e a evolução das crises epilépticas

estudadas17  , porém com desvantagem na resolução anatômica 7.

Mayanagi et al7 ao analisarem 50 crises espontâneas de lobo temporal mesial,

registradas por vídeo-EEG observaram um padrão de desenvolvimento em três

fases: primeira, quando as descargas estão localizadas  na região temporal

mesial, e o paciente estaria assintomático ou, algumas vezes experimentando

auras de natureza sensorial ou autonômica; segunda em que ocorre difusão da

atividade epiléptica para estruturas temporais ipsi e contra laterais e o paciente

apresentaria as manifestações  como não responsividade, parada da

movimentação, postura distônica e vários automatismos; terceira, na qual

ocorre a generalização secundária.        O valor localizatório do   vídeo-EEG

parece   variar de   acordo  com a patologia. Para Willye9 na EMT o vídeo tem

maior  valor   localizatório   quando    comparado  a  alterações eletrográficas   a
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provocadas por  tumores na mesma região.

3.5.4  SPECT

        O SPECT é um exame adicional na avaliação de pacientes epilépticos

candidatos a cirurgia66, e permite a monitorização tridimensional da  extensão

da difusão de uma crise epiléptica 7.

        Para Otsubo67  a EMT é a patologia em que o SPECT mais comumente

ajuda na localização da lesão, principalmente quando associado estudo ictal e

pós ictal. Já nos distúrbios de migração neuronal o valor localizatório do SPECT

é menor por ser um exame que detecta área com distúrbio funcional  e não

especificamente, zona epileptogênica.

 3.6. AVALIAÇÃO ESTRUTURAL

        A RM é um método que permite o diagnóstico precoce de lesões do SNC e

que veio facilitar a caracterização daquelas potencialmente passíveis de

tratamento cirúrgico17. A sensibilidade do  exame de RM para detecção da EMT

por observação visual varia entre 61% e 98% 68, apud 69.

                                     Na  EMT  as  alterações  com  maior  freqüência  encontradas  à RM são o

                             aumento de sinal T2  no hipocampo16,69, e a redução de volume de

hipocampo16.   A   perda    de   mielina na região  anterior do lobo temporal seria
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                             responsável pelo    aumento     de sinal  T2 e pela perda de demarcação entre

substâncias    branca e cinzenta que ocorrem na EMT69.

        Outros achados da RM indicativos de EMT, porém encontrados com

menor freqüência   seriam:- perda da citoarquitetura interna do hipocampo 16,69  ,

perda de intensidade de sinal em T1 70,e  perda completa das digitações na

cabeça do hipocampo 69.

        Meiners et al69 apontaram seis alterações no exame de RM que podem

corresponder à EMT:1)-alteração na intensidade de sinal  T2; 2) redução no

tamanho do hipocampo; 3) atrofia de substância branca adjacente ao

hipocampo ipsilateral; 4)-aumento de corno temporal , desde que associado a

redução de volume do hipocampo; 5)- perda  da definição entre substâncias

branca e cinzenta no lobo temporal; 6)- redução do tamanho do lobo temporal.

                                    Embora o aumento de sinal  T2 e atrofia em hipocampo sejam as

alterações encontradas com maior freqüência, as outras alterações  são

importantes para o diagnóstico principalmente nos  pacientes em que a RM não

apresenta alteração de volume, visual ou quantitativo 71.  A perda de definição

entre substância  branca e cinzenta na região anterior do lobo temporal

ipsilateral observado em adulto, e mais recentemente em crianças com EMT

sugere uma anormalidade na mielinização desta região. Não está claro porém

se esta anormalidade é  persistência de um padrão imaturo de mielina ou se ela

seria induzida por sofrimento  cerebral  no período de maturação do SNC72.
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                             4 – MATERIAL E MÉTODO

                          

                                     

        1. Revisão bibliográfica sobre o espectro da EMT em crianças e

adolescentes nos últimos vinte anos. A revisão foi obtida através do banco de

dados MEDLINE, BIREME e referências obtidas a partir dos próprios artigos.

Os termos utilizados para pesquisa foram  mesial temporal sclerosis, children,

hipocampal sclerosis. Não foi utilizado o termo epilepsia ou crises epilépticas

pela intenção de também  obter os  artigos  onde aparecesse EMT  sem crises

epilépticas.

         2. Estudo retrospectivo por revisão de dados de prontuários dos

pacientes pediátricos com diagnóstico de EMT em exame de RM, selecionados

a partir dos livros de registros dos exames realizados no setor de RM do

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo, no período de

janeiro de 1997 a dezembro de 2001. Foram selecionados os pacientes com

idade inferior ou igual a 18 anos na ocasião do diagnóstico radiológico, dos

quais analisamos quadro clínico, antecedentes pessoais de insulto precoce ao

SNC, antecedente familiar de epilepsia e/ou de crise febril, dados de EEG ictal

e interictal associados a registro de vídeo quando houve, dados de

neuroimagem , e evolução pós cirúrgica nos pacientes operados.
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                             5 -  RESULTADOS

5.1. ESPECTRO DA  EMT EM CRIANÇAS  – Literatura revisada

          Especificamente sobre EMT em crianças, há poucos estudos na

literatura. Quatro  foram os artigos selecionados neste trabalho: 1- Lindsay et al

29 que enfocaram os aspectos do desenvolvimento de 50 crianças  com crises

intratáveis e candidatas a cirurgia. Entre elas estão 20 crianças com diagnóstico

de esclerose mesial temporal. 2- Harvey et al 15 que estudaram crianças com

idades entre 02 e 17 anos, com epilepsia de lobo temporal, e encontraram  EMT

em 30 (57%) delas. Este estudo enfatizou a incidência da patologia em crianças

e não há relato do seguimento dos pacientes submetidos à cirurgia.  3- Zix et

al17 que estudaram  na França, de forma retrospectiva, 10 casos de crianças

com diagnóstico de EMT. 4- Mohamed et al12 que estudaram 34 pacientes com

diagnóstico de epilepsia de lobo temporal fármaco resistente por EMT e que

foram submetidos a tratamento cirúrgico. Um resumo desses  estudos estão na

tabela I.

        Das 20 crianças  com EMT estudadas por Lindsay  et al29 , 19

apresentaram   desenvolvimento normal até o início das crises e  QI normal na

época da avaliação ,    porém  15 delas  mostraram discrepâncias entre  escore
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verbal e escore de desempenho.  Houve uma grande porcentagem de

pacientes com distúrbios de comportamento. A primeira crise em 19 dos 20

casos foi tônico-clônica generalizada e não há especificação de  crise febril

mas os autores referem que essas crises  freqüentemente foram associadas a

processo febril por doença extra craniana, e  16 pacientes tiveram sua primeira

crise durando mais que 30 minutos.

                             TABELA I – Estudos sobre  EMT  em crianças

RESUMO DOS ESTUDOS
Lindsay et al Harvey et al Zix et al Mohamed et al

N N N N
20 30 10 34

Desenho série de casos série de casos série de casos coorte

Idade 0- 17 anos 2-17 anos 3-15 anos 4-20 anos

Crise febril Não relatado 17 6 18

Crise febril
complicada Não relatado Não relatado 6 10

EME 16

Outros
antecedentes 9 1 4

Dificuldade
escolar 10 Não relatado 8 Não relatado

Pacientes
operados 20 17 3 32

Resultados
cirúrgicos Não relatado

Livres de crises 13 3 25
Crises raras 5 0 4
Sem melhora 2 0 3
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         Comparando o grupo de EMT com um  grupo de outras etiologias

encontradas,  os autores observaram correlação significativa entre crises

prolongadas e severas precedendo o quadro de epilepsia focal e o achado  de

EMT.  Não há detalhes sobre os resultados de EEG. Os exames de imagem

empregados foram métodos mais antigos, não RM. As crianças operadas

foram submetidas a lobectomia temporal, e tiveram confirmação anatomo

patológica de EMT. Os resultados cirúrgicos estão na tabela I. No seguimento

foi constatado que 11 dos 20 pacientes estavam trabalhando e/ ou casados.

         Os 30 pacientes com  EMT estudados por Harvey et al15  apresentaram

crises focais de lobo temporal, mas não há detalhes semiológicos das mesmas,

ocorrendo  generalização secundária em 49%. O registro ictal por vídeo EEG

mostrou inicio temporal unilateral das crises em 51 crianças ( 96%), e início

temporal bilateral independente em duas crianças. SPECT ictal realizado em 24

crianças mostrou hiperperfusão temporal unilateral em 21 (88%), hipeperfusão

temporal bilateral em uma (4%), e perfusão normal em duas (8%).  RM mostrou

alteração unilateral em 29, e bilateral em um. Em nove casos houve associação

com outras lesões que não envolviam o córtex temporal.  Dezessete pacientes

tiveram diagnóstico anatomo patológico de EMT,  mas não há relato da

evolução  desses pacientes após  a cirurgia.

         Entre as 10 crianças estudadas por Zix et al17, as primeiras crises

ocorreram em média com um ano,   sendo   crise febril complicada  seis  e crise
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focal de lobo temporal em quatro.  A idade de início das crises focais  variou de

três anos e quatro meses  à 15 anos. A média de intervalo de silêncio foi  quatro

anos e seis meses. Entre os antecedentes, além dos seis casos de crise febril

complicada,  evento hipóxico isquêmico ocorreu em  um caso, e  três pacientes

não apresentaram antecedentes. O exame neurológico clínico foi anormal em

apenas um caso (hemidistonia à direita por atrofia talâmica à esquerda, do

mesmo lado da lesão hipocampal).  As crises epilépticas foram parciais

complexas nos 10 casos e estão descritas na tabela II.  As anormalidades

eletrográficas intercríticas estão descritas na tabela III. EEG crítico foi obtido em

oito pacientes dos quais seis mostraram ondas agudas lentas e rítmicas  de

localização temporal precedidas por atenuação do ritmo de base . Vídeo EEG

permitiu correlação eletroclínica nos oito casos em que foi realizado. Na RM foi

encontrado  redução de volume do hipocampo associada a hipersinal em T2 em

cinco casos (50%), onde foi observado também aspecto evolutivo sendo

evidenciado primeiro o hipersinal em T2 e depois os sinais de atrofia

hipocampal. Hipersinal em T2 isolado ocorreu em três casos, perda de volume

sem hipersinal em dois casos. A lesão foi restrita ao hipocampo em nove casos,

e   associado a atrofia talâmica do mesmo lado em um . Em todos os casos a

lesão encontrada foi unilateral. O SPECT ictal foi realizado em dois pacientes.

