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RESUMO

Brandão, EMD.  Esclerose   mesial   temporal  em  crianças   [ dissertação]  São Paulo:
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2005. 105p.

Esclerose  mesial    temporal  é a  causa  mais    freqüente      de epilepsia de lobo
temporal de difícil controle    em adultos. Em crianças sua incidência varia entre 20 e
57%. Nosso objetivo foi  avaliar o espectro clínico, eletrográfico e radiológico da
esclerose mesial temporal  em crianças, para obtenção de um diagnóstico e conduta
cirúrgica precoces. O trabalho consiste de  revisão bibliográfica sobre esclerose
mesial temporal em crianças e de estudo retrospectivo de crianças com este
diagnóstico a partir de exame de ressonância magnética,   entre janeiro de 1997 e
dezembro de 2001, atendidas no hospital das clínicas de São Paulo .    Na revisão de
literatura foram  encontrados quatro estudos, num total de 94 pacientes com idade
entre zero e 20 anos, onde crise febril foi o antecedente mais freqüente (78,7%), as
crises epilépticas se caracterizaram por   parada da movimentação, automatismo
oroalimentar, automatismo gestual e fenômeno motor sendo que 74% dos pacientes
operados ficaram livres de crises. Nesta revisão foi observado  ainda um grupo de
sete estudos onde a esclerose mesial temporal  foi diagnosticada antes dos cinco
anos de idade.  Neste  grupo houve  alta incidência de  antecedente de estado de mal
epiléptico (84,6%), lesão bilateral ( 53,8%), e documentação de  edema em
hipocampo após  estado de mal epiléptico e precedendo o quadro de atrofia nesta
região. O estudo retrospectivo  constou  da revisão de  prontuários de 44 pacientes
com diagnóstico radiológico de esclerose mesial temporal no Hospital das Clínicas de
São Paulo, até os 18 anos de idade. Todos os pacientes apresentavam epilepsia. A
ressonância magnética mostrou alteração no lado esquerdo em 45% dos pacientes, à
direita em 39% e bilateral em 16%. A média de  idade do diagnóstico radiológico foi
12 anos e sete meses. Os antecedentes mais freqüentes foram  crise febril (54% ),
das quais 52% eram crise febril complicada, e  estado de mal epiléptico (27%).
Antecedente familiar de epilepsia ocorreu em 41% dos casos.   As manifestações
semiológicas  mais freqüentes foram fenômeno motor (59%), parada da
movimentação (47%), automatismo oroalimentar (43%). Na estratificação  por idade
automatismo gestual predominou no grupo maior que cinco anos (p=0,015). Os
pacientes com crise iniciando antes dos seis meses de idade apresentaram lesão à
direita, e os entre  seis meses e cinco anos, lesão à esquerda (p=0,021). Entre os
pacientes com crise febril complicada a lesão foi mais freqüente à esquerda ou
bilateral (p=0,032). Entre os pacientes  com dificuldade escolar a lesão ocorreu com
maior freqüência à esquerda (p=0,049). Dos 13 pacientes operados  76,9% ficaram
livres de crise epilépticas ou com crises raras. Concluímos que  esclerose mesial
temporal em crianças pode não apresentar o quadro tipicamente encontrado em
adultos, principalmente em sua  manifestação semiológica, que a  patologia
permanece heterogênea e obscura em sua etiologia, e que os resultados cirúrgicos
são semelhantes ao observado em adultos.



Descritores: 1.epilepsia  do lobo temporal. 2. criança. 3. adolescente. 4.esclerose.
5. hipocampo.

SUMMARY

Brandão, EMD. Mesial temporal sclerosis in children [ dissertation] São
Paulo:Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2005. 105p.

         Mesial temporal sclerosis is   the most frequent cause of refractory  temporal
lobe epilepsy in adults. In children its incidence is between 20 and 57%. Our objective
was to evaluate the clinic, electrographic, and radiological spectrum of mesial
temporal sclerosis in children, for acquisition of the diagnostic and surgical conduct
precocious. This work consists of a bibliographic revision about mesial temporal
sclerosis in children and of a retrospective study of children with this diagnosis to
leave from magnetic resonance, in period of 1997 January   and 2001 December
attended in Clinic Hospital of São Paulo. In the literature was found four study, with
total 94 patients between zero and 20 years, where febrile seizure was a most
frequent antecedent (78,7%), the epileptic seizures were characterized by  arrested
motor activity, oroalimentary automatism, gestural automatism and motor
phenomenon, and 74% of the operated  patients became seizure-free. In this revision
was observed yet a group of seven studies where the mesial temporal sclerosis was
diagnosed before five years old. In this group had an increase incidence of status
epilepticus (84,6%), bilateral lesion (53%), and  documentation of edema in
hippocampus after status epilepticus and before of the atrophy in this region.  The
retrospective study consisted of a  44 patients  handbook revision with radiological
diagnosis of mesial temporal sclerosis in the Clinic Hospital  in São Paulo, until 18
years old. All the patients exhibited epilepsy. The magnetic resonance revealed
change in the left side in 45% of the patients, in right side in 39% and bilateral in 16%.
The median age to radiological diagnosis was 12 years and seven month. The most
frequent antecedents were febrile seizure (54%), where 52% were complicated febrile
seizure, and status epilepticus (27%). Familiar antecedent of epilepsy   occurred  in
41% of the cases . The most frequent semiologic manifestations were motor
phenomenon (59%), arrested   motor activity (47%), oroalimentary automatism (43%),
and epigastric discomfort (36%), this frequency lesser than the referred in adults. In
the age stratification gestural automatism predominated in the group more than five
years old (p=0,015). The patients that started their seizures until  the age of six month
exhibited  right side lesion, and the patients between six month and five years old, left
side lesion (p= 0,021). Among the patients with complicated febrile seizures the lesion
was more frequent in left or bilateral side (p=0,032). Among the patients with school
difficulties  the lesion was more frequent in left side (p=0,049).  Thirteen patients were
operated and 76,9% remained seizure-free or with rare seizures. We concluded that
mesial temporal sclerosis in children can not to exhibit  the characteristic list  found in
adults, mainly  in the semiologic manifestation, that the  pathology remain obscure and
heterogeneous in its etiology, and  that the surgical outcome are similar the  observed
in adults.



Descriptors: 1.temporal lobe epilepsy. 2.child. 3.adolescent. 4.sclerosis.
5.hippocampus.


