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RESUMO 
 
 
ITIKAWA, E. N. Contribuição prognóstica da subtração entre os SPECTs crítico 
e intercrítico e o seu alinhamento com a RM (SISCOM) em pacientes com 
epilepsia farmacorresistente associada à RM 3T normal. 195 f. Tese (Doutorado) 
– Programa de Pós-Graduação Interunidades em Bioengenharia - Escola de 
Engenharia de São Carlos/Instituto de Química de São Carlos/Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto, São Carlos, 2017. 
 

O planejamento pré-cirúrgico visa localizar a zona epileptogênica presumida (ZEP) 
através da avaliação multidisciplinar que inclui: eletroencefalograma (EEG) 
ambulatorial, Vídeo-EEG, Tomografia Computadorizada (CT), Imagens por 
Ressonância Magnética (IRM), SPECTs (tomografia computadorizada por emissão 
de fóton único) crítico e intercrítico, PET (tomografia por emissão de pósitron) e 
avaliação neuropsicológica. A IRM é a neuroimagem estrutural de escolha para a 
investigação de lesões potencialmente epileptogênicas. O problema surge quando a 
IRM de alto campo é incapaz de revelar quaisquer anormalidades (ie., RM negativa). 
Nesses casos, o SISCOM tem sido utilizado para revisar a IRM e para implantação 
de eletrodos invasivos. Os objetivos deste projeto foram: (a) Avaliar a contribuição 
do SISCOM na avaliação pré-cirúrgica e terapêutica de pacientes com RM 3T 
negativa; b) Avaliar o acoplamento vascular (ANV) através do SPECT intercrítico e 
do PET; Este foi um estudo longitudinal, prospectivo, que avaliou a concordância 
entre o SISCOM e o vídeo-EEG em 40 pacientes com epilepsia refratária e RM 3T 
negativa. Para avaliar o aporte sanguíneo e o metabolismo neuronal anormal à RM 
negativa, investigamos o acoplamento neurovascular (ANV) em um subgrupo de 32 
pacientes que realizaram o PET cerebral. Os pacientes receberam a administração 
intravenosa de 1.480MBq de 99mTc-ECD para realização do SPECT 
crítico/intercrítico. O PET cerebral foi adquirido com atividade de 185 MBq. Os 
SPECTs e o PET foram alinhados com a IRM 3T multiplanar ponderada em T1. Os 
achados do SISCOM foram correlacionados com o vídeo-EEG e demais dados da 
avaliação pré/pós-cirúrgicas. O SISCOM foi a técnica com as maiores taxas de 
concordância com o vídeo-EEG (81%), seguido do SPECT crítico (56%). Ao verificar 
a abordagem proposta pela equipe em reunião clínica, a área de abordagem 
invasiva foi mais restrita em 75% dos casos em que o SISCOM foi concordante com 
o vídeo-EEG. Dentre os pacientes com bom resultado cirúrgico, o foco do SISCOM 
foi completamente ressecado em 50% dos pacientes. Dentre os pacientes com mau 
resultado cirúrgico, o foco do SISCOM não foi ressecado em 75% dos pacientes. A 
análise do PET e do SPECT intercrítico mostrou mudanças de acoplamento entre o 
aporte sanguíneo e o metabolismo neuronal no período intercrítico. Concluímos que 
o SISCOM contribuiu para a hipótese diagnóstica da ZE através de uma 
investigação mais topograficamente seletiva através do EEG invasivo. O estudo 
fisiopatológico da epilepsia refratária com IRM negativa evidenciou mudanças de 
acoplamento perfusional e metabólico no período intercrítico. 
 
Palavras-chave: SISCOM. RM normal. Epilepsia refratária. PET. SPECT. 
Acoplamento neurovascular. 
  



  



ABSTRACT 
 
ITIKAWA, E. N. Prognostic contribution of subtraction between ictal and 
interictal SPECT and its alignment to MRI (SISCOM) in patients with 
pharmacorresistant epilepsy associated to normal 3T MRI. 195 f. Tese 
(Doutorado) – Programa de Pós-Graduação Interunidades em Bioengenharia - 
Escola de Engenharia de São Carlos/Instituto de Química de São Carlos/Faculdade 
de Medicina de Ribeirão, São Carlos, 2017. 
 

Presurgical evaluation aims to localize the presumed epileptogenic zone (PEZ) 
through a multidisciplinary evaluation that includes: ambulatory 
electroencephalogram (EEG), Video-EEG, Computed Tomography (CT), Magnetic 
Resonance Imaging (MRI), ictal and interictal SPECTs, PET (positron emission 
tomography) and neuropsychological evaluation. The MRI is the structural 
neuroimaging of choice for investigation of potentially epileptogenic lesions. The 
problem arises when a high-field MRI is unable to reveal abnormalities (i.e. negative 
MRI). In these cases, SISCOM has been used to review an MRI and for implantation 
of invasive electrodes. The objectives of this project were: (a) To evaluate the 
contribution of SISCOM in the presurgical and therapeutic evaluation of patients with 
negative-3T MRI; b) To evaluate the neurovascular coupling (NVC) through the 
interictal SPECT and PET; This study assessed the agreement between SISCOM 
and video-EEG in 40 patients with refractory epilepsy and negative-3T MRI. To 
assess blood-input and abnormal neuronal metabolism to the negative-MRI, we 
investigated neurovascular coupling (NVC) in a subgroup of 32 patients who 
performed brain PET. Patients were intravenously administered with 1,480MBq of 
99mTc-ECD for ictal/interictal SPECT. The brain PET was acquired with 185 MBq of 
activity. The SPECTs and the PET were aligned using a multiplanar T1-weighted 
MRI. SISCOM findings were correlated with video-EEG and other pre/post-surgical 
evaluation data. SISCOM was the technique with the highest agreement rates with 
video-EEG (81%), followed by ictal SPECT (56%). The area of invasive approach 
proposed by the team from the clinical meeting was more restricted in 75% of cases 
in which SISCOM was concordant with the video-EEG. Among those patients with 
good surgical results, the SISCOM focus was completely resected in 50% of the 
patients. Among those patients with poor surgical outcome, the SISCOM focus was 
not resected in 75% of the patients. Analysis of PET and interictal SPECT showed 
changes in the coupling between blood supply and neuronal metabolism in the 
interictal period. We concluded that SISCOM contributed to the diagnostic hypothesis 
of EZ with a more topographically selective investigation through invasive-EEG. The 
pathophysiological study of refractory epilepsy with negative-3T MRI revealed 
changes in perfusion and metabolic coupling in the interictal period. 
 
Keywords: SISCOM. Normal MRI. Refractory epilepsy. PET. SPECT. Neurovascular 
coupling. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1. EPILEPSIA REFRATÁRIA E IRM NEGATIVA 
 

A epilepsia é uma das condições mais antigas da humanidade e ainda é a 

doença neurológica mais comum em indivíduos de todas as idades (BANERJEE; 

FILIPPI; ALLEN HAUSER, 2009). Em 2014, a Liga Internacional Contra Epilepsia 

(ILAE) definiu a epilepsia, antes considerada uma síndrome, como uma doença 

(FISHER et al., 2014). A prevalência da epilepsia no mundo é estimada em 0,4 a 

0,8% (ENGEL et al., 2003; LA FOUGÈRE et al., 2009; NOACHTAR; 

BORGGRAEFE, 2009). No Brasil, a prevalência da epilepsia é elevada e 

semelhante à de outros países em desenvolvimento. Segundo um estudo de 2004, a 

prevalência da epilepsia ativa é de 8,2/1000 habitantes (BORGES et al., 2004). 

Considerando a população para o ano de 2016 segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) (206,3 milhões), temos em números absolutos 

1.691.660 indivíduos com epilepsia (IBGE, 2010). Embora aproximadamente 60% 

destes pacientes apresentem epilepsias focais, 20% a 30% deste montante 

desenvolverão epilepsias crônicas e intratáveis farmacologicamente (ENGEL et al., 

2003; LA FOUGÈRE et al., 2009). Assim, o percentual de pacientes candidatos à 

terapêutica cirúrgica no Brasil perfaz a cifra de 203.000 indivíduos. 

O advento da IRM (imagem de ressonância magnética) de alta resolução 

contribuiu substancialmente para a identificação de pacientes com epilepsias focais 

refratárias ao tratamento medicamentoso e passíveis de resolução cirúrgica 

(SIEGEL et al., 2001). Como exemplo temos o diagnóstico de lesões potencialmente 

epileptogênicas como tumores de baixo grau, malformações do desenvolvimento 

cortical, lesões glióticas e atrofia hipocampal. Entretanto, mesmo diante dos avanços 

tecnológicos em estudos funcionais e estruturais, em alguns casos é difícil definir a 

região causadora das crises pela inabilidade de se definir um ponto focal ou uma 

lesão na IRM. Esta condição é frequentemente referida como IRM normal para 

etiologia da epilepsia. Isto ocorre quando nenhuma lesão específica é visualizada e, 

como resultado, a avaliação pré-cirúrgica e o tratamento podem ser difíceis e 

desafiadores. A prevalência de IRM normal em pacientes adultos com epilepsias 

focais é aproximadamente 33% (NGUYEN et al., 2013). De maneira mais específica, 
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20 a 30% dos pacientes com ELT (epilepsia do lobo temporal) e 20% a 40% com 

EET (epilepsia extratemporal) não têm lesões relevantes na IRM (TÉLLEZ-

ZENTENO et al., 2010). Uma hipótese é que uma lesão subjacente está presente, 

porém tão sutil que está abaixo ou no limite das resoluções atuais da IRM, 

impossibilitando sua detecção visual. Esta hipótese é suportada por estudos 

envolvendo pacientes com IRM normal, nos quais a análise histopatológica de 

tecidos epileptogênicos revelaram displasia cortical sutil, gliose ou esclerose 

hipocampal (COHEN-GADOL et al., 2006; BELL et al., 2009).  

Para preencher esta lacuna do conhecimento, estudos apresentando 

recomendações detalhadas para protocolos de investigação de epilepsia com IRM 

têm sido publicados (CENDES, 2013; WELLMER et al., 2013). Como exemplo, um 

estudo mostrou que a dupla recuperação por inversão reduz o sinal do fluido 

cérebro-espinhal e da matéria branca, oferecendo melhor contrate do córtex e 

detecção de lesões súbitas. Este método identificou anormalidades estruturais em 

casos de epilepsia não lesional (RUGG-GUNN et al., 2006). Neste contexto, várias 

inovações têm sido propostas como as técnicas baseadas em difusão, IRM 

quantitativa com técnicas de pós-processamento, aumento da intensidade do campo 

magnético, bobina multicanal de cabeça e abordagens através de imagens 

multimodais (CROCKER; POHLMANN-EDEN; SCHMIDT, 2016). As técnicas de 

difusão, por exemplo, têm sido úteis para se detectar a desorganização tecidual 

subjacente em pacientes com malformação do desenvolvimento cortical. Existem 

evidências de que tais anormalidades podem se estender muito além das lesões 

observáveis (ANDRADE et al., 2014). Outros estudos de imagens clínicas sugerem 

que equipamentos com intensidade de 7T são superiores aos de 3T para 

caracterização da displasia cortical focal em exames não-revelatórios (DE CIANTIS 

et al., 2016) e da polimicrogiria (DE CIANTIS et al., 2015). Ainda, equipamentos com 

campos de 7T (ZUCCA et al., 2016) e 9.4T (REEVES et al., 2016) têm mostrado 

importantes correlações entre os achados histopatológicos e de imagem ex-vivo. A 

bobina multicanal, cuja disponibilidade vem aumentando no mercado proporciona 

imagens melhores em termos da razão sinal-Ruído, além de reduzir o tempo de 

aquisição. Seu valor diagnóstico, entretanto, ainda não está bem fundamentado 

(PARIKH et al., 2011). No futuro, estudos sistemáticos devem apresentar o valor 

adicional da bobina multicanal e da intensidade maior do campo magnético aplicada 
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às epilepsias refratárias em que exames convencionais de 1.5T e 3T são normais 

para etiologia da epilepsia. 

