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1.Introdução: 

 

1.1.Epilepsia: 
 

O termo epilepsia refere-se a um conjunto de doenças crônicas caracterizadas por 

crises paroxísticas e espontâneas, originadas pela hipersincronia da atividade elétrica 

cerebral focal ou generalizada. Esta definição é importante por excluir das epilepsias as 

crises convulsivas situacionais e únicas. Dentre as situacionais podemos citar as 

intoxicações e os estados metabólicos alterados como a hipoglicemia, hipoxemia, 

hipertermia, etc. 

A epilepsia tem múltiplas etiologias. Entre as suas causas podemos citar tumores, 

seqüelas de infecções, anormalidades do desenvolvimento cortical, alterações genéticas 

e distúrbios degenerativos. 

Na antiga Grécia, a epilepsia era chamada de “doença sagrada”. Naquela época 

acreditava-se que os portadores da doença possuíam características espirituais próprias, 

sendo passíveis de comunicação direta com os deuses. O tratamento dava ênfase nas 

medidas dietéticas, além de banhos de imersão e abluções rituais. Apesar deste aspecto 

eminentemente espiritual, Hipócrates já acreditava em alterações orgânicas associadas à 

epilepsia. O conceito de cérebro, mente e corpo ainda não havia atingido o estágio de 

divisão pragmática que caracterizou os trabalhos de Galeno e Vesálio. 

Do ponto de vista semiológico, Hipócrates fez observações quanto à natureza dos 

ataques, dividindo-os em com perda de consciência imediata e aqueles precedidos por 

auras. Sua idéia de fisiopatologia partia de interações entre o corpo e a natureza, 
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influência das estações e dos ventos, além do regime alimentar. Em seus trabalhos 

refutava a hipótese de uma doença causada pelos deuses (Hippocrates apud, 1952). 

Durante o século XIX, Hughlings Jackson estabeleceu as bases da moderna 

epileptologia ao descrever as crises chamadas de psicomotoras (Hughlings-Jackson, 

1880; Taylor, 1980) e teorizar pioneiramente o papel de descargas elétricas cerebrais na 

origem dos fenômenos epilépticos. 

A primeira cirurgia funcional para epilepsia foi executada por Sir Victor Horsley no 

final do século XIX, em um paciente portador de gliose pós-traumática na região frontal, 

encaminhado por Hughlings Jackson (Taylor, 1986). 

O aspecto macroscópico de endurecimento e redução volumétrica das estruturas 

mesiais do lobo temporal em pacientes epilépticos foi descrito pela primeira vez por 

Bouchet e Cazauvieilh em 1825. Em 1880, Sommer descreveu pela primeira vez os seus 

correlatos microscópicos (Falconer, 1968). 

Por volta de 1930, Berger descreveu os primeiros registros de atividade elétrica in 

vivo. A descoberta e descrição do eletrencefalograma possibilitaram o estudo das 

alterações epilépticas funcionalmente. 

 

1.1.1.Classificação dos fenômenos (crises) epilépticos: 

 

A International League Against Epilepsy (1989) classificou as crises epilépticas 

em: 
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1) crises parciais: quando o fenômeno epiléptico tem origem em uma determinada área 

cerebral, com ou sem sintomatologia específica, com atividade eletrencefalográfica 

restrita. Podem ser: 

a) crises parciais simples: quando não há comprometimento da consciência. São 

exemplos de crises parciais simples as crises parciais motoras, visuais, olfatórias 

e somatossensitivas. São geralmente referidas como “auras”. 

b) crises parciais complexas: quando ocorre comprometimento da consciência. As 

crises complexas podem ser primariamente complexas ou evoluir a partir de 

crises parciais simples. 

2)  crises generalizadas: quando o fenômeno epiléptico acontece de maneira difusa por 

todo o cérebro, sem evidências de localização. Podem ser primariamente 

generalizadas ou surgir como progressão de crises parciais simples ou complexas. 

Exemplos de crises primariamente generalizadas são as crises generalizadas tônico-

clônicas e as crises do tipo ausência. 

 

Com os avanços dos estudos de genética, neuroimagem e neurofisiologia a 

classificação da ILAE começou a ser questionada em termos de sua abrangência e 

aplicabilidade clínica (Luders et al., 1998). 

Em 1997 o comitê executivo da ILAE estabeleceu uma força tarefa (“Classification 

Task Force”) com a finalidade de revisar a classificação e estabelecer critérios para 

futuras modificações. Deste grupo participam pesquisadores e clínicos de todos os 

continentes, representando diferentes opiniões e abordagens do diagnóstico e tratamento 

das epilepsias. A comissão é acessível a opiniões e críticas e publica suas discussões e 
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conclusões na página da Internet www.epilepsy.org/ctf. O esquema proposto baseia-se 

em cinco eixos ou níveis diagnósticos, como forma de facilitar a abordagem clínica e o 

desenvolvimento de hipóteses que direcionem a investigação. Termos como “crises 

parciais” foram substituídos pelo antigo termo “crises focais” e termos como 

“convulsão” e “crises convulsivas” são evitados devido ao seu caráter estigmatizante. 

Recomenda-se ainda a utilização de termos descritivos semiológicos e localizatórios para 

os fenômenos ictais. 

 

1.1.2.Classificação das síndromes epilépticas: 

 

A classificação proposta em 2001 define dois eixos para a etiologia dos distúrbios 

epilépticos. O eixo 3 agrupa as síndromes epilépticas estabelecidas, as condições que 

não requerem um diagnóstico sindrômico e as entidades clínicas ainda em estudo. O eixo 

4 especifica a etiologia quando esta é conhecida. Termos como criptogênica e idiopática 

são definidos de maneira mais clara. Epilepsias idiopáticas são consideradas entidades 

clínicas independentes, sui generis, fora do contexto daquelas com etiologia indefinida. O 

termo “criptogênica” deve ser substituído por “provavelmente sintomática” e o termo 

“sintomática” deve ser mantido. 

 

• Epilepsias de base genética: O grupo das epilepsias de base genética tem se 

expandido nos últimos anos, com o mapeamento do genoma humano e o 

descobrimento de alterações genéticas em pacientes portadores de epilepsias 

anteriormente rotuladas de idiopáticas ou criptogênicas. Dentre as prováveis 
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síndromes de etiologia genética podemos citar a epilepsia do tipo ausência, a 

epilepsia mioclônica juvenil, as epilepsias benignas da infância e mais recentemente e 

epilepsia temporal familiar (Cendes et al., 1998). 

• Sintomáticas. São aquelas nas quais é possível determinar uma lesão estrutural 

epileptogênica. Dentre as lesões possíveis podemos citar os tumores, as lesões 

vasculares, seqüelares, os distúrbios do desenvolvimento e a esclerose mesial 

temporal. As epilepsias sintomáticas podem ser classificadas de acordo com a 

topografia da lesão estrutural ou da alteração epileptogênica subjacente (epilepsia 

frontal, epilepsia temporal, epilepsia occipital, epilepsia límbica, etc.). 
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1.1.3.Epilepsia focal sintomática: 

 

As epilepsias focais correspondem a aproximadamente 60% de todos os casos 

de epilepsia (Rosenow & Luders, 2001). A epilepsia do lobo temporal (ELT) é a forma 

mais comum de epilepsia focal, sendo responsável por aproximadamente 70% dos 

casos, na maioria das séries. Ainda, aproximadamente 70% dos casos de ELT evoluem 

para a intratabilidade do ponto de vista farmacológico, caracterizada como controle 

insuficiente das crises com a utilização de doses adequadas de drogas antiepilépticas 

(DAE). A ELT ainda é subdividida de acordo com a topografia da região epileptogênica 

como mesial ou neocortical. A maior parte dos casos de epilepsia do lobo temporal têm 

origem em sua porção mesial, dando origem à síndrome da epilepsia do lobo temporal 

mesial (ELTM), com achados clínicos, neurofisiológicos e de neuroimagem 

característicos na maioria dos casos. 

O termo focal sugere a presença de uma lesão que gera crises, entendendo-se 

por lesão tanto as alterações anatômicas quanto funcionais. Historicamente, várias 

teorias têm servido para embasar as abordagens cirúrgicas nas epilepsias. Antes do EEG 

toda a investigação topográfica da lesão epileptogênica estava restrita aos achados 

semiológicos e era este o principal dado a ser seguido no planejamento da cirurgia 

ablativa. Após o EEG, evidenciou-se uma discrepância entre a semiologia e os achados 

eletrográficos. Algumas vezes o paciente apresentava ritmos eletrográficos distantes da 

provável área de origem dos sintomas. Com isto, os conceitos de epileptogenicidade 

tiveram que ser ampliados. 
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Diferentes áreas corticais foram então descritas como envolvidas no processo da 

epileptogênese (Rosenow & Luders, 2001): 

a) zona sintomatogênica: é a área cortical responsável pela produção dos sintomas 

que em última instância caracterizam clinicamente a crise epiléptica. Pode 

coincidir com a zona epileptogênica ou com a zona de início ictal, embora isto 

não seja obrigatório. Como a maior parte do córtex é silente, as crises originadas 

em outras áreas podem tornar-se clinicamente evidentes apenas após atingirem 

uma área eloquente. 

b) zona irritativa: área cortical responsável pela geração dos padrões interictais. Da 

mesma maneira que a anterior, pode situar-se fora da zona de início ictal.  

c) Zona epileptogênica: é a área do córtex necessária e suficiente para a geração de 

crises e cuja remoção ou desconexão promove o controle dos sintomas. 

d) Zona de início ictal: é a região de “gatilho” que inicia o processo de geração de 

crises. Pode ser maior, menor, ou coincidente com a zona epileptogênica. É a 

área cuja retirada é fundamental ao controle de crises no pós-operatório. 

e) Zona de déficit funcional: responsável pelos déficits funcionais interictais. 

f) Lesão epileptogênica: é a lesão estrutural causadora da epilepsia. Em uma parte 

dos casos (aproximadamente 25% das epilepsias focais) não é possível 

determinar sua origem ou topografia pelos métodos de imagem habituais. Nos 

casos em que uma lesão estrutural é detectada, é necessário comprovar sua 

relação com a origem das crises, uma vez que em alguns casos notam-se lesões 

distintas e ambas potencialmente epileptogênicas, e outros nos quais a lesão 

detectada não tem participação na geração de crises. 
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Spencer (Spencer, 2002) ampliou o conceito de zonas epileptogênicas, 

adicionando a idéia da epileptogênese como um distúrbio das conexões neurais e de seu 

comportamento em rede. A epileptogênese não estaria restrita a uma estrutura ou região, 

mas dispersa em uma rede de estruturas e conexões que poderia responder com crises 

mediante a estimulação de vários de seus pontos de entrada. Isto explicaria os diferentes 

padrões eletrográficos em um mesmo paciente, a sintomatologia estereotipada e a 

resposta clínica favorável a procedimentos cirúrgicos distintos (Arruda et al., 1996), 

contemplando diferentes estruturas. Diferentes epilepsias focais implicariam em 

diferentes redes, sendo a epilepsia mesial temporal um exemplo de rede com alta 

conectividade e complexidade. 

 

1.1.4.Epilepsia do lobo temporal mesial (ELTM): 

 

A principal causa de epilepsia focal sintomática no lobo temporal mesial é a 

esclerose mesial temporal (EMT), cujas alterações neuropatológicas e de imagem serão 

descritas a seguir. A ELTM é uma síndrome epiléptica caracterizada na maioria dos casos 

pelos seguintes sinais e sintomas (French et al., 1993; Williamson et al., 1993): 

a) crises com automatismos gestuais e oroalimentares, perda de consciência e 

responsividade, precedidas por auras (crises focais) de caráter psíquico (medo, 

alterações mnésticas, alterações dissociativas) ou vegetativo (olfatória, autonômica) 

(Taylor, 1987). 
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b) História de crises febris na infância, status epilepticus, ou traumatismos crânio-

encefálicos, denominados insulto precipitante inicial (IPI) (Mathern et al., 2002). 

c) Período silente entre o IPI e o início das crises recorrentes. O IPI ocorre na primeira 

infância e as crises recorrentes geralmente surgem no final da primeira e início da 

segunda década de vida. 

d) Déficit cognitivo caracterizado por perdas mnésticas mediadas pelo lobo temporal 

ipsilateral (Hermann et al., 1997). 

e) Alterações neurofisiológicas ictais e interictais localizadas na região mesial temporal, 

evidenciadas por eletrodos invasivos, semiinvasivos ou temporais no sistema de 

posicionamento de eletrodos 10/10. 

 

1.1.5.Esclerose Mesial Temporal (EMT): 

 

Sommer, em 1880 (apud Jackson, 2002), descreveu as anamneses e os achados 

histopatológicos de 90 pacientes epilépticos submetidos a necrópsia. Seu principal 

achado pode ser descrito em suas próprias palavras: “não há dúvidas que os sintomas 

epilépticos são freqüentemente associados a uma doença do corno de Ammon”. Em suas 

observações, os pacientes epilépticos apresentavam uma degeneração preferencial de 

uma lâmina de células piramidais chamadas de subcampo CA1 (mais tarde denominado 

“setor de Sommer”). Alguns autores haviam descrito na mesma época achados 

neuropatológicos semelhantes (Pfleger, Bratz, 1880, apud Jackson, 2002), porém sem o 

correlato clínico. Em seu trabalho inicial ele também descreveu alterações presentes em 

outras estruturas extrahipocampais como o complexo subicular e o neocórtex temporal. 
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Suas inferências incluem a afirmação de que “é provável que um defeito único possa se 

espalhar a diferentes áreas anatômicas funcionalmente interligadas, explicando a maior 

parte das manifestações da síndrome epiléptica” (Jackson, 2002). 

Hughlings Jackson corroborou os achados de Sommer em vários artigos, 

descrevendo pacientes com tumores e malácia da porção anterior dos lobos temporais, 

com crises epilépticas de características semiológicas semelhantes àquelas descritas na 

ELTM. Suas descrições de crises com alterações psíquicas precedendo a perda de 

consciência são descrições elaboradas do que hoje chamamos de auras ou crises focais 

(Hughlings-Jackson, 1880; Falconer, 1964; Taylor, 1980). 

Na primeira metade do século XX, por volta da década de 30, alguns centros 

começaram a realizar cirurgias ablativas para o tratamento da ELTM. Os espécimes 

retirados, junto com evidências de novos dados de necrópsia, confirmaram o papel do 

hipocampo como estrutura central no desenvolvimento da epileptogênese na ELTM. 

Na década de 50, Wilder Penfield e seus colaboradores no Montreal Neurological 

Institute conseguiram reproduzir sintomas e sinais de ELTM através da estimulação 

elétrica intraoperatória de estruturas temporais. 

Na mesma época desenvolveram-se alguns conceitos importantes a respeito da 

neurofisiologia da ELTM. Entre eles: a) ELTM é uma doença das conexões neurais, 

causada por interações anormais entre estruturas do lobo temporal, não restrita a apenas 

uma região ou órgão do sistema nervoso central; b) em alguns casos pode ser originada 

e tratada pela remoção de estruturas extrahipocampais. Este conceito de doença 

disseminada e das conexões neurais ainda é corrente e deve ser levado em conta nas 

discussões quanto à neurofisiologia e o tratamento da doença (Spencer, 2002). 
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Em 1968, Falconer e colaboradores. publicaram um artigo relatando a evolução 

pós-cirúrgica de pacientes com ELTM. Em sua série, pacientes que apresentavam EMT à 

patologia evoluíam melhor, reforçando a hipótese da EMT como fator etiológico na 

epilepsia do lobo temporal (Falconer, 1968).  

Em 1964, Falconer e colaboradores propuseram o termo “esclerose mesial 

temporal” para descrever as alterações encontradas na macro e microscopia (Falconer et 

al., 1964). 

Em 1966, Margerison & Corsellis publicaram artigo com correlações clínicas, 

eletrencefalográficas e neuropatológicas de 55 pacientes epilépticos de três instituições 

mentais da Inglaterra. Neste trabalho são descritas as alterações características da EMT, 

além de definir diferentes padrões de envolvimentos neuropatológicos das estruturas 

mesiais temporais, incluindo o endofólio e o complexo subicular, além das alterações de 

CA1, classicamente descritos por Sommer (Margerison & Corsellis, 1966). 

A partir da década de 90, com o advento da imagem por ressonância magnética 

(IRM), as alterações neuropatológicas puderam ser correlacionadas a achados in vivo, e 

o diagnóstico e a intervenção puderam ser feitos de maneira mais eficaz. A partir deste 

período, vários trabalhos foram publicados correlacionando os achados neuropatológicos 

e de neuroimagem (Jackson et al., 1990; Berkovic et al., 1991; Bronen et al., 1991; 

Cascino et al., 1991; Lencz et al., 1992; Meiners et al., 1994; Bronen et al., 1995). 