Não houve  controle das crises  e ocorreu piora progressiva do quadro

epiléptico   em   oito   casos,    dos   quais   três  foram operados  com remissão
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completa das crises. Os pacientes operados  foram submetidos a lobectomia

temporal  anterior incluindo o hipocampo,  e os cinco pacientes que não foram

operados continuaram com crises numa freqüência entre duas  e seis

crises/mês.

        O grupo de pacientes estudados por Mohamed et al 12 era composto por

17 crianças com idades entre quatro e 12 anos,  e 17 adolescentes com idades

entre 13 e 20 anos. Além das crises febris, os outros antecedentes encontrados

foram trauma de crânio  em dois casos (06%),  infecção em SNC também em

dois casos (06%) e não houve nenhum caso de EME. Exame neurológico

clínico foi normal em todos os casos e nenhum paciente apresentou atraso no

desenvolvimento ou retardo mental.

        A semiologia das crises epilépticas está descrita na tabela II. Os

automatismos foram sutis a moderados nas crianças e mais pronunciados nos

adolescentes. Os dados de EEG intercrítico estão na tabela III. No registro ictal

de 12 crianças e seis adolescentes, foram encontrados atividade arrítmica em

40% das crianças e 27% dos adolescentes; atividade rítmica em 47% das

crianças e 73% dos adolescentes; e espículas repetitivas em 13% das crianças.

Na RM todos os pacientes apresentaram atrofia ou aumento de sinal em T2.

Três crianças e dois adolescentes também apresentaram alterações menos

pronunciadas no hipocampo contralateral. Análise volumétrica do hipocampo foi

realizada   em 11 crianças e nove adolescentes, das  quais  seis (54%)  e  cinco
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(56%) respectivamente  apresentaram assimetria significativa entre os

hipocampos. Todos os pacientes foram submetidos à ressecção  temporal

anteromesial. Entre 15 pacientes onde foi possível análise histopatológica

adequada, todos apresentaram esclerose de hipocampo com perda de células

em CA1. Displasia cortical esteve associada em 11 de 14 casos onde o

neocórtex também pode ser analisado. Os pacientes operados tiveram um

seguimento por um tempo médio de dois anos e seis meses e os resultados

cirúrgicos estão na tabela I.

TABELA II – Semiologia das crises focais

                               

                               

       SEMIOLOGIA DAS CRISES FOCAIS

Zix et al
Mohamed et al

(crianças)
Mohamed et al
(adolescentes)

TOTAL

N N N N
10 17 17 44

Semiologia das
crises focais
parada
movimentação 17 17 34
Fenômeno motor 7 10 12 29
Fenômeno
epigástrico 5 6 5 16
Fenômeno versivo 2 8 10
automatismo
oroalimentar 8 17 14 39
automatismo
gestual 4 17 14 35
Fenômeno
autonômico 6 6
generalização
secundária 3 4 7 14
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                            TABELA III – Resultado de EEG intercrítico.

                                  

                              

 5.2.  AS CRIANÇAS MAIS JOVENS COM  EMT

        Nos últimos anos têm surgido na literatura relatos de EMT em idade cada

vez mais precoce. Os estudos encontrados com relato de EMT em crianças

menores que 5 anos estão resumidos na tabela IV.

        O paciente documentado por Nohria et al73 tinha uma RM normal

realizada aos 16 meses de idade devido ao atraso no desenvolvimento. Seis

dias após o EME realizou a segunda RM que evidenciou aumento de sinal em

T2 em hipocampo direito, sem alteração de volume. Uma terceira RM aos 45

meses, após novo EME e período de  crises de difícil controle,  mostrou

importante assimetria dos hipocampos sugerindo  atrofia  no hipocampo direito,

EEG INTERCRÍTICO
Zix et al Mohamed et al TOTAL

N N N
10 31 41

EEG intercrítico
temporal unilateral 3 19 22
temporal bilateral 2 2 4
temporal + extratemporal 5 9 14
temporal +generalizado 0 1 1
Normal 0 0 0
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sem alteração de sinal. Aos cinco anos realizou vídeo-EEG que registrou crises

constituídas por parada da atividade, alentecimento dos movimentos, versão

de olhos e cabeça para esquerda, postura distônica de braço esquerdo,

automatismo manual de braço direito, e sialorreia. A criança foi submetida a

lobectomia temporal direita sem retirada de hipocampo e o neocortex analisado

mostrou microdisgenesia.  Após a cirurgia a criança apresentou melhora das

crises epilépticas. O autor sugere a possibilidade da disgenesia ser a causa

das crises epilépticas com EME recorrentes e a recorrência das crises

prolongadas serem responsáveis pela EMT.

         Murakami et al10 descreveram duas crianças que tiveram diagnóstico  de

EMT antes dos cinco anos.  Esses  pacientes  estão descritos num  grupo  que

                              incluiu pacientes  adultos  também  e  os  dados  descritos  na  tabela I são os

únicos obtidos dessas crianças isoladamente.

        Entre as quatro crianças descritas por De Long e Heinz39, três

apresentaram algum evento perinatal como hipoglicemia, hipóxia, ou crises

neonatais.  Em dois casos desta série foi documentado a evolução da

patologia pela RM. No primeiro deles a RM realizada aos 30 meses de idade,

após EME, mostrou sinais de edema em ambos hipocampos, e no segundo

exame realizado aos 44 meses havia aumento de sinal e redução de volume

em ambos hipocampos. Na segunda criança a RM realizada aos cinco meses

de idade, também após EME, foi normal   e  o  segundo   exame  realizado aos
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20 meses mostrou alteração de sinal em T2 em ambos hipocampos. As quatro

crianças deste estudo evoluíram com controle das crises, porém com atraso na

aquisição da linguagem ou perda da linguagem adquirida previamente, além de

falha na aquisição de funções cognitivas complexas e na  interação social.

         VanLandingham et al74 ao estudarem 27 crianças com crise febril

prolongada através de RM encontraram  duas com antecedente de sofrimento

perinatal, que no exame de RM após crise febril prolongada apresentaram

redução de volume e alteração de sinal em hipocampo.

        É de Kanos et al¹¹ a descrição da criança com EMT que provavelmente

teve o diagnóstico radiológico e o tratamento cirúrgico mais precoces. Trata-se

de uma menina com desenvolvimento normal que aos sete meses de idade

passou a apresentar crises parciais complexas com generalização secundária

diárias e um episódio de EME. Estas crises observadas no vídeo EEG

mostravam que a criança permanecia com os olhos abertos e com movimentos

de piscar repetitivos, seguidos por expressão de medo e leve desvio da cabeça

para direita além de automatismos de membros superiores. O registro

eletrográfico de superfície mostrou atividade ictal iniciando na região temporal

direita, e o registro com eletrodos subdurais atividade rítmica de 4 a 5 Hz com

inicio na região temporal media. A RM  não foi conclusiva para EMT   com

possível aumento de sinal em T2  no hipocampo diteito. Aos dois anos e três

meses   de   idade  a   criança  foi  submetida a lobectomia temporal direita. E o
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exame histopatológico confirmou  a hipótese de EMT, com  perda neuronal e

gliose envolvendo  de CA1 a CA4 com menor comprometimento de CA3. Ela

evoluiu com melhora importante na freqüência de crises.

        Nas duas crianças relatadas por Perez et al75 também foi  observado

evolução das alterações hipocampais. A primeira, aos 6 meses de idade

apresentou crise febril focal  prolongada com suspeita de infecção por herpes

não confirmada e a RM realizada no mesmo dia mostrou edema em

hipocampo direito. Ela evoluiu com crises focais de difícil controle e uma

segunda RM aos 10 meses evidenciou atrofia em hipocampo direito, sem

alteração de sinal em T2. Aos 44 meses esta criança foi submetida a

lobectomia temporal anterior direita e o exame anátomo patológico mostrou

perda neuronal em CA1 e CA3 próprias da EMT, além de alterações

compatíveis com seqüela de encefalite e microdisgenesia de hipocampo. O

segundo caso descrito foi um menino com microcefalia e atraso no

desenvolvimento neuropsicomotor que apresentou crises epilépticas focais

subentrantes aos três  meses de idade e  a  RM realizada 24 horas após o

início do quadro mostrava leve aumento na dimensão dos ventrículos,

heterotopias nodulares subependimarias pequenas, e edema no hipocampo

esquerdo. Aos seis meses a criança apresentou novo quadro de crises focais

subentrantes e uma segunda RM  realizada 10 dias      após mostrou

alterações
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sugestivas de edema em hipocampo direito. Aos 11 meses uma terceira RM

mostrou redução de volume em ambos hipocampos.

        Sokol et al,76 também documentaram aspecto evolutivo de alterações em

hipocampo em um paciente com diagnóstico de EMT aos 25 meses de idade.

Trata -se de em um menino que na primeira RM realizada três dias após uma

crise febril focal e prolongada apresentou  aumento de sinal em T2 e aumento

do volume no hipocampo direito,  na segunda RM realizada dois meses depois

redução de volume deste hipocampo. Houve controle das crises com

medicamento.
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TABELA IV – Crianças com diagnóstico de EMT antes dos cinco anos

*Crises febris focais.  NC- não consta

                                                        

 
CRIANÇAS COM DIAGNÓSTICO DE EMT ANTES DOS CINCO ANOS

 

  ESTUDOS N

Idade
 1ª

 crise
(m)

Idade
diagnóstico

(m)

Crise
febril

Tipo
crise
afebril EME

DNPM
alterado EMT

Outras
lesões

Noria et al,
1994 1 32 45 0 focal Sim 1 direita Sim
  

Murakami
et al, 1996 2 6/4 51/28 1 Nc

sim
2

Não
consta Nc Não

  

DeLong e
Heinz,1997 4

30/4,5/
6/23

44/36/30/
1não consta 0 Nc

3 sim/
1 não 3

bilateral
 4 Não

  
VanLandingham
et al, 1998 2 18/3 18/23 2* Nc

sim
2 1

bilateral
2

Sim
2

Kanos et al,
2000 1 7m 22m 0 focal Nc 0 direita Não
  

Perez et al,
2000 2

3m
6m

11m
23m 1*

focal sim
2 1

1 bilateral/
1 direita

sim
2

Sokol et al,
2003 1 <1ano 25m 1* Nc sim 1l direita Não
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                             5.3. CASUÍSTICA

        De uma listagem inicial de 60 pacientes, foram estudados  44 prontuários

onde as  crianças apresentavam alterações sugestivas de EMT na RM, seis

pacientes foram excluídos por tratar-se de outros diagnósticos sem qualquer

menção a alterações compatíveis com EMT na RM, e 10 prontuários não foram

localizados apesar de várias tentativas junto ao SAME. Os dados analisados

dos 44 pacientes estudados  encontram-se nos anexos. Os dados  foram

extraídos dos prontuários em dois períodos, no ano 2002 e ano 2004 sendo

este último para obtenção dos dados de desfecho dos pacientes.