 

1.2. TRATAMENTO CIRÚRGICO DA EPILEPSIA REFRATÁRIA COM 
IRM NEGATIVA 

 

Comparada à IRM normal, melhores resultados cirúrgicos foram relatados 

quando lesões são encontradas pela IRM (KUZNIECKY; KNOWLTON, 2002; 

NGUYEN et al., 2010). Assim, quando a IRM é lesional, a probabilidade dos 

pacientes ficarem livres de crises é cerca de duas a três vezes maior do que em 

casos de epilepsia com normal (TÉLLEZ-ZENTENO et al., 2010). Berkovic et al. 

(1995), por exemplo, mostraram que entre 62% e 80% dos pacientes com epilepsia 

refratária submetidos à cirurgia de ELT com lesão identificada na IRM ficaram livres 

de crises. Por outro lado, somente 36% dos que apresentaram IRM normal tiveram o 

mesmo resultado cirúrgico (BERKOVIC et al., 1995). Portanto, esta é uma condição 

que configura um grande desafio para os profissionais envolvidos na avaliação pré-

cirúrgica e no tratamento cirúrgico da epilepsia refratária e neuroimagem não-

localizatória (SMITH et al., 2011). 

Do ponto de vista socioeconômico, estamos diante de um problema com 

nítidas repercussões se ponderarmos que pacientes com epilepsia refratária 

enfrentam o estigma de “ser epiléptico” e que possuem um risco maior de terem 

comorbidades ou resultados adversos em decorrência das crises epilépticas. 

Disfunções cognitivas e neuropsiquiátricas, acidentes, morte súbita, osteoporose, 

fraturas, dores crônicas e derrames (OTTMAN et al., 2011), são exemplos que não 

lhes asseguram uma vida independente. Em casos de epilepsia pediátrica, 

intervenções radicais são mais toleradas dada a neuroplasticidade do cérebro em 

desenvolvimento (Holmes, 1996). Contudo, é de suma importância a identificação 

exata da região responsável pela ocorrência das crises baseada em achados 

neurofisiológicos e também de imagem (MCINTOSH et al., 2004). Portanto, quanto 

mais precoce e eficaz for a cirurgia para tais pacientes, maiores são as chances 

deles e de seus familiares restabelecerem a qualidade de vida.   

O sucesso da cirurgia de epilepsia está relacionado à ressecção/desconexão 

acurada da ZE (zona epileptogênica) (TÉLLEZ-ZENTENO et al., 2010), firmada 

através da hipótese diagnóstica durante a investigação pré-cirúrgica. Esta etapa 
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busca definir com precisão a localização exata e a extensão da ZE. A ZE é definida 

como "a quantidade mínima de córtex cerebral que deve ser ressecado para que o 

paciente fique livre de crises" (LÜDERS et al., 2006). No entanto, a ZE é um termo a 

posteriori, pois apenas se o paciente fica livre de crises após a cirurgia é que se 

pode concluir que a ZE estava mesmo incluída no córtex ressecado (ROSENOW; 

LÜDERS, 2001). Portanto, a investigação pré-cirúrgica busca definir com precisão a 

localização e a exata extensão da ZE.  

A investigação pré-cirúrgica inclui uma série de instrumentos de avaliação 

como a anamnese, EEG (eletroencefalograma), vídeo-EEG de escalpe e/ou 

invasivo, exames físico, neuropsicológico, neuropsiquiátrico e socioeconômico 

(GOFFIN et al., 2008), além dos estudos de imagem anatômicos como a IRM e CT 

(computed tomography) e funcionais: PET (positron emission tomography) e 

SPECT(single photon emission tomography). Entretanto, nos casos onde os 

achados neurofisiológicos e neuropsicológicos não são localizatórios/lateralizatórios 

e a neuroimagem estrutural é normal, as imagens funcionais adquirem um papel 

importante fornecendo uma hipótese diagnóstica para ressecção da ZE ou para 

implantação do EEG invasivo (FOCKE et al., 2009). 

Lamentavelmente, muitos pacientes não são candidatos à cirurgia (NOE et 

al., 2013) mesmo após a realização do EEG invasivo devido a não-localização da 

ZE, refletindo o verdadeiro desafio de localizá-la e ressecá-la nos casos com IRM 

normal. Além disso, as redes corticais envolvidas na epileptogênese e geração das 

crises em epilepsia não-lesionais extratemporais são menos conhecidas. Desta 

forma, criar um plano cirúrgico para esses pacientes apresenta-se como um desafio 

significativo. Isto pode ser observado em um estudo com pacientes com epilepsia 

extratemporal refratária e IRM normal, onde apenas 29% (9 de 31) dos pacientes 

foram submetidos ao EEG intracraniano e apenas 11% (9 de 85) foram candidatos à 

cirurgia com excelentes resultados (NOE et al., 2013). 

 

 

 

1.3. CONTRIBUIÇÃO DAS NEUROIMAGENS FUNCIONAIS EM IRM 
NEGATIVA 
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 Os recentes avanços tecnológicos das neuroimagens tornaram visíveis as 

lesões antes não-detectáveis e a IRM se tornou a modalidade prioritária na 

investigação da epilepsia. Com a neuroimagem moderna, as indicações cirúrgicas 

de epilepsias refratárias se expandiram, tornando a cirurgia de epilepsia uma 

importante abordagem terapêutica tanto em pacientes adultos quanto em crianças. 

Durante a avaliação pré-cirúrgica é importante averiguar a anormalidade estrutural, e 

oferecer informações anatômicas acerca da lesão para se obter melhores resultados 

cirúrgicos com o propósito de se evitar déficits neurológicos desnecessários. 

Também é crucial mapear as áreas eloquentes, especialmente em crianças, visto 

que a craniotomia e o mapeamento cortical intraoperatório pode não ser uma opção 

para se preservar as funções de linguagem e memória, que estão em risco. Como a 

epilepsia é uma doença funcional, a lesão encontrada na IRM nem sempre é 

epileptogênica. Nesse aspecto, é fundamental compreender as avaliações clínicas e 

eletrofisiológicas para se interpretar a neuroimagem funcional. Alguns exemplos são 

as imagens por ressonância magnética funcional (IRMf), PET, SPECT, 

monitorização simultânea de EEG e IRMf (EEG-IRMf), imagens por fontes elétricas 

(IFE) e magnéticas (IFM), que provaram-se úteis na determinação do foco 

epileptogênico. A combinação destas técnicas pode fornecer informações 

complementares, e a concordância entre elas é crucial para guiar a decisão cirúrgica   

e promover o sucesso cirúrgico (PITTAU et al., 2014). 

 

1.3.1. SPECT 
 

O SPECT tem a vantagem de estender o olhar do neurofisiologista para o 

aspecto tridimensional do cérebro humano durante uma crise epiléptica, pela ótica 

das alterações perfusionais dentro de uma janela temporal relativamente precoce, 

capaz de criar um mapa dos circuitos cerebrais positivamente (hiperperfusão) e 

negativamente (hipoperfusão) ativados pelo ictus (BLUMENFELD et al., 2004). Em 

particular, a acurácia do SPECT crítico (durante a crise) é aumentada quando se 

compara as imagens perfusionais críticas com as intercríticas (GOFFIN et al., 2008). 

O SPECT crítico, cuja injeção do radiofármaco é feita durante a crise, revela 

uma “fotografia” do fluxo da perfusão sanguínea no cérebro (LEE et al., 2011) de 

modo que o intervalo entre o início (eletroencefalográfico) da crise e a injeção é 



32	

crucial. Nesse sentido, Lee et al. (2006) mostraram que um intervalo menor que 20 

segundos se correlaciona significantemente com a localização correta da ZE. 

Portanto, será mais provável que em intervalos de tempo superiores, clusters 

maiores e mais intensos representem a zona de início crítico, e não zonas de 

propagação. Embora sua sensibilidade e especificidade sejam maiores para ELT 

(entre 80% e 97%) (DEVOUS et al., 1998; MCNALLY et al., 2005; NEWTON et al., 

1995), sua utilidade tem sido reportada para epilepsias do lobo frontal, parietal e 

occipital, principalmente na ausência de lesões estruturais (THADANI et al., 2004). É 

importante observar, no entanto, que a técnica é menos efetiva nas epilepsias 

extratemporais e varia de acordo com o substrato patológico e com a região afetada 

(CENDES, 2013). Um estudo reportou que o SPECT crítico é a melhor técnica de 

imagem funcional em casos de IRM normal (ASENBAUM; BAUMGARTNER, 2001). 

Em outro estudo, também com IRM normal, os resultados do SPECT crítico foram 

concordantes com a localização do EEG em 39% (CHAPMAN et al., 2005). 

O SPECT intercrítico, por outro lado, mostra a redução do fluxo sanguíneo 

(hipoperfusão) que pode sugerir uma lesão estrutural ou um déficit funcional 

associado à ZE. A sensibilidade do SPECT intercrítico varia entre 40% e 70% 

(DEVOUS et al., 1998; SIEGEL; LEWIS; SIEGEL, 2002) e é utilizado principalmente 

para a interpretação visual lado a lado com o SPECT crítico na busca por alterações 

perfusionais focais perante os dois estados (KAZEMI et al., 2010). Ocorre que nem 

todas as alterações anatômicas causam crises, e nem todas as crises se originam 

destas estruturas anormais. Assim, a correlação entre dados clínicos e 

neurofisiológicos é necessária para investigar se dada lesão é possivelmente a 

responsável pelas crises (GAILLARD et al., 2011). 

SISCOM é um acrônimo para Subtraction of Ictal SPECT Co-registered to 

MRI (Subtração do SPECT crítico corregistrado com a RM). Este método 

proporciona uma avaliação acurada das áreas corticais hiperemiadas durante a crise 

epiléptica em relação ao estado intercrítico com correlação topográfica da IRM 

(MCNALLY et al., 2005). É, portanto, um recurso utilizado para se localizar áreas de 

ativação funcional durante a crise epiléptica.  

A interpretação das imagens do SISCOM mostra-se mais sensível e 

específica na detecção da ZE do que a análise dos SPECTs separadamente 

(KIMURA et al., 2012; NEWEY et al., 2013). Adicionalmente, é possível avaliar os 

padrões de propagação da atividade crítica através do SISCOM, especialmente nas 
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epilepsias extratemporais (O'BRIEN et al., 1998, 2000; VON OERTZEN et al., 2011). 

Pacientes adultos com epilepsia extratemporal e IRM normal submetidos à cirurgia e 

cuja área cortical ativada no SISCOM foi concordante com a área ressecada 

apresentaram melhor resultado cirúrgico do que aqueles com resultados 

discordantes. A remoção completa do foco indicado pelo SISCOM mostrou resultado 

cirúrgico favorável em 25% dos pacientes (3/12). No entanto, resultados favoráveis 

também foram encontrados para metade dos indivíduos com ressecção incompleta e 

também em indivíduos sem a ressecção do foco identificado pelo SISCOM (KUDR et 

al., 2013). Logo, a remoção completa da região identificada pelo SISCOM nem 

sempre é necessária para o bom resultado cirúrgico. Esta é uma observação 

importante já que a ressecção completa de um foco identificado pelo SISCOM nem 

sempre é possível, dada a possibilidade de sobreposição com áreas corticais 

eloquentes (KUDR et al., 2013). 

Em casos de epilepsia refratária extratemporal com IRM normal, o SISCOM 

foi útil na avaliação pré-cirúrgica, sendo localizatório em 77% (13/17) dos pacientes. 

Além disso, nem o EEG nem a IRM foram localizatórios nesses casos (O'BRIEN et 

al., 2000). A Tabela 1 mostra, além do SISCOM, as demais técnicas de pós-

processamento de imagens funcionais, tais como o SISCOM composite, SPM 

(statistical parametric mapping) e o STATISCOM (statistical subtraction of ictal 

SPECT corregistered to MRI) 
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Fonte: O autor 
.

Tabela 1 - Métodos para analisar a perfusão crítica de imagens de SPECT 
  Análise de   

Técnica Descrição Dados 
individuais 

Dados 
em grupo 

Vantagens Desvantagens 

Avaliação lado-a-
lado  

(KAIBORIBOON et 
al., 2002) 

Comparação visual entre o 
SPECT crítico e intercrítico 

X  O SPECT ictal pode ser localizatório quando a 
subtração do SPECT ictal foi não localizatório 
devido à injeção intercrítica com atividade 
crítica subclínica. Complementar com 
SISCOM. 