A etiologia da EMT ainda é uma questão não resolvida, embora alguns fatores 

precipitantes estejam presentes na maioria dos casos como crise febril prolongada (em 

aproximadamente 60% dos casos), crises generalizadas não febris, infecções e traumas 
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(Cendes et al., 1993a; Cendes et al., 1993b; French et al., 1993; Salmenpera et al., 2000; 

Mathern et al., 2002).  

O mecanismo pelo qual estes insultos precipitantes levariam à esclerose mesial 

temporal ainda é indefinido, embora as hipóteses mais aceitas sejam as de dano 

excitotóxico em estruturas seletivamente vulneráveis do ponto de vista metabólico ou 

vascular. 

 

1.1.5.1.Neuropatologia da esclerose mesial temporal: 

 

Os achados neuropatológicos da esclerose mesial temporal são hoje bem 

conhecidos e suas correlações com a fisiopatologia da doença têm sido crescentemente 

investigadas. 

Além das alterações de CA1 descritas por Sommer em 1880, nota-se 

degeneração do endofólio (neurônios polimórficos do hilo do giro denteado e células 

piramidais de CA4). 

Notam-se alterações das células gliais, que aumentam em número e volume. 

Estudos de neurofisiologia sugerem que estas células gliais modificadas podem 

influenciar no padrão de propagação da atividade epileptogênica. 

A proliferação das fibras musgosas das células granulares excitatórias 

remanescentes pode ser visibilizada com a coloração de Timm ou por imunohistoquímica 

usando anticorpos para o neuropeptídeo dinorfina (Schwarcz et al., 2002). 

As fibras musgosas excitatórias proliferadas podem formar uma rede reverberante 

que aumentaria a hiperexcitabilidade da região. No entanto, neurônios inibitórios também 
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sofrem proliferação de seus prolongamentos, o que levaria a um equilíbrio relativo entre 

excitação e inibição (Ratzliff et al., 2002). 

 

Algumas dúvidas ainda persistem quanto à ELTM, sendo as principais delas:  

a) Os achados neuropatológicos são causa ou conseqüência de crises repetidas e 

recorrentes?  

b) Qual a participação das estruturas extrahipocampais na gênese das crises e das 

características sindrômicas da ELTM?  

c) Diferentes comprometimentos das estruturas mesiais temporais levariam a diferentes 

padrões clínicos, neurofisiológicos e de prognóstico pós-cirúrgico? 

d) Quais os principais fatores de bom prognóstico pós-cirúrgico ou controle clínico na 

ELTM? 

e) A lobectomia temporal anterior e mesial padrão é a melhor abordagem cirúrgica ou os 

limites da ressecção devem ser adaptados a cada caso, na dependência dos demais 

achados da avaliação pré-cirúrgica? 

 

Com relação às alterações neuropatológicas serem causa ou conseqüência de 

crises repetidas e recorrentes, o debate continua na literatura, havendo casos descritos 

de esclerose mesial temporal em progressão, principalmente em quadros inflamatórios 

(Salmenpera et al., 2000). No entanto, alguns estudos mostram não haver diferenças 

significativas entre a perda volumétrica em crianças e adultos ou em pacientes com 

durações diferentes de doença (Cendes et al., 1993a). Isto seria um argumento a favor de 

um dano único e isolado, sem progressão, levando às alterações neuropatológicas. Esta 
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questão permanece em aberto e é provável que as duas situações possam ocorrer, na 

dependência da natureza e intensidade do insulto inicial. 

As evidências que sugerem o envolvimento primário ou secundário de estruturas 

extrahipocampais vêm da utilização de diversas metodologias investigativas.  

A neuropatologia mostra envolvimento de áreas extrahipocampais nos espécimes 

de lobectomia temporal para epilepsia intratável (Bertram & Scott, 2000). No córtex 

entorrinal, as alterações neuropatológicas geralmente são observadas nas porções 

anteriores, principalmente nas camadas III (perda neuronal acentuada, desorganização e 

gliose) e II (acentuada desorganização com discreta perda neuronal). As células 

piramidais da camada III geralmente dão origem à via “temporoamônica”, direcionada à 

região de CA1. Sua deaferentação pode levar a alterações na excitabilidade hipocampal. 

Na camada II origina-se a via perfurante, com projeções às células granulares do giro 

denteado, e cuja deaferentação também deve contribuir para a hiperexcitabilidade do 

hipocampo (Jackson, 2002). 

O papel da amígdala ainda é controverso, com alguns estudos como os de 

Cendes e colaboradores mostrando reduções volumétricas à neuroimagem em casos de 

EMT (Cendes, 1993a, Cendes et al., 1993d). Estudos como os de Moran e colaboradores 

refutam estas alterações, porém com ressalvas metodológicas dos próprios autores 

(Moran et al., 2001). Margerison & Corsellis. (Margerison & Corsellis, 1966) observaram 

esclerose da amígdala em 15 dos seus 55 casos de autópsia, sendo que em 5 deles o 

achado era bilateral. Sano e colaboradores (Zentner et al., 1999). encontraram esclerose 

da amígdala em três casos de autópsia de 29 pacientes epilépticos Van Paesschen e 

colaboradores (Van Paesschen et al.,1996) utilizaram relaxometria T2 para detectar 
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alterações na amígdala em 82 pacientes. Cinqüenta e quatro por cento tiveram aumento 

do tempo de relaxação T2 na amígdala, sendo bilateral em 18 pacientes. O índice de EMT 

nesta série foi de 62%, sendo 8% bilaterais. As alterações neuropatológicas nestes casos 

foram microdisgenesia e gliose. Volumes menores da amígdala correlacionaram-se com 

epilepsia de início mais tardio e com ausência de crises febris na infância. Zentner e 

colaboradores (Zentner et al., 1999) encontraram 85% de comprometimento da amígdala 

em casos de espécimes pós-operatórios. Seus achados clínicos confirmaram os de Van 

Paesschen e colaboradores, com volumes menores correlacionando-se a epilepsias de 

início mais tardio e com maior duração de doença. 

Do ponto de vista neuropatológico, há relatos de degeneração da porção 

ventromedial dos núcleos amigdalóides laterais e da região parvicelular dos núcleos 

basais. Estes danos têm provavelmente uma influência importante na origem dos déficits 

de processamento mnéstico da síndrome da ELTM. O estudo neuropatológico da 

amígdala é de difícil realização e padronização, segundo a maioria dos autores, devido à 

complexa organização citoarquitetural desta estrutura e às alterações pós-cirúrgicas. 

Alterações do polo temporal também já foram relatadas, com perda volumétrica, 

alterações de sinal da substância branca e perda de distinção entre substância branca e 

cinzenta. Mitchell e colaboradores (Mitchell et al., 1999) analisaram os achados 

histopatológicos destas alterações de imagem e não encontraram evidências de 

displasias, alterações degenerativas ou inflamatórias. Não houve também aumento 

significativo de células gliais em relação ao grupo de pacientes sem alterações polares. 

Coste e colaboradores. (Coste et al., 2002) estudaram quantitativamente as alterações 

volumétricas do polo temporal e encontraram correlação significativa entre a perda 
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volumétrica e o lado da esclerose mesial. Do ponto de vista histopatológico, no entanto, 

estes achados de perda volumétrica e alteração de sinal ainda necessitam elucidação. 

Mamourian e colaboradores (Mamourian et al., 1995) estudaram a assimetria dos 

corpos mamilares em 36 pacientes portadores ou tratados cirurgicamente para ELTM. A 

redução volumétrica foi ipsilateral às alterações de imagem, tanto em pacientes operados 

como em pacientes não operados. A principal hipótese é que esta atrofia resulte de 

deaferentação do lobo temporal por doença mesial ou alteração pós-cirúrgica. 

Baldwin e colaboradores (Baldwin et al., 1994) descreveram alterações de volume 

do fórnix, ipsilaterais ao foco epileptogênico na ELTM. 

Sisodyia e colaboradores. (Sisodiya et al., 1997) estudaram a relação entre o 

volume de substância branca e cinzenta em pacientes operados por ELTM. Houve 

correlação entre pior prognóstico pós-cirúrgico e reduções discretas de volume, além de 

diferença estatística com o grupo controle. Estes dados reforçam a hipótese que as 

alterações nos casos de esclerose hipocampal são mais difusas que aqueles 

relacionados apenas à região mesial temporal. 

Bertram & Scott (Bertram & Scott, 2000) encontraram perda neuronal no tálamo 

de modelos animais de epilepsia límbica. Margerison & Corsellis já haviam citado a perda 

talâmica em seu trabalho de 1966. A natureza e a importância destas alterações ainda 

não foi estudada profundamente. 

Lee e colaboradores (Lee et al., 1998) examinaram a substância branca e 

cinzenta do lobo temporal em pacientes com epilepsia temporal unilateral, utilizando 

procedimentos automáticos de pós-processamento. Seus resultados mostraram 

significante redução de volume das substâncias branca e cinzenta, ipsilateral ao foco 
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epileptogênico, além de alterações dos picos dos histogramas das imagens. A redução 

de volume correlacionou-se com maior tempo de duração de epilepsia, sugerindo 

alterações neocorticais conseqüentes às crises. 

Após Margerison & Corsellis terem relatado os diferentes comprometimentos 

histopatológicos na esclerose mesial temporal, tentando agrupá-los em diferentes classes 

e intensidades, trabalhos posteriores e evidências empíricas de exames de imagem 

confirmaram a existência destes grupos. Alguns com comprometimento primário do 

corno de Ammon, com apenas discreto envolvimento do complexo subicular, endofólio e 

substância branca temporal e outros onde o comprometimento parece mais disseminado. 

Estes achados sugerem uma heterogeneidade do comprometimento da síndrome da 

ELTM. A questão que se origina destas evidências diz respeito ao comportamento 

semiológico, neurofisiológico e prognóstico das diversas “formas” da síndrome.  

A definição de diferentes grupos de envolvimento na EMT e na ELTM pode definir 

subclasses de pacientes com padrões semiológicos e de prognóstico distintos, 

melhorando o planejamento cirúrgico e de estratégias farmacológicas.  

No início do tratamento cirúrgico da ELT, as cirurgias eram realizadas de maneira 

individualizada, correlacionando-se os dados da investigação pré-cirúrgica aos de 

eletrocorticografia e estimulação intraoperatória. Estes procedimentos geralmente 

prolongavam o tempo cirúrgico e aumentavam a potencial morbidade da cirurgia, além de 

impedir a correlação entre casos de diferentes serviços ou até mesmo no mesmo serviço 

e com diferentes abordagens (Falconer, 1955).  

À medida que os dados foram se acumulando surgiram evidências na literatura 

confirmando não haver diferenças significativas de prognóstico cirúrgico com as 
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diferentes abordagens, desde que fossem retiradas algumas estruturas chave, como a 

maior porção possível da amígdala e do hipocampo(Falconer, 1974; Arruda et al., 1996).  

Isto originou abordagens cirúrgicas padronizadas como a 

córticoamigdalohipocampectomia anterior e a amigdalohipocampectomia seletiva. 

 

Os marcadores prognósticos pré-operatórios nos pacientes candidatos à cirurgia 

têm sido alvo de discussão desde o início da abordagem cirúrgica. Antes do advento da 

IRM, os principais marcadores de boa evolução eram alterações focais ao EEG, crises de 

padrão único, ausência de déficits neurológicos focais, raras crises com generalização e 

ausência de lesões extratemporais aos exames de neuroimagem disponíveis. O primeiro 

artigo que conhecemos a discutir os fatores prognósticos foi o de Bengzon (Bengzon et 

al., 1968). No entanto, as correlações prognósticas neste artigo ainda mostravam dados 

conflitantes e de pouco poder estatístico. 

A presença de alterações sugestivas de EMT detectadas “In vivo” mostrou-se um 

fator preditivo de bom prognóstico. Pacientes com acentuada atrofia de estruturas 

mesiais temporais ao exame pré-operatório apresentam prognóstico significativamente 

melhor que aqueles com exames de imagem normais (Berkovic et al., 1995; Arruda et al., 

1996; Hennessy et al., 2000). 

Um estudo com estatística multivariada de Radhakrishnam e colaboradores 

(Radhakrishnan et al., 1998) demonstrou ser a presença de achados sugestivos de EMT 

à IRM o melhor fator independente de bom prognóstico em um grupo de 175 pacientes 

com seguimento pós-cirúrgico de pelo menos 2 anos. 
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Berkovic e colaboradores (Berkovic et al., 1995) analisaram um grupo de 135 

pacientes submetidos a lobectomia temporal anterior, evidenciando que a IRM normal no 

pré-operatório foi o fator mais fortemente correlacionado à recorrência de crises. 

A tendência atual é buscar fatores prognósticos, de maneira a estabelecer novas 

estruturas chave para os diversos grupos de envolvimento das estruturas temporais, 

individualizando o tratamento cirúrgico. Esta nova abordagem também se firma em 

avanços no diagnóstico pré-cirúrgico de neurofisiologia, semiologia e neuroimagem.  

Entre os avanços da neuroimagem que certamente irão influenciar estas novas 

abordagens podemos citar medidas quantitativas como a volumetria por ressonância 

magnética (VIRM), a relaxometria T2 (RT2) e a espectroscopia por ressonância 

magnética (ERM) (Jack et al., 1992; Bronen et al., 1994; Jack et al., 1995; Engel, 1996; 

Cendes et al., 1997; Kuzniecky et al., 1997; Kuzniecky et al., 1998; Radhakrishnan et al., 

1998; Woermann et al., 1998; Salanova et al., 1999; Dupont et al., 2000; Rosenow & 

Lucers, 2001; Jackson, 2002).  

Medidas qualitativas que têm influenciado a avaliação pré-cirúrgica incluem os 

protocolos de segmentação e as técnicas que avaliam alterações sutis de conformação 

giral e displasias discretas das regiões neocorticais (Bastos et al., 1995; Sisodiya et al., 

1996; Bastos et al., 1999). 
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1.2.Neuroimagem e epilepsia: 

 

1.2.1.Imagem por ressonância nuclear magnética: 

 

O princípio fundamental da ressonância magnética (RM) é conhecido desde a 

década de 40 do século XX, tendo sido grandemente aplicado ao estudo de amostras 

químicas in vitro. O desenvolvimento da matemática e da informática permitiu o 

surgimento, no final da década de 80, da IRM (geração de imagens com aplicações 

clínicas in vivo utilizando o princípio da RM). 

O fator de geração de contraste e formação de imagens da IRM baseia-se no 

comportamento magnético dos prótons, quando submetidos a um campo magnético 

estático e pulsos de campo magnético na freqüência de ressonância dos prótons a serem 

examinados. Isto permite a manipulação de seqüências de pulso e diferentes 

ponderações da imagem. Além disto, possui as vantagens de não expor o paciente a 

radiações ionizantes como os raios X ou a tomografia computadorizada, possuir melhor 

definição espacial e de contraste que os métodos anteriores, principalmente em tecidos 

moles, e gerar imagens em planos ortogonais. 

Estas vantagens tornaram a IRM o método de escolha para o estudo do sistema 

nervoso central. 

Os primeiros trabalhos que conhecemos descrevendo o método da IRM e sua 

aplicação em epilepsia datam de 1984 (Oldendorf, 1984; Sostman et al., 1984). A 

introdução da IRM no estudo das epilepsias revolucionou todo o campo de estudo, desde 
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a elaboração de novas classificações ao desenvolvimento de novas abordagens 

diagnósticas e terapêuticas. 

O grupo das epilepsias chamadas anteriormente criptogênicas tornou-se mais 

restrito. Patologias antes diagnosticadas apenas pós-operatoriamente ou por estudos de 

necrópsia puderam ser observadas in vivo, além de surgir a possibilidade do estudo 

longitudinal de patologias de caráter progressivo, cujos correlatos de imagem só eram 

evidentes nos extremos da evolução. 

No grupo das epilepsias outrora chamadas criptogênicas, podemos citar a 

epilepsia do lobo temporal por esclerose mesial temporal e as anormalidades do 

desenvolvimento cerebral. 

Além disto, a sensibilidade da IRM na detecção de lesões estruturais em epilepsia 

reduziu significativamente a utilização de procedimentos diagnósticos invasivos, como a 

implantação de eletrodos semi-invasivos, subdurais e intracerebrais (Watson et al., 

1997). 