        O aparelho de RM utilizado no período correspondente ao levantamento

realizado por este estudo – janeiro de 1997 a dezembro de 2001- era  da

marca GE, de 1,5 tesla. Até julho de 1998 as seqüências utilizadas no setor de

RM para estudo de epilepsia eram T1, T2 e densidade de prótons, e a partir

daquela data as seqüências FLAIR, T2 e inversão recuperação nos

hipocampos. A espessura dos cortes e o plano coronal foram os mesmos

durante todo o período citado.

       Todos os pacientes apresentavam história de epilepsia e foram atendidos

no Hospital das Clínicas de São Paulo. A idade do diagnóstico variou entre

cinco e 18 anos com média  de 12 anos e sete meses. Não houve predomínio

em relação ao sexo ( 22M/22F).
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5.3.1. Idade da primeira crise e das crises focais, intervalo de silêncio e de

diagnóstico.

       A idade da primeira crise seja ela febril ou afebril ficou distribuída como

mostra a tabela V, e a idade de início das crises focais está demonstrada na

tabela VI.

                             Tabela V: Distribuição da amostra quanto à Idade na primeira crise.

Idade na primeira crise Freqüência Porcentagem
 < 6 meses 5 11,6

6 meses a 1 ano 12 27,9
>1 a 2 anos 6 14,0
>2 a 5 anos 13 30,2

>5 a 10 anos 6 14,0
> 10 anos 1 2,3

Total 43 100,0
                          
                                         Em um paciente este dado não pode ser obtido.

                              Tabela VI: Distribuição da amostra quanto à Idade no início das crises focais.

Idade de início das crises
focais

Freqüência Porcentagem

< 5 anos 25 62,5
> 5 anos 15 37,5

Total 40 100

        Em   três   pacientes (11,15,27) a idade da primeira crise focal não   consta

 no  prontuário  e  um  (21) apresentou apenas descrição de crises

generalizadas.

        O intervalo de silêncio está demonstrado na tabela VII.



                                                                                                                                                                                                      
54

                                                                                                                              Resultados

                            Tabela VII: Distribuição da amostra quanto ao intervalo de silêncio.

Intervalo de silêncio Freqüência Porcentagem
Não houve 16 39
< 6 meses 6 14,7

6 meses a 1 ano 3 7,3
>1 a 2 anos 1 2,5
> 2 a 5 anos 8 19,5

> 5 a 10 anos 7 17
Total 41 100,0

       O intervalo de tempo entre as primeiras crise focais e o diagnóstico de

EMT por RM está demonstrado na tabela VIII, onde 70% tiveram diagnóstico

num intervalo entre dois e 10 anos. O paciente 21 que apresentou apenas

crises generalizadas teve um intervalo de três anos entre as primeiras crises e o

diagnóstico radiológico.

Tabela VIII: Distribuição da amostra quanto ao intervalo entre as primeiras

crises focais e o  diagnóstico pela RM.

Intervalo entre 1ª crises focais
e diagnóstico pela RM Freqüência Porcentagem

< 1 ano 2 5
> 1 a 2 anos 3 7,5
> 2 a 5 anos 11 27,5

> 5 a 10 anos 17 42,5
> 10 a 15 anos 6 15

> 15 anos 1 2,5
Total 40 100,0
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5.3.2. Antecedentes pessoais

        Antecedente de crise febril esteve presente em 21 casos com mostra a

tabela IX. Em cinco,  este dado não pode ser obtido. A crise febril foi focal em

seis casos, generalizada em 10, e nos cinco restantes não foi possível uma

classificação semiológica por falta de dados no prontuário. Em nove houve crise

febril prolongada. Um  total de 11 pacientes tiveram crise febril complicada

(52%). Em sete pacientes   que tiveram crise febril não foi possível estabelecer

se foram complicadas ou não, e em três casos a crise febril não foi complicada.

                                        Tabela IX: Distribuição da amostra quanto ao antecedente de crise febril.

Antecedente de crise febril Freqüência Porcentagem
Não 18 46
Sim 21 54
Total 39 100

        EME ocorreu em 12 pacientes (27%), em 19 (43%) não houve história de

crises prolongadas e em 13 casos (30%) este dado não pode ser obtido. Em

relação ao tipo de crise, seis pacientes tiveram EME generalizado, quatro focal,

e em dois casos este dado não foi obtido. O paciente 23 apresentou um

episódio de EME focal e dois de EME generalizado.

        Outros antecedentes encontrados foram traumatismo de crânio em quatro

pacientes,  meningite em dois pacientes sendo um viral e outro bacteriana, um

paciente teve anoxia neonatal, um teve ependimoma de fossa posterior com um
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ano e seis meses, um teve infecção intestinal aos dois meses de idade, e um

tinha suspeita de síndrome de Angelman.

5.3.3. Antecedente familiar

        Antecedente familiar de crise febril esteve presente em apenas três

pacientes, ausente em 33 casos e em oito o dado não consta no prontuário.

Antecedente familiar de epilepsia ocorreu em 18 casos (41%), em 19 casos não

havia historia familiar de epilepsia e em sete casos este dado não conta no

prontuário. Nos casos com história familiar para epilepsia não foi identificado

nenhuma síndrome  epiléptica específica.

5.3.4.  Desenvolvimento neuropsicomotor

       O DNPM foi normal em 23 casos (59%), em 19 (43%) foi alterado e em dois

este dado não consta no prontuário. Dificuldade escolar e atraso cognitivo estão

representados na tabela X. Em cinco casos (31%)  houve atraso na fala, e

todos associados a atraso cognitivo; em quatro (25%) atraso motor, sendo três

associados a deficiência cognitiva e um com atraso motor isolado,  e em um

caso (6,25%)  o   paciente tinha  atraso  em   todas  as áreas descritas  acima  e
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 também atraso sensorial.

   Tabela X: Distribuição da amostra quanto à presença de transtorno  cognitivo e

dificuldade   escolar.

Transtorno cognitivo
Dificuldade escolar Não Sim Total

Não 24 7 31
Sim 7 4 11
Total 31 11 42

5.3.5. Semiologia das crises

        A semiologia   das  crises  foi classificada  de  acordo  com  o  glossário de

terminologia descritiva para semiologia  ictal da  ILAE 200177. Para a descrição

semiológica foram considerados 40 pacientes, pois dois deles (15 e 27)

apresentaram o prontuário muito resumido e não foi possível obter a semiologia

das crises, em um (11) não foi possível determinar a idade de  início das crises

focais, e   um paciente (21) apresentou apenas crises  tônico-clônico

generalizada. Dos 40 pacientes restantes, 31 (77,5%) apresentaram fenômeno

motor. Quatro pacientes manifestaram mais de um fenômeno motor, dois

pacientes (18,20)   tiveram   manifestação  tônica e clônica, e nos   três  com

manifestação mioclônica (5,20 e 23), esta  manifestação motora esteve

associada a fenômeno tônico (5, 20) e/ou clônico (20 e 23).  A  semiologia   das
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crises focais de acordo com a idade de início está demonstrada na tabela XI,

com o respectivo   resultado do teste exato de Fisher.

         Manifestações menos freqüentes foram fenômenos disfásico em sete

pacientes (17%), hipercinético em  dois (5%), vocal em dois (5%), e verbal em

um (2,5%). Entre as manifestações sensoriais, alguma sensação cefálica

ocorreu em quatro (10%), sensação somatosensorial em três (7,5%). Sete

pacientes (17,5%) apresentaram manifestação afetiva e um (2,5%) fenômeno

alucinatório.  Os sintomas auditivo, visual, olfatório e gustativo não foram

observados em nenhum paciente.

                              Tabela XI: Manifestações clínicas segundo a idade

                            MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS  SEGUNDO A IDADE

< 5 anos > 5 anos
Teste exato de

Fisher
Fenômeno Sim Não Sim Não

Motor 20 5 11 4 P = 0,750

Motor tônico 13 12 6 9 P = 0,527

Versivo 6 19 5 10 P = 0,491

Hipocinético 13 12 11 4 P = 0,114

Discognitivo 5 20 6 9 P = 0,272

Epigástrico 7 18 8 7 P = 0,108

Automatismo
oroalimentar 12 13 7 8 P = 0,999

Automatismo
Gestual 4 21 7 8 P = 0,015

Autonômico 8 17 5 10 P = 0,999
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5.3.6. Exames  complementares

         Em relação ao   EEG intercrítico, o número de exames realizados por

cada  paciente variou  entre  um  e seis  eletrencefalogramas,  num  total de 106

exames dos quais 45 (42%) tiveram alteração temporal. As alterações descritas

foram paroxismos de espículas, ondas agudas, e/ou ondas lentas. Vinte e nove

pacientes (66%) apresentaram alteração em região temporal unilateral em pelo

menos um exame, sendo que 11 deles tiveram apenas EEG com alteração

temporal, seis pacientes (13,6%) apresentaram alteração  em região temporal

bilateral, e  15 pacientes (34%) tiveram pelo menos um EEG normal, além do

EEG com  alteração  temporal,  cinco pacientes (11,4%)  apresentaram

somente  EEG normais que variaram  de um a três exames ,  seis pacientes

tiveram alteração na região temporal e também em regiões extra temporais, três

apresentaram apenas alteração extra temporal, um  paciente  apresentou cinco

EEG com alteração generalizada  e dois EEG normais.  Dos 29 pacientes com

alteração temporal unilateral, 14 foram do lado  esquerdo,  12 foram do lado

direito, dois pacientes apresentaram EEG com alteração à esquerda e EEG

com alteração à direita independentes, e em um paciente o lado não foi

descrito.

        Os dados de EEG crítico,  foram obtidos nos pacientes submetidos a vídeo

EEG. Apenas 15 pacientes fizeram o exame, mas em cinco casos o resultado

não constava no prontuário, e nos 10 restantes o resultado foi o  seguinte:   sete
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pacientes com alteração  em região temporal unilateral, um  paciente

apresentou  alteração em regiões temporal e extratemporal,   um paciente

apenas alteração em região extratemporal, e um paciente alteração temporal

bilateral. As alterações eletrográficas descritas são atividade rítmica constituída

por ondas delta que aumentam de freqüência até 8-9 Hz.