Menos sensível do que o 
SISCOM 

SISCOM  

(CHEN; GUO, 
2016) 

Subtração dos SPECTs 
corregistrados com a RM. 

X  Sensível, boa localização espacial, melhor 
método para estudar padrões de propagação 
crítica em um paciente. 

Estudo intercrítico necessário 

Composite 
SISCOM  

(HOGAN et al., 
2006) 

Corregistro não-linear de 
grupos de subtração de 
SPECT para formar uma única 
imagem composite 

 X Sensível à pequenas variações de perfusão. 
O resultado, entretanto, é congruente com os 
achados do procedimento padrão do 
SISCOM. 

Dependente de parâmetros 
estatísticos que determinam a 
significância das regiões de 
hiperperfusão que afetam a 
subtração. 

      

SPM  

(MCNALLY et al., 
2005) 

Comparação estatística entre 
um SPECT crítico com um 
banco de dados de voluntários 
normais;  

X  Objetivo, sem hipótese a priori; baseado em 
voxel 

Conjunto de dados com idade 
normal equivalente é 
necessário. Não aplicável para 
grandes anormalidades 
estruturais do cérebro 

 Diferença entre SPECT crítico-
intercrítico analisada pelo SPM 
(ISAS) 

X  Técnica mais objetiva para determinar o 
cluster de hiperperfusão mais significativo. 

Cluster mais significativo de 
hiperperfusão pode significar 
atividade crítica propagada. 

 Comparação estatística entre 
SPECT crítico de crises de 
vários pacientes que atende 
certo critério 

 X Avaliação objetiva de mudanças sistemáticas 
durante tipos específicos de crises 

Critério de seleção agrupar 
estudos de SPECT faz este 
tipo de estudo relativamente 
pequeno. 

STATISCOM 
(KAZEMI et al., 

2010) 

SISCOM + SPM; comparação 
da subtração do SISCOM com 
grupo de normais. 

X X Compara o resultado da subtração com grupo 
de voluntários, redução de ‘blurring’ na 
imagem 

Grupo controle necessita de 
dois SPECTs seriados. 

 



35	
	

1.3.2. PET 

 

A plausibilidade das imagens funcionais em oferecer informações acerca da 

zona epileptogênica fundamenta-se no fato de que as crises epilépticas resultam em 

importantes alterações fisiológicas cerebrais. O FDG-PET (fluordeoxiglicose-PET) 

tornou-se uma ferramenta relevante para a epileptologia, pois avalia a taxa 

metabólica cerebral regional de Glicose (rCMRG) nos neurônios e células da glia 

(COSTA; OLIVEIRA; BRESSAN, 2001). O FDG-PET crítico poderia ser útil não 

fosse o tempo muito maior para captação da glicose comparada à duração fugaz 

das crises epilépticas. Isto certamente resultaria em imagens metabólicas 

compostas por uma mistura dos estados intercrítico, crítico e pós-crítico, e portanto, 

difíceis de interpretar. Desta maneira, o FDG-PET é realizado no período intercrítico 

com objetivo de detectar áreas focais de déficit funcional, ou seja, que apresentem 

hipometabolismo glicolítico regional, possivelmente associados à ZE (BOUILLERET 

et al., 2002; LA FOUGÈRE et al., 2009). Sua utilização em conjunto com softwares 

de pós-processamento como o SPM (Statistical Parametric Mapping) ou o 

corregistro com  a IRM pode melhorar sua sensibilidade nos casos em que a lesão 

não é observável (RUBÍ et al., 2011). 

Outros tipos de radiofármacos como os GABAA/benzodiazepínicos, 11C-

Flumazenil ou 18F-Flumazenil, podem identificar regiões anormais mais específicas e 

apresentam melhor sensibilidade para localização em epilepsias extratemporais 

(PARDOE; KUZNIECKY, 2014). 

Apesar da existência de trabalhos que mostrem a eficiência do PET em IRM 

normal, muitos centros ainda sugerem a implantação de eletrodos invasivos na 

ausência de uma anormalidade estrutural na IRM. Nos casos de epilepsia do lobo 

temporal (ELT), por exemplo, a sensibilidade para detecção do hipometabolismo 

associado à ZE é de aproximadamente 80 a 90%. Quando a IRM é normal nestes 

casos, o PET lateraliza corretamente a lesão em 80% dos casos (WON et al., 1999). 

O estudo de LoPinto-Khoury et al. (2012) avaliou o resultado cirúrgico de pacientes 

com ELT, PET localizatório e IRM normal e mostrou que 75%  foram categorizados 

como Engel I em um follow-up de 5 anos. Ainda, os pacientes que foram 

encaminhados para avaliação invasiva apresentaram resultados cirúrgicos 

equivalentes aos que foram submetidos diretamente à cirurgia. Portanto, a 
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concordância entre o hipometabolismo focal do FDG-PET com o local de ressecção 

pode ser um importante fator para o sucesso cirúrgico. 

 

1.3.3. IMAGENS POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA FUNCIONAL 

 

A IRMf foi introduzida como uma alternativa não-invasiva à estimulação cortical 

intraoperatória e ao teste de Wada para se identificar o córtex eloquente do cérebro 

com o pressuposto de que tal área necessita de mais oxigênio para desempenhar 

uma tarefa (OGAWA et al., 1993). O resultado é o aumento do fluxo sanguíneo 

nessas áreas. Tecnicamente, este aumento conduz à uma queda do sinal em 

imagens ponderadas em T2* nas áreas ativadas, que podem ser mensuradas como 

mudanças do sinal da dependência do nível de oxigenação sanguínea, cujo acrônico 

em inglês é BOLD. As mudanças do sinal de BOLD são estatisticamente analisadas 

(em relação ao estado estacionário), codificadas em cores e sobrepostas às 

imagens anatômicas da RM (DETRE; WANG, 2002). De maneira geral, vários 

períodos de ativação são realizados utilizando imagens ecoplanares (EPI) para se 

aumentar a sensibilidade da técnica (FERA et al., 2004). A IRMf é, portanto, uma 

técnica que mapeia a resposta metabólica e fisiológica devido às atividades elétricas 

alteradas no cérebro. Nesse contexto, técnicas como o EEG e o MEG mapeiam a 

atividade elétrica cortical com ótima resolução temporal (10 – 100 ms). A limitação 

da ambas as técnicas, contudo, é a baixa resolução espacial alguns centímetros). A 

técnica do BOLD tem, por outro lado, resolução espacial de alguns milímetros e 

resolução temporal na ordem de segundos (MATTHEWS; JEZZARD, 2004). Jack et 

al. (1994) utilizaram a IRMf pela primeira vez clinicamente em córtex sensorimotor 

previamente à cirurgia, validado intraoperatoriamente com técnicas eletrofisiológicas. 

Desde então, a IRMf se tornou a técnica que é o estado da arte para mapeamento 

cortical. 

Limitações da técnica incluem a dependência do tamanho do cluster de ativação 

(BOLD) com a limiarização dos dados para lateralização da linguagem cuja ativação 

depende de tarefas específicas. Desta forma, a determinação  de uma ressecção 

segura não pode ser feita baseada somente na IRMf. Áreas não ativadas por uma 

tarefa específica podem ser erroneamente ressecadas resultando em déficit pós-

operatório. Por fim, a cooperação do paciente bem como a sua capacidade cognitiva 
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de realizar as tarefas requeridas enquanto estão dentro do equipamento também 

são uma limitação da técnica (JONES; MAHMOUD; PHILLIPS, 2011). 

Um estudo recente acerca da contribuição da IRMf em pacientes com ELT e IRM 

negativa evidenciou diferenças nos padrões de rede funcional. A IRMf apresentou 

conectividade cerebral reduzida no neocortex temporal ipsilateral com preservação 

relativa das estruturas mesiais temporais (MUHLHOFER et al., 2017). A dificuldade 

de se realizar a aquisição da IRMf durante as crises inviabiliza a técnica, 

possibilitando somente os estudos de spikes intercríticos (SHAH; MITTAL, 2014). 

Nesse aspecto, o grupo de Gholipour et al. (2011) mostraram resultados 

reprodutíveis de EEG-IRMf, reforçando que a técnica pode ser melhorada utilizando-

se campos magnéticos de 3T ao invés de 1,5T. Vários estudos recentes que 

incorporaram a ativação de BOLD relacionado ao spike intercrítico (EEG-IRMf) para 

mostrar a origem destes spikes têm sido publicados (CENTENO et al., 2017; HEERS 

et al., 2014; KHOO et al., 2017). Alguns estudos de EEG-IRMf incluem pacientes 

com IRM lesional e negativas.  

O grupo de Moeller et al. (2009) verificaram boa concordância entre as 

mudanças positivas do sinal de BOLD com análises patológicas pós-operatórias em 

oito de nove pacientes com ELF e IRM negativa. O grupo de Pittau et al. (2014) 

compararam os achados do EEG tradicional com os resultados de EEG-IRMf e 

mostraram que em 9/11 pacientes com IRM negativa, o sinal de BOLD foi 

concordante com o EEG e em seis, a mudança no sinal de BOLD ofereceu 

informação adicional ao EEG (PITTAU; DUBEAU; GOTMAN, 2012). É importante 

salientar que os resultados devem ser interpretados com cautela, já que o EEG-IRMf 

não mostra apenas as áreas da ZEP, mas também áreas distantes que podem ser 

indiretamente influenciadas pelos spikes intercríticos. Se os resultados do EEG-IRMf 

são considerados no contexto de outras investigações da avaliação pré-cirúrgica, a 

técnica pode contribuir para o melhor entendimento da ZE nos pacientes com 

epilepsia refratária e IRM negativa. 

 

1.3.4. REVISÃO CRÍTICA DOS MÉTODOS FUNCIONAIS 

 

Quando a IRM não apresenta anormalidades estruturais, os métodos 

funcionais revestem-se de importância ainda maior na localização de uma ZEP 
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com vistas à intervenção cirúrgica. A cirurgia de epilepsia tornou-se uma 

importante opção para pacientes apropriadamente selecionados com epilepsia 

farmacorresistente focal, em que a ressecção acurada da ZE é imperativa para o 

sucesso de controle cirúrgico (SHI; LACUEY; LHATOO, 2017). Para se obter 

pacientes elegíveis e com boa probabilidade de resposta cirúrgica favorável, a 

localização precisa da ZE é necessária para minimizar os efeitos colaterais da 

cirurgia. Esta localização deve ser feita idealmente utilizando-se vários métodos, 

baseados em diferentes princípios fisiopatológicos, para se definir os limites da 

ZE (ROSENOW; LÜDERS, 2001). Embora a avaliação invasiva seja o padrão-

ouro, nos casos mais complexos de IRM negativa, a invasividade do método 

ainda requer uma seleção ainda mais cautelosa de pacientes. Portanto, as 

imagens funcionais tem papel fundamental na avaliação pré-cirúrgica das 

epilepsias, dado que tais métodos são capazes de se detectar um foco 

epileptogênico sutil e, em contraste ao EEG, não dependem majoritariamente da 

atividade elétrica cerebral. Portanto, a avaliação pré-cirúrgica que é o estado-da-

arte, atualmente contempla os estudos estruturais e funcionais (i.e., 18F-FDG 

PET, 11C-Flumazenil PET, SPECT crítico e intercrítico, IRMf para definição de 

córtex eloquente, EEG-IRMf) que, além de serem poderosas ferramentas de 

investigação, promovem a compreensão da neurobiologia da epilepsia. 

O PET realizado com 18F-FDG bem como com outros radiofármacos é 

fundamental para se definir a zona de início crítico e para se compreender 

melhor a neurobiologia e as alterações funcionais induzidas pelas várias formas 

da epilepsia. Nesse aspecto, vários estudos corroboram a importância da 

congruência entre os achados funcionais com os achados estruturais (NELISSEN 

et al., 2006; YANKAM NJIWA et al., 2015). Outra maneira de se estudar a 

epilepsia com PET é através da marcação de neurotransmissores. 