 

1.2.2.IRM e EMT: 

 

Até o início da década de 90, a opinião corrente era que a EMT não poderia ser 

detectada em condições clínicas pelos métodos de imagem disponíveis, incluindo-se a 

IRM. Os primeiros trabalhos a refutar esta hipótese e demonstrar o potencial diagnóstico 

desta metodologia foram os de Jackson e colaboradores (Jackson et al., 1990) que 

mostrou sensibilidade de 93% e especificidade de 96% em 81 pacientes, (Heinz et al., 
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1990), e Berkovic e colaboradores (Berkovic et al., 1991) com 100% de lateralização 

correta em um grupo de 10 pacientes.  

Alguns fatores foram fundamentais no estabelecimento deste método como 

adequado ao diagnóstico da EMT: a) excelente visibilização do hipocampo e demais 

estruturas mesiais temporais com a aquisição de seqüências e planos adequados; b) a 

descrição e o conhecimento das lesões comumente encontradas; c) avanços nos 

equipamentos, nas seqüências e nos protocolos de pós-processamento dos dados. 

Os achados de neuroimagem na EMT foram descritos e correlacionados aos achados 

neuropatológicos em vários trabalhos da década de 90. Classicamente se descrevem a 

redução volumétrica nas seqüências ponderadas em T1 e o aumento de sinal nas 

seqüências ponderadas em T2, inclusive o FLAIR (“Fluid Attenuated Inversion Recovery”). 

Os achados de IRM na EMT são geralmente categorizados como se segue:  

1) Aumento de sinal do hipocampo nas seqüências ponderadas em T2. O aumento de 

sinal do hipocampo se correlacionou com maior grau de comprometimento da EMT 

em vários trabalhos. Em alguns casos, no entanto, esta correlação não ocorreu ou a 

distribuição histológica das alterações não seguiu o padrão evidenciado na imagem. 

O aumento de sinal se deve provavelmente a um aumento da água livre nos tecidos, 

com encurtamento do tempo T2, em conseqüência da gliose (Jackson, 2002). Na 

figura 1 vemos um corte coronal de IRM, utilizando a seqüência FLAIR, sobre o 

hipocampo, mostrando o aumento típico de sinal da EMT. 
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Figura 1: corte coronal de ressonância nuclear magnética na sequência FLAIR (Fluid Attenuated Inversion 
Recovery) mostrando aumento de sinal do hipocampo direito. 

 

2) Redução de volume do hipocampo, com perda da estrutura interna. Segundo 

Meiners, este achado foi o segundo mais freqüente, em 12 de 14 pacientes da série. 

Jack e colaboradores (Jack et al., 1992) encontraram esta característica em 85% de 

seus pacientes e Bronen e colaboradores (Bronen et al., 1999) em 52 de 57 

pacientes (91,2%). Em virtualmente 100% dos casos nota-se desorganização da 

estrutura lamelar interna do hipocampo. O correlato anatomopatológico é o de perda 

neuronal , mais acentuada nos setores CA1, CA3 e CA4. Nota-se correlação entre a 

redução volumétrica e desorganização interna à IRM e a intensidade da perda 

neuronal. A figura 2 mostra um corte coronal de IRM, ponderado em T1, com redução 

volumétrica e desorganização da estrutura interna do hipocampo direito. 
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Em relação à distribuição da redução do volume hipocampal, alguns artigos relatam 

padrões distintos de atrofia. Os principais grupos seriam: a) comprometimento 

anterior do hipocampo, com relativa preservação das porções do corpo e da cauda; 

b) comprometimento difuso; c) comprometimento preferencial do corpo do 

hipocampo. A freqüência destas alterações ainda não é completamente definida com 

alguns artigos referindo maior incidência de comprometimento do corpo (Bronen et 

al., 1995; Kuzniecky et al., 1996), com a cauda sendo a porção menos afetada em 

todos os estudos. 

A maioria dos autores concorda quanto à nomenclatura, chamando de cabeça à 

porção anterior ao tronco cerebral e cauda à porção posterior ao fórnix e à cisterna 

quadrigêmea. 

A figura 2 mostra um corte coronal de IRM, ponderado em T1, com perda 

volumétrica e desorganização interna do hipocampo direito. 
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Figura 2: corte coronal de ressonância nuclear magnética ponderado em T1 mostrando redução de volume 
do hipocampo direito. 

 

3) Atrofia da substância branca parahipocampal. Este achado foi primeiramente descrito 

por Bronen (Bronen et al., 1991) que o considerou uma extensão extrahipocampal da 

esclerose. Há controvérsias quanto ao significado deste achado, sendo considerado 

positivo na maioria dos centros apenas na presença de redução volumétrica e 

aumento de sinal do hipocampo ipsilateral,. 

4) Aumento de volume do corno temporal, ipsilateral ao comprometimento hipocampal. 

Este achado é considerado inespecífico, não sendo considerado um marcador de 

EMT. Controles normais podem apresentar aumento do corno temporal, 
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eventualmente assimétrico, como variação da normalidade. Alguns autores postulam 

que poderia ser o resultado de um processo concomitante, e não ligado 

fisiopatologicamente, aos casos de EMT. 

5) Alteração da diferenciação entre substância branca e cinzenta no lobo temporal, 

ipsilateral ao comprometimento hipocampal. Na série de Meiners e colaboradores, 

este achado esteve presente em 10 de 14 casos. As alterações histológicas 

presentes foram de caráter inespecífico, além de agrupamentos esparsos de 

oligodendrócitos. Os autores argumentam que este achado é freqüente em lobos 

temporais normais à necrópsia, não havendo clara correlação fisiopatológica Em 

estudos mais recentes, como o de Mitchell e colaboradores (Mitchell et al., 1999), 

64% dos pacientes com EMT à IRM apresentavam esta alteração. Neste trabalho, os 

dados histopatológicos evidenciaram apenas discreto aumento no número de núcleos 

de células da glia no polo temporal, sem evidências de displasia, degeneração ou 

alterações inflamatórias. Jackson e colaboradores (Jackson et al., 1990) 

demonstraram a presença de corpora amilacea no lobo temporal de pacientes 

epilépticos, porém esta alteração foi interpretada como de caráter inespecífico. 

Kuzniecky  e colaboradores (Kuzniecky et al., 1991) descreveram um caso de EMT à 

IRM com displasia do polo temporal apresentando-se como borramento da transição 

entre substância branca e cinzenta. Anteriormente Falconer & Corsellis (Falconer, 

1964) postularam que o processo esclerótico não se restringia apenas à porção 

mesial dos lobos temporais, levando a atrofia generalizada e gliose do córtex e da 

substância branca. Até o momento o mecanismo fisiopatológico desta alteração 
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permanece desconhecido. A figura 3 mostra estas alterações em uma imagem de 

IRM. 

6) Redução volumétrica do lobo ou do pólo temporal, ipsilateral ao comprometimento 

hipocampal. A redução volumétrica do polo temporal isoladamente é bastante 

freqüente na EMT, seguindo o padrão das alterações da transição entre substância 

branca e cinzenta. Coste e colaboradores (Coste et al., 2002) relataram a presença 

desta redução volumétrica em medidas quantitativas em 72% de seus pacientes. Em 

outros estudos notou-se assimetria das porções posteriores do lobo temporal em 

pacientes com EMT, ipsilaterais à região epileptogênica. Cook (Cook et al., 1994) 

observou assimetria dos lobos temporais em controles normais e em pacientes não 

epilépticos. Lee e colaboradores (Lee et al., 1998) fizeram a análise morfométrica 

automatizada do lobo temporal em pacientes epilépticos e controles normais, 

encontrando redução do volume da substância branca e cinzenta dos lobos temporais 

ipsilateralmente ao foco epiléptico. Estes achados sugerem que a redução 

volumétrica do lobo temporal deve ser sempre analisada junto com outras alterações 

de EMT. Seu valor independente como fator preditivo de doença do lobo temporal não 

é estabelecido. A figura 3 mostra um corte coronal de IRM, na seqüência FLAIR, com 

a alteração do sinal e da diferenciação entre substância branca e cinzenta no pólo 

temporal direito. 
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Figura 3: corte coronal de ressonância nuclear magnética em seqüência FLAIR (Fluid Attenuated Inversion 
Recovery), mostrando aumento do sinal e perda volumétrica do polo temporal direito, com borramento da 

transição entre substância branca e cinzenta. 
 

1.2.3.Medidas quantitativas das alterações de IRM na EMT: 

 

A EMT é detectável à inspeção visual na IRM geralmente quando os índices de 

assimetria de volume entre os hipocampos são iguais ou maiores que 20% (Duncan, 

1997). Este dado é confirmado por Berkovic e colaboradores (Berkovic et al., 1991), 

Bronen e colaboradores (Bronen et al., 1991) e Jackson e colaboradores (Jackson et al., 

1990).  

No entanto em alguns casos os hipocampos são igualmente atróficos (EMT 

bilateral), com índices de assimetria baixos, ou apresentam atrofias discretas, não 
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detectáveis à inspeção visual. Os índices de bilateralidade variam na literatura de 9 a 40% 

dos casos (Margerison & Corsellis, 1966; Jackson et al., 1990; Berkovic et al., 1991; 

Jack, 1996), dependendo da série publicada e da metodologia empregada (estudos de 

imagem, estudos anatomopatológicos de necrópsia, etc).  

Arruda e colaboradores (Arruda et al., 1996) encontraram 23% de bilateralidade 

em um grupo de 74 pacientes. Cendes e colaboradores (Cendes et al., 1997), utilizando 

o mesmo protocolo, encontraram 28% de bilateralidade em um grupo de cem pacientes 

consecutivos. 

A incidência de RM normal nas epilepsias do lobo temporal é em torno de 10% a 

15%, na maioria dos centros (Jack et al., 1990; Berkovic et al., 1991; Arruda et al., 1996; 

Cendes et al., 1997). 

Como ressaltamos anteriormente, a distinção entre IRM normal e perda 

hipocampal bilateral é importante também do ponto de vista prognóstico (Arruda et al, 

1996). Jack e colaboradores (Jack et al., 1995) definiram quatro possíveis grupos de 

EMT, baseado na VIRM: a) atrofia hipocampal unilateral (o hipocampo contralateral é 

normal); b) atrofia bilateral assimétrica (os dois hipocampos são atróficos, porém o 

comprometimento de volume é maior em um lado); c) atrofia bilateral simétrica; d) 

hipocampos simétricos e não atróficos.  

Analisando a evolução pós-cirúrgica destes quatro grupos, o autor concluiu que o 

prognóstico pós-cirúrgico pode ser favorável mesmo nos casos de bilateralidade. 

Quando a atrofia é bilateral, os achados de neurofisiologia são os melhores preditores de 

bom prognóstico. O grupo bilateral apresenta melhor evolução pós-cirúrgica que os 

casos com hipocampos simétricos e normais. Nos casos de EMT bilateral, a 
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porcentagem de pacientes livres de crises pode equiparar-se aos casos unilaterais, em 

torno de 95%. Nos casos de VIRM normal, nesta mesma série, a porcentagem de bom 

controle pós-cirúrgico foi de 50%. Os dados de Arruda e colaboradores confirmaram 

estes achados. 

Há casos em que a perda parenquimatosa não se acompanha de alteração de 

sinal nas seqüências ponderadas em T2, sendo difícil o estabelecimento do diagnóstico 

de EMT. 

Eventualmente pode ainda haver perda parenquimatosa cerebral difusa e os 

hipocampos perderem volume concomitantemente. Nestes casos há necessidade de 

diferenciar perdas hipocampais proporcionais à perda parenquimatosa ou 

predominantemente na região temporal mesial. O achado de inspeção qualitativa pode 

ser falsamente positivo ou negativo, já que toma em conta o parênquima cerebral para 

comparação com as estruturas mesiais. 

Além da epilepsia, esta questão é importante em outras doenças neurológicas, 

como na investigação dos quadros demenciais associados ao alcoolismo, demências 

vasculares e doenças degenerativas (Mizuno et al., 2000). Na doença de Alzheimer é 

conhecida a perda seletiva dos hipocampos, sem alteração de sinal (Killiany et al., 2002). 

A partir destes problemas diagnósticos ligados à epilepsia do lobo temporal os 

pesquisadores voltaram-se para a busca de um método quantitativo de avaliação de 

atrofia das estruturas mesiais temporais. 

Dentre os métodos quantitativos disponíveis devemos citar a relaxometria T2 

(RT2), a espectroscopia (ERM), a razão de transferência de magnetização (RTM) e a 

volumetria (VIRM). 
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1.2.3.1.Espectroscopia: 

 

Com a aplicação dos princípios da RM à formação de imagens “in vivo”, surgiu a 

possibilidade de utilizar a mesma técnica para a análise bioquímica dos componentes do 

sistema nervoso central. Os primeiros estudos em animais são de 1980 e no início da 

década de 90 começaram os estudos em humanos, para diversas doenças neurológicas 

(Gadian et al., 1994).  

Enquanto na imagem por RM adquirimos imagens com alta definição anatômica 

e de contraste, na espectroscopia adquirimos gráficos de distribuição dos componentes 

bioquímicos na amostra representada pelo voxel estudado. 

Vários trabalhos de espectroscopia em epilepsia utilizam a técnica na 

investigação das epilepsias focais, mais especificamente a epilepsia do lobo temporal. A 

maioria dos estudos demonstra a redução da relação entre N-Acetilaspartato e Creatina 

(NAA/Cr), correlacionando este dado à lateralização e localização do foco epileptogênico. 

A figura 4 mostra um exemplo destas alterações em dois gráficos 

espectroscópicos em um paciente com epilepsia do lobo temporal, com assimetria e 

redução do pico do NAA à esquerda, ipsilateral às alterações clínicas e eletrográficas. 
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Figura 4: espectroscopia por ressonânia nuclear magnética de prótons em um paciente com epilepsia do 
lobo temporal mesial mostrando redução relativa do pico do N-Acetilaspartato à esquerda. 
 

Cendes e colaboradores (Cendes et al., 1997) relataram 100 casos consecutivos 

de pacientes com epilepsias do lobo temporal investigados por ERM e volumetria. 

Noventa e nove tinham redução da relação NAA/Cr em pelo menos um dos lobos 

temporais e 54% apresentavam alterações bilaterais à ERM. Os índices de assimetria das 

relações entre os metabólitos lateralizaram corretamente 92,5% dos pacientes, em 

relação à neurofisiologia. Doze de treze pacientes com volumes hipocampais normais 

mostraram significativa redução da relação NAA/Cr ipsilateral ao início ictal, claramente 

apontando uma discrepância entre dano estrutural (perda celular) e alteração metabólica. 

Também já foi estudado o seu potencial preditivo do prognóstico das 

lobectomias temporais para epilepsia intratável (Li et al., 2000). 

A possibilidade de medidas metabólicas quantitativas e dinâmicas, com a 

possibilidade de acompanhamento longitudinal dos pacientes é uma das grandes 

perspectivas da espectroscopia. À medida que a técnica se desenvolve novas 
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possibilidades e correlações com a histopatologia e estudos funcionais podem ajudar a 

elucidar os eventos neurofisiológicos responsáveis pelas epilepsias e crises epilépticas.  

 

1.2.3.2.Relaxometria (RT2): 

 

Uma das características dos tecidos patológicos, tanto do hipocampo como de 

outras estruturas cerebrais, é o aumento da intensidade do sinal nas sequencias 

ponderadas em T2. A relaxometria é uma técnica de quantificação destas alterações 

através de várias medidas consecutivas do sinal e da obtenção de uma curva de 

decremento, através de um gráfico exponencial.  

Os tecidos com gliose e outras alterações patológicas são mais hidratados que 

os tecidos normais, gerando curvas de decremento T2 mais prolongadas. Estas 

alterações independem do brilho, do contraste ou de outras variáveis que poderiam 

eventualmente comprometer a inspeção visual, tornando o método uma medida mais 

objetiva (Jack et al., 1996). 

Os estudos com relaxometria são experimentais, não havendo ainda protocolos 

clínicos de uso rotineiro (Duncan, 1996). 

A partir de trabalhos recentes, alguns pesquisadores têm comprovado a 

possibilidade de realizar medidas relaxométricas com seqüências de uso clínico como a 

seqüência PD/T2 (duplo eco). Estes estudos são preliminares porém promissores, na 

medida em que utilizam seqüências rotineiras, sem acrescentar tempo considerável ao 

exame de rotina (Okujava et al., 2002; von Oertzen et al., 2002) 
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O valor da relaxometria na investigação das epilepsias ainda é controverso, 

principalmente devido a dificuldades técnicas em sua execução. No entanto, alguns 

trabalhos foram publicados relatando boa correlação com dados neurofisiológicos, de 

volumetria hipocampal e de neuroimagem estrutural (Jack, 1996; Kalviainen et al., 1997; 

Namer et al., 1998). 