         Em relação ao SPECT, 27 pacientes realizaram  o exame  intercrítico, dos

quais   13 (48%) apresentaram hipoperfusão em região temporal esquerda,

nove (33,5%) hipoperfusão em região temporal direita, e  cinco ( 18,5%) SPECT

normal. Um paciente foi submetido ao exame duas vezes, no primeiro houve

hipoperfusão temporal direita e no segundo hipoperfusão temporal  bilateral. O

SPECT crítico foi realizado em apenas seis pacientes dos quais quatro

apresentaram hiperperfusão em região temporal esquerda, um na  região

temporal direita, e em um a alteração foi bilateral.

5.3.7. Ressonância magnética

        Todos os pacientes apresentavam alteração na RM. Em 27 casos (61,4%)

há relato de alteração de sinal em T2 no hipocampo, e em 23 casos (52,3%) há

redução de volume em hipocampo. Em 20 casos (45%)  há relato de ambos

hipersinal em T2 e redução de volume em hipocampo unilateral. Em 14 casos

(32%) a descrição consta apenas como EMT. Não há relato de outras

alterações   em   hipocampo   nas   descrições   dos  exames.   Em  relação     à
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lateralidade em 20 casos (45%) a EMT ocorreu a esquerda, em 16 casos à

direita e em oito casos foi bilateral. Quatro pacientes realizaram o exame duas

vezes, em dois casos o diagnóstico do primeiro e do segundo exame foram

concordantes e em dois pacientes o primeiro exame mostrou alteração

unilateral e o segundo bilateral. Além das  alterações  encontradas em

hipocampo, cinco pacientes apresentavam calcificações cerebrais

(5,9,13,14,40), e um apresentava lesão cística em região occiptal direita (18).

5.3.8. Estudo de associação entre lado da lesão e algumas variáveis

         Os resultados expostos até aqui foram analisados  estatisticamente na

procura de associação entre o lado da lesão na RM e os dados clínicos de

maior interesse, e os resultados estão nas tabelas XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII e

XVIII.  Para  o estudo de associação foi aplicado o teste exato de Fisher.

 Tabela XII:   Distribuição    da    amostra   quanto  a o lado da lesão e dificuldade

                                escolar

                              
Dificuldade escolar

RM/ lado Não Sim Total
Temporal direito 15 1 16
Temporal esquerdo 12 7 19
Temporal bilateral 4 3 7
Total 31 11 42
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                                                                                                                              Resultados

       Os pacientes com lesão à direita , em sua grande maioria não

apresentaram dificuldade escolar . Por outro lado,  entre  os  pacientes  com

dificuldade escolar houve um predomínio de lesão do lado esquerdo (p= 0.049).

                          Tabela XIII:   Distribuição  da  amostra  quanto  ao  lado  da  lesão  e transtorno

                             cognitivo.

Transtorno  cognitivo
RM/ lado Não Sim Total

Temporal direito 13 3 16
Temporal esquerdo 13 6 19
Temporal bilateral 5 2 7
Total 31 11 42

                                      Não houve associação  entre lado da lesão e transtorno  cognitivo

(P= 0,650).

       

                              Tabela XIV: Distribuição da amostra quanto ao lado da lesão e atraso na fala

Atraso na fala

RM/ lado Não Sim Total
Temporal direito 14 2 16
Temporal esquerdo 18 2 20
Temporal bilateral 7 1 8
Total 39 5 44
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                                      Não houve associação entre  lado da lesão e atraso na fala ( P= 0,999).

                                                                                                                              Resultados

Tabela XV:   Distribuição   da    amostra  quanto     ao lado da lesão e idade na

 primeira crise.

Idade na primeira crise

RM/ lado
< 6

meses

6
meses
a 1 ano

>1 a 2
anos

>2 a 5
anos

>5 a 10
anos

> 10
anos Total

Temporal
direito 5 1 1 4 4 1 16

Temporal
esquerdo 0 7 4 7 1 0 19
Temporal
bilateral 0 4 1 2 1 0 8

Total 5 12 6 13 6 1 43
                         

                                       A associação entre lesão no lado esquerdo e crise que iniciaram entre

seis meses e cinco anos de idade, foi a de maior significado estatístico

(P=0,021) . Além disso, todas as crianças que iniciaram suas crises antes

dos seis meses de idade tinham lesão do lado direito.

Tabela  XVI:     Distribuição  da   amostra  quanto ao     lado  da lesão  e   crise

 febril    complicada.

Crise febril complicada

RM/ lado Não Sim Sem crise febril Total
Temporal direito 1 1 11 13

Temporal esquerdo 2 6 5 13
Temporal bilateral 0 4 2 6

Total 3 11 18 32
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                                        Obteve-se    uma   associação    estatisticamente   significativa   entre crise

                                                                                                                                 Resultados

                            

                           febril  complicada   e  lesão   no   lado   esquerdo ( P= 0,032).  Outro  ponto a  ser

                           ressaltado  é  que  os  pacientes   com  lesão no lado direito, em sua maioria não

                           apresentavam antecedente de crise  febril.

                                 

                           Tabela XVII: Distribuição da amostra quanto ao lado da lesão e idade de   início

das crises focais.

Idade de inicio das crises focais
RM/ lado < 5 anos > 5 anos Total

Temporal direito 8 8 16
Temporal esquerdo 11 6 17
Temporal bilateral 6 1 7

Total 25 15 40

                            

                                     Em relação à  idade  de  início  das  crises  focais,   não houve associação

                            estatisticamente significativa com o  lado da lesão  ( P= 0,266 ).
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                             Tabela XVIII: Distribuição da amostra quanto ao lado da lesão e

fenômeno versivo.

        Não houve associação estatisticamente significativa entre o lado da lesão

e fenômeno versivo  ( P= 0,147).

                                                                                                                                 Resultados

                                     Foi realizada proporção de cada alteração em EEG em relação ao  lado da

      lesão  na  RM  como  mostra   a  tabela  XIX.   Os   resultados   obtidos

foram     heterogêneos.

                           Tabela XIX: Proporções de cada padrão de EEG, segundo   lado da lesão na RM

Ressonância Magnética
Temporal

 direito
Temporal
esquerdo

Temporal
 Bilateral Total

EEG Média DP Média DP Média DP Média DP

Temporal D 0,30 0,39 0,00 0,00 0,25 0,34 0,15 0,30
Temporal E 0,06 0,25 0,42 0,43 0,16 0,23 0,24 0,38

Temporal D + temporal E
 independentes 0,03 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,08

Temporal E +
extratemporal 0,00 0,00 0,01 0,06 0,13 0,35 0,03 0,16

Temporal + extratemporal
 Sem lado especificado 0,00 0,00 0,05 0,22 0,00 0,00 0,02 0,15

Temporal bilateral 0,13 0,34 0,09 0,25 0,06 0,18 0,10 0,27
Extratemporal 0,11 0,31 0,09 0,25 0,06 0,12 0,09 0,25
Generalizado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,25 0,02 0,11

Normal 0,37 0,42 0,34 0,39 0,24 0,29 0,33 0,38

Fenômeno versivo

RM/ lado Não Sim em < 5 anos Sim em > 5 anos Total
Temporal direito 13 2 2 17

Temporal esquerdo 12 3 2 17
Temporal bilateral 4 1 1 6

Total 19 6 5 40
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       Quando analisado somente os EEG com alteração temporal  em

relação ao lado da lesão na RM os resultados foram os seguintes, como

mostra a tabela XX.

                                  Tabela XX: Distribuição conjunta dos resultados de EEG e RM.

Resultados

        Para avaliar a concordância entre EEG e RM, calculou-se a estatística

kappa. Obteve-se o valor 0,505, que indica concordância moderada entre os

exames. Este fato ocorreu por conta da baixa concordância entre EEG e RM

quando a lesão foi bilateral.

          Para  estudar o comportamento conjunto das variáveis RM/lado e SPECT

intercrítico, executou-se uma análise de correspondência que forneceu o gráfico

1 e inércia acumulada de 88,9%.

Gráfico 1: Análise de correspondência entre SPECT e RM

RM/ lado

EEG
Temporal

direito
Temporal
esquerdo

Temporal
bilateral Total

Temporal direito 9 0 3 12
Temporal
esquerdo 0 12 2 14

Temporal Bilateral 2 3 1 6

Total 11 15 6 32
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                                                                                                                               Resultados

           Treze pacientes foram operados, e os resultados estão distribuídos na

tabela XXI, de   acordo com a classificação de Engel78 para resultados

cirúrgicos  em relação   às  crises epilépticas.

Tabela XXI: Distribuição da amostra quanto aos resultados cirúrgicos.

Classificação dos resultados cirúrgicos
Nº casos Porcentagem

CLASSE I 8 61,5

CLASSE II 2 15,4

CLASSE III 0 0

CLASSE IV 2 15,4

Perda segmento< 1 ano 1 7,7

TOTAL 13 100
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                               ClasseI – livre de crise. Classe II – com crises raras . Classe III- com melhora das
                                 crises.  Classe IV – sem melhora das crises.

   5.3.9. Desfecho dos pacientes

        Os dados de desfecho dos pacientes foram  baseados na última consulta

registrada em prontuário. A revisão dos prontuários para o desfecho dos

pacientes ocorreu no período de agosto a novembro de 2004. Dos 44

pacientes 16 (36,4%) perderam o seguimento, sendo considerado perda de

seguimento um tempo superior a 12 meses decorridos da última consulta. Entre

os 13 pacientes operados seis (46,2%) perderam o seguimento.  A idade  atual

dos  pacientes está demonstrado na tabela XXII.

                                                                                                                              Resultados

        Quanto ao número de crises epilépticas, 19 (43,1%) casos estavam sem

crises há mais de um ano, sendo oito pacientes operados; 18 (42%)

permaneciam com crises que variavam de diárias a mensais; seis (14%) com

crises diárias, seis (14%) com crises semanais, seis (14%) com crises mensais;

dois casos (4,6%) apresentavam crises anuais. Em  quatro casos (9%) não foi

possível obter esses dados do prontuário,  e um paciente (2) perdeu

seguimento  quatro meses após cirurgia e estava sem crise até aquele

momento, em uso de duas DAE .
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Tabela XXII: Distribuição da amostra quanto à Idade na última consulta.

          Nenhum paciente apresentava menos que cinco anos na ocasião da

revisão do desfecho dos pacientes.

         Em relação ao uso de medicamentos anticonvulsivantes, os dados estão

representados

na tabela XXIII.

Em dois pacientes

operados e

em um não

operado não

foi possível obter esse dado.

                                                                                                                              Resultados

                                 Tabela XXIII: Distribuição da amostra quanto à cirurgia e uso de DAE.