Neurotransmissores são diretamente responsáveis pela modulação da atividade 

sináptica, importante na epileptogênese e no espalhamento da atividade 

epiléptica. Um exemplo de neurotransmissor examinado pelo PET é o GABAA 

(ácido γ-aminobutírico), avaliado com 11C-Flumazenil. Medidas da densidade do 

GABAA tem se mostrado um método promissor para identificação da ZE. O 

estudo de Savic, Thorell e Roland (1995) mostraram que os níveis de GABA 

foram significantemente menores no foco epileptogênico do que na região de 

referência homotópica contralateral. Densidades menores de ligação podem ser 
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vistas no foco epileptogênico e na região de início das crises em uma distribuição 

mais restrita do que a área correspondente de hipometabolismo de 18F-FDG. 

Além disso, o grau de redução do receptor GABAA mostrou associação positiva 

com a frequência das crises (LA FOUGÈRE et al., 2009). 

A aplicação do SPECT em epilepsia reside na hipótese de que o aumento da 

atividade neuronal durante a crise está associada a um aumento do metabolismo 

e do FSCr (fluxo sanguíneo cerebral regional). O 99mTc-ECD é capaz de 

atravessar a barreira hemato-encefálica (BHE) com rapidez, dado o seu tamanho 

molecular, por se lipofílico e por ficar retido no cérebro por tempo suficiente para 

permitir aquisição de imagens (>30 min) (PODREKA et al., 1987). Outra 

vantagem é o pico de captação dentro de dois minutos após a sua injeção sem 

redistribuição. Portanto, a captação inicial do radiofármaco e sua distribuição 

correspondente ao FSCr no momento da injeção permanece inalterado por pelo 

menos duas horas, independente das variações de fluxo depois de sua fixação 

(KIM; MOUNTZ, 2011). Consequentemente, o radiofármaco pode ser injetado 

fora da clínica de medicina nuclear, durante a monitorização de vídeo-EEG, por 

exemplo. Mudanças do FSCr cortical e subcortical durante as crises podem se 

iniciar com hiperperfusão na ZE seguida por rápida extensão para outras regiões 

através do espalhamento da crise e generalização (BLUMENFELD et al., 2004). 

Contudo, devido à baixa resolução temporal do SPECT, os padrões de 

hiperperfusão do SPECT crítico frequentemente contêm a zona de início crítico e 

zonas de propagação. Um melhoramento da sensibilidade do SPECT para 

localização da ZE são as técnicas de combinação inter-modalidade com a RM, 

como o SISCOM, SPM e mais recentemente, o STATISCOM (SULC et al., 2014). 

As três técnicas melhoram a habilidade de se detectar e definir a extensão 

funcional da ZE com respaldo estatístico, além de minimizar a influência da 

avaliação visual (subjetiva) principalmente em pacientes com IRM negativa (LA 

FOUGÈRE et al., 2009). 

Outra neuroimagem funcional promissora para compreensão da neurobiologia 

da epilepsia é a IRMf, que utiliza mudanças no sinal de BOLD em resposta a 

uma demanda metabólica associada a uma tarefa. i.e., batendo os dedos 

aumentará o fluxo sanguíneo cerebral na área motora contralateral. 

Tecnicamente, a aquisição do BOLD é subtraída do estado estacionário para 

melhorar a visualização do córtex envolvido no processamento de uma tarefa em 
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particular. Tarefas motoras são comumente utilizadas para se localizar o 

homúnculo motor enquanto tarefas de linguagem são executadas para se 

localizar as áreas de Wernicke e de Broca. Apesar do corregistro entre o 

resultado funcional e a anatomia da IRM, não é trivial oferecer tarefas simples ao 

ponto de se ativar somente uma área. Por exemplo, ao se avaliar o 

processamento da linguagem motora pode-se simultaneamente ativar o córtex 

auditivo primário e a área de Wernicke quando as instruções são oferecidas, pois 

o sujeito está ouvindo e interpretando a tarefa. Apesar disso, a técnica oferece 

uma ótima compreensão dos limites entre a ZE e o córtex eloquente. A técnica, 

portanto, promove o planejamento cirúrgico das margens de ressecção e uma 

discussão significativa de benefícios potenciais versus déficits pós-cirúrgicos 

(SHAH; MITTAL, 2014). 

Com o propósito de melhorar a técnica de IRMf estudando a ativação do 

BOLD em conjunto com a eletrofisiologia, foi proposto o estudo com EEG-IRMf. A 

técnica avalia o sinal de BOLD desencadeado pelo sinal de spike intercrítico 

através do EEG. O objetivo é realizar uma imagem da origem do spike. Contudo, 

a localização da zona de início da crise e do spike intercrítico podem não ser 

congruentes e suposições sempre são necessárias. Além disso, a técnica pode 

ser inviabilizada se o spike intercrítico apresentar origens multifocais (SHAH; 

MITTAL, 2014). 

 

1.4. CONTRIBUIÇÃO DO VÍDEO-EEG EM IRM NEGATIVA 
 

O EEG de escalpo é a abordagem mais fácil e barata e por isso, mais 

utilizada para se avaliar funcionalmente a epilepsia. O método é capaz de identificar 

eventos críticos e intercríticos e, combinado com gravações em vídeo, os eventos 

eletrográficos podem ser correlacionados com a semiologia clínica. O vídeo-EEG, 

apesar de ser uma poderosa ferramenta diagnóstica, tem várias limitações: artefatos 

de movimentos oculares e musculares podem mascarar a neurofisiologia, mitigando 

a identificação do foco epileptogênico; atenuação dos sinais elétricos devido a 

condutividade elétrica limitada através do fluido cérebro-espinhal, osso e couro 

cabeludo, o que afeta a qualidade das gravações e por fim; o número limitado de 
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eletrodos, que prejudica a resolução espacial dos sinais eletrofisiológicos 

(PLACANTONAKIS; SCHWARTZ, 2009). 

O vídeo-EEG é, entretanto, é de grande contribuição para os casos de IRM 

normal. O estudo de Tatum IV et al. (2008) mostrou que pacientes com ELT, IRM 

normal e cujo EEG de escalpo foi localizatório, tiveram melhores resultados 

cirúrgicos após serem submetidos a lobectomia anterior. Em um outro estudo de 

epilepsias neocorticais não-lesional, que incluiu ELT, ELF, ELO, ELP e epilepsias 

multifocais, Hong et al. (2002) mostraram que o  EEG crítico de escalpe apresentou 

alta sensibilidade diagnóstica (%) na avaliação pré-cirúrgica de 41 pacientes com 

bom resultado cirúrgico. 

Todavia, é importante salientar que a concordância dos resultados não-

invasivos complementares à IRM normal e que implicam em uma ZE ressecável é 

um pré-requisito fundamental para a equipe ratificar o procedimento cirúrgico 

(RYVLIN; RHEIMS, 2008). Do contrário, e conforme a experiência de nosso grupo, 

encoraja-se a realização de estudos funcionais complementares que possam indicar 

tanto a localização da ZEP, quanto a plausibilidade da terapêutica cirúrgica 

(verificação de áreas eloquentes). Se, porventura, os dados permaneçam 

incongruentes, indica-se o EEG invasivo. 

 

1.5. ACOPLAMENTO NEUROVASCULAR NA EPILEPSIA 
 

A investigação da epilepsia depende fortemente do conhecimento dos 

princípios fisiológicos e da dinâmica das funções cerebrais em condições normais e 

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

e persistentes de um grupo de neurônios sendo que a principal característica de 

todas as síndromes epilépticas é o aumento persistente da excitabilidade neuronal. 

Neste aspecto, o estudo do acoplamento neurovascular refere-se à relação entre a 

atividade neuronal local e mudanças subsequentes no FSCr. A localização de tais 

mudanças está fortemente ligada às alterações da atividade neuronal por meio da 

unidade neurovascular, composta por neurônios, células da glia e células vasculares 

(FREEMAN, 2008; IADECOLA, 2004; BECKER JUNIOR et al., 2009; PASLEY;). A 

unidade neurovascular é a interface funcional entre o SNC e o SV (sistema vascular) 

pois age como moduladora da entrada e saída de substratos bem como da 

regulação da microcirculação (TAKANO et al., 2006). Estudos apontam que os 
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astrócitos têm papel fundamental no controle dinâmico da microcirculação, o que 

implica em um importante papel fisiológico na mediação de vasodilatação 

relacionada ao aumento da atividade neuronal (TAKANO et al., 2006; ZONTA et al., 

2003). Assim, oscilações nas concentrações de astrócitos[Ca++] podem representar 

um sistema de sinalização neuro-dependente que permite tais células atuarem como 

pontes mediadoras entre neurônios e vasos sanguíneos (ZONTA et al., 2003). 

Embora existam diferenças fisiopatológicas entre as síndromes epilépticas, há 

em comum características relacionadas à ictogênese, como a excitabilidade 

neuronal aumentada, a sincronicidade das descargas e mecanismos envolvidos na 

transição intercrítica-crítica (ENGELBORGHS; D’HOOGE; DE DEYN, 2000). Neste 

contexto, a fisiopatologia da epilepsia e suas alterações neuroquímicas e 

histológicas subjacentes têm contribuído para a abordagem terapêutica, como o 

desenvolvimento de novas DAE’s (drogas antiepilépticas) (ENGELBORGHS; 

D’HOOGE; DE DEYN, 2000). Contudo, a abordagem diagnóstica necessita do 

conhecimento do mecanismo de acoplamento neurovascular e metabólico que 

ocorre a nível neuronal para se compreender a aplicação de técnicas de 

neuroimagem funcional nos pacientes com epilepsia. 

Imagens de FSCr refletem indiretamente o metabolismo cerebral pois a 

perfusão cerebral está intimamente relacionada à atividade neuronal e é uma 

indicação direta das interações que ocorrem entre sinais neuronais e vasos 

sanguíneos (ZONTA et al., 2003). O aumento da atividade neuronal consome 

quantidades crescentes de oxigênio, glicose e outros metabólitos. Estas áreas 

rapidamente são, portanto, submetidas a um aumento da perfusão. 

Dentre as modalidades de imagem funcional, o SPECT cerebral avalia a 

distribuição de radiotraçadores perfusionais através do parênquima cerebral, 

permitindo a documentação do FSCr em condições normais e anormais. 

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

alterações perfusionais que ocorrem tanto durante o período crítico quanto 

intercrítico. Visto que a quantidade do radiotraçador extraída pelo cérebro durante a 

circulação sanguínea está relacionada à demanda perfusional local (áreas de maior 

atividade neuronal), o aumento da captação do radiotraçador observado na imagem 

reflete o aumento do FSCr na ZE. O cérebro contêm uma vasta quantidade de 

interconexões neuronais excitatórias e inibitórias. Esta rede de conexões foi 

sugerida por Blumenfeld et al. (2003) em um estudo utilizando dados de imagens de 
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SPECT e SPM. Neste estudo, crises focais foram associadas com mudanças 

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

de redes positivas (hiperperfundidas) e negativas (hipoperfundidas) dentro do 

cérebro que são ativadas durante as crises epilépticas e inibidas durante o período 

intercrítico é amplamente suportada por vários estudos de SPECT cerebral através 

dos princípios de acoplamento neurovascular. 

O metabolismo cerebral pode ser avaliado por meio das imagens de FDG-

PET. Sabe-se, que em cérebros normais, a perfusão e metabolismo estão 

fortemente acoplados à atividade neuronal (MAGISTRETTI; PELLERIN, 1999). 

 
Figura 1 - Acoplamento neurovascular em uma sinapse glutamatérgica. 

 
A liberação do glutamato nas fendas sinápticas gera sinais de sódio aos astrócitos, que por 
sua vez são transmitidos às mitocôndrias. O aumento da concentração interna de íons Na+ 
nos astrócitos ativa as bombas de Na/K, resultando em aumento do consumo de ATP. 
Fonte: Rose e Chatton (2015). 

 

Existem, entretanto, algumas preocupações acerca da precisão do método do 

PET. Primeiramente, áreas hipometabólicas apresentam-se mais extensas do que 

as zonas irritativas determinadas pelo EEG e das lesões anatômicas observadas na 

RM. Uma hipótese para esta observação são inibições secundárias da atividade 

neuronal adjacentes à ZE ou devido à perda de tecido neuronal, também adjacente 

à ZE. Através do estudo com 11C-Flumazenil, por exemplo, que reflete uma redução 

significativa de receptores benzodiazepínicos na ZE verificam-se regiões bem 

delimitadas e de baixa captação (JUHÁSZ et al. 2000; KANEKO et al., 2006). 