 

1.2.3.3.Transferência de Magnetização (TM): 

 

A RM convencional tem como principal fonte de contraste o comportamento 

magnético dos prótons de água livres nos tecidos (“contingente livre”). No entanto, há 

um contingente de prótons que se encontra ligado a macromoléculas e que apresenta 

mobilidade reduzida, com tempos de relaxação extremamente curtos, não visíveis à RM 

convencional (“contingente ligado”). 

Apesar de invisíveis à imagem por RM, estes prótons exercem influência sobre o 

contingente livre, modificando suas características magnéticas. Se aplicarmos um pulso 

de saturação precoce o suficiente para anular os efeitos do contingente ligado, sua 

magnetização não exercerá efeito sobre o contingente livre. A este fenômeno chamamos 

“transferência de magnetização” (TM). 

Se fizermos duas seqüências sobre as mesmas estruturas com e sem os pulsos 

de TM, a subtração das duas imagens poderá nos dar uma estimativa da composição e 

da quantidade do contingente ligado em uma determinada amostra. A este procedimento 

chamamos de razão de transferência de magnetização (RTM). 
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Este método tem sido bastante estudado em relação a doenças da substância 

branca como a esclerose múltipla, mas seu uso em epilepsia é bastante recente e 

controverso. Dois trabalhos principais com pequeno número de pacientes mostraram 

dados conflitantes em relação à epilepsia do lobo temporal. Tofts e colaboradores (Tofts 

et al., 1995) analisaram três pacientes com epilepsia do lobo temporal e dois controles e 

encontraram níveis baixos de MTR em todos os pacientes, quando comparados aos 

controles. Li e colaboradores (Li et al., 2000) compararam dez pacientes com epilepsia 

do lobo temporal unilateral e dez controles e encontraram alterações significativas em 

apenas três pacientes, sendo estas alterações concordantes com a neurofisiologia em 

apenas um caso. 

Estudos com casuísticas maiores poderão ajudar a elucidar a utilidade do método 

na investigação das epilepsias. 

 

1.2.3.4.Volumetria: 

 

A RM apresenta características que a tornam adequada à medida quantitativa dos 

volumes das estruturas cerebrais. Entre elas citamos a alta definição espacial e de 

contraste, gerando imagens anatômicas de alto detalhamento e adquiridas em planos 

ortogonais, permitindo o estudo das estruturas tridimensionalmente. 

O desenvolvimento da RM associado ao da informática permitiu o surgimento da 

VIRM cujos primeiros trabalhos surgiram no início da década de 90 (Jack et al., 1990; 

Cascino et al., 1991; Cook, 1992). Vários trabalhos surgiram a partir deste período, 

correlacionando dados de VRM com achados neurofisiológicos, neuropatológicos, 
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neuropsicológicos e de outras medidas quantitativas como ERM e RT2 (Cendes et al., 

1997; Kuzniecky et al., 1997; Kuzniecky et al., 1998).  

Outros trabalhos surgiram correlacionando a perda volumétrica de outras 

estruturas temporais à epilepsia do lobo temporal (Jack, 1989; Cascino et al., 1991; 

Bronen et al., 1994; Cook, 1994; Van Paesschen et al., 1996; Kalviainen et al., 1997; 

Sisodiya et al., 1997; Insausti et al., 1998; Lee et al., 1998; Bernasconi et al., 1999; 

Mitchell et al., 1999; Mu et al., 1999; Salmenpera et al., 2000; Vythilingam, 2000; 

Bernasconi et al., 2001; Moran et al., 2001; Jackson, 2002).  

 

1.2.3.4.1.Considerações metodológicas gerais sobre volumetria: 

 

Os métodos para a realização da VIRM variam conforme os recursos disponíveis 

nas instituições e a experiência dos examinadores. No entanto, algumas diretrizes devem 

ser observadas, tendo em vista a consistência e a confiabilidade do protocolo. O uso de 

computadores pessoais é possível, desde que mantidos estes cuidados (Chee et al., 

1997) 

A segmentação (separação e individualização) das estruturas é o primeiro passo 

e pode ser realizada de maneira automática, semi-automatizada ou manual. 

Na segmentação automática o aplicativo segmenta as estruturas e calcula 

automaticamente o seu volume, a partir de informações fornecidas previamente pelo 

examinador, como intensidade de sinal e conformação tridimensional da estrutura. Há 

vários modelos de segmentação automática na literatura e nenhum deles até o momento 

mostrou-se completamente eficaz.  
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Na segmentação manual o examinador seleciona e separa as estruturas através 

de uma interface controlada pelo usuário, como o “mouse” ou “trackball”. A 

segmentação neste caso é anatômica, dependente do conhecimento e da experiência do 

examinador.  

A segmentação semi-automatizada toma em consideração características 

matemáticas e anatômicas das estruturas. O programa define as estruturas a partir de 

pontos anatômicos selecionados pelo examinador. 

Um dos fatores de confiabilidade do protocolo de VIRM é a consistência das 

referências anatômicas para delimitação das estruturas. Como a maioria dos serviços, 

empregamos o protocolo proposto por Watson e colaboradores (Watson et al., 1992). A 

amígdala e o hipocampo são consistentemente segmentados, utilizando-se convenções 

descritas na literatura nos casos em que a separação anatômica é difícil. O hipocampo é 

medido desde sua cabeça até a porção inicial da cauda, delimitada pela placa 

quadrigêmea ou os pilares do fórnix, totalizando aproximadamente 95% de seu volume.  

Os volumes podem ser analisados como volumes absolutos, normalizados, 

índices de assimetria, diferenças ou razões direita/esquerda. 

Os volumes absolutos são fidedignos e na maioria dos casos oferecem uma boa 

estimativa do grau de atrofia, quando a diferença com o grupo controle é acentuada. No 

entanto, há diferenças individuais de biótipo, volume craniano e volume encefálico que 

não são tomados em conta na análise dos valores absolutos. Estes fatores podem 

adicionar uma grande variabilidade aos dados. Indivíduos de maior compleição 

geralmente têm hipocampos maiores, devendo ser maior a perda para que se detecte 
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atrofia nos valores absolutos. Indivíduos de compleição menor, por outro lado, podem 

apresentar volumes pequenos sem que necessariamente isto indique atrofia. 

Além disto, a normalização dos valores reduz a variabilidade dos dados (Free et 

al., 1995). 

As razões e as diferenças direita/esquerda são também bastante empregadas e 

há autores que relataram maior sensibilidade desta medida em relação aos valores 

absolutos e normalizados (Free et al., 1995). Entretanto, nos casos em que a perda é 

bilateral e simétrica, as alterações não são detectadas, assim como nos casos em que 

há perda bilateral com altos índices de assimetria. A atrofia do hipocampo mais próximo 

do normal não será percebida. 

 

1.2.3.4.2.Indicações de VIRM: 

 

As principais indicações de análise quantitativa dos volumes mesiais temporais 

podem ser resumidas nas seguintes situações: 

• Suspeitas clínica e neurofisiológica de epilepsia mesial temporal, sem correlatos 

de imagem à inspeção visual. Neste grupo concentra-se a maior indicação da 

VIRM. Aproximadamente dez por cento dos casos situam-se neste grupo e são 

um desafio diagnóstico no qual o objetivo é a somatória do maior número 

possível de fatores prognósticos favoráveis. 

• Suspeitas clínica e neurofisiológica de bilateralidade na epilepsia mesial temporal, 

com achados de inspeção visual assimétricos e/ou incongruentes (i.e.: os 
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achados de EEG ictal e interictal apontam o hipocampo menos atrófico como 

mais epileptogênico).  

• Suspeitas clínica e neurofisiológica de epilepsia mesial temporal unilateral, com 

achados de inspeção visual contralaterais; 

• Evidências de perda volumétrica progressiva. Exames seriados muitas vezes 

detectam a presença de processo atrófico progressivo. A volumetria quantifica e 

permite a avaliação longitudinal destes casos. Esta indicação também é 

importante nos casos de doenças neurodegenerativas. 

• Outros casos em que haja discrepâncias entre a suspeita clínica e 

neurofisiológica na epilepsia do lobo temporal e a inspeção visual das imagens. 

 

1.2.3.4.3.Limitações: 

 

A principal limitação da VIRM e um dos principais obstáculos ao seu uso na 

rotina clínica é o tempo gasto em sua execução. Um examinador experiente, utilizando 

segmentação manual, gasta em média 40 minutos em cada exame. 

Também a necessidade de treinamento específico e o estabelecimento de grupos 

controle limitam seu uso em boa parte das instituições, principalmente em clínicas 

privadas. 

Apesar destas limitações a VIRM tornou-se uma ferramenta importante tanto para 

a clínica quanto para a pesquisa (Bronen et al., 1994). Suas características quantitativas 

permitem estabelecer correlações entre alterações estruturais (atrofia) e funcionais 

(epileptogênese) de maneira mais confiável que a análise qualitativa da RM. 
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Os trabalhos utilizando correlações clínicas e de imagem quantitativa como a 

VIRM poderão trazer dados que permitam estudar a relação entre as perdas de volume 

com as alterações de função das estruturas cerebrais. 

As teorias atuais de epileptogênese, que utilizam os modelos de redes e matrizes, 

com estruturas interligadas em um circuito epileptogênico, poderão ser testadas 

indiretamente através do estudo destas correlações. 

 

Há poucos trabalhos na literatura que estudaram grupos homogêneos de 

pacientes e suas variáveis clínicas em relação ao volume das estruturas temporais 

segmentadas. A maioria das séries concentra-se no hipocampo e na amígdala. Tratando-

se de uma série cirúrgica com seguimento pós-operatório adequado, o número de 

trabalhos publicados é ainda menor. Neste contexto acreditamos que nosso trabalho 

acrescente dados importantes à investigação clínica e da epileptogênese das estruturas 

do lobo temporal. 
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2.Objetivos: 

 

Os objetivos de nosso trabalho foram: 

• Analisar uma amostra homogênea de pessoas com epilepsia por esclerose mesial 

temporal (EMT) diagnosticada histopatologicamente, consecutivamente avaliados 

e submetidos a córticoamigdalohipocampectomia anterior, quanto aos volumes 

de estruturas temporais, correlacionando os dados quantitativos a variáveis 

clínicas. 

• Definir as estruturas cuja perda volumétrica e conseqüente comprometimento à 

neuroimagem se correlacione com os vários aspectos clínicos da síndrome da 

ELTM. 

• Identificar grupos de prognóstico pós-cirúrgico tendo por base dados pré-

operatórios quantitativos de imagem.  Isto poderá fornecer dados para uma 

ressecção cirúrgica mais personalizada objetivando o melhor controle de crises 

no pós-operatório. 

• Discutir aspectos da epileptogênese na ELT, tendo como base as alterações 

volumétricas das estruturas do lobo temporal. 

• Definir e discutir aspectos da utilização clínica da volumetria por ressonância 

nuclear magnética (VIRM) da amígdala, hipocampo, pólo temporal, lobo temporal 

e giro parahipocampal na ELT por EMT. 
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3.Metodologia: 

 

3.1.Grupos do estudo: 

 

3.1.1.Pacientes: 

 

Cento e vinte pacientes, avaliados no Centro de Cirurgia de Epilepsia do Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e estudados conforme o 

protocolo pré-cirúrgico padrão da instituição (ver abaixo) foram avaliados com a 

volumetria das estruturas do lobo temporal, de 1999 a 2001.Todos os pacientes eram 

adultos, acima de 18 anos de idade, sendo este um dos critérios de inclusão. Destes, 70 

pacientes foram operados e 69 apresentavam seguimento pós-operatório superior a seis 

meses e disponibilidade dos dados clínicos e de imagem para análise, sendo incluídos 

neste estudo. Todos apresentavam suspeita clínica e neurofisiológica de epilepsia do lobo 

temporal mesial, uni ou bilateral, intratável farmacologicamente e a volumetria foi 

realizada sem conhecimento prévio da lateralização ou localização dos achados 

neurofisiológicos, clínicos ou de imagem. 

O grupo de pacientes foi constituído por 34 mulheres e 35 homens, com idades variando 

entre 18 e 69 anos (média: 37,6; desvio padrão: 8,96).  

 

Protocolo de avaliação pré-cirúrgica: Todos os pacientes foram avaliados com exame 

neurológico completo (história e exame físico), eletroencefalograma de rotina (EEG), 
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monitorização com video-eletroencefalografia (Vídeo-EEG), ressonância nuclear 

magnética de alta resolução, exame neuropsicológico, avaliação social e avaliação 

psiquiátrica. Os pacientes realizaram tomografia por emissão de fóton único (SPECT) 

durante as crises habituais (ictal). Três pacientes fizeram monitorização invasiva ou semi-

invasiva, sendo dois com eletrodos de forame oval e um com eletrodos profundos. As 

indicações para avaliação neurofisiológica invasiva ou semi-invasiva foram suspeita de 

bilateralidade pela neurofisiologia de superfície em dois casos e suspeita de bilateralidade 

à imagem em um paciente. 

Em todos os pacientes o Vídeo-EEG foi realizado com colocação de eletrodos 

esfenoidais. 

O lado da cirurgia foi definido pela conjunção dos dados, discutidos em reunião 

clínica multidisciplinar.  

 

Procedimento cirúrgico: Todos os pacientes foram submetidos a 

córticoamigdalohipocampectomia anterior e mesial pela equipe de neurocirurgia do CIREP 

e a análise das ressecções mostrou retirada adequada estruturas mesiais e neocorticais, 

definida pelos seguintes critérios: 

• remoção do pes e pelo menos metade do corpo do hipocampo. 

• remoção de mais de metade da amígdala. 

• ressecção neocortical a pelo menos 3 cm do pólo temporal, medidos em 

um corte sagital, com preservação do giro temporal superior. 
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3.1.2.Controles normais: 

 

Vinte e três voluntários foram avaliados para estabelecer o grupo controle dos 

volumes. Nenhum deles apresentava história pregressa ou familiar de epilepsia, doenças 

neurológicas ou psiquiátricas e outras doenças clínicas que pudessem interferir na 

avaliação. O termo de consentimento informado foi apresentado e assinado por todos os 

controles. 

O grupo de controles foi constituído por nove mulheres e 14 homens, com idades 

variando entre 17 e 58 (média: 33,174; desvio padrão: 10,572). 

 

3.2.Ressonância Nuclear Magnética: 

 

3.2.1.Aquisição: 

 

Todos os exames foram adquiridos em um aparelho de 1.5 T (Magneton Vision, 

Siemens AG, Erhlängen, Alemanha), com bobinas de gradiente de 25 mT, de polarização 

circular, comercialmente disponíveis, como parte do protocolo de rotina para avaliação de 

epilepsia de difícil controle. 

Para a volumetria foi utilizada uma seqüência padrão gradiente echo 3D (GE3D), 

ponderada em T1 no plano sagital, com 160 partições e espessura efetiva de cortes de 

aproximadamente 0,9 mm (TR: 9,7 ms; TE: 4,0 ms; flip angle: 12 graus; matriz: 256 X 

256; FOV: 256 mm). Estes parâmetros proporcionaram imagens com matriz quadrada e 
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voxeis isotrópicos. A aquisição foi realizada no plano sagital por ser este o menor 

diâmetro craniano, reduzindo assim o tempo de aquisição. 

 

3.2.2.Reformatação das imagens: 

 

As imagens foram reformatadas no plano coronal, através do protocolo 

Multiplanar Reformatting (MPR), em console auxiliar, em cortes de 2mm de espessura, 

sem intervalo, perpendiculares ao eixo maior do lobo temporal, através de aplicativo 

fornecido pelo fabricante do equipamento. Os cortes reformatados estenderam-se desde 

a ponta do lobo temporal até a borda posterior do esplênio do corpo caloso, perfazendo 

um total de 35 a 42 cortes. Fizemos correção de assimetrias de posicionamento e 

rotação utilizando os globos oculares, os meatos acústicos internos, a linha 

intercomissural (comissura anterior/comissura posterior - CA/CP) e a fissura silviana. 

Utilizamos cortes de 2mm por ser esta a espessura média na qual conseguimos 

boa definição anatômica, sem considerável efeito de volume parcial. Esta metodologia 

encontra-se embasada em trabalhos na literatura que compararam a confiabilidade de 

medidas realizadas com diferentes espessuras de corte, variando entre 1 e 5 mm (Laakso 

et al., 1997). 

 

3.2.3.Pós-processamento e medida dos volumes: 

 

Os cortes reformatados foram transferidos para um computador pessoal, 

plataforma MacIntosh, em formato DICOM. O aplicativo utilizado para as medidas de 
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volume foi o Scion Image versão 1.62β, disponível gratuitamente para “download” pela 

Internet (Scion Corporation, Frederick, MD, USA). 