              Idade atual dos pacientes
 Operados Não operados

Nº casos % Nº casos %
Idade

>5< 10anos 8 26
>10< 15anos 3 23 9 29
>15< 20anos 6 46 10 32

>20 anos 3 23 3 10
Não Consta 1 8 1 3

TOTAL 13 100 31 100

Uso de DAE
Cirurgia Sem DAE 1 DAE 2 DAE 3 DAE Total

Não 2 11 15 2 30
Sim 3 6 2 0 11
Total 5 17 17 2 41
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        Foi realizada uma distribuição da amostra quanto ao controle das crises e

cirurgia. Os resultados estão na tabela XXIV.

                                  Tabela XXIV: Distribuição da amostra quanto à Cirurgia e Controle das crises.

Controle das crises

Cirurgia
Difícil

controle*
Melhor

controle** Total
Não 9 22 31
Sim 3 10 13
Total 12 32 44

                                *crises diárias e semanais. ** crises mensais e anuais.

        Para comparar pacientes operados e não operados com relação ao uso de

DAE e controle das crises, utilizou-se o teste exato de Fisher. Não houve

associação com o controle das crises (p = 0,999) e encontrou-se uma tendência

com relação ao uso de DAE (p = 0,111).

                                  Foi realizada também pesquisa de associação entre controle das crises e:

1- idade  da primeira crise, 2- idade da primeira crise focal , 3- crise febril

complicada, e os resultados estão  expostos nas tabelas XXV, XXVI, XXVII,

XXVIII.

                                                                                                                                  Resultados

                           Tabela XXV: Distribuição da amostra quanto ao controle das crises e idade na

primeira crise.

Idade da primeira crise
Controle das < 5 anos > 5 anos Total
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Controle das
crises

< 5 anos > 5 anos Total

Difícil controle 10 2 12
Melhor controle 26 6 32

Total 36 8 44
        Não houve associação entre idade da primeira  crise e controle  das  crises

(P= 0,999).

                                  Tabela XXVI: Distribuição da amostra quanto ao controle  das crises  e  idade de

                             início das crises focais.

Idade de inicio das crises
focais

Controle das crises < 5 anos > 5 anos Total
Difícil controle 7 3 10
Melhor controle 18 12 30

Total 20 15 40
       Não houve associação entre idade de início das crises focais e controle das

crises (P=0,715).

                             Tabela XXVII:   Distribuição  da   amostra   quanto   ao   controle   das crises e a

                              ocorrência de crises febris complicadas.

Crise febril complicada
Controle das

crises Não Sim
Sem crise

febril Total
Difícil controle 1 2 6 9

Melhor controle 2 9 12 23
Total 3 11 18 32

        Não houve associação entre antecedente de crise febril complicada e

controle  das crises (P=0,740).
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                                                                                                   DISCUSSÃO

                                                                                                 Discussão

6. DISCUSSÃO
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         Poucos são os trabalhos específicos sobre EMT em crianças, talvez

porque sua incidência realmente seja baixa, ou porque a patologia é

subestimada. A maioria dos artigos encontrados nesta revisão  estuda a

epilepsia de lobo temporal em crianças com suas diversas etiologias, inclusive a

EMT9,17,58,60.  Os estudos específicos de EMT em crianças além de poucos

foram heterogêneos não permitindo uma análise do grupo como um todo.

        Entre os pacientes analisados em nossa casuística não houve predomínio

em qualquer grupo etário em relação à idade da primeira crise, porém 53,5%

das crianças apresentaram  sua  primeira crise até os dois anos  e 83,7% até o

quinto ano de vida, concordante com estudos sobre epilepsia de lobo temporal

mesial em adultos5,6,10, e em  crianças17,29.

                                    Classicamente, em adultos é descrito um intervalo de silêncio entre a

primeira crise (febril ou não ) e o início das crise focais5,6, não havendo porém

um período de tempo estabelecido6,10. Em crianças este intervalo também é

observado17 (Zix), mas nem sempre é um elemento de destaque 9,12. Neste

estudo foi encontrado que 39% das crianças não apresentaram intervalo de

silêncio, iniciando a sintomatologia com crises focais de lobo temporal e que

outras 22% apresentaram intervalo inferior a um ano,  o que   pode   sugerir que

                                                                                                                             Discussão

                             em muitos pacientes a EMT seja o fator responsável pelas primeiras crises e

não conseqüência das mesmas com apontado no passado apud 2.
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                                     Entre os antecedentes, crise febril é o que mais se destaca, com uma

incidência  superior a 50% nos estudos sobre EMT em crianças, e também nos

estudos em adultos, com destaque para as crises febris complicadas (focais

e/ou prolongadas) que podem corresponder a até 94% dessas crises6. Dos

cinco artigos específicos sobre EMT em crianças revisados, apenas Lindsay et

al29, não apontaram a crise febril como o antecedente mais freqüente, no

entanto, naquele estudo foi referido que os pacientes apresentaram  crises

prolongadas em vigência de infecção extra sistema nervoso central, o que nos

leva a supor que provavelmente foram crises febris. Esses dados contrastam

com os estudos sobre epilepsia de lobo temporal com as suas diversas

etiologias, onde a incidência de crise febril como antecedente de outras

patologias que não EMT é muito baixa (<5%) 15,58 ou nula 9. No presente estudo

a incidência de crise febril ficou próxima dos 50%, e crises complicadas

ocorreram em 52% desses pacientes.

                                    O segundo antecedente relacionado a EMT mais freqüentemente citado

pelos autores é o EME. Observa-se ainda  que em muitos artigos o EME é

referido  associado  às crises febris, não permitindo uma avaliação

independente desses  fatores  bem como o papel  de cada um deles no quadro

de EMT.  O  encontro   de    aumento  de  volume  em  hipocampo  após  EME e

                                                                                                                                    Discussão

                             posterior aparecimento de EMT em crianças menores que cinco anos

documentado por vários autores 39,73,76, sugere que exista uma maior
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sensibilidade desta região às alterações metabólicas decorrentes de uma

crise epiléptica prolongada28,   uma vez que crises prolongadas causam

alterações metabólicas e de oxigenação cerebral 79,80 que podem contribuir

com qualquer fator predisponente para acentuar uma lesão. Diante desses

fatos, fica um questionamento se a importância da crise febril complicada não

estaria justamente no fato de ser esta uma crise prolongada, mais  do que uma

crise febril ou mesmo focal, o que elevaria a incidência e a importância de  EME

como um antecedente de EMT.

        Embora em sua maioria os pacientes com EMT não apresentem atraso no

desenvolvimento nos primeiros anos de vida nem alteração no exame

neurológico 12,17,29,  a incidência de dificuldade escolar  nesses pacientes pode

chegar a 75% 17,29. No presente trabalho a incidência de pacientes com

dificuldade escolar e/ou alguma deficiência  cognitiva referida no prontuário foi

de 40%. Os resultados encontrados refletem apenas as referências verbais

feitas por familiares, sem uma avaliação  psicológica e/ou  psicopedagógica

específica, que poderiam  elevar esta estatística. Na análise estatística foi

encontrado  associação entre dificuldade escolar e lesão do lado esquerdo.

Estudos experimentais apontam o hipocampo como uma estrutura importante

no      processo     de       memória   explicita    (para  eventos  autobiográficos  e

                                                                                                                             Discussão

conhecimento de fatos 50,81) e no armazenamento temporário de informações da

memória a longo prazo , porém, não está quantificado a participação de cada
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lado, sendo as alterações na  memória mais evidentes quando há lesão

bilateral.

        A literatura sobre EMT em crianças 12,17 aponta como fenômenos críticos

mais freqüentes automatismo oroalimentar, automatismo gestual, parada da

movimentação e fenômeno motor.  Com exceção do automatismo gestual,

estes também foram os fenômenos mais freqüentemente identificados no

presente estudo. Essas manifestações também são comuns em adultos com

epilepsia de lobo temporal mesial56. Fenômeno epigástrico e medo  embora

sejam  manifestações freqüentes  em adultos6,57 apresentam menor incidência

entre as crianças, talvez pela dificuldade da criança em relatar  essas

sensações. Na análise estatística  deste estudo, a semiologia das crises não

apresentou diferença significativa entre os grupo avaliados, e o único dado em

que houve diferença em relação à idade, com predomínio em crianças maiores

que cinco anos foi o automatismo gestual. Este dado está de acordo com

estudos de semiologia das crises epilépticas estratificada por grupos etários,

onde os adolescentes apresentam automatismos mais pronunciados12,59,61.  Por

tratar-se de estudo retrospectivo por revisão de prontuários, no que se refere às

manifestações clínicas, a casuística apontada neste trabalho não  tem a

pretensão     de  se igualar  às  conclusões   dos estudos onde a semiologia das

                                                                                                                             Discussão

crises são  documentadas por vídeo EEG9,58,59,60, exame que permite o estudo

da  seqüência e duração do evento epiléptico, além de percepção de dados
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clínicos que fogem à observação dos familiares em casa.  As

particularidades das crises focais  na criança pequena podem estar

relacionadas mais  a idade , e conseqüentemente à maturidade do SNC do que

à localização específica82, havendo provavelmente  imaturidade do sistema

inibitório do SNC em crianças mais jovens 59.

                                   No  presente  estudo  os   resultados   da   análise estatística    sobre  EEG

                           intercrítico  foram heterogêneos, com um percentual de  EEG com alteração

temporal que pode refletir a idade em que os exames foram realizados, uma

vez que é esperado que  crianças mais velhas e adultos apresentem EEG mais

localizatório em relação à EMT do que as crianças mais jovens8,12.  Na literatura

revisada os dados encontrados também são heterogêneos inclusive com  relato

de alteração multifocal 10 e EEG com alteração generalizada 17, esta última

também encontrada no presente estudo.

                                   O resultado de EEG crítico foi obtido num percentual pequeno de

pacientes e por isso não foi utilizado para dado de associação. O mesmo

ocorreu  em relação ao SPECT crítico.

                                   Neste estudo  apenas seis pacientes apresentaram  outras lesões

associadas à EMT (calcificações em quatro, e lesão cística em um), porém

nenhum  deles   tratava-se   de  associação   com  lesão  displásica.  Tanto   em

                                                                                                                                 Discussão

                           adultos quanto em crianças a associação entre EMT e outras lesões é variável,

sendo de  Mohamed et al12 o estudo que identificou a maior incidência de
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associação entre EMT e displasia cortical , presente em 79% de seus

pacientes.