Ademais, devido ao grande número de sinapses corticais gabaérgicas, outro aspecto 
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importante do PET é a investigação da integridade funcional de estruturas 

neuronais, diferenciando-as de alterações estruturais. 

 

1.6. JUSTIFICATIVA 
 

É neste contexto, que surge a necessidade de avaliar a contribuição do SISCOM 

em quadros epilépticos complexos, com os são aqueles com IRM 3T normal. Para 

investigar como se comportam essas regiões cerebrais inespecíficas à IRM, também 

se faz necessária a avaliação fisiopatológica através do SPECT e PET intercríticos. 

Desse modo, desejamos avaliar a contribuição pré-cirúrgica e terapêutica do 

SISCOM como ferramenta de uso clínico neste complexo grupo de pacientes com 

epilepsia farmacorresistente e RM 3T negativa. Secundariamente, avaliaremos a 

relação existente entre o acoplamento neurovascular (ANV) existente e a ZE durante 

o período intercrítico através da hipoperfusão ao SPECT intercrítico e sua correlação 

com o hipometabolismo ao PET. 

 

1.7. OBJETIVOS 
 

1. Avaliar a contribuição do SISCOM na avaliação pré-cirúrgica para localização da 

ZEP em pacientes com IRM 3T NORMAL. 

2. Avaliar o ANV cerebral em pacientes com epilepsia refratária e IRM normal 

através das imagens de PET e de SPECT intercrítico, respectivamente. 
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2. PACIENTES E MÉTODOS 
 

2.1. PARTICIPANTES DO ESTUDO 
 

Para avaliar a contribuição do SISCOM, utilizamos uma base de dados de 40 

pacientes com epilepsia farmacorresistente, com IRM de alto campo normal (sem 

evidência de quaisquer lesões ou anormalidades que coadunem com as crises 

epilépticas) e que tenham realizado SPECT crítico e intercrítico e investigados pelo 

CIREP-HCFMRP. Também foram realizados na avaliação pré-cirúrgica, as 

avaliações neuropsicológica, neuropsiquiátrica e social, bem como a monitorização 

vídeo-eletroencefalográfica.  

Para avaliar o ANV, selecionamos 32 pacientes da casuística acima que 

foram submetidos também à realização e avaliação de PET cerebral com 18FDG-

PET. 

 

2.2. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 
 

Foram incluídos no estudo todos os dados de pacientes avaliados pelo 

Programa de Cirurgia de Epilepsia do CIREP apresentando as seguintes condições: 

1. Os pacientes realizaram todas as avaliações pré-cirúrgicas habituais, tais 

como: EEG ambulatorial, Vídeo-Monitorização Eletroencefalográfica digital, 

SPECTs crítico e intercrítico, Avaliações Neuropsicológica, Psiquiátrica e 

Socioeconômica; 

2. A IRM de encéfalo foi considerada NEGATIVA por dois radiologistas 

experientes em interpretação de IRM em pacientes com epilepsia sem o 

conhecimento prévio de quaisquer dados clínicos; 

3. Todos pacientes deveriam ter realizado tratamento farmacológico com pelo 

menos uma droga de primeira linha (carbamazepina, fenitoína ou valproato de 

sódio) por um período mínimo de dois anos antecedendo o estudo; 

 

2.3. CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 
 

Foram excluídos do estudo os dados de: 
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1. Pacientes com lesões infecciosas, malformativas ou traumáticas de conhecida 

relação com a epileptogênese. 

2. Pacientes que apresentaram descargas intercríticas generalizadas ao EEG, 

as quais possam sugerir quaisquer Síndromes de Epilepsias Generalizadas; 

3. Pacientes do sexo feminino com gravidez confirmada. 

4. Pacientes com fator de risco para epilepsia multifocal incluindo traumas 

crânio-encefálicos severos com perda de consciência, anóxia cerebral, infecção do 

sistema nervoso central ou AVC. 

 

2.4. SPECT CEREBRAL 
 

SPECT crítico: Os exames foram realizados até uma hora após estabilização da 

crise do paciente, internado no CIREP, com administração de 1480 MBq (40 mCi) de 

ECD-99mTc (IPEN, SP). O tempo de injeção foi catalogado com relação ao início 

eletrográfico e ao início clínico das crises epilépticas, baseado em revisão da 

monitorização do vídeo-EEG. Posteriormente, os pacientes foram encaminhados 

para a Seção de Medicina Nuclear do Hospital das Clínicas para realização do 

exame. Para dicotomização do tempo de injeção em relação ao início eletrográfico, 

categorizamos os tempos menores ou iguais a 30 segundos como precoce e 

superiores a trinta segundos como tardio. 

SPECT intercrítico: Os exames foram realizados no período em que o paciente 

se encontrava livre de crises. A atividade administrada para o exame é de 1480 MBq 

de ECD-99mTc por enfermeiras da Seção de Medicina Nuclear. 

A aquisição foi tomográfica, composta de 64 projeções (32/ detector) com 

duração total aproximada de 45 minutos e FOV centrado na cabeça do paciente. Os 

exames foram adquiridos em uma gama-câmara SOPHA G.E. (VISION DST, SMV 

America, Twinsburg, Ohio) provida de duplo detector de cintilação e colimadores de 

baixa energia e alta resolução; fotopico para 99mTc centrado em 140 keV com janela 

de aceitação de 20%. O pós-processamento foi realizado após a verificação da 

ausência de movimento do paciente, em uma estação de trabalho EBW Philips, com 

a utilização de correção de atenuação de Chang de primeira ordem (µ = 0,12 cm-1),  

filtro passa-baixa Butterworth de ordem 2 e frequência de corte entre 0.18 e 0.24 Hz 

em uma matriz de imagem de 128x128 pixels. 
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2.5. PET 
 

Os exames foram realizados em condição de jejum de 12 horas com hidratação 

oral e nível de glicemia sanguínea menor que 91 mg/dl. A administração  

endovenosa de 18F-FDG será realizada após repouso do paciente por 60 minutos 

em ambiente sem estímulos sonoros, luminosos e com temperatura confortável. As 

imagens foram adquiridas 60 minutos após administração do radiofármaco. A 

atividade injetada foi de 185 MBq. 

Os exames foram realizados em um equipamento híbrido PET/CT (Discovery LS 

G.E.; Fairfield, EUA) com FOV cerebral = 150 mm, matriz 888 x 560, kV = 140, mA = 

80 para aquisição do CT em modo helicoidal. Posteriormente é feita a aquisição do 

PET com o mesmo tamanho de FOV em modo 3D, durante 15 minutos.  

As imagens de PET foram reconstruídas em uma estação de trabalho Xeleris 2.1 

utilizando-se um algoritmo iterativo (OSEM, 3 interações, 8 subsets) e a correção de 

atenuação utilizou os coeficientes obtidos através do CT. 

 

2.6. IMAGEM DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 
 

A IRM foi realizada em uma unidade PHILIPS ACHIEVA 3T do HCFMRP – USP. 

A análise das imagens foi realizada sem conhecimento prévio do perfil clínico e dos 

dados de vídeo-EEG dos pacientes. O protocolo de IRM é constituído pelas 

seguintes sequências: 

1. Imagem volumétrica ponderada em T1 usando sequencia gradiente-eco 3D, 

com tempo de repetição (TR) = 500 ms; tempo de eco (TE) = 4ms; matriz de 240 x 

240, campo de visão (FOV) = 240 mm. O bloco 3D cobriu toda a cabeça no plano 

sagital, com 160 cortes de 1 mm para reconstrução posterior em todos os planos. Na 

estação de trabalho da RM será realizada a reformatação do tipo MPR gerando-se 

cortes coronais perpendiculares ao maior eixo hipocampal, de 1 mm de espessura, 

resultando em aproximadamente 100 cortes ao longo de toda a extensão 

hipocampal. 

2. Sequência ponderada em T2 FLAIR (fluid attenuation inversion recovery) 

obtida no plano coronal (TR = 11.000 ms; tempo de inversão (TI) = 2.800 ms; TE = 
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125 ms), perpendicular ao hipocampo, com cortes de 3mm de espessura, sem 

intervalo, matriz 120 x 174, FOV = 180 x 90 mm; 

3. Sequência axial ponderada em T2/TSE, TR = 4.222 ms; TE = 120 ms) 

paralela ao corpo caloso, com 50 cortes de 2,5 mm de espessura, sem intervalo, 

matriz 404 x 290, e FOV = 202 x 125 mm; 

As imagens foram arquivadas em seu formato digital, no padrão DICOM 3.0  

 

2.7. SISCOM 
 

O procedimento para a realização do SISCOM por meio do software ANALYSE 10.0 

está de acordo com etapas previamente definidas (WICHERT-ANA et al., 2008) e 

descritas a seguir: 

• Alinhamento do SPECT crítico com a IRM na posição orbitomietal 

• Alinhamento do SPECT intercrítico com a IRM na posição orbitomietal 

• Eliminação de artefatos de espalhamento e espalhamento de sinais por 

regiões não interessantes 

• Normalização do nível de captação do radiofármaco 

• Subtração SPECT crítico – intercrítico, gerando imagens positivas 

(hiperperfusão) 

• Eliminação de ruídos 

• Ajuste anatômico dos SPECTs crítico e intercrítico e respectivas subtrações 

com a IRM. 
O SISCOM foi realizado no ambiente do software Analyze 10.0 (Mayo Clinic, Rochester, EUA). Os SPECTs 
Rochester, EUA). Os SPECTs crítico e intercrítico são corregistrados utilizando-se um algoritmo de 
um algoritmo de alinhamento baseado na “informação mútua”. Inicialmente, subtrai-se o SPECT 
se o SPECT intercrítico do SPECT crítico (Fonte: Modificada de Wichert-Ana (2008) 

), evidenciando as áreas mais ativas durante a crise epiléptica. A imagem desta 

diferença é transformada em mapas score-z utilizando-se a média e o desvio padrão 

das diferenças em todos os voxels cerebrais. Esta matriz de quantificação é então 

alinhada à IRM de forma a dispor, na mesma imagem, informações funcionais e 

anatômicas. Para esta sobreposição funcional, diferentes limiares podem ser 

utilizados para se avaliar as diferenças prováveis e as localizações da atividade 

crítica propagada (GOFFIN et al., 2008). Por exemplo, para se verificar regiões de 
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hiperperfusão, ao se comparar a média dos dois estados, podemos utilizar um 

threshold de 2,0 score-z. Ou seja, clusters com score-z ≥ 2,0 serão discriminados na 

imagem final. Com o intuito de se aumentar a eficiência do alinhamento, a extração 

do encéfalo da IRM se faz necessária. A interface do software Analyze encontra-se 

nos Apêndices 0, 0, 0 e 0. 

 

Figura 2 - Procedimento para realização do SISCOM 

 
Fonte: Modificada de Wichert-Ana (2008) 

 

2.8. PADRÃO OURO – VÍDEO-EEG E SEGUIMENTO PÓS-
CIRÚRGICO 

 

O resultado do Vídeo-EEG foi considerado o método padrão-ouro para a 

localização da ZE. Os dados do Vídeo-EEG (semiologia crítica, EEG intercrítico e 

crítico) foram analisados por neurofisiologistas experientes, todos eles certificados 

com título de especialista em neurofisiologia clínica. As monitorizações por VEEG 

foram realizadas no Sistema Digital de VEEG NIHON, com 64 canais (Tóquio, 

Japão) de acordo com as normas técnicas recomendadas para avaliação segura e 

satisfatória. A colocação e disposição dos eletrodos foram conforme o Sistema 

Internacional 10-20 (Error! Reference source not found.). O resultado do vídeo-

EEG compreendeu a compilação dos achados de clínica ictal, semiologia das crises, 

EEG de escalpo crítico, intercrítico e da monitorização por vídeo-EEG. O resultado 

do vídeo-EEG foi categorizado como: LOC (localizatório) quando o achado 

eletroencefalográfico está restrito a um lobo específico; REG (regionalizado) quando 
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o achado abrange dois lobos cerebrais; LAT (lateralizatório) quando o achado é 

hemisférico; NLL (não localizatório e não lateralizatório) quando o estudo 

apresentou-se multifocal. Ainda, dicotomizamos os achados LOC e REG como 

CONCLUSIVO; e LAT e NLL como INCONCLUSIVO. 