Os volumes foram calculados de acordo com o princípio de Cavalieri, que estipula 

que o volume total de uma estrutura corresponde à somatória das áreas de secção 

transversal multiplicadas pela espessura dos cortes.  

A segmentação foi realizada manualmente com interface do tipo “mouse” e 

delineação anatômica de regiões de interesse (RI) irregulares, acompanhando os limites 

das estruturas. 

Foram calculados os volumes absolutos (em centímetros cúbicos), normalizados 

(em porcentagem do volume supratentorial) e os índices de assimetria direita/esquerda 

(em porcentagem de assimetria). 

Para reduzir a variabilidade dos dados nas populações estudadas e corrigir 

diferenças morfométricas individuais os valores absolutos em centímetros cúbicos foram 

corrigidos pelo volume supratentorial (VST), como definido abaixo. 

 

3.3.Normalização dos volumes absolutos: 

 

Um dos problemas metodológicos encontrados ao realizar análise morfométrica 

de estruturas anatômicas é a variabilidade na população normal. Diferenças de biótipo 

podem influenciar no volume das estruturas intracranianas, restringindo os limites de 

normalidade para os valores absolutos, por parâmetros estatísticos.  
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Dentre as maneiras encontradas na literatura para reduzir esta variabilidade e 

estabelecer parâmetros de normalidade encontram-se o cálculo do índice de assimetria 

(IA) e o cálculo da diferença entre as estruturas homólogas. 

A maior desvantagem deste método é que se perde a informação de cada lado, 

em detrimento da relação entre os dois. 

Sabe-se que a EMT é bilateral em uma grande porcentagem dos casos, chegando 

a 20% dos exames de ressonância em algumas séries publicadas (Jack et al., 1995; 

Rushing et al., 1997; Van Paesschen et al., 1997; Oppenheim et al., 1999, Arruda et al. 

1996). Nos casos de EMT bilateral com volumes simétricos, o índice de assimetria ou a 

diferença entre as estruturas homólogas não mostraria as alterações. 

Em pacientes com doenças neurológicas crônicas como a epilepsia é comum 

observarmos perda parenquimatosa cerebral difusa. As causas desta perda em muitos 

casos são indeterminadas, havendo possibilidade de dano estrutural crônico ou uso de 

drogas antiepilépticas, notadamente a fenitoína e o ácido valpróico (Guerrini et al., 1998; 

Del Negro et al., 2000). Nestes casos há perda concomitante do volume das estruturas 

mesiais temporais. Uma análise dos valores absolutos não diferenciaria a perda 

volumétrica concomitante à perda do parênquima daquela causada pela EMT. 

Para resolver estas questões é necessário utilizar um fator normalizador ou um 

protocolo de normalização dos volumes. Dentre os procedimentos de normalização 

citados na literatura encontramos  a projeção em espaços padrão como o Talairach ou a 

comparação estatística com outras medidas do próprio indivíduo. 
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Não há um procedimento de normalização que seja padrão para todos os 

protocolos e em geral cada instituição desenvolve seu método baseado nos recursos 

disponíveis. 

A normalização pela medida do volume intracraniano é uma das formas de 

comparar o valor das estruturas temporais a dados quantitativos morfométricos, para 

estabelecer estatisticamente um intervalo de normalidade. Cendes e colaboradores 

(Cendes, 1993b) utilizaram o volume intracraniano para normalizar os volumes da 

amígdala e do hipocampo em 30 pacientes com epilepsia do lobo temporal e sete 

pacientes com epilepsia extratemporal. Nesta série, as alterações de volume do 

hipocampo normalizado foram concordantes com os demais dados de investigação em 

87% dos casos. 

Cendes e colaboradores (Cendes et al., 1994)relataram a covariância linear dos 

volumes da amígdala e do hipocampo, em relação ao volume intracraniano. 

Como outras medidas utilizadas para normalização podemos citar o volume 

intracraniano medido em um corte sagital na linha média, o volume cerebral medido em 

um corte sagital na linha média ou em um corte axial sobre a linha CA/CP e medidas de 

volume coronal em cortes seqüenciais (Free et al., 1995). Neste trabalho várias destas 

medidas foram comparadas e a que apresentou melhor covariância com os volumes 

hipocampais foi a medida seriada de nove cortes coronais reformatados. 
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3.3.1.Volume Supratentorial (VST): 

 

Definimos o VST como o volume das estruturas cerebrais (incluindo as cavidades 

ventriculares) contidas acima da incisura da tenda do cerebelo, nos cortes coronais em 

que foi medido o hipocampo (ver marcação das bordas do VST na figura 5), desde sua 

porção anterior até o corte final, junto à cisterna quadrigeminal. Esta extensão resulta em 

um número aproximado de 13 a 18 cortes coronais sequenciais de 2 mm, sem intervalo, 

estimando confiavelmente o volume de tecido cerebral nos limites da volumetria. 

 

Figura 5: corte coronal de ressonância nuclear magnética ponderada em T1, mostrando a marcação do 
volume supratentorial (VST). 
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Fórmulas dos volumes: 

 

Fórmula do volume absoluto: V = ΣA x E 

(V: volume total; A: área do corte; E: espessura de corte). 

 

Fórmula do volume normalizado: Vn = (V/VST) x 100 

(Vn: volume normalizado; V: volume absoluto; VST: volume supratentorial). 

 

Fórmula do índice de assimetria: IA = ((Vdir – Vesq)/((Vdir + Vesq)/2)) x 100 

(IA: índice de assimetria; Vdir: volume absoluto da direita; Vesq: volume absoluto da 

esquerda). 
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3.4.Referências anatômicas das estruturas do lobo 

temporal: 

 

O lobo temporal foi dividido em duas porções para fins de análise volumétrica: 

uma porção mais anterior chamada de pólo temporal e uma porção mais posterior 

chamada de segmento posterior do lobo temporal. 

 

3.4.1.Polo temporal: 

 

A delimitação do polo temporal teve como limite anatômico anterior o primeiro 

corte a partir do qual surge a substância cinzenta do giro temporal superior, em sua 

porção anterior. 

A figura 6 mostra um corte coronal de IRM, ponderado em T1, ao nível do 

aparecimento da substância cinzenta do giro temporal superior. 
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Figura 6: Corte coronal de ressonância magnética ponderado em T1, 
mostrando o primeiro nível da volumetria, onde nota-se o início do pólo temporal. 

 

Os limites laterais e mesiais seguiram a interface do lobo temporal com o espaço 

liquórico adjacente e o limite posterior foi convencionado como o primeiro corte a partir 

do qual é visível o pedúnculo temporal (fascículo uncinado), conectando o lobo temporal 

ao córtex frontal e insular. Esta referência anatômica é consistente com outros protocolos 

da literatura (Moran et al., 1987; Demeter et al., 1990; Lee et al., 1995; Coste et al., 

2002). Em alguns casos houve inclusão de pequena porção anterior da amígdala. 

 

 

 

3.4.2.Segmento posterior do lobo temporal: 

 

O limite anterior do que convencionamos chamar de segmento posterior do lobo 

temporal corresponde ao limite posterior do polo temporal e seu limite posterior 



Metodologia 59 

corresponde ao último corte onde foi medido o hipocampo e o VST, no primeiro corte da 

cisterna quadrigêmea. Os seus limites laterais e mediais correspondem aos espaços 

liquóricos adjacentes. A medida do lobo temporal inclui as medidas da amígdala, do 

hipocampo e do giro parahipocampal, nele contidos. 

A figura 7 mostra um corte coronal de IRM ponderado em T1, ao nível da 

transição entre o pólo temporal e o segmento posterior do lobo temporal. 

 

 

Figura 7: Corte coronal de ressonância magnética, ponderado em T1, 
no nível do pedúnculo temporal, que marca a distinção entre o pólo temporal 

e o segmento posterior do lobo temporal. 
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3.4.3.Amígdala: 

 

A amígdala é uma estrutura ovóide composta por substância cinzenta e localizada 

na porção anterior e mesial do lobo temporal. Para a volumetria utilizamos como limite 

anterior o primeiro corte onde esta massa de substância cinzenta distingue-se claramente 

da substância cinzenta dos giros temporais adjacentes. Isto em geral se dá ao nível do 

fascículo uncinado e do início do sulco endorrinal. Este limite foi definido arbitrariamente 

para conferir consistência ao protocolo. Na porção medial os limites anatômicos são a 

incisura da tenda do cerebelo, que separa a amígdala do córtex entorrinal, mais medial e 

inferior. Nos casos em que a incisura da tenda não é bem definida optou-se por traçar 

uma linha reta entre a borda medial da amígdala em direção à substância branca do lobo 

temporal. Os limites lateral e inferior da amígdala correspondem ao corno temporal do 

ventrículo lateral e a substância branca. Nos casos em que a borda superior da amígdala 

não está claramente definida traçamos uma linha entre o sulco endorrinal e a porção 

inferior do sulco da ínsula. Alguns núcleos amigdalianos foram eventualmente excluídos 

com estas referências arbitrárias, porém a consistência do método permitiu excluir partes 

dos núcleos da base e da substância inominata.. A amígdala situa-se anterior, superior e 

mesialmente ao hipocampo. A distinção entre estas estruturas se dá na maioria das vezes 

pela presença do corno temporal do ventrículo lateral e seu recesso uncal. Quando o 

recesso uncal encontra-se obliterado, utilizamos o alveus como referência para 

estabelecer o limite entre as estruturas. Quando não visível, convencionou-se traçar uma 

linha reta entre o sulco amigdaliano (semianular) medialmente e a borda medial do corno 

temporal do ventrículo lateral, lateralmente para separar estas estruturas.Quando o alveus 
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ou o sulco semianular não são visíveis, traçamos uma linha entre a superfície do uncus e 

o corno temporal do ventrículo. 

O limite posterior da amígdala é o último corte onde se observa esta estrutura 

distintamente, formando a porção mesial do teto do corno temporal do ventrículo lateral. 

Os limites anatômicos da amígdala foram adaptados a partir daqueles definidos por 

Watson e colaboradores em 1992 (Watson et al., 1992), utilizados pela maioria dos 

centros. 

 A figura 8 mostra um corte coronal de IRM ponderado em T1, ao nível da porção 

média da amígdala. 

 

Figura 8: Corte coronal de ressonância magnética ponderado em T1, 
no nível da porção média da amígdala. 
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3.4.4.Hipocampo: 

 

O hipocampo é uma estrutura anatômica de aspecto bastante irregular e que 

apresenta várias curvaturas ao longo de seu maior eixo. Possui um aspecto alongado 

com o eixo maior direcionado paralelamente ao eixo maior do lobo temporal e situado em 

sua porção mais mesial, em estreita correlação com a cisterna ambiens e o uncus. 

Divide-se em três porções chamadas cabeça (ou pes), corpo e cauda. Os limites entre 

estas três porções são na maioria dos casos arbitrários para fins de volumetria. A cabeça 

apresenta indentações e se dobra medialmente para formar parte da eminência do uncus. 

O corpo apresenta uma curvatura de concavidade mesial e apresenta-se em íntima 

correlação com a cisterna perimesencefálica. A figura 9 mostra um corte de IRM 

ponderado em T1, ao nível do limite entre a cabeça e a cauda do hipocampo. A cauda 

inicia uma curva de concavidade lateral ao nível da cisterna quadrigêmea e dá origem ao 

indusium griseum, que correrá sobre o tronco do corpo caloso. 
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Figura 9: Corte coronal de ressonância magnética ponderado em T1, 
mostrando o limite posterior da cabeça do hipocampo, ao nível do tronco cerebral. 

 

Com relação aos reparos anatômicos para volumetria do hipocampo, em sua 

porção anterior a principal distinção deve ser feita com a amígdala. A estrutura utilizada 

para esta distinção é o corno temporal do ventrículo lateral, em seu recesso uncal. 

Algumas vezes este recesso encontra-se obliterado, sendo necessário o estabelecimento 

de divisões arbitrárias entre estas estruturas. Como já discutido anteriormente, podemos 

utilizar o alveus ou uma linha arbitrária a partir do sulco semianular e estendendo-se à 

borda inferior do corno temporal do ventrículo. Na figura 10 vemos a marcação do alveus. 

No corpo do hipocampo a distinção mais importante foi feita entre o hipocampo e 

o complexo subicular. Isto foi feito utilizando as mesmas referências da região da cabeça. 
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Figura 10: Corte de ressonância magnética coronal, ponderado em T1, 
mostrando o alveus do hipocampo, que divide esta estrutura 

da amígdala. 
 

Na cauda do hipocampo incluímos o alveus, o hipocampo e a fímbria. A figura 9 

mostra um corte coronal de IRM ponderado em T1 com a distinção entre amígdala e 

hipocampo marcada pelo alveus. 

O limite posterior da volumetria do hipocampo coincidiu com o corte final da 

volumetria e corresponde ao primeiro corte onde se nota a cisterna quadrigêmea livre e 

após a presença da placa quadrigêmea. Este limite posterior corresponde ao limite 

proposto por outros autores na literatura, que preconizam o último corte como sendo o 

primeiro corte onde se nota a cruz do fórnix nitidamente dividida (Watson, 1992). 

Estima-se que as referências acima compreendam aproximadamente 95% da 

extensão do hipocampo, excluindo somente a parte final da cauda. 

Os limites anatômicos do hipocampo também foram adaptados a partir do 

trabalho de Watson e colaboradores (Watson et al., 1992), semelhantemente aos limites 

da amígdala. 
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3.4.5.Giro parahipocampal: 

 

Definimos como giro parahipocampal a soma do córtex entorrinal anteriormente e 

a sua extensão posterior no giro parahipocampal. 

A distinção entre estas duas estruturas é freqüentemente impossível do ponto de 

vista da anatomia macroscópica. A melhor definição se dá pela microscopia, como 

relatado por Insausti e colaboradores (Insausti et al., 1995). Por esta razão os pontos de 

reparo dos limites anterior, posterior, mesial e lateral foram definidos convencional e 

arbitrariamente, para conferir consistência ao protocolo. 

O córtex entorrinal geralmente se inicia 2 mm após o surgimento do fascículo 

uncinado (pedúnculo temporal), que conecta as substâncias brancas do lobo temporal e 

da insula (Bernasconi et al., 1999). 

Este limite corresponde aproximadamente ao primeiro corte onde medimos a 

cabeça do hipocampo, sendo este nosso limite anterior. 

Na região mesial, o sulco semianular foi definido como limite rostral em relação à 

amígdala e a fissura hipocampal como limite rostral em relação à cabeça do hipocampo. 

O limite ínfero-lateral foi convencionado como o sulco colateral. 

Uma linha irregular traça os limites entre substância cinzenta e substância branca 

na junção córtico-subcortical do córtex entorrinal e do giro parahipocampal. Nos casos 

em que esta junção não era clara, traçamos uma linha reta na junção córtico-subcortical 

entre a fissura hipocampal ou o sulco semianular e o sulco colateral. 
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O limite posterior das medidas corresponde ao primeiro corte onde se observa 

claramente o aspecto losangular do corpo do quarto ventrículo. Desta maneira incluímos 

o córtex entorrinal e grande parte do giro parahipocampal. 

O corte final do giro parahipocampal está ilustrado na figura 11. 

 

Figura 11: Corte coronal de ressonância magnética ponderado em T1 
mostrando o últimos nível em que foi medido o giro parahipocampal 

mostrando a característica conformação losangular do quarto ventrículo. 
 

3.5.Índices de correlação: 

 

Para fins de validação de nosso método, as medidas de sete pacientes foram 

comparadas estatisticamente às medidas realizadas por outro pesquisador experiente e 

que utiliza o mesmo protocolo para o estudo de doenças psiquiátricas (correlação 

interobservador). Os parâmetros de reformatação foram os mesmos, dos mesmos 

exames, e os examinadores estavam cegos quanto aos resultados das medidas de seu 

par.  

Para a comparação foi utilizado o Índice de Correlação Intraclasse (ICC). Para 

este método, índices abaixo de 0,4 refletem baixa concordância, 0,4 a 0,7 são 
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considerados satisfatórios, e acima de 0,7 a correlação é considerada excelente (Prieto et 

al., 1998). 

Os índices revelam excelente correlação na medida do pólo temporal, lobo 

temporal, amígdala, hipocampo e volume supratentorial, validando a consistência do 

protocolo. O giro parahipocampal foi medido apenas pelo autor, com ICC intraclasse de 

0,868 para o giro parahipocampal direito e 0,876 para o giro parahipocampal esquerdo. 

Foram repetidas dez medidas de voluntários normais, em tempos diferentes e sem 

conhecimento do resultado prévio. 