                                   No presente estudo  o lado da lesão identificada por RM esteve

relacionada a diversas variáveis entre elas a  dificuldade escolar.  Em relação à

crise febril observou-se que as crianças com crise febril prolongada tenderam a

apresentar lesão predominantemente no hipocampo esquerdo ou bilateral

enquanto as  sem crise febril,  no direito. Não há dados na literatura que

expliquem este fato. Quanto à idade  da primeira crise verificou-se que as

crianças com lesão no lado esquerdo tiveram sua primeira crise ( febril ou

afebril) entre seis meses e cinco anos, período coincidente com a faixa etária

das crises febris enquanto  as que apresentaram sua primeira crise antes dos

seis meses, tinham sinais de EMT à  direita na RM. Não foi obtida nenhuma

associação entre lado da EMT e deficiência cognitiva, atraso na fala ou  idade

de início das crises focais . No grupo de artigo revisados,  onde a EMT foi

diagnosticada até os cinco anos de idade, a maioria das crianças tiveram sua

primeira crise  no primeiro ano de vida, e com exceção dos casos relatados por

Murakami et al10 onde o lado da lesão não foi especificado,  os demais

apresentaram EMT à direita ou bilateral. Não foi encontrado na literatura

revisada nenhum fator que explique estas associações.

                                                                                                                                  Discussão

                                    As crianças descritas na literatura com diagnóstico de EMT antes dos

cinco anos de idade parecem  compor um grupo distinto daquele  apontado nos
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estudos em adultos bem como  nos estudos em crianças maiores. Este

grupo  se destaca  pela alta incidência de EME (84,6%), pelo número de

crianças com desenvolvimento neuropsicomotor alterado (46%), e por

apresentarem lesão  na maioria dos casos bilateral (53,8%), sugerindo que  a

forma bilateral da EMT possa ser uma patologia distinta, e não

necessariamente a progressão de um quadro inicialmente unilateral. Outro

ponto de destaque neste grupo é a documentação por RM de edema em

hipocampo após EME e posterior atrofia desta estrutura, o que denota que a

EMT pelo menos nestas crianças apresentou caráter evolutivo e foi dependente

de uma agressão prévia ao hipocampo. Entre os  casos de EMT bilateral do

presente estudo não foi identificado correlação com antecedente de EME.

                                   Os resultados nas crianças submetidas à cirurgia são semelhantes ao

encontrado em adultos4.  Comparando o grupo de pacientes operados e não

operados no presente estudo, não foi observado diferença  estatisticamente

significativa no que se refere ao controle das crises, mas houve diferença

quanto ao número de DAE utilizadas, desde que as crianças não operadas

usavam maior número de DAE, fato que está diretamente relacionado ao

controle das crises e conseqüentemente  à qualidade de vida dos pacientes.

outro lado não houve correlação entre o controle das crises    e  qualquer dos

                                                                                                                                Discussão

                           seguintes fatores: idade da primeira crise, idade de início das crises focais, crise

febril complicada.
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                                     Os estudos sobre EMT em seus mais diversos aspectos (clínico,

diagnóstico,  terapêutico), sugerem que possam existir  vários subgrupos desta

patologia. Assim, haveria um primeiro subgrupo dependente de um insulto

inicial, principalmente crise febril complicada 34  e que apresentaria um quadro

classicamente conhecido como o de EMT com um intervalo livre de crises,

desenvolvimento de epilepsia de lobo temporal mesial de difícil controle,

podendo ou não apresentar dificuldade escolar. Um segundo, onde o quadro

inicial seria de EME, ainda no primeiro ano de vida, com sinais de sofrimento

em hipocampo  e posterior documentação de EMT, este quadro estaria

associado a um maior comprometimento do desenvolvimento das funções de

linguagem e cognitivas39 ,  e  um terceiro  que diz respeito a  pacientes com

uma forma familiar de epilepsia de lobo temporal mesial, com controle

satisfatório das crises ou mesmo remissão  com medicamentos, e possível

determinante genético43, o que demonstra que EMT é uma patologia

heterogênea e complexa em sua  apresentação clínica.
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O estudo sobre EMT em crianças mostrou que:

1-Todos os pacientes estudados apresentavam história de epilepsia.

2- Crise febril é o  antecedente pessoal mais freqüente .

3-EME é o segundo antecedente mais comum  e a sua incidência   pode  estar

sendo subestimada.

4-As crises epilépticas focais caracterizam-se principalmente por parada da

movimentação, fenômeno motor e automatismo oroalimentar.

                             5-Crises com automatismos gestuais são mais comuns em crianças maiores

que cinco anos.

6- Fenômeno epigástrico e medo são fenômenos mais  freqüentes em  adultos

do que em crianças.

7-Antecedente de crise febril está mais relacionado a presença de EMT no  lado

esquerdo.

8-A dificuldade no aprendizado escolar pode ser apontada como uma co-

morbidade, na  EMT.

9-Embora não existam diferenças significativas quanto a evolução, as  crianças

submetidas à cirurgia necessitam de um número menor de DAE para o

controle de suas crises, o que significa melhor qualidade de vida.
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                                                                                                       Anexos

                            8 - ANEXOS
                              ANEXO A - Dados pessoais



                                                                                                                                                                                                      
84

                                                                                                                                Anexos
                          
                              
                             ANEXO B – Idade

primeira crise

Nº            Nome SEXO                 IDADE em anos RGHC
01            EVO M                               14 3333320C

02            BNSL M                               13 3341770I

03            TMB F                                  5 3346327H

04            CEOS M                                 5 3368753I
05            JBQM M                               15 3369601C

06            FSS M                               20 3196123D

07            KSP M                                9 3188816E

08            DOB M                                9 3175535K

09            CDA M                              17 7016863I

10            CPS F                                9 6051187C

11            LHSA M                              15 6030575I

12            LBS M                               7 3224287A

13            NPS F                                18 3229031E

14            RPS F                                21 3216045H

15           HHSP M                               14 3214046F

16           MSGD F                                13 7042300H

17           LAA F                                21 3209809H

18           RRCC M                               16 3265974E

19           FSC F                                15 3183331E

20           WDS F                                13 3235145H

21           WCM M                                7 3325853K

22           FOS F                                18 2851217G

23           FAG F                                18 3091810C

24           GFS M                                18 3189836E

25           DAVM M                                18 2972588D

26           PGM F                              15 2830824K

27           WMCM M                              16 2859112I

28           FOS F                                 10 3359022D

29           TJS M                                13 3299795A

30           DDR M                                 18 2560253H

31           SMO F                               22 2988986I
32           GMSF M                            21 2636762K
33           GNO F                       21 2944120J
34           SDA F                            23 2988701B
35           AC F                            14 3114437J
36           ASF M                           14 6038654E
37           JSS F                           17 2894699C
38           DDO F                            7 3353844E
39           MIAA F                          17 3347754C
40           RON F                            19 7034299E
41           RL M                            14 3146553I
42           LCO F                             14 2502450G
43           MDSS F                             13 3213942A
44           JPS M                             15 2934679E
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  Nº                                            Idade da primeira crise
01 >6meses - 1ano
02 >6meses - 1ano
03                                                           <6meses
04 >6mses - 1ano
05                                                           <6meses
06                                                          <6meses
07 >6meses- 1ano
08 >6meses- 1ano
09                                                                     >1ano-2anos
10                                                           <6meseas
11 Não consta
12 >2anos - 5anos
13 >2anos - 5anos
14                                                                   >10 anos
15 >6meses- 1anos
16 >2anos - 5anos
17 >5anos - 10anos
18 <6meses
19 >6meses- 1ano
20 >6meses- 1ano
21 >1anos-2anos
22 >2anos - 5anos
23 >2anos - 5anos
24 >2anos - 5anos
25 >2anos - 5anos
26 >1ano-2anos
27 >2anos - 5anos
28 >1ano-2anos
29 >2anos - 5anos
30 >6meses- 1anos
31 >1ano-2anos
32 >5anos - 10anos
33 >5anos - 10anos
34 >5anos - 10anos
35 >1ano-2anos
36 >2anos - 5anos
37 >6meses- 1ano
38 >6meses- 1ano
39 >2anos - 5anos
40 >2anos - 5anos
41 >2anos - 5anos
42 >5anos - 10anos
43 >6meses- 1anos
44 >5anos - 10anos

                                                                                                                                       Anexos

                                  ANEXO C – Antecedentes  pessoais

antecedente de estado   outros  antecedentes
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Nº crise febril crise febril
complicada

antecedente de estado
 de mal epiléptico

  outros  antecedentes

01 não sem crise febril não não
02 não sem crise febril sim trauma de crânio
03 não sem crise febril Sim          suspeita de síndrome

de  Angelmann
04 sim não Não não
05 não sem crise febril Não diarréia aos 2meses
06 sim não consta Não não
07 não sem crise febril Não não consta
08 sim sim Sim não
09 sim sim não consta não
10 sim sim não consta não
11 não consta não consta não consta Ependimoma com 1ano 6m
12 sim não Não Hipóxia neonatal
13 não consta não consta Sim não
14 não sem crise febril Não não
15 sim não consta não consta não
16 não consta não consta não consta não
17 não sem crise febril Não não
18 não sem crise febril Não não
19 não sem crise febril Não não
20 sim sim Sim não
21 não sem crise febril Não não
22 sim sim Sim não
23 não sem crise febril Sim Trauma de crânio
24 sim não consta não consta não
25 sim não consta Não meningite
26 sim não consta não consta não
27 não consta não consta não consta não consta
28 não sem crise febril não consta não consta
29 não consta não consta não consta não
30 sim sim Sim não
31 sim sim Sim não
32 não sem crise febril Não não
33 sim sim Sim não
34 não sem crise febril Não não
35 sim sim Sim não
36 sim sim Não não
37 sim sim Não Trauma de crânio
38 sim não não consta não
39 sim não consta não consta não
40 não sem crise febril Não não
41 não sem crise febril Não não
42 sim não consta não consta não
43 não sem crise febril sim meningite meningocóccica

aos 4m
44 não sem crise febril Não Trauma de crânio

                                