 Todos os pacientes foram acompanhados pelo ambulatório de Epilepsia de 

Difícil Controle Pós Operatório (EDCP) do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, 

onde foram realizadas avaliações clínicas e neuropsicológicas para classificação 

pós-operatória de Engel: I: Livre de crises incapacitantes; II: Crises incapacitantes 

raras; III Melhora evidente; IV: Sem melhora evidente (ENGEL et al., 1993), 

realização de EEG, IRM e/ou CT pós-operatórios e monitoramento do uso de drogas 

antiepilépticas (dosagem, monoterapia ou pluriterapia). Os achados localizatórios às 

vistas do SPECT intercrítico e do PET serão correlacionados com a IRM pós-

operatória procurando-se investigar a intersecção ou não entre a ZE suspeitada e a 

zona de ressecção cirúrgica. Os pacientes que evoluírem com a classificação III e IV 

serão novamente estudados e abordados através de novas monitorizações de 

vídeo-EEG. 

 
Figura 3 - Sistema Internacional 10-20 de montagem do EEG. 

A) Vista lateral, B) Vista Superior 

 
 

Fonte: Modificada de Jasper (1958) 
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2.9. ANÁLISE DAS IMAGENS 
 

2.9.1. ANÁLISE VISUAL 
 

Referente ao objetivo 1: As imagens de SPECT crítico, intercrítico e SISCOM 

foram avaliadas qualitativamente (visual) por um médico nuclear experiente sem o 

conhecimento prévio de achados eletroencefalográficos. A caracterização dos 

achados foram classificados qualitativamente quanto à intensidade da perfusão das 

imagens de SISCOM, e o estudo foi classificado em LOC quando a região de 

perfusão está restrita em um lobo específico; REG quando a região de perfusão 

abrange dois lobos cerebrais; LAT quando a região de perfusão engloba todo um 

hemisfério cerebral; NLL quando o estudo apresentou-se multifocal. Quando o 

resultado do SISCOM LOC ou REG, classificamos o SISCOM como CONCLUSIVO. 

Quando o SISCOM foi LAT ou NLL, o classificamos como INCONCLUSIVO, dada a 

abrangência de achados de ativação. 

A análise da concordância entre o SISCOM e o resultado do vídeo-EEG foi 

categorizada em: CONCORDANTE, quando a região de ativação do SISCOM foi 

estritamente concordante com o resultado do vídeo-EEG; PARCIALMENTE 

CONCORDANTE, quando a região de ativação do SISCOM englobou parte do 

resultado do vídeo-EEG; e DISCORDANTE quando a região de ativação do 

SISCOM foi diferente do resultado do vídeo-EEG. 

  Referente ao objetivo 2: As IRM foram revisadas por um neuroradiologista 

experiente em neuroimagens. As imagens funcionais de PET e SPECT intercrítico 

foram interpretadas por dois médicos especialistas em medicina nuclear. Ambas as 

modalidades de imagens foram realizadas de forma independente e de tal forma que 

o diagnóstico não fosse enviesado pelo conhecimento prévio acerca dos achados 

eletroencefalográficos. O PET e o SPECT intercríticos foram interpretados de 

maneira qualitativa (visual), levando em consideração os lobos: frontal, temporal, 

parietal, occipital. Também foram avaliados os gânglios da base e o cerebelo Figura 

4. Para verificar a relação entre as imagens funcionais e o perfil do vídeo-EEG foi 

utilizado a regressão logística binária para pequenas amostras. A concordância dos 

especialistas em medicina nuclear quanto à localização e o grau de perfusão foi 

obtida utilizando-se o coeficiente de correlação intra-classe (ICC) e o seu respectivo 

intervalo de confiança. Para isso, os níveis de hipoperfusão do SPECT foram 



52	
	

categorizados da seguinte forma: 0 para perfusão normal; 1 para perfusão leve; 2 

para perfusão moderada e 3 para perfusão acentuada. Os níveis de 

hipometabolismo às vistas do PET também foram categorizadas da mesma maneira. 

A análise estatística foi realizada através do software SPSS 22 para Windows. A 

hipótese localizatória da ZE foi baseada na congruência dos dados clínicos com os 

resultados dos EEG crítico, intercrítico e confrontados com os achados de 

neuroimagem funcional. 

 

2.9.2. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os testes de associações foram realizados através do Teste χ-quadrado ou 

Teste exato de Fischer. A análise da concordância inter-observadores para 

identificação de áreas de hipometabolismo ao PET e hipoperfusão ao SPECT 

intercrítico foi feita através Coeficiente de Correlação Inter-classe, ICC (KOCH, 

2004). A razão de chances (odds-ratio) entre a presença do ANV e as variáveis 

clínicas foi realizada utilizando-se modelo de regressão logística exata (AVETISYAN; 

ANDERSON, 1984). O nível de significância foi estipulado em α=5%. Os testes de 

associação e o ICC com intervalo de confiança foram realizados no software SPSS 

22. As análises da razão de chances foram realizadas no software SAS 9.2. 
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Figura 4 - Representação dos lobos frontal, parietal, occipital e temporal; cerebelo e 
gânglios da base 

 
Fonte: o autor. 

 

2.10. COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
 

O presente projeto de pesquisa foi APROVADO pelo CEP do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, sob o número de processo 

HCRP 9228/2013, conforme a nova Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde que substitui a Resolução nº 196/96 (ANEXO 0) 

 

2.11. LOCAL DA PESQUISA 
 

São dois os locais de estudo e desenvolvimento deste projeto de pesquisa: o 

Serviço de Medicina Nuclear e o CIREP. O CIREP atende a mais de 5.000 pacientes 

com epilepsia por ano, oriundos de todas as regiões do país. Desde Dezembro de 

2001, este centro foi escolhido pelo Ministério da Saúde para ser o órgão consultor 

para cirurgia de epilepsia junto à Central Nacional de Regulação de Alta 

Complexidade (CNRAC). O centro é equipado com quatro leitos de monitorização, 

realizando 250 monitorizações por vídeo-EEG e cerca de 100 cirurgias por ano. O 

índice de complexidade dos casos de epilepsia investigados pelo CIREP tem 
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aumentado anualmente, dentre eles, pacientes com epilepsia refratária e 

ressonância negativa. A Seção de Medicina Nuclear do Hospital das Clínicas de 

Ribeirão Preto atende à demanda local e regional de estudos cintilográficos das 

áreas de neurologia, psiquiatria, cardiologia, gastrenterologia, nefrologia e oncologia.  
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3. RESULTADOS CLÍNICOS 
 

3.1. CASUÍSTICA 
 

3.1.1. CÁLCULO AMOSTRAL 
 

O levantamento de pacientes que atenderam o critério de inclusão e exclusão 

para este estudo resultou em 40 pacientes com epilepsia refratária e IRM normal. O 

levantamento dos casos de IRM limitou-se a estudos posteriores ao ano de 2007 

pois não foi possível recuperar exames de SPECT cerebral com protocolo de 

epilepsia anteriores a este ano. Considerando a equação para uma população 

infinita, a seguir: 

 

! =  
!!!!

!
! (1 − !)

!!!  

 

Consideramos o pressuposto de uma concordância esperada entre o SISCOM e 

o vídeo-EEG em cerca de 80% (p=0,8). Desta maneira, o erro relativo máximo 

obtido foi de ε = 15,5% com um coeficiente de confiança de 95%. !!!!
!

! = 1,96. 

Para a avaliação da contribuição do SISCOM, 40 pacientes com SPECT crítico, 

SPECT intercrítico e IRM foram selecionados. A Tabela 18 (ANEXO 0) apresenta os 

dados clínicos de todos os pacientes. A média da idade ao início da crise foi de 11,0 

(faixa entre o nascimento e 25 anos). A média de idade à avaliação foi de 34,4 anos 

(dp = 12,06; intervalos entre 16 – 62 anos). A maioria dos pacientes apresentavam 

crises diárias (n=15; 47%), seguidas pelas semanais (n=12; 38%), quinzenais (n=4; 

13%) e mensais (n=1; 2%). A maioria também apresentou ambos os exames 

físico/neurológico e desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM) normais. 

Para a avaliação do ANV, foi selecionado um subgrupo de 32 pacientes de nossa 

casuística que possuem PET cerebral, sendo 21 homens (70%) e 11 mulheres 

(30%). A média de idade ao início das crises foi de 11,3 (dp = 7,0; intervalo entre o 

nascimento e 25 anos) 
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3.2. IRM, SPECT E SISCOM NA AVALIAÇÃO PRÉ-CIRÚRGICA 
 

 

A Tabela 2 a seguir apresenta o diagnóstico da IRM dos quarenta pacientes que 

realizaram SISCOM. Vinte e três pacientes apresentaram IRM normal, enquanto 

dezessete apresentaram achados inespecíficos para etiologia da epilepsia. Os casos 

mais frequentes foram hipersinal de substância branca e alteração de sinal 

regionalizada suspeita porém negativa para diagnóstico de lesão epileptogênica.  

A duração média das crises eletrográficas do SPECT crítico foi de 80 s (12 – 364 

s; dp: 63 s). A média do tempo de injeção foi de 40 s (10 – 118 s; dp: 20 s). Dentre 

os quinze pacientes com ELT, o SPECT crítico localizou a mesma região do 

resultado do vídeo-EEG em 60% para ELT e 47% para EET, respectivamente. Já o 

SPECT intercrítico localizou a mesma região do resultado do vídeo-EEG em 46% 

para ELT e 13% para EET, respectivamente. 
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A Tabela 3 descreve a extensão dos achados de vídeo-EEG, SPECT crítico, 

intercrítico e SISCOM, classificados em LOC, REG, LAT e NLL. Os resultados 

contidos nesta tabela, no entanto, consideram apenas o diagnóstico das imagens 

funcionais, sem correlação com os achados do vídeo-EEG. Os detalhes clínicos das 

crises estão descritas no apêndice 0. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2 - Diagnóstico da IRM (n=40 pacientes) 
 n (%) 

Normal 23 

Inespecífica para etiologia da epilepsia 17 

Assimetria de hipersinal T2 nos hipocampos com volumes normais  2 

Assimetria de hipersinal nos hipocampos com volumes normais, RV cerebral e 

cerebelar 

1 

Assimetria volumétrica nos hipocampos, sem alteração de sinal  1 

Alteração de sinal, regionalizada 4 

Hipersinal T1 de SB 5 

RV hipocampo, sem alteração de sinal  

RV cerebral  2 

RV cerebelar  1 

RV cerebral e cerebelar  1 

Abreviações: RV: redução volumétrica, SB: substância branca. 
Fonte: o autor. 

Tabela 3 - Contribuição dos achados eletroencefalográficos e das 
neuroimagens funcionais na avaliação pré-cirúrgica (n=40) 

Resultado Vídeo-EEG (%)  SPECT (%) SISCOM (%) 

 Crítico Intercrítico Conclusão  Crítico Intercrítico  

LOC 13 (32,5) 16 (40) 20 (50)  11 (27,5) 18 (45) 15 (37,5) 

REG 13 (32,5) 11 (27,5) 13 (32,5)  15 (37,5) 6 (15) 17 (42,5) 

LAT 6 (15) 3 (7,5) 3 (7,5)  8 (20) 2 (5) 5 (12,5) 

NLL 8 (20) 10 (25) 4 (10)  6 (15) 14 (25) 3 (7,5) 

Abreviações: LOC: localizatório, REG: lateralizatório; LAT: lateralizatório; NLL: não localizatório e 
lateralizatório 
Fonte: o autor. 
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3.3. CONCORDÂNCIA ENTRE OS SPECTs, SISCOM E O 

RESULTADO DO VÍDEO-EEG 
 

O resultado do vídeo-EEG apresentou achados em 36 pacientes. Em quatro 

pacientes, o resultado do vídeo-EEG foi NLL. O SPECT crítico mostrou achados em 

34 pacientes e não mostrou anormalidades de hiperperfusão em seis pacientes. O 

SPECT intercrítico evidenciou achados em 26 pacientes enquanto em 14 pacientes 

o estudou foi normal para o diagnóstico de hipoperfusão. Por fim, o SISCOM 

apresentou achados em 37 pacientes e foi multifocal em três. Dentre os pacientes 

com vídeo-EEG NLL, a IRM foi normal em todos, o SPECT crítico mostrou-se NLL 

em 2 pacientes, e o SPECT intercrítico e o SISCOM apresentaram-se NLL em um 

paciente, cada. 