 

Tabela 1: Coef iciente de Correlação Intraclasse ( ICC) das medidas do 

autor e de um segundo aval iador tre inado. 

   Anál ise de Variância 

Estrutura ICC     F     df  

Pólo Temporal  0,87 0,067 26,27 

Lobo Temporal  0,65 0,214 26,27 

Amígdala 0,75 0,140 26,27 

Hipocampo 0,84 0,086 26,27 

Volume Supratentorial  0,96 0,023 12,13 

Valores do Coeficiente de Correlação Intraclasse aproximando-se de 1,00 representam alto nível de 

concordância. 
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3.6.Vídeoeletrencefalografia (VEEG): 

 

Todos os pacientes foram submetidos a monitorização por 

videoeletrencefalografia contínua, por tempo variável, com sistema digital (Vangard 

Systems, Cleveland, OH, USA). 

Os eletrodos foram posicionados de acordo com o protocolo padrão do Centro de 

Cirurgia de Epilepsia, no sistema internacional 10-20 e com eletrodos adicionais do 

sistema 10-10 na região temporal e eletrodos esfenoidais. 

Três pacientes necessitaram avaliação invasiva ou semi-invasiva para definição 

da zona epileptogênica. Em um caso a suspeita era de bilateralidade à IRM e o paciente 

foi avaliado com eletrodos de forame oval e em outros dois casos havia suspeita 

neurofisiológica de bilateralidade, sendo um paciente avaliado com eletrodos de forame 

oval e outro com eletrodos profundos.  

 

3.6.1.Variáveis de eletroencefalografia (EEG): 

 

Os achados neurofisiológicos foram categorizados como ictais e interictais. 

EEG ictal: Os achados do EEG ictal foram categorizados como: a) atividade ictal temporal 

unilateral; b) atividade ictal temporal bilateral, extratemporal ou difusa. 

EEG interictal: Os achados do EEG interictal foram categorizados como: a) atividade 

interictal temporal unilateral b) atividade interictal temporal bilateral, extratemporal ou 

difusa. 



Metodologia 69 

 Foram considerados unilaterais os traçados eletrencefalográficos nos quais 90% 

ou mais dos elementos agudos encontravam-se restritos a um dos hemisférios. Os 

traçados foram definidos como localizatórios para o lobo temporal quando os elementos 

agudizados apresentavam maior envolvimento dos eletrodos do sistema 10-20 da cadeia 

temporal anterior (F7, T7, F8, T8, e T1, T2 quando presentes) e os eletrodos esfenoidais 

(Sp1 e Sp2). 

 

3.7.Variáveis clínicas: 

 

As variáveis clínicas foram coletadas posteriormente junto ao serviço de arquivo 

médico (SAME) do HC-FMRP-USP, com base nos prontuários dos pacientes. 

Idade de início: consideramos como idade de início da epilepsia a idade da primeira crise 

de caráter recorrente.  

Duração da epilepsia: refere-se à duração da doença, desde a primeira crise recorrente 

até a data da cirurgia. Todos os pacientes realizaram o exame de ressonância para a 

volumetria no período máximo de 12 meses antes da cirurgia. 

Freqüência de crises: esta variável foi categorizada como crises freqüentes (diárias), 

semanais, freqüência maior que semanal e menor que diária (duas ou três crises 

semanais), mensais ou esporádicas (freqüência menor que mensal). Para o cálculo da 

freqüência de crises foram consideradas apenas as crises focais típicas do paciente e 

que motivaram a cirurgia. Crises focais sem perda de consciência ou sem morbidade 

para o paciente não foram consideradas neste cálculo. 

Antecedentes familiares: consideramos história familiar positiva a presença de parentes 

em até segundo grau (avós, pais, tios e primos em primeiro grau) com crises recorrentes 
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e diagnóstico clínico de epilepsia (não necessariamente epilepsia do lobo temporal). A 

categorização foi dicotômica, entre positivo ou negativo. 

Insulto precipitante inicial (IPI): o insulto precipitante inicial foi categorizado em: a) crise 

febril; b) crise afebril; c) traumatismo cranioencefálico ou infecção do sistema nervoso 

central; d) IPI ausente, indefinido ou não caracterizado. 

Semiologia ictal: a semiologia ictal foi categorizada em: a) crises parciais simples 

evoluindo para complexas; b) crises parciais complexas desde o início (sem auras). A 

generalização secundária não foi utilizada como variável semiológica na análise. 

Quociente de inteligência (QI): O QI foi avaliado por neuropsicólogos da instituição, com 

experiência na avaliação de pacientes epilépticos e analisados como variável contínua e 

quantitativa. 

Prognóstico pós-cirúrgico: o prognóstico pós-cirúrgico foi categorizado de acordo com a 

classificação de Engel e colaboradores (Engel et al., 1993). Para fins de análise, 

dividimos em: a) paciente livre de crises (grupo I de Engel); b) persistência de crises no 

pós-operatório (grupos II, III e IV de Engel). 

 

3.8.Variáveis de imagem: 

 

Borramento do polo temporal: analisamos qualitativamente a presença de borramento da 

transição entre substância branca e cinzenta e aumento de sinal da substância branca do 

polo temporal. A categorização desta anormalidade foi “ausente” ou “presente”. 
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Avaliação qualitativa da IRM pré-operatória: 

As ressonâncias pré-operatórias foram classificadas de acordo com os laudos emitidos 

pelo serviço de radiodiagnóstico em: a) esclerose mesial temporal unilateral; b) esclerose 

mesial temporal bilateral e c) ressonância nuclear magnética normal.  

 

3.9.Neuropatologia: 

 

Os achados de neuropatologia foram categorizados de acordo com o laudo 

emitido pelo serviço de patologia, sendo os espécimes analisados por um 

neuropatologista experiente na avaliação de epilepsias. Categorizamos esta variável em: 

a) esclerose mesial temporal, definida qualitativamente como perda neuronal e gliose nos 

setores CA1, CA3 e CA4 do hipocampo, com relativa preservação de CA2, subículo e giro 

denteado; b) esclerose mesial temporal com microdisgenesia do parênquima temporal 

adjacente. Microdisgenesia foi definida como um aumento do número de neurônios 

ectópicos na substância branca subcortical temporal, agrupamento de neurônios nas 

camadas 2 a 6 do córtex e gliose subpial, como descrito no protocolo de Hardiman e 

colaboradores (Hardiman et al., 1988). 
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3.10.Análise estatística: 

Comparamos todas as variáveis clínicas às variáveis quantitativas volumétricas, 

conforme os métodos abaixo. 

Para as variáveis contínuas (idade de início, duração da epilepsia, idade da 

cirurgia), utilizamos teste de regressão. 

Para as variáveis categóricas ordinais (freqüência de crises), utilizamos o teste de 

matriz de correlação de Spearman. 

Para as variáveis categóricas com apenas dois grupos (EEG interictal, alteração 

qualitativa do pólo temporal, antecedentes familiares, dominância manual, clínica ictal, 

presença de calcificações intraparenquimatosas de neurocisticercose), utilizamos o teste 

de Mann-Whitney ou o teste t de Student quando a distribuição da variável era normal. 

Para as variáveis categóricas de distribuição normal utilizamos ANOVA. Para 

variáveis com mais de dois grupos ou com grupos pequenos em comparação a grupos 

maiores (Engel, IPI, EEG ictal), utilizamos o teste de Kruskal-Wallis. 

O nível de significância considerado foi p ≤ 0,05. 
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4.Resultados: 

 

4.1.Controles: 

 

Os valores das médias e dos desvios padrão dos volumes absolutos, 

normalizados e do VST dos controles encontram-se na tabela 2. Os valores de referência 

que utilizamos para definir a normalidade no grupo de pacientes foram a média mais dois 

desvios padrão para os índices de assimetria e média menos dois desvios padrão para os 

volumes absolutos e normalizados. 



Resultados 75

Tabela 2: Volumes Absolutos, Corrigidos e Índices de Assimetria das Estruturas Temporais
dos Controles

23 266,45 501,26 385,20 46,47

23 13,22 25,93 19,69 3,51

23 3,85 5,84 5,10 ,56

23 14,22 25,17 20,14 3,69

23 3,41 6,38 5,27 ,74

23 ,81 24,14 7,36 6,17

23 44,72 84,83 62,84 9,26

23 13,70 18,82 16,35 1,32

23 43,75 80,35 62,22 8,51

23 14,01 18,45 16,16 1,17

23 ,32 11,36 3,86 2,88

23 1,38 3,19 1,94 ,45

23 ,36 ,82 ,51 ,12

23 1,42 3,32 1,91 ,44

23 ,35 ,85 ,50 ,12

23 ,30 14,35 4,16 3,34

23 2,68 4,80 3,51 ,51

23 ,78 1,14 ,91 ,09

23 2,56 4,55 3,47 ,47

23 ,76 1,10 ,90 ,09

23 ,05 5,39 2,58 1,67

23 ,52 1,01 ,77 ,15

23 ,16 ,26 ,20 ,03

23 ,50 1,07 ,78 ,15

23 ,15 ,27 ,20 ,03

23 ,26 15,08 6,67 4,74

Volume Supratentorial a

Polo Temporal Direito

Polo Temporal Direito
Normalizado

b

Polo Temporal Esquerdo

Polo Temporal Esquerdo
Normalizado

Índice de Assimetria do
Polo Temporal

c

Segmento Posterior do
Lobo Temporal Direito

Segmento Posterior do
Lobo Temporal Direito
Normalizado

Segmento Posterior do
Lobo Temporal Esquerdo

Segmento Posterior do
Lobo Temporal Esquerdo
Normalizado

Índice de Assimetria do
Lobo Temporal

Amígdala Direita

Amígdala Direita
Normalizado

Amígdala Esquerda

Amígdala Esquerda
Normalizado

Índice de Assimetria da
Amígdala

Hipocampo Direito

Hipocampo Direito
Normalizado

Hipocampo Esquerdo

Hipocampo Esquerdo
Normalizado

Índice de Assimetria do
Hipocampo

Giro Parahipocampal
Direito

Giro Parahipocampal
Direito Normalizado

Giro Parahipocampal
Esquerdo

Giro Parahipocampal
Esquerdo Normalizado

Índice de Assimetria do
Giro Parahipocampal

N Mínimo Máximo Média
Desvio
Padrão

Volumes em centímetros cúbicos.a. 

Volumes normalizado em porcentagem do Volume Supratentorialb. 

Índices de assimetria em porcentagemc. 
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4.2.Pacientes: 

4.2.1.Variáveis clínicas quantitativas: 

 

Idade de início: Definimos como idade de início em anos o momento em que o paciente 

iniciou crises recorrentes. Este dado variou de 0 a 36 anos de idade, com média de 12,65 

anos e desvio padrão de 8,42 anos (mediana = 12). 

Duração da epilepsia: Duração de epilepsia refere-se ao período de tempo em anos entre 

o início das crises recorrentes e a cirurgia. A faixa de variação foi entre 8 e 47 anos, com 

média de 24,6 e desvio padrão de 9,97 anos (mediana = 23). Todos os exames de 

ressonância magnética para volumetria foram realizados menos de 12 meses antes da 

cirurgia. Por esta razão, o tempo do exame e o tempo da cirurgia foram considerado 

semelhantes, para fins de análise. 

Idade na cirurgia: A idade na época da cirurgia variou entre 18 e 69 anos, com média de 

37,6 e desvio padrão de 8,96 anos (mediana = 38,5). 

Quociente de inteligência (QI): O QI variou entre 64 e 112, com média de 83,71 e desvio 

padrão de 9,67 (mediana = 84). 

 

4.2.2.Variáveis clínicas e neurofisiológicas qualitativas: 

 

Antecedentes familiares: Definimos como antecedentes familiares a presença de parentes 

em até segundo grau (avós, pais, tios e primos em primeiro grau) com epilepsia focal ou 

generalizada. Trinta e seis dos 69 pacientes (52,17%) apresentavam antecedentes 

familiares positivos.  
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Freqüência de crises: Dos 67 pacientes nos quais foi possível avaliar a freqüência das 

crises focais habituais que motivaram a cirurgia, 13 (19,4%) apresentavam crises diárias, 

17 (25,4%) em freqüência maior que semanal mas menor que diária, 27 (40,3%) crises 

semanais, 7 (10,45%) crises mensais e 3 (4,48%) crises esporádicas (definidas como 

uma freqüência menor que mensal). Em dois casos o dado de freqüência não era 

disponível. 

IPI (insulto precipitante inicial): Vinte e um pacientes apresentavam antecedentes de 

crises febris complicadas na infância (30,4%), 24 haviam tido crises não febris (34,8%), 

8 tinham história de trauma ou infecção do sistema nervoso central (11,6%) e 16 não 

apresentavam história positiva para insulto precipitante inicial (23,2%). 

Eletrencefalografia interictal: Cinqüenta e oito pacientes (84%) tinham atividade interictal 

unilateral e onze possuíam atividade bilateral ou difusa (16%). 

Eletrencefalografia ictal: A atividade ictal foi unilateral em cinqüenta e cinco pacientes 

(79,7%) e bilateral ou não lateralizatória em 14 casos (20,3%). 

Clínica ictal: Cinqüenta e três pacientes apresentavam crises parciais simples evoluindo 

para crises parciais complexas (76,81%). A mais comumente referida foi aura de 

sentimento indefinido, mal caracterizada, em 19 casos (35,85%), seguida de aura 

epigástrica em 15 casos (28,3%), alterações somatossensitivas como calor, frio ou 

formigamento em 8 casos (15,1%), alterações dismnésticas (“déjà vu”, “jamais vu”) em 

6 casos (11,3%), auras de medo e olfativa em 4 casos (7,54%) e aura gustativa em 2 

casos (3,77%). 

Dezesseis pacientes apresentavam crises parciais complexas desde o início 

(23,18%). 
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A generalização secundária não foi considerada na análise da semiologia ictal. 

Dominância manual: Dos 69 pacientes, 59 eram destros (85,5%), sete (10,1%) eram 

canhotos e 3 (4,35%) eram ambidestros. Para fins de análise estatística estabelecemos 

dois grupos: a) destros; e b) não destros (ambidestros e canhotos). 

Evolução pós-operatória quanto à freqüência de crises: Cinqüenta e sete (82,6%) 

pacientes ficaram livres de crises após a cirurgia (grupos Ia e Ib de Engel). O restante 

(17,3%) foram agrupados para fins estatísticos em um grupo de pacientes com 

persistência de crises no pós-operatório e encontravam-se assim divididos: 7 pacientes 

no grupo II, 3 no grupo III e 2 no grupo IV. 

Neuropatologia: O relatório da análise histológica foi avaliado em 68 casos, sendo que em 

48 (70,59%) foi feito o diagnóstico de EMT. Em 20 casos (29,41%) foi relatada a 

presença de microdisgenesia do lobo temporal adjacente, segundo os critérios descritos 

na metodologia. 

 



Resultados 79

4.2.3.Variáveis qualitativas de imagem: 

 

Lateralização da EMT pela IRM: Trinta e dois pacientes (46,38%) apresentavam EMT à 

direita e trinta e um (44,93%) EMT à esquerda, à IRM, que concordaram com o lado da 

cirurgia. Portanto, 91,3% dos pacientes apresentavam alterações unilaterais à inspeção 

visual. Um paciente (1,45%) apresentava exame normal e cinco casos (7,25%) 

apresentavam EMT bilateral à IRM. 

Alterações da substância branca do pólo temporal: Aumentos de sinal e perdas da 

distinção entre as substâncias branca e cinzenta foram observados em 17 pacientes de 

68 nos quais este dado era disponível (25%). 

 

4.2.4.Variáveis quantitativas de imagem (VIRM) nos pacientes: 

 

Os valores das médias e dos desvios padrão dos volumes absolutos e 

normalizados dos pacientes encontram-se nas tabelas 3 e 4. 
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Tabela 3: Médias e Desvios Padrão das Estruturas do Lobo
Temporal dos Pacientes Operados à Direita

31 16,79 3,86

31 4,81 ,94

31 17,41 4,31

31 5,31 2,24

31 12,71 10,13

33 58,15 9,63

33 16,53 1,85

33 58,67 8,77

33 16,62 1,96

33 5,66 4,93

33 2,13 ,48

33 ,61 ,14

33 2,12 ,40

33 ,61 ,15

33 9,93 8,05

35 2,32 ,56

35 ,67 ,13

35 3,00 ,42

35 ,85 ,11

35 26,70 14,27

33 ,59 ,16

33 ,17 ,04

33 ,67 ,17

33 ,25 ,32

33 14,99 11,12

Polo Temporal Direitoa

Polo Temporal Direito
Normalizado

Polo Temporal Esquerdo

Polo Temporal Esquerdo
Normalizado

Índice de Assimetria do
Polo Temporal

b

Segmento Posterior do
Lobo Temporal Direito

Segmento Posterior do
Lobo Temporal Direito
Normalizado

Segmento Posterior do
Lobo Temporal Esquerdo

Segmento Posterior do
Lobo Temporal Esquerdo
Normalizado

Índice de Assimetria do
Lobo Temporal

Amígdala Direita

Amígdala Direita
Normalizado

Amígdala Esquerda

Amígdala Esquerda
Normalizado

Índice de Assimetria da
Amígdala

Hipocampo Direito

Hipocampo Direito
Normalizado

Hipocampo Esquerdo

Hipocampo Esquerdo
Normalizado

Índice de Assimetria do
Hipocampo

Giro Parahipocampal
Direito

Giro Parahipocampal
Direito Normalizado

Giro Parahipocampal
Esquerdo

Giro Parahipocampal
Esquerdo Normalizado

Índice de Assimetria do
Giro Parahipocampal

N Média Desvio Padrão

Volumes em centímetro cúbicosa. 