                                                                                                                                        Anexos

                             ANEXO D – História familiar de epilepsia e crise febril
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Nº
história familiar
 de epilepsia

 linhagem de parentesco história familiar
de crise febril

Linhagem de
parentesco

01 não não
02 sim primeiro e segundo grau não
03 sim primeiro grau não
04 não não
05 não não
06 não consta não consta
07 não consta não consta
08 sim primeiro grau sim primeiro grau
09 não não
10 sim segundo grau não
11 não consta não consta
12 sim segundo grau não
13 sim primeiro grau não
14 sim primeiro e segundo grau sim primeiro grau
15 não consta não consta
16 não consta não consta
17 sim segundo grau não
18 não não
19 sim segundo grau não
20 não não
21 não não
22 não não
23 não consta não consta
24 sim segundo grau não
25 sim segundo grau não
26 não não
27 não consta não consta
28 não não
29 sim segundo grau não consta
30 sim segundo grau não
31 não não
32 não não
33 não não
34 sim segundo grau não
35 não sim primeiro grau
36 sim primeiro e segundo grau não
37 sim primeiro grau não
38 não não
39 sim segundo grau não
40 não não
41 sim segundo grau não
42 não não
43 não não
44 não não

                              

                                                                                                                                          Anexos

                             ANEXO E – idade de início das crises focais, intervalo de silêncio, idade do diagnóstico de
                              EMT,   e   intervalo   entre  1ª crises focais e diagnóstico por RM
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Nº idade de início
das crises focais

intervalo de silêncio
idade do

diagnóstico de
EMT

intervalo entre 1ª crises
focais e diagnóstico pela

RM
01 >5 anos >5anos- 10 anos >10a - 15 anos >5a-10anos
02 <5 anos >2anos - 5 anos >10a - 15 anos >2a - 5 anos
03 <5 anos não houve até 5 anos >2a - 5 anos
04 <5 anos <6meses até 5 anos >1a- 2 anos
05 <5 anos não houve >10a - 15 anos >10a - 15 anos
06 >5 anos >5anos- 10 anos >10a - 15 anos >2a - 5 anos
07 <5 anos não houve >5a -10 anos >2a - 5 anos
08 <5 anos não houve >5a -10 anos >5a-10anos
09 <5 anos >2anos - 5 anos >10a - 15 anos >5a-10anos
10 <5 anos não houve >5a -10 anos >2a - 5 anos
11 não consta não houve >10a - 15 anos >10a - 15 anos
12 <5 anos não houve até 5 anos <1 ano
13 >5 anos >5anos- 10 anos >10a - 15 anos >2a - 5 anos
14 >5 anos não houve >10a - 15 anos >1a- 2 anos
15 não consta não consta >5a -10 anos Não consta
16 <5 anos não houve >5a -10 anos >5a-10anos
17 >5 anos não houve >15 anos >5a-10anos
18 <5 anos não houve >10a-15 anos >10a - 15 anos
19 <5 anos >2anos - 5 anos >5a -10 anos >5a-10anos
20 <5 anos <6meses >5a -10 anos >5a-10anos
21 não consta não consta até 5 anos Não consta
22 <5 anos >6meses - 1 ano >10a-15 anos >5a-10anos
23 >5 anos >5anos- 10 anos >5a -10 anos >1a- 2 anos
24 <5 anos >6meses - 1 ano >10a-15 anos >5a-10anos
25 >5 anos >5anos- 10 anos >10a-15 anos >2a - 5 anos
26 <5 anos <6meses >5a -10 anos >5a-10anos
27 não consta não consta não consta Não consta
28 <5 anos >2anos - 5 anos >5a -10 anos >2a - 5 anos
29 >5 anos >2anos - 5 anos >10a-15 anos >5a-10anos
30 <5 anos >1ano- 2 anos >10a-15 anos >10a - 15 anos
31 <5 anos >6meses - 1 ano >15 anos >15 anos
32 >5 anos não houve >10a-15 anos >5a-10anos
33 >5 anos <6meses >10a-15 anos >5a-10anos
34 >5 anos >2anos - 5 anos >15 anos >5a-10anos
35 >5 anos >5anos- 10 anos >5a -10 anos <1 ano
36 >5 anos >2anos - 5 anos >5a -10 anos >2a - 5 anos
37 <5 anos >2anos - 5 anos >5a -10 anos >2a - 5 anos
38 <5 anos <6meses >5a -10 anos >2a - 5 anos
39 <5 anos <6meses >10a-15 anos >10a - 15 anos
40 <5 anos não houve >15 anos >10a - 15 anos
41 <5 anos não houve >10a-15 anos >5a-10anos
42 >5 anos >5anos- 10 anos >10a- 15anos >2a - 5 anos
43 <5 anos não houve >10a - 15anos >5a-10anos
44 >5 anos não houve >10a - 15anos >5a-10anos

                               

                                                                                                                                     
                                                                                                                                         Anexos

                           
                             ANEXO F – Exame neurológico, DNPM, dificuldade escolar, atraso na fala e deficiência
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                              cognitiva

Nº
exame

neurológico
DNPM dificuldade

escolar
atraso na fala deficiência

cognitiva
01 normal alterado sim não sim
02 normal normal não não não
03 normal alterado sim sim sim
04 alterado alterado não sim sim
05 normal normal não não não
06 normal normal não não não
07 normal alterado sim não não
08 normal alterado não sim sim
09 não consta alterado sim não não
10 alterado alterado não sim sim
11 não consta não consta não consta não Não consta
12 normal normal não não não
13 normal normal não não não
14 normal normal não não não
15 não consta alterado não não sim
16 alterado alterado sim não sim
17 normal normal não não não
18 normal normal não não não
19 normal normal não não não
20 alterado alterado não sim sim
21 normal alterado sim não não
22 alterado normal não não não
23 normal alterado não não sim
24 normal normal não não não
25 normal normal não não não
26 normal normal não não não
27 não consta não consta não consta não não consta
28 normal normal não não não
29 normal alterado não não não
30 normal alterado sim não sim
31 normal normal não não não
32 normal normal não não não
33 normal alterado sim não não
34 normal normal não não não
35 normal alterado sim não não
36 normal normal não não não
37 normal normal não não não
38 normal normal não não não
39 normal normal não não não
40 normal normal não não não
41 normal alterado sim não não
42 normal alterado sim não não
43 normal alterado não não sim
44 normal normal não não não
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                             ANEXO G – semiologia das crises

                               

N° tipo de crise Generalização secundária
01 focal não
02 focal sim <5anos
03 focal sim <5anos
04 focal não
05 focal não
06 focal não
07 focal não
08 focal não
09 focal não
10 focal não
11 focal não
12 focal sim <5anos
13 focal não
14 focal sim >5anos
15 não consta não consta
16 focal sim <5anos
17 focal sim >5anos
18 focal sim <5anos
19 focal não
20 focal sim <5anos
21 generalizada não
22 focal não
23 focal+generalizada não
24 focal não
25 focal não
26 focal não
27 focal não
28 focal não
29   focal+generalizada não
30 focal não
31 focal não
32 focal não
33 focal sim >5anos
34 focal não
35 focal sim >5anos
36 focal sim >5anos
37 focal não
38 focal sim <5anos
39 focal não
40 focal sim <5anos
41 focal não
42 focal sim >5anos
43 focal não
44 focal não
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                              ANEXO G – semiologia das crises – continuação I
 Nº f. motor f.motor tônico f. motor clônico f. versivo f. versivo/ lado
01 sim >5anos Sim >5anos não sim em > 5 anos direito
02 sim <5anos Sim <5anos não sim em <5 anos direito
03 não não não não
04 não não não não
05 sim <5anos Sim <5anos não não
06 sim >5anos não não não
07 sim <5anos não     sim em <5 anos não
08 sim <5anos Sim <5anos não sim em <5 anos esquerdo
09 sim <5anos Sim <5anos não sim em <5 anos bilateral
10 sim <5anos não sim em <5 anos não
11 Não consta não consta não consta não consta
12 sim <5anos não sim em <5 anos não
13 não não não não
14 sim >5anos Sim >5anos não sim em > 5 anos direito
15 Não consta não consta não consta não consta
16 sim <5anos não não não
17 não não não não
18 sim <5anos Sim <5anos sim em <5 anos sim em <5 anos esquerdo
19 sim <5anos Sim <5anos não sim em <5 anos direito
20 sim <5anos Sim <5anos sim em <5 anos não
21  não consta não consta não consta não
22 sim <5anos Sim <5anos não não
23 sim >5anos não sim em > 5 anos não
24 sim <5anos não sim em <5 anos não
25 sim >5anos Sim >5anos não sim em > 5 anos bilateral
26 sim <5anos Sim <5anos não sim em <5 anos esquerdo
27 Não consta não consta não consta não consta
28 não não não não
29 sim >5anos não sim em > 5 anos não
30 não não não não
31 sim <5anos não não não
32 sim >5anos Sim >5anos não sim em > 5 anos esquerdo
33 sim >5anos não sim em > 5 anos não
34 não não não não
35 sim >5anos não sim em > 5 anos não
36 sim >5anos Sim >5anos não sim em > 5 anos esquerdo
37 não não não não
38 sim <5anos Sim <5anos não não
39 sim <5anos Sim <5anos não não
40 sim <5anos Sim <5anos não não
41 sim <5anos Sim <5anos não não
42 sim >5anos Sim >5anos não não
43 sim <5anos não sim em <5 anos não
44 não não não não
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                              ANEXO G -  semiologia das crises – continuação II
 Nº automatismo oroalimentar automatismo gestual fenômeno hipocinético fenômeno epigástrico
01 sim em >5 anos sim em >5 anos sim em >5 anos Não
02 não não não sim em <5 anos
03 sim em <5 anos não não Não
04 sim em <5 anos não não Não
05 não não sim em <5 anos Não
06 sim em >5 anos sim em >5 anos não Não
07 sim em <5 anos não sim em <5 anos Não
08 sim em <5 anos não não Não
09 sim em <5 anos sim em <5 anos sim em <5 anos sim em <5 anos
10 não não sim em <5 anos Não
11 não consta não consta não consta não consta
12 não não não Não
13 sim em >5 anos sim em >5 anos sim em >5 anos sim em >5 anos
14 sim em >5 anos não sim em >5 anos Não
15 não consta não consta não consta não consta
16 não não não Não
17 sim em >5 anos sim em >5 anos sim em >5 anos sim em >5 anos
18 não não sim em <5 anos Não
19 não sim em <5 anos não sim em <5 anos
20 não não sim em <5 anos Não
21 Não consta Não consta Não consta Não consta
22 sim em <5 anos sim em <5 anos não sim em <5 anos
23 não não não Não
24 sim em <5 anos não não Não
25 sim em >5 anos não sim em >5 anos sim em >5 anos
26 não não sim em <5 anos Não
27 não consta não consta não consta não consta
28 sim em <5 anos sim em <5 anos sim em <5 anos sim em <5 anos
29 não não sim em >5 anos Não
30 não não sim em <5 anos sim em <5 anos
31 não não sim em <5 anos sim em <5 anos
32 sim em >5 anos sim em >5 anos sim em >5 anos Não
33 não não sim em >5 anos Não
34 não não sim em >5 anos sim em >5 anos
35 não não não sim em >5 anos
36 não não não sim em >5 anos
37 sim em <5 anos não não Não
38 sim em <5 anos não não Não
39 sim em <5 anos não não Não
40 sim em <5 anos não sim em <5 anos Não
41 não não sim em <5 anos Não
42 não sim em <5 anos sim em >5 anos sim em >5 anos
43 não não não Não
44 não não não Não