Considerando o resultado do vídeo-EEG, 6% dos pacientes apresentaram a 

mesma região de alteração inespecífica à IRM. Dentre as imagens funcionais, o 

SISCOM apresentou a mesma região do resultado do vídeo-EEG em 81% dos 

pacientes, seguido pelo SPECT crítico (58%) e SPECT intercrítico (25%). 

Verificamos que não houve evidência de associação entre o tempo de injeção 

precoce (<30 s) com os resultados do SISCOM e do SPECT crítico concordantes 

com o vídeo-EEG (p=0,19 e p=0,55 respectivamente; Teste Exato de Fisher). 

A Figura 5 a apresenta os estudos de neuroimagem estrutural e funcional que 

foram concordantes em alguma extensão com o vídeo-EEG. 
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Figura 5 - Porcentagem de estudos de IRM, SPECT crítico, SPECT intercrítico e SISCOM 
concordantes com o vídeo-EEG

 
Fonte: o autor. 

 

A Tabela 4 apresenta o número e as porcentagens de estudos funcionais de 

SPECT crítico, intercrítico e SISCOM e suas respectivas concordâncias com os 

achados de vídeo-EEG. 

 

Tabela 4 - Concordância entre os achados eletrofisiológicos e as neuroimagens 
funcionais (n=36) 

Vídeo-EEG SPECT crítico (%) SPECT intercrítico (%) SISCOM (%) 

Concordante  11 (31) 3 (8) 15 (42) 

Parcialmente concordante 9 (25) 6 (17) 14 (39) 

Discordante 16 (44) 27 (75) 7 (19) 

Quatro pacientes apresentaram vídeo-EEG NLL. Estes pacientes não foram incluídos nesta avaliação 
devido à ausência de uma ZEP. 
Fonte: o autor. 

A Tabela 5 apresenta os achados LOC, REG, LAT e NLL do SPECT crítico, 

intercrítico e SISCOM e suas concordâncias com os achados eletrofisiológicos. O 

SISCOM apresentou achados LOC e REG concordantes com o vídeo-EEG em 15 

pacientes (42%), seguido pelo SPECT crítico em onze pacientes (30,5%). O SPECT 

intercrítico apresentou achados LOC em somente 3 pacientes. 
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Tabela 5 - Extensão dos achados das imagens funcionais e suas concordâncias com o 

resultado do vídeo-EEG 
 Vídeo-EEG 

 Concordante  Parcialmente concordante  Discordante 

 SPECT SISCOM  SPECT SISCOM  SPECT SISCOM 

Extensão Crítico Intercrítico   Crítico Intercrítico   Crítico Intercrítico  

LOC 6 3 7  3 4 3  2 9 4 

REG 5 - 8  3 1 7  5 4 1 

LAT - - 0  3 1 4  5 1 0 

NLL - - -  - - 0  4 13 2 

Total 11 3 15  9 6 14  16 27 7 

Abreviações: LOC: localizatório; REG: regionalizado; LAT: lateralizatório; NLL: não localizatório e lateralizatório. 
Fonte: o autor. 

	
 Ao considerarmos que as imagens funcionais são, em alguma extensão, 

concordantes com os achados eletroencefalográficos, podemos restringir a área de 

investigação do cérebro para esta extensão concordante. Assim, pode-se simplificar 

a Tabela 6 dicotomizando o grau de concordância e a extensão do achado 

(conclusiva/inconclusiva), conforme a tabela a seguir: 

 

 
Tabela 6 - Concordância entre os achados funcionais de SPECT 

crítico, intercrítico e SISCOM e a localização da ZEP dicotomizados 
 Vídeo-EEG 

 Concordante em qualquer 

extensão com 

 Discordante com 

 SPECT SISCOM  SPECT SISCOM 

Localização 

da ZEP* 

Crítico Intercrítico   Crítico Intercrítico  

Conclusiva 17 8 25  7 13 5 

Inconclusiva 3 1 4  9 14 2 

Total 20 9 29  16 27 7 

Abreviações: ZEP: zona epileptogênica presumida. 
Localização conclusiva foi considerada quando o achado funcional foi 
localizado/regionalizado; Localização inconclusiva foi considerada quando o achado 
funcional foi lateralizado/NLL. 

          Fonte: o autor. 
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Tabela 7 - Localização da ZEP e sua concordância com o 
resultado do vídeo-EEG 

 Resultado do vídeo-EEG  
 Concordante em 

alguma extensão 
(%) 

Discordante 
(%) 

Valor-p* 

SPECT crítico    
Conclusivo 17 (47,2) 7 (19,4) 0,01 
Inconclusivo 3 (8,3) 9 (25,1)  

SPECT intercrítico    
Conclusivo 8 (22,2) 13 (36,1) 0,04 
Inconclusivo 1 (27,7) 14 (14,0)  

SISCOM    
Conclusivo 25 (69,4) 5 (13,8) 0,57 
Inconclusivo 4 (11,1) 2 (5,5)  

* Teste exato de Fischer 
h0 = não há associação entre as imagens funcionais conclusivas e o 
resultado do vídeo-EEG concordante em alguma extensão. 

                      Fonte: o autor. 

Investigamos a evidência ou não de associação da concordância em qualquer 

extensão entre as imagens funcionais conclusivas e o resultado do vídeo-EEG.  

A Tabela 7 apresenta o teste de associação entre o achado das imagens 

funcionais e sua concordância, em alguma extensão, com o resultado do vídeo-

EEG. 

Verificamos evidências de associação para o SPECT crítico e intercrítico. 

Embora não verificamos evidências de associação entre o SISCOM conclusivo e 

concordante em alguma extensão com o resultado vídeo-EEG, o SISCOM foi 

conclusivo e concordante com o resultado do vídeo-EEG em 25 pacientes (69,4%), 

em número absoluto. Uma hipótese que aventamos para o viés estatístico obtido foi 

a maior frequência de estudos conclusivos do SISCOM que também foram 

discordantes do resultado do vídeo-EEG (5 pacientes de 7 que foram discordantes). 

A Tabela 8 apresenta a abordagem pela equipe quando o resultado do vídeo-

EEG e o SISCOM foram concordantes. Vinte e dois pacientes aguardam 

monitorização invasiva.  

A Figura 6 apresenta o paciente #12 com localização da ZEP em LTD. O EEG 

crítico apresentou atividade teta rítmica em LTD, o EEG intercrítico apresentou ritmo 

de base posterior de 10 Hz com alentecimento em LTD; ondas agudas em F8-T2, 

P8. O SISCOM mostrou ativação acentuada em LTD mesial, concordante com a 

eletrofisiologia. 
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 A Figura 7 apresenta o paciente #27 em que a ZEP encontra-se em LTD. O 

EEG crítico apresentou atividade beta em lobo temporal direito. O SISCOM, 

entretanto, foi contralateral e apresentou ativação acentuada em LTE.  

A Figura 8 apresenta paciente #11 cujo o SPECT crítico apresentou 

hiperperfusão moderada em LTE, o SPECT intercrítico apresentou hiperperfusão 

acentuada em LTE e o SISCOM apresentou ativação em LTE mesial. Os achados 

funcionais foram concordantes com a eletrofisiologia. A IRM deste paciente foi 

normal. 
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Tabela 8 - Concordância do SISCOM com vídeo-EEG e intervenção proposta pela equipe multidisciplinar 
#Paciente Resultado do vídeo-

EEG 
SISCOM Situação/Abordagem proposta SISCOM contribuiu 

para abordagem 
proposta? 

1 LOC LFE (fronto-
rolândica) 

Discordante AMI: LFE, Cíngulo E + Ínsula Esquerda Não 

2 REG  Frontal mesial 
bi 

Parcialmente Concordante AMI: Frontal mesial bi Sim 

3 LOC  ROLANDICO D Concordante AMI: ECOG LFD Sim 
4 REG LFD e LTD  Concordante AMI: Eletrodos Profundos FTD Sim 
5 REG  QP Bi Concordante AMI: LO bi + LFE Sim 
6 LOC LOD Parcialmente Concordante CIRURGIA: Corticectomia QPD Sim 
7 LOC LFD Discordante AMI: Fronto temporal + ínsula direita 

(STEREO-EEG) 
Sim 

8 REG Frontal mesial bi Parcialmente Concordante AMI: FTE Sim 
9 LAT HCD Parcialmente Concordante AMI: Estrias occipitais bilaterais. Sim 

10 LAT HCD Discordante AMI: LFE Sim 
11 LOC LTD Concordante AMI: LTD Sim 
12 LOC LTD Concordante AMI: Invasivo profundo + subdural Sim 
13 LOC LPE Discordante AMI: Invasivo crônico rolândico - parietal 

esquerda 
Não 

14 LAT HCE Parcialmente Concordante AMI: FTP-E Sim 
15 LOC LFD Parcialmente Concordante AMI: Frontoparietal mesial direita Sim 
16 LOC LTE posterior Parcialmente Concordante CIRURGIA: Lesionectomia LTE Sim 
17 NLL - AMI: HCE Sim 
18 LOC LFE mesial, giro 

do cíngulo E 
Concordante AMI: HCE Sim 

19 LOC LFE Concordante AMI: FE Sim 
20 REG LFE e LTE Parcialmente Concordante AMI: FT-E Sim 
21 LOC LTE Concordante AMI: Lobectomia temporal esquerda 

(amigdalo-hipocampectomia seletiva) 
Sim 

22 NLL - Sem informações Não 
23 LOC LTE mesial Concordante CIRURGIA: Lobectomia parcial temporal 

esquerda 
Sim 

24 LOC LTE lateral Concordante VEEG INVASIVO: LTE, insula E, LFE 
opercular. Wada, eletrodos e opérculo, e 
insula esq.                                                                    

Sim 
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continuação     
#Paciente Resultado do vídeo-

EEG 
SISCOM Situação/Abordagem proposta SISCOM contribuiu 

para abordagem 
proposta? 

     
     

25 LAT LFE mesial e 
Giro Cíngulo E 

Parcialmente Concordante VEEG INVASIVO: Cíngulo Bi: NLL sem 
ressecção cirúrgica - não-localizatório 

Sim 

26 LOC LTD Concordante CIRURGIA: Lobectomia LTD + amigdalo-
hipocampectomia a direita 

Sim 

27 LOC LTD Parcialmente Concordante AMI: FTD Sim 
28 LOC LTE Concordante CIRURGIA: Lobectomia temporal esquerda Sim 
29 NLL - AMI: stereo-EEG HCD. Não 
30 LOC LFE Concordante AMI: Região mesial LFs, linha média e 

com envolvimento do cíngulo e áreas 
adjacentes 

Não 

31 REG FTD Parcialmente Concordante AMI: FTD Sim 
32 LOC LTD posterior Concordante AMI: LFD, LPD inferior, LTD posterior, 

ínsula D 
Sim 

33 LOC LPE Parcialmente Concordante CIRURGIA: ressecção em giro pós central, 
envolvendo região mesial 

Sim 

34 NLL - CIRURGIA: Lesionectomia LFD Não 
35 REG QPE (LTE, 

LOE) 
Discordante AMI: sem informações acerca do local da 

implantação 
Não 

36 LOC LFE Discordante Sem informação. Não 
37 REG LFs parassagital Parcialmente Concordante VEEG invasivo: paciente não pode ser 

operada. 
Sim 

38 LOC LTE Parcialmente Concordante CIRURGIA: LTE parcial e amigdalo-
hipocampectomia 

Sim 

39 LOC LOD Concordante CIRURGIA: Calosotomia Não 
40 LOC Frontal 

Esquerda 
Discordante CIRURGIA: Lesionectomia LFE Não 

Abreviações: LOC: localizatório; REG: regionalizado; LAT: lateralizatório; NLL: não localizatório/lateralizatório; AMI: aguarda monitorização 
invasiva; LFD: lobo frontal direito; LFE: lobo frontal esquerdo; LTD: lobo temporal direito; LTE: lobo temporal esquerdo; LPD: lobo parietal 
direito; LPE: lobo parietal esquerdo; LOD: lobo occipital direito; LOE: lobo occipital esquerdo; bi: bilateral; ECOG: Eletrocorticografia; 
Fonte: o autor. 
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Figura 6 - Avaliação visual do SISCOM com ativação ipsilateral ao achado do vídeo-EEG em 
LTD 

 

            Fonte: o autor. 