Índices de assimetria em porcentagemb. 
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Tabela 4: Médias e Desvios Padrão das Estruturas do Lobo
Temporal dos Pacientes Operados à Esquerda

33 17,59 3,45

33 5,20 ,88

33 14,95 3,99

33 4,45 1,12

33 20,21 15,36

34 58,77 7,07

34 17,35 1,35

34 54,32 6,34

34 15,64 2,25

34 8,14 5,87

34 2,16 ,44

34 ,64 ,15

34 1,97 ,43

34 ,59 ,15

34 11,62 8,10

34 3,15 ,54

34 ,92 ,12

34 2,16 ,40

34 ,64 ,10

34 36,95 14,38

34 ,64 ,18

34 ,19 ,05

34 ,64 ,18

34 ,19 ,05

34 8,09 6,57

Polo Temporal Direitoa

Polo Temporal Direito
Normalizado

Polo Temporal Esquerdo

Polo Temporal Esquerdo
Normalizado

Índice de Assimetria do
Polo Temporal

b

Segmento Posterior do
Lobo Temporal Direito

Segmento Posterior do
Lobo Temporal Direito
Normalizado

Segmento Posterior do
Lobo Temporal Esquerdo

Segmento Posterior do
Lobo Temporal Esquerdo
Normalizado

Índice de Assimetria do
Lobo Temporal

Amígdala Direita

Amígdala Direita
Normalizado

Amígdala Esquerda

Amígdala Esquerda
Normalizado

Índice de Assimetria da
Amígdala

Hipocampo Direito

Hipocampo Direito
Normalizado

Hipocampo Esquerdo

Hipocampo Esquerdo
Normalizado

Índice de Assimetria do
Hipocampo

Giro Parahipocampal
Direito

Giro Parahipocampal
Direito Normalizado

Giro Parahipocampal
Esquerdo

Giro Parahipocampal
Esquerdo Normalizado

Índice de Assimetria do
Giro Parahipocampal

N Média Desvio Padrão

Volumes em centímetros cúbicosa. 

Índices de assimetria em porcentagemb. 
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Lateralização da EMT pela VIRM: Para a lateralização da EMT consideramos apenas as 

alterações hipocampais, por serem estas as que apresentam correlato neuropatológico 

mais aceito pela literatura. Em 59 (85,5%) a VIRM e a IRM concordaram quanto à 

lateralização da EMT ou eventual bilateralidade. Em 8 casos (11,6%) a IRM mostrou 

alterações unilaterais e a VIRM mostrou perda volumétrica bilateral pelo valor absoluto, 

valor corrigido, ou ambos. Em um caso (1,45%) a IRM foi normal e a VIRM mostrou 

alterações bilaterais. Em um outro caso as alterações de inspeção visual foram 

consideradas bilaterais e a VIRM mostrou EMT unilateral. Portanto a VIRM mostrou 

bilateralidade em 13 casos (18,84%). Na tabela 4, nos anexos, estão os 69 casos e as 

estruturas que apresentaram alterações em comparação com os controles. Nota-se que 

cinco casos (7,25%) foram lateralizados à VIRM apenas pelos índices de assimetria dos 

hipocampos, com valores absolutos e normalizados dentro dos limites normais. Dos 

casos bilaterais à VIRM, dois dos treze (15,38%) foram simétricos (índices de assimetria 

normais) e três casos (2,31%) apresentaram alterações apenas dos valores corrigidos 

(valores absolutos normais). Os demais apresentaram valores absolutos e corrigidos 

alterados. 

Nos pacientes lateralizados com a VIRM, a evolução pós-operatória foi favorável 

(grupo 1) em 8 (61,53%), enquanto no grupo lateralizado pela IRM este índice foi de 80% 

(4 casos em 5). Esta diferença não foi significante (p=0,9). 

Análise quantitativa das demais estruturas do lobo temporal: Trinta e sete pacientes 

(53,62%) apresentavam apenas comprometimento mesial temporal pela volumetria. Trinta 

e dois pacientes (46,38%) apresentaram comprometimento de estruturas neocorticais à 

volumetria.  
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Não houve nenhum caso de alteração dos volumes absolutos ou corrigidos da 

amígdala em relação ao grupo controle. As alterações desta estrutura restringiram-se ao 

índice de assimetria, anormal em relação ao grupo controle em vinte e sete pacientes 

(39,13%).  

A estrutura neocortical mais afetada foi o pólo temporal, em 19 casos (27,54%) 

quando tomamos o valor absoluto e em 26 casos (37,68%) quando tomamos o valor 

normalizado. Em vinte e um pacientes (30,43%) o valor do índice de assimetria do pólo 

temporal estava alterado em relação aos normais. 

Em quinze pacientes (30,44%) o índice de assimetria do segmento posterior do 

lobo temporal estava alterado. Quatro pacientes (5,8%) apresentavam alterações dos 

valores absolutos e dois (2,9%) dos valores normalizados dos segmentos posteriores dos 

lobos temporais. 

Em relação ao giro parahipocampal, 27 pacientes (39,13%) apresentavam 

alterações em relação ao grupo normal. Quinze (21,74%) tinham alteração do índice de 

assimetria. Vinte e quatro (34,78%) dos 69 pacientes apresentavam valores absolutos 

alterados e 19 (27,53%), valores normalizados. 

Comparação entre os volumes das estruturas temporais contralaterais à cirurgia e os 

volumes dos controles: Os volumes das estruturas do lobo temporal contralaterais à 

cirurgia foram comparados aos volumes dos controles e os resultados encontram-se nas 

tabelas 6 e 7: 
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Tabela 6: Pacientes operados à direita comparados aos controles quanto aos volumes
contralaterais

31 17,41 4,31

23 20,14 3,69 ,01600

33 58,67 8,77

23 62,22 8,51 ,13600

33 2,12 ,40

23 1,91 ,44 ,08600

35 3,00 ,42

23 3,47 ,47 ,00035

33 ,67 ,17

23 ,78 ,15 ,01500

paciente/controle
paciente

controle

paciente

controle

paciente

controle

paciente

controle

paciente

controle

Volume do Polo
Temporal Esquerdo

Segmento Temporal
Posterior Esquerdo

Amígdala Esquerda

Hipocampo Esquerdo

Giro Parahipocampal
Esquerdo

N Média
Desvio
Padrão p

 

 

Tabela 7: Pacientes operados à esquerda comparados aos controles quanto aos volumes
contralaterais

33 17,59 3,45

23 19,69 3,51 ,032

34 58,77 7,07

23 62,84 9,26 ,082

34 2,16 ,44

23 1,94 ,45 ,078

34 3,15 ,54

23 3,51 ,51 ,013

34 ,64 ,18

23 ,77 ,15 ,040

paciente/contr
ole
paciente

controle

paciente

controle

paciente

controle

paciente

controle

paciente

controle

Volume do Polo
Temporal Direito

Segmento Temporal
Posterior Direito

Amígdala Direita

Hipocampo Direito

Giro Parahipocampal
Direito

N Média
Desvio
Padrão p

 

 

 O pólo temporal, o hipocampo e o giro parahipocampal contralaterais à cirurgia 

foram consistentemente menores tanto nos pacientes operados à direita quanto à 

esquerda (valores de p ≤ 0,05). 
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Comparação entre as médias dos VST de pacientes e controles: A comparação entre a 

média do VST dos pacientes e dos controles mostrou uma redução significativa no grupo 

dos pacientes (p = 0,002), confirmando uma perda volumétrica difusa. 

 

4.2.5.Resultados das análises das variáveis clínicas em relação às 

variáveis quantitativas dos volumes temporais: 

 

As variáveis quantitativas dos volumes das estruturas temporais ipsi e 

contralaterais à cirurgia foram analisadas em relação às variáveis clínicas, bem como aos 

índices de assimetria. Os resultados estão mostrados na tabela 5. O índice de 

significância proposto foi p ≤ 0,05. 

 

Antecedentes familiares: A presença de antecedentes familiares para epilepsia, como 

definido em nossa metodologia, correlacionou-se com menores volumes do pólo 

temporal contralateral ao lado operado (p = 0,03). 

Idade: A idade dos pacientes não apresentou correlação com os valores dos volumes das 

estruturas temporais. 

Duração da epilepsia: Esta variável mostrou correlação negativa com o volume do pólo 

temporal contralateral ao lado operado (p = 0,05) e com o volume da amígdala 

contralateral ao lado operado (p = 0,03). Os volumes destas estruturas reduziam-se na 

medida em que aumentava o tempo de epilepsia dos pacientes. 

IPI: Esta variável apresentou significância em relação aos volumes do pólo temporal 

contralateral (p = 0,05), e dos volumes dos segmentos posteriores dos lobos termporais 

ipsi e contralaterais ao lado operado (p = 0,03 e p = 0,02, respectivamente). O polo 
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temporal contralateral foi significativamente menor nos pacientes que não apresentavam 

história de IPI. O mesmo aconteceu com o segmento posterior do lobo temporal 

contralateral. O segmento posterior do lobo temporal ipsilateral à cirurgia foi 

significativamente menor nos pacientes com história de IPI caracterizado como 

traumatismo ou infecção. 

Freqüência: A freqüência de crises não se correlacionou com redução ou aumento 

volumétrico de nenhuma das estruturas estudadas. 

Semiologia: Pacientes com crises parciais simples evoluindo para crises parciais 

complexas (semiologia habitual) apresentavam menores volumes dos segmentos 

posteriores do lobo temporal tanto ipsi como contralateralmente (p = 0,004 e p = 0,005, 

respectivamente), e menores volumes da amígdala ipsilateral (p = 0,02) quando 

comparados àqueles com crises parciais complexas desde o início. 

Classificação de Engel (evolução pós-cirúrgica): Pacientes com maiores índices de 

assimetria hipocampal apresentaram melhor prognóstico pós-cirúrgico, estando mais 

representados no grupo 1 (livres de crises no pós-operatório; p = 0,0462). 

Alteração da substância branca do pólo temporal e borramento da distinção entre 

substâncias branca e cinzenta: Esta alteração não apresentou correlação significativa 

com nenhuma das estruturas do lobo temporal. 

EEG ictal e EEG interictal: Não houve correlação entre os volumes ipsi ou contralaterais à 

cirurgia em relação aos achados neurofisiológicos No entanto, o índice de assimetria do 

segmento posterior do lobo temporal foi significativamente maior nos pacientes com EEG 

interictal unilateral (p = 0,02). 
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Neuropatologia: Volumes menores da amígdala ipsilateral à cirurgia correlacionaram-se 

com a presença de EMT sem sinais de microdisgenesia (p = 0,03). 

Quociente de inteligência (QI): O Quociente de Inteligência não se correlacionou com os 

volumes das estruturas do lobo temporal ipsi ou contralaterais à cirurgia. No entanto, 

quanto maior o índice de assimetria do segmento posterior do lobo temporal, menor o QI 

(p = 0,05). 

Dominância manual: Não houve correlação entre a dominância manual e os volumes das 

estruturas do lobo temporal ipsi ou contralaterais à cirurgia. A análise quanto à 

dominância manual mostrou igual proporção de pacientes destros e não destros 

operados à direita e à esquerda (30 destros operados à direita e 29 à esquerda; 5 não 

destros operados à direita e 5 à esquerda). 
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5.Discussão 
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5.Discussão: 

 

5.1.Controles: 

 

Os valores das medidas das estruturas dos lobos temporais dos controles 

apresentaram distribuição estatística normal. Os valores do hipocampo encontraram-se 

dentro do esperado e geralmente encontrado na literatura (média HD: 3,51 cm3; DP HD: 

0,5104; variação HD: 2,68-4,8 cm3; média HE: 3,4745 cm3; DP HE: 0,4742; variação HE: 

2,56-4,55 cm3).  

Para as demais estruturas, não há dados semelhantes publicados para corroborar 

nossos valores. Os trabalhos de Jutila e colaboradores (Jutila et al., 2001) e Insausti e 

colaboradores (Insausti et al., 1998) avaliaram o córtex do pólo temporal, enquanto em 

nosso trabalho incluímos também o volume da substância branca adjacente. Com relação 

à região parahipocampal tanto estes trabalhos quanto o de Bernasconi e colaboradores 

(Bernasconi et al., 1999) avaliaram somente o córtex entorrinal. Em nossos casos 

incluímos também a extensão posterior do giro parahipocampal. Em nossa revisão da 

literatura não encontramos trabalhos que medissem manualmente o segmento posterior 

do lobo temporal, como em nosso protocolo.  

No entanto, as medidas estatísticas corroboram a robustez das nossas medidas e 

do protocolo, além dos valores satisfatórios do ICC (coeficiente de correlação intraclasse) 

(Prieto et al., 1998), tanto na análise inter quanto intra-observador. 

As medidas de covariância dos valores do hipocampo e do volume supratentorial 

foram satisfatórias, sugerindo uma relação direta entre estes valores e validando as 

medidas de normalização dos valores absolutos. 



Discussão 90

 

5.2.Pacientes: 

 

Idade de início: Os pacientes apresentaram idade de início da epilepsia concordante com 

a maioria das séries de epilepsia do lobo temporal publicadas, com grande variação 

(entre 0 e 36 anos) e média de 12,65 anos. A média é concordante com as 

características descritas na síndrome da esclerose mesial temporal, com insulto 

precipitante inicial na infância, período latente até o final da primeira e início da segunda 

década de vida, quando se iniciam as crises habituais (Cendes et al., 1993a; Cendes et 

al., 1993c; French et al., 1993; Cendes et al., 1994; Cascino, 1995; Ho et al., 1996; 

Hermann et al., 1997; Acharya et al., 1998; Lewis, 1999; Salmenpera et al., 2000; 

Mathern et al., 2002). 

Duração da epilepsia: A média da duração da epilepsia foi de 24,5 anos, com variação de 

8 a 47 anos de idade. Estes dados são concordantes com a literatura. French e 

colaboradores (French et al., 1993) descrevem a casuística de 67 pacientes, encontrando 

duração média da epilepsia de 18 anos, com variação de 2 a 36 anos. 

Idade na cirurgia: A média de idade dos pacientes na idade da cirurgia foi de 37,6 anos, 

com variação de 18 a 69 anos. A média de idade de nossa série é concordante com a 

maioria das séries publicadas. A cirurgia de epilepsia em pacientes idosos e com 

comorbidades clínicas ainda suscita controvérsias (Sirven et al., 2000). Em nossa 

instituição fizemos a opção de operar pacientes idosos, na dependência de seu risco 

cirúrgico e do impacto das crises na vida diária. O paciente descrito, de 69 é o limite 

superior de toda a casuística do serviço.  
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Quociente de inteligência: O QI médio dos pacientes da nossa casuística foi de 83,7, na 

faixa média inferior. A variação foi de 64 (retardo mental leve) a 112 (faixa média 

superior). A maioria dos casos situa-se na faixa média inferior e isto provavelmente deve-

se também a fatores como exclusão social, baixa escolaridade e pouca estimulação 

cognitiva, e não somente a alterações orgânicas cerebrais. Há trabalhos na literatura 

relatando o déficit cognitivo generalizado (QI, desempenho acadêmico, linguagem e 

funções visuoespaciais) como parte da ELTM (Hermann et al., 1997) 

 

5.2.1.Análise das variáveis volumétricas e sua relação com as 

variáveis clínicas: 

 

5.2.1.1.Pólo temporal (medidas quantitativas e presença de 

alterações da substância branca): 

 

O volume do pólo temporal mostrou correlação negativa com a duração da 

epilepsia. À medida que aumentava o tempo de epilepsia, diminuía o volume do pólo 

temporal contralateral ao lado da cirurgia. 