                                                                                                                                                                                                      
93

                                                                                                                                          Anexos

                              ANEXO G – semiologia das crises – continuação III
Nº fenômeno autonômico fenômeno discognitivo
01 não sim em >5 anos
02 sim em <5 anos não
03 sim em <5 anos não
04 sim em <5 anos não
05 não Não
06 sim em >5 anos Não
07 sim em <5 anos Não
08 não Não
09 não Não
10 não Não
11 não consta não consta
12 não Não
13 não Não
14 não sim em >5 anos
15 não consta não consta
16 não Não
17 não Não
18 não Não
19 não Não
20 não Não
21 Não consta Não consta
22 não sim em <5 anos
23 não Não
24 sim em >5 anos sim em <5 anos
25 não Não
26 não Não
27 não consta não consta
28 não Não
29 não Não
30 não Não
31 sim em <5 anos sim em <5 anos
32 não sim em >5 anos
33 sim em >5 anos sim em >5 anos
34 não Não
35 não Não
36 sim em >5 anos Não
37 sim em <5 anos Não
38 não Não
39 não Não
40 sim em <5 anos Não
41 não sim em <5 anos
42 sim em >5 anos sim em >5 anos
43 não sim em <5 anos
44 sim em >5 anos sim em >5 anos
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                              ANEXO H –  EEG
Nº     EEG intercrítico   EEG intercrítico EEG crítico

01 temporal esquerdo com pelo menos 1 EEG temporal     não consta
02 temporal direito com pelo menos 1 EEG temporal temporal direito
03 temporal direito com pelo menos 1 EEG temporal não consta
04 temporal sem menção lado com pelo menos 1 EEG temporal não consta
05 somente EEG normal sem EEG temporal não consta
06 temporal direito com pelo menos 1 EEG temporal temporal direito
07 temporal bilateral com pelo menos 1 EEG temporal não consta
08 temporal direito com pelo menos 1 EEG temporal não consta
09 temporal esquerdo com pelo menos 1 EEG temporal não consta
10 somente EEG normal sem EEG temporal não consta
11 temporal esquerdo com pelo menos 1 EEG temporal não consta
12 somente EEG extratemporal sem EEG temporal não consta
13 temporal esquerdo com pelo menos 1 EEG temporal não consta
14 temporal direito com pelo menos 1 EEG temporal temporal direito
15 temporal esquerdo com pelo menos 1 EEG temporal não consta
16 somente EEG extratemporal sem EEG temporal não consta
17 temporal direito com pelo menos 1 EEG temporal não consta
18 temporal bilateral com pelo menos 1 EEG temporal temporal direito
19 temporal direito com pelo menos 1 EEG temporal não consta
20 temporal bilateral com pelo menos 1 EEG temporal não consta
21 somente EEG extratemporal sem EEG temporal não consta
22 temporal esquerdo com pelo menos 1 EEG temporal não consta
23 temporal bilateral com pelo menos 1 EEG temporal não consta
24 somente EEG normal sem EEG temporal não consta
25 temporal esquerdo com pelo menos 1 EEG temporal temporal esquerdo
26 temporal esquerdo com pelo menos 1 EEG temporal não consta
27 temporal bilateral com pelo menos 1 EEG temporal não consta
28 temporal direito com pelo menos 1 EEG temporal temporal direito
29 temporal direito com pelo menos 1 EEG temporal não consta
30 Temp. D e temp.E independentes com pelo menos 1 EEG temporal não consta
31 temporal bilateral com pelo menos 1 EEG temporal não consta
32 temporal direito com pelo menos 1 EEG temporal não consta
33 somente EEG generalizado sem EEG temporal não consta
34 temp. D e temp.E independentes com pelo menos 1 EEG temporal não consta
35 somente EEG normal sem EEG temporal não consta
36 temporal esquerdo com pelo menos 1 EEG temporal não consta
37 temporal direito com pelo menos 1 EEG temporal não consta
38 temporal esquerdo com pelo menos 1 EEG temporal não consta
39 somente EEG normal sem EEG temporal não consta
40 temporal esquerdo com pelo menos 1 EEG temporal temporal bilateral
41 temporal esquerdo com pelo menos 1 EEG temporal não consta
42 temporal esquerdo com pelo menos 1 EEG temporal não consta
43 temporal esquerdo com pelo menos 1 EEG temporal temporal esquerdo
44 temporal direito com pelo menos 1 EEG temporal temporal direito
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                                ANEXO I - SPECT

Nº SPECT crítico SPECT intercrítico
01 não consta não consta
02 não consta não consta
03 não consta não consta
04 não consta não consta
05 não consta não consta
06 não consta temporal direito
07 não consta não consta
08 não consta não consta
09 não consta não consta
10 não consta não consta
11 não consta não consta
12 não consta não consta
13 não consta temporal esquerdo
14 temporal direito temporal direito
15 não consta temporal esquerdo
16 não consta não consta
17 não consta temporal direito
18 não consta temporal direito
19 não consta não consta
20 não consta não consta
21 não consta não consta
22 não consta temporal esquerdo
23 não consta normal
24 não consta não consta
25 não consta temporal esquerdo
26 não consta temporal esquerdo
27 não consta temporal esquerdo
28 não consta normal
29 não consta não consta
30 não consta normal
31 não consta temporal esquerdo
32 não consta normal
33 não consta temporal direito
34 não consta temporal direito
35 não consta temporal esquerdo
36 não consta temporal esquerdo
37 não consta temporal direito
38 não consta temporal esquerdo
39 não consta temporal direito
40 temporal bilateral temporal esquerdo
41 não consta normal
42 não consta temporal esquerdo
43 temporal esquerdo temporal esquerdo
44 não consta temporal direito
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                              ANEXO J – Ressonância Magnética
Nº Ressonância magnética  Lado outros achados
01 ambos temporal esquerdo não
02 EMT temporal direito não
03 alteração de sinal em T2 temporal direito não
04 ambos temporal esquerdo não
05 ambos temporal direito calcificação parietal direita extensa
06 EMT temporal direito não
07 ambos temporal esquerdo não
08 ambos temporal bilateral não
09 EMT temporal esquerdo calcificações intraparenquimatosas
10 ambos temporal direito não
11 redução de volume temporal esquerdo não
12 alteração de sinal em T2 temporal direito não
13 EMT temporal esquerdo calcificação parietal esquerda
14 EMT temporal direito calcificação temporal esquerda
15 EMT temporal esquerdo não
16 redução de volume temporal esquerdo não
17 alteração de sinal em T2 temporal direito não
18 ambos temporal direito lesão cística occiptal direita
19 alteração de sinal em T2 temporal bilateral não
20 EMT temporal esquerdo não
21 alteração de sinal em T2 temporal esquerdo não
22 alteração de sinal em T2 temporal esquerdo não
23 ambos temporal direito não
24 ambos temporal esquerdo não
25 ambos temporal esquerdo não
26 EMT temporal bilateral não
27 EMT temporal bilateral não
28 alteração de sinal em T2 temporal direito não
29 EMT temporal direito não
30 ambos temporal bilateral não
31 ambos temporal esquerdo não
32 EMT temporal direito não
33 ambos temporal bilateral não
34 ambos temporal direito não
35 ambos temporal esquerdo não
36 ambos temporal esquerdo não
37 EMT temporal bilateral não
38 ambos temporal esquerdo não
39 ambos temporal direito não
40 ambos temporal esquerdo calcificação subcortical central D
41 redução de volume temporal bilateral não
42 EMT temporal esquerdo não
43 EMT temporal esquerdo não
44 ambos temporal direito não
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                              ANEXO K   – Desfecho dos pacientes
Nº cirurgia nº crises uso de droga perda de segmento > 1 ano
01 não sem crise  > 1 ano com uma DAE em segmento
02 sim perda segmento 4m após cirurgia com duas DAE perdeu segmento
03 não sem crise  > 1 ano com uma DAE em segmento
04 Não crises mensais com uma DAE em segmento
05 Não crises semanais com duas DAE em segmento
06 Sim crises diárias não consta perdeu segmento
07 não crises mensais com uma DAE em segmento
08 não sem crise  > 1 ano com duas DAE perdeu segmento
09 não crises diárias com  três DAE em segmento
10 não sem crise  > 1 ano com duas DAE em segmento
11 não crises diárias com duas DAE em segmento
12 não sem crise  > 1 ano sem DAE perdeu segmento
13 não sem crise  > 1 ano com duas DAE em segmento
14 sim sem crise  > 1 ano sem DAE em segmento
15 não sem crise  > 1 ano com duas DAE em segmento
16 não crises diárias com duas DAE em segmento
17 sim sem crise  > 1 ano com uma DAE perdeu segmento
18 não crises diárias com duas DAE em segmento
19 não não conta não consta não consta
20 não crises anuais com duas DAE em segmento
21 não crises semanais com uma DAE em segmento
22 sim crises semanais sem DAE em segmento
23 não crises semanais com uma DAE em segmento
24 não crises mensais sem DAE perdeu segmento
25 sim sem crise  > 1 ano sem DAE em segmento
26 não crises mensais com duas DAE perdeu segmento
27 sim não conta não consta perdeu segmento
28 sim sem crise  > 1 ano com uma DAE em segmento
29 não sem crise  > 1 ano com uma DAE perdeu segmento
30 não sem crise  > 1 ano com duas DAE em segmento
31 sim crises mensais com uma DAE em segmento
32 não sem crise  > 1 ano com uma DAE perdeu segmento
33 não crises mensais com  três DAE em segmento
34 não crises semanais com duas DAE em segmento
35 não crises anuais com duas DAE perdeu segmento
36 não não consta com uma DAE em segmento
37 sim sem crise  > 1 ano com uma DAE em segmento
38 não crises semanais com duas DAE em segmento
39 não não consta com duas DAE em segmento
40 sim sem crise  > 1 ano com duas DAE em segmento
41 não sem crise  > 1 ano com uma DAE perdeu segmento
42 não sem crise  > 1 ano com uma DAE perdeu segmento
43 sim crises diárias com uma DAE perdeu segmento
44 sim sem crise  > 1 ano com uma DAE perdeu segmento
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