O pólo temporal foi a estrutura neocortical que apresentou maior 

comprometimento volumétrico nesta casuística, estando seu valor absoluto reduzido em 

27,54% dos casos, o normalizado em 37,68% e o índice de assimetria aumentado em 

30,43% dos pacientes.  

Estes dados apontam para uma progressão temporal das alterações neocorticais 

na epilepsia do lobo temporal causada por esclerose mesial temporal. 
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Nossos dados concordam parcialmente com os de Coste e colaboradores (Coste 

et al., 2002) que não encontraram correlação significativa entre o volume do pólo 

temporal, a idade de início da epilepsia ou a idade da cirurgia. No entanto, ao contrário 

daquele trabalho, demonstramos correlação com a duração da epilepsia. Esta aparente 

discrepância pode dever-se ao tamanho da amostra, de 30 casos com Coste e 

colaboradores e de 69 casos em nosso trabalho. 

O hipometabolismo à tomografia por emissão de prótons (PET) na ponta do lobo 

temporal mostrou correlação com o prognóstico pós-cirúrgico em um trabalho de Dupont 

e colaboradores (Dupont et al., 2000). Dois trabalhos, de Mitchell e colaboradores 

(Mitchell et al., 1999) e de Choi e colaboradores (Choi et al., 1999) mostraram dados 

conflitantes em relação ao prognóstico em pacientes com alterações do pólo temporal. 

Em apenas um deles (Choi et al., 1999), pacientes com alterações da substância branca 

do pólo temporal ipsilateral à cirurgia tiveram melhor evolução pós-operatória. 

Nossa casuística não mostrou correlação entre volume do pólo temporal e 

prognóstico pós-cirúrgico. 

A alteração de sinal e a perda da distinção entre substâncias branca e cinzenta do 

pólo temporal estiveram presentes em 17 de 68 casos (25%). Nas séries publicadas esta 

característica está presente em aproximadamente 32 a 65% dos pacientes (Choi et al., 

1999; Coste et al., 2002). O correlato histopatológico da alteração de substância branca 

ainda é incerto, não havendo trabalhos conclusivos a este respeito. Há trabalhos 

refutando as hipóteses de gliose, alterações inflamatórias, degenerativas ou aumento do 

número de neurônios heterotópicos (Mitchell et al., 1999). Outros encontraram aumento 
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de neurônios heterotópicos na substância branca (Meiners et al., 1999). A hipótese de 

alterações da mielina também foi aventada por estes autores.  

Contrariamente aos achados de Coste (Coste et al., 2002), em nossa série não 

houve correlação entre presença destas alterações e redução volumétrica do pólo 

temporal. Este achado não é conflitante com nenhuma das possíveis explicações 

histopatológicas  acima citadas. No entanto, a ausência de correlação com perda 

volumétrica pode sugerir um processo degenerativo ou malformativo, e não destrutivo. 

Um dano excitotóxico comum ao hipocampo e ao pólo temporal deve ser aventado, com 

interferência na biologia das proteínas de matriz e da mielinização (Levine et al., 2001). 

 

5.2.1.2.Segmento posterior do lobo temporal: 

 

O volume do segmento posterior do lobo temporal tanto ipsi como contralateral 

correlacionou-se com a natureza do insulto precipitante inicial. O segmento posterior do 

lobo temporal contralateral à cirurgia foi significativamente menor nos pacientes que não 

apresentavam história de IPI. O segmento posterior do lobo temporal ipsilateral à cirurgia 

foi significativamente menor nos pacientes com história de IPI caracterizado como 

traumatismo ou infecção. 

As crises febris complicadas são consideradas um dos principais fatores de risco 

para a epilepsia do lobo temporal mesial, relatado em várias séries (Sofijanov et al., 1983; 

Cendes et al., 1993a; Cendes et al., 1993b; French et al., 1993; Shinnar, 1998; Lewis, 

1999; Szabo et al., 1999; Shinnar et al., 2001). As evidências sugerem que as estruturas 

mesiais temporais são particularmente susceptíveis ao dano excitotóxico das crises 
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febris. Este dano levaria à perda neuronal e reorganização sináptica características da 

EMT. Nos casos de outros IPI, no entanto, o dano inicial pode ser bem mais heterogêneo. 

Alterações traumáticas ou infecciosas podem levar a destruição focal, além do dano 

excitotóxico das crises. Provavelmente nestes casos o dano é mais difuso, havendo 

maior repercussão sobre o parênquima temporal neocortical. 

A assimetria do segmento posterior do lobo temporal correlacionou-se com o EEG 

interictal. Pacientes com maior índice de assimetria apresentavam mais freqüentemente 

EEG interictal unilateral. Este achado, embora aparentemente óbvio, sugere um dado 

importante de associação entre perda volumétrica (estrutural) e neurofisiologia e 

epileptogênese (funcional).  

Em nosso protocolo o lobo temporal foi medido em conjunto com o as demais 

estruturas temporais, ao contrário de protocolos como o de Moran e colaboradores 

(Moran et al., 2001). Uma das desvantagens deste método é que a presença de uma 

estrutura sabidamente atrófica na medida total do lobo temporal poderia superestimar a 

perda volumétrica. No entanto, acreditamos que o protocolo seja robusto e confiável, uma 

vez que as associações não ocorreram com todas as variáveis clínicas. Estando o 

hipocampo atrófico na maioria dos nossos casos, seu efeito seria mais observável em 

outras variáveis, que não somente naquelas citadas. A segmentação do lobo temporal, 

como realizado por Moran e colaboradores (Moran et al., 2001) pode melhorar a 

sensibilidade desta avaliação, no entanto acrescentaria complexidade e aumentaria o 

tempo de cada exame, reduzindo talvez a coerência do protocolo. 
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5.2.1.3.Amígdala: 

 

A importância da amígdala na epilepsia do lobo temporal ainda não está 

estabelecida na literatura. Margerison & Corsellis (Margerison & Corsellis, 1966) 

encontraram esclerose da amígdala em 15 dos seus 55 casos de necrópsia. Outros 

trabalhos de neuropatologia como o de Zentner e colaboradores (Zentner et al., 1999) 

mostraram comprometimento principalmente dos núcleos ventro-mediais do complexo 

lateral, principalmente com gliose e microdisgenesia em 85% dos casos de EMT. No 

entanto, os dados clínicos de sua casuística não mostraram correlação entre o 

comprometimento da amígdala e a maioria das variáveis clínicas (semiologia das crises, 

duração da epilepsia, início eletrográfico).  

 O dado semiológico foi positivo na casuística de Cendes e colaboradores 

(Cendes et al., 1994) para crises com auras de medo e correlacionando-se com volumes 

menores da amígdala.  

Pacientes com crises febris complicadas na infância também apresentavam 

volumes menores à análise quantitativa. Em nossa casuística, volumes menores da 

amígdala ipsilateral à cirurgia estiveram relacionados à presença de crises parciais 

simples precedendo a perda de consciência.  

O EEG interictal unilateral correlacionou-se a volumes menores da amígdala à 

esquerda, como provável reflexo de doença mais lateralizada.  

Os casos em que a neuropatologia mostrou apenas EMT, sem evidências de 

microdisgenesia, apresentavam volumes menores da amígdala. Este dado nos permite 

inferir a existência de grupos com comprometimentos diferentes. Em alguns casos a 
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doença é mais localizada mesialmente, sendo as alterações de amígdala o seu principal 

marcador, e em outros as alterações são mais difusas, comprometendo a substância 

branca com menor envolvimento mesial. 

Van Paesschen e colaboradores (Van Paesschen et al., 1996) encontraram 

também correlações entre o comprometimento da amígdala na relaxometria T2, duração 

da epilepsia e idade da cirurgia, além de comprometimento volumétrico da amígdala em 

85% dos casos de EMT estudados (comprometimento maior que o do hipocampo, em 

68% dos casos). 

Tomando-se os limites estabelecidos no grupo controle, nenhum de nossos 

pacientes apresentou comprometimento de volume da amígdala além do limite da 

normalidade. Este dado também foi evidenciado por Moran e colaboradores (Moran et al., 

2001). No entanto naquela casuística nenhuma correlação foi positiva. A provável 

explicação para esta discrepância entre comprometimento clínico, eletrográfico e de 

imagem talvez esteja na impossibilidade da volumetria em nossos protocolos de analisar 

os núcleos ventromediais, descritos como os mais comprometidos segundo Zentner e 

colaboradores (Zentner et al., 1999). 
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5.2.1.4.Hipocampo: 

 

A importância do hipocampo na ELT é relatada desde os primeiros trabalhos de 

autores do século XIX (Falconer, 1955; Falconer, 1964; Falconer et al., 1974; Taylor, 

1987). A investigação etiológica da ELT tem se concentrado nesta estrutura, por ser a 

mais tipicamente comprometida conforme a maior parte dos relatos (Jack et al., 1990; 

Jackson et al., 1990; Berkovic et al., 1991; Cook, 1992; Cook et al., 1994; Jackson, 

2002).  

A atrofia hipocampal está relacionada a crises febris complicadas (Cendes, 

1993a; Cendes et al., 1993b; Cendes et al., 1993c; Cendes et al., 1993d), embora o 

mecanismo fisiopatológico não esteja elucidado. Em nossa casuística o volume 

hipocampal não se correlacionou com o tipo do insulto precipitante inicial (IPI). Este 

achado negativo também encontra respaldo na literatura (Kuzniecky et al., 1996). 

  

O índice de assimetria dos hipocampos correlacionou-se com a evolução pós-

operatória. Pacientes com maiores índices de assimetria apresentaram melhor 

prognóstico quanto ao controle de crises. A presença de lesão unilateral está associada a 

melhor evolução, segundo séries publicadas (Arruda et al., 1996; Radhakrishnan et al., 

1998).  

No entanto, alguns autores relataram resultados satisfatórios mesmo em casos de 

bilateralidade (Cook et al., 1994; Jack et al., 1995; King, 1995; Arruda et al., 1996; 

Jackson, 2002), com lateralização pelos demais exames clínicos e neurofisiológicos. O 

índice de assimetria, assim como as derivadas do volume (diferença direito/esquerda, 
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menor/maior) indicam o comprometimento desproporcional dos hipocampos, não sendo 

capaz de discriminar lesões bilaterais assimétricas e unilaterais. Há protocolos que 

relatam melhor lateralização com as derivadas do que com os volumes absolutos e 

corrigidos (Jack et al., 1990; Free et al., 1995).  

Em nossa casuística, cinco casos foram lateralizados apenas pelo índice de 

assimetria. Isto provavelmente se deve a perdas sutis e localizadas de volume, não 

evidenciadas quando tomamos o volume total do hipocampo. Para contornar esta 

dificuldade seria necessário segmentar o hipocampo e comparar as medidas de cada 

segmento independentemente. 

 

5.2.1.5.Giro parahipocampal: 

 

Em nosso protocolo tomamos o volume do giro parahipocampal, e não só o do 

córtex entorrinal, como a maioria dos trabalhos publicados. A razão desta diferença é que 

apesar do fato de a maioria das conexões hipocampais e amigdalianas passarem pela 

porção anterior do giro parahipoacampal (córtex entorrinal), o restante do giro 

parahipocampal também é parte do sistema límbico, como confirmam os textos de 

anatomia e fisiologia (Naidich et al., 1987a; Naidich et al., 1987b). Como um dos 

objetivos do nosso trabalho seria de encontrar correlações de perdas volumétricas em 

outras estruturas límbicas que não as habitualmente estudadas, decidimos ampliar nossa 

avaliação para as porções posteriores ao córtex entorrinal. 

Não há um consenso na literatura quanto às referências anatômicas utilizadas 

para a volumetria do córtex entorrinal. Alguns autores (Killiany et al., 2002) concentram 
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suas medidas nos corpos mamilares, enquanto outros (Bernasconi et al., 1999) utilizam o 

pedúnculo temporal e o corpo geniculado como referências. No nosso caso, a medida do 

giro parahipocampal estendeu-se desde o pedúnculo temporal até o surgimento do quarto 

ventrículo (que coincide aproximadamente com o istmo do cíngulo, limite posterior da 

porção límbica do giro parahipocampal). O coeficiente de correlação intraclasse 

comprova a consistência do nosso protocolo. 

Os volumes do giro parahipocampal, tanto ipsi como contralaterais à cirurgia, e 

os índices de assimetria não se correlacionaram a nenhuma das variáveis clínicas 

estudadas. 

 

5.2.2.Agrupamento dos pacientes quanto ao comprometimento 

volumétrico das estruturas do lobo temporal:  

 O comprometimento heterogêneo das estruturas não permitiu o agrupamento dos 

pacientes para fins de análise.  

 Dentre as estruturas neocorticais, o maior comprometimento do pólo temporal é 

esperado, uma vez que esta região é a que apresenta maior conectividade com as 

estruturas límbicas, conforme estudos de neurofisiologia e anatomia (Insausti et al., 

1995). 
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5.2.3.Comparação dos volumes contralaterais à cirurgia com os 

dos controles: 

 A análise dos volumes contralaterais ao lado operado mostrou uma redução 

significativa do pólo temporal, do hipocampo e do giro parahipocampal em relação aos 

controles, tanto em pacientes operados à direita como à esquerda. 

 A proporção de pacientes operados à direita e à esquerda não variou entre destros 

e não destros. 

 A comparação da média do VST entre o grupo de pacientes e o grupo controle 

mostra uma diferença significativa desta variável, confirmando uma perda 

parenquimatosa difusa nos pacientes. 

 O esperado seria que todos os volumes contralaterais ao lado operado fossem 

menores nos pacientes.  

O achado de redução volumétrica significativa apenas do pólo temporal, 

hipocampo e giro parahipocampal contralaterais sugere um mecanismo distinto do que 

causou a perda difusa. Permite-nos portanto inferir que nos casos de ELT por EMT a 

perda não se restringe ao lado operado, sendo evidência de comprometimento bilateral 

destas estruturas. 

Embora outros autores já tenham relatado perda volumétrica temporal neocortical 

(Lee et al., 1998) e perda volumétrica difusa em pacientes com epilepsia do lobo 

temporal (Theodore et al., 2003), o dado de perda volumétrica contralateral em uma 

amostra homogênea destas estruturas é inédito, segundo nosso conhecimento. 
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6.Conclusão: 

 

• Nossos dados sugerem que pacientes com ELT por EMT apresentam perdas 

volumétricas contralaterais ao lado operado do pólo temporal, do hipocampo e do 

giro parahipocampal, sugerindo que as alterações estruturais são mais difusas e 

provavelmente bilaterais em um número significativo de casos.  

• O pólo temporal foi a estrutura extrahipocampal mais comprometida em nossa 

casuística, em 27,5% dos casos. A perda de volume desta estrutura e da 

amígdala correlacionou-se diretamente ao tempo de epilepsia, sinalizando um 

mecanismo de injúria progressivo somado ao insulto precipitante inicial (IPI). 

• A outra variável clínica que apresentou correlação com os dados quantitativos de 

imagem foi a natureza do insulto precipitante inicial (IPI), sendo que os pacientes 

com crises febris na infância apresentavam menor comprometimento neocortical. 

• Quanto ao prognóstico pós-cirúrgico, poucos pacientes apresentaram evolução 

insatisfatória, reduzindo o poder estatístico deste grupo. Além disto, a grande 

variabilidade de comprometimento volumétrico das estruturas não permitiu o 

agrupamento para análise do prognóstico.  

• A variável que apresentou significância em relação ao prognóstico foi o índice de 

assimetria do hipocampo. Quanto maior a diferença de volume entre os dois 

lados, maior a possibilidade de boa evolução cirúrgica, caracterizada como 

classe I de Engel.  

• As outras estruturas medidas não tiveram significância no prognóstico. Este dado 

sugere uma importância central do hipocampo na origem e/ou na manutenção 



Conclusão 103

das crises do lobo temporal. Como em todos os casos as outras estruturas 

também foram removidas em menor ou maior grau, não há como analisar se esta 

importância central é um fator hipocampal ou se deriva de suas interações com 

as demais estruturas. Permanece a dúvida se o hipocampo é o gerador primário 

ou a estrutura final comum da epileptogênese do lobo temporal. 

• O comprometimento de várias estruturas em diferentes graus não permitiu o 

agrupamento dos pacientes em grupos homogêneos, e conseqüente análise 

individualizada de cada grupo. No entanto este dado nos permite perceber uma 

grande variabilidade no número e no caráter de envolvimento volumétrico nas 

estruturas do lobo temporal na epilepsia mesial. A presença de uma rede de 

conexões com potencial epileptogênico e com conectividade variável entre as 

estruturas é mais racional que a hipótese de zonas isoladas de comprometimento, 

cada uma responsável por um aspecto da síndrome clínica. 
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