Figura 7 - Avaliação visual do SISCOM com ativação em LTE, contralateral ao achado do 
vídeo-EEG (LTD)

 

           Fonte: o autor. 
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Figura 8 - Linha a) SPECT crítico, apresentando hiperperfusão em LTD mesial; linha b) 
SPECT intercrítico, apresentando hipoperfusão em LTD mesial e; linha c) SISCOM com 

ativação em LTD mesial. Estes achados foram concordantes com o vídeo-EEG 

 

Fonte: o autor.  
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3.4. SISCOM E VÍDEO-EEG INVASIVO 
	

Dois pacientes (5,0%) foram submetidos à monitorização invasiva. A Tabela 9 

descreve os resultados do vídeo-EEG invasivo, de escalpo, contribuição do SISCOM 

em relação ao vídeo-EEG invasivo e a abordagem pós-avaliação invasiva. 

Não foi possível realizar a comparação dos métodos com o padrão-ouro pois este 

foi NLL em ambos os pacientes. Entretanto, o resultado do vídeo-EEG de escalpo foi 

regionalizado e o SISCOM foi lateralizado nos dois casos. 

A equipe multidisciplinar desconsiderou a abordagem cirúrgica em um paciente 

(#25) devido ao resultado não localizatório do método invasivo e propôs nova 

avaliação através do stereo-EEG para o outro paciente (#37). 
 

Tabela 9 - Contribuição do SISCOM x vídeo-EEG invasivo (n = 5 pacientes) 
Paciente Resultado do 

vídeo-EEG 
invasivo/local 

da 
implantação 

Resultado do 
vídeo-EEG 
de escalpo 

Região do 
SISCOM 

Contribuição do 
SISCOM 

Abordagem pós 
avaliação 
invasiva 

#25 NLL/eletrodo 
subdural em 
LF bi 

REG LFE 
mesial; giro 
CÍNGULO E 

LAT LFE GFM e 
CÍNGULO 
posterior E 

Lateralizou LFE Caso não é 
cirúrgico 

#37 NLL/eletrodo 
subdural em 
LF mesial e 
parietal bi 

REG LF 
parassagital 

LAT HCD LFD 
opercular >  LTD 
posterior e LOD 
lateral 

Lateralizou HCD Avaliação com 
stereo-EEG 

Abreviações: REG: regionalizado; LAT: lateralizado; NLL: não localizado/lateralizado; bi: bilateral; HCD: hemisfério cerebral 
direito; HCE: hemisfério cerebral esquerdo; LFD: lobo frontal direito; LFE: lobo frontal esquerdo; LTD: lobo temporal direito; 
LTE: lobo temporal esquerdo; LOD: lobo occipital direito; GFM: giro frontal médio; 
Fonte: o autor. 

3.5. SISCOM E RESULTADO CIRÚRGICO 
 

Dez pacientes de nossa casuística foram submetidos à cirurgia de epilepsia. 

Dentre os quatro pacientes que apresentaram resultado cirúrgico favorável, dois 

deles (50%)  tiveram a região do SISCOM completamente ressecada, conforme a 

Tabela 10 a seguir. O exame anatomopatológico das amostras ressecadas 

evidenciou DCF em quatro pacientes (44,4%), Astrogliose em dois pacientes 

(22,3%), Esclerose hipocampal em um paciente (11,1%), Granuloma 

Fibroesclerótico em um paciente (11,1%) e neoplasia em um paciente (11,1%). O 

período médio de seguimento pós-cirúrgico foi de 42,3 meses (faixa entre 17,0 – 
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63,0 meses, dp: 13,6 meses). A Tabela 11 apresenta detalhadamente o local de 

ressecção, o achado da IRM, do SPECT crítico, intercrítico, SISCOM, histopatologia 

e a escala de Engel dos nove pacientes operados. 

 A Figura 9 apresenta o caso (paciente #28) em que a região de ativação do 

SISCOM foi completamente ressecada, e o paciente ficou livre de crises (Engel IA).  

A Figura 10 apresenta o caso (paciente #6) em que a região de ativação do 

SISCOM foi incompletamente ressecada, e o paciente não teve melhora na 

frequência de crises (Engel IV). 

Finalmente, a Figura 11 apresenta o caso (paciente #34) em que a região de 

ativação do SISCOM não foi ressecada, mas houve melhora discreta na frequência 

de crises (III). 

 

Tabela 10 - Resultado cirúrgico e a extensão da ressecção do foco de ativação do 
SISCOM 

 Resultado favorável 
(n=4) 

Resultado não-favorável 
(n=5) 

Ressecção do foco do SISCOM 

(n=9)* 

  

Ressecção completa (n=2) 2 0 

Ressecção incompleta (n=3) 1 2 

Não ressecado (n=4) 1 3 

*: um paciente apresentou seguimento cirúrgico menor que um ano e, portanto, foi excluído da 
análise do resultado cirúrgico. 
Fonte: o autor. 
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Tabela 11 - Local de ressecção cirúrgica, achados de neuroimagem estrutural e funcional, resultado histopatológico e resultado 
cirúrgico de 10 pacientes. 

# paciente 
/sexo 

Idade 
(anos) 

Local de 
ressecção 

IRM SPECT crítico SPECT 
intercrítico 

SISCOM Histopatologia ENGEL 
(ENGEl et 
al., 1993) 

6/M 23 LOD Hipersinal na substância 
branca LOD de aspecto 
inespecífico 

+2 LOD HCD; -2 LOD 
lateral 

QPD; LOD lateral e 
basal 

DCF IIa; Astrogliose IV 

16/M 55 LTE posterior Normal +2 LFE rolândico Sem 
anormalidades 

LTE Astrogliose, 
heterotopia neuronal 
na substância branca 

IA 

23/F 38 LTE 
(hipocampo) 

atrofia cerebral discreta +2 LTE Sem 
anormalidades 

LTE anterior, lateral 
e posterior 

Astrogliose III 

26/M 50 LTD + 
amidalectomia 

Normal HCE; +2 LTE -1 LTD LTD (hipocampo) Esclerose hipocampal 
(discreta perda CA2) 

IA 

28/M 44 TPE focos de a.s. na substância 
branca cerebral/discreta 
r.v. cerebelar. 

+1 LTE lateral -1 LTD mesial LTE posterior e 
basal 

Granuloma 
fibroesclerótico 

IA 

33/M* 42 LP região 
mesial, giro 
pós-central 

a.s. parietal E HCD, +3 FP 
bilateral 

Sem 
anormalidades 

LF bi rolândico DCF IIa - (sem crises 
após a 

cirurgia) 
34/F 38 LFD alteração de sinal giro 

frontal superior direito 
Sem 
anormalidades 

-1 LTE mesial e 
posterior; LPE 
inferior 

LTE DCF IIa III 

38/M 25 LTE Normal +3 LTE -2 LTD mesial HCE; LFE e LTE 
lateral 

Neoplasia III 

39/M** 38 Calosotomia Normal LTD anterior, 
mesial e lateral 

HCE; -1 LFE e 
LOE 

LTD e LOD - IIIA 

40/M 38 LFE r.v. hipocampo D, sem 
alteração de sinal. 

QPD; +3 LOD 
cuneus, LPD, LTD 
lateral e posterior 

Sem 
anormalidade 

LOE basal DCF IIb IA 

Abreviações: IRM: imagem de ressonância magnética; r.v.: redução volumétrica; a.e.: alteração de sinal; +3: hiperperfusão acentuada; +2: hiperperfusão moderada, +1: 
hiperperfusão discreta ; -3: hipoperfusão acentuada, -2: hipoperfusão moderada; -1: hipoperfusão discreta; D: direita; E: esquerda; LFD: lobo frontal direito; LFE: lobo frontal 
esquerdo; LTD: lobo temporal direito; LTE: lobo temporal esquerdo; TPE: temporoparietal esquerda; LPE: lobo parietal esquerdo; LOD: lobo occipital direito; LOE: lobo occipital 
esquerdo; HCD: hemisfério cerebral direito, HCE: hemisfério cerebral esquerdo; QPD: quadrante posterior direito; *: o paciente possui apenas 3 meses de seguimento pós-
cirúrgico; **: o paciente foi submetido à calosotomia sem, portanto, resultado histopatológico; DCF: displasia cortical focal  
Fonte: o autor. 
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Figura 9 - Região do SISCOM completamente ressecada paciente Engel IA 

 
        Fonte: o autor. 

Figura 10 - Região do SISCOM incompletamente ressecada, paciente Engel IV 
 

 
        Fonte: o autor. 
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Figura 11 - Foco de ativação do SISCOM não ressecado, paciente com Engel II 
	

	
       Fonte: o autor. 
 

3.6. IRM, PET E SPECT INTERCRÍTICO NA AVALIAÇÃO PRÉ-
CIRÚRGICA 

 

 

Os tipos de epilepsia bem como o resultado da IRM estão descritos na Tabela 12. 

Dezessete pacientes apresentaram EET, oito apresentaram ELT e sete pacientes 

não foi possível definir o tipo de epilepsia (multilobar). A IRM foi normal em 13 

pacientes  e em 19, apresentou achados inespecíficos para etiologia da epilepsia. 
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Tabela 12 - Tipo de epilepsia e resultado da IRM (n = 32 pacientes) 
 
 Tipo de epilepsia  

 
 ELT (%) EET (%) Multilobar (%) Total (%) 

RM normal 2 (25) 9 (53) 2 (29) 13 (41) 

RM inespecífica para 
Etiologia da epilepsia 6 (75) 8 (57) 5 (71) 19 (59) 

Total 8 (25) 17 (53) 7 (22) 32 

Legenda: IRM: imagem de Ressonância Magnética; ELT: Epilepsia do lobo 
temporal; EET: Epilepsia extra temporal; NLL: Epilepsia não 
localizatória/lateralizatória. 

             Fonte: o autor. 

 

O resultado do vídeo-EEG foi localizatório em 21 pacientes (65,6%), 

lateralizatório em 3 (9,4%), regionalizado em 3 (9,4%), e NLL em 4 (12,5%). A 

Tabela 13 descreve os achados do vídeo-EEG quanto ao resultado da IRM e ao tipo 

de epilepsia.  

 
Tabela 13 - Estado do vídeo-EEG; n = 32 pacientes. 

 IRM normal  IRM inespecífica Total 

 ELT (%) EET (%) multilobar 
(%) 

 ELT 
(%) 

EET (%) multiloba
r (%) 

 

Vídeo-EEG 
Localizatório 

2 (9,5) 5 (23,8)   6 (28,5) 8 (38,2)  
21 

(65,6) 

Vídeo-EEG 
Lateralizatório 

 3 (100)      3 (9,4) 

EEG Regionalizado  1 (33)     2 (66) 3 (9,4) 

EEG NLL   2 (40)    3 (60) 5 (18,6) 

Total 2 9 2  6 8 5 32 

Legenda: IRM: imagem por Ressonância magnética; ELT: Epilepsia do lobo temporal; EET: Epilepsia extra 
temporal; NLL: Não localizatório/lateralizatório. 

Fonte: o autor. 

 

Por fim, a Tabela 19 (anexo 0) descreve os achados de PET, SPECT 

intercrítico, concordância PET/SPECT, áreas de ANV e conclusão do vídeo-EEG. 
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3.7. CONCORDÂNCIA TOPOGRÁFICA ENTRE SPECT, PET E 
VÍDEO-EEG 

 

A concordância topográfica entre as áreas de déficit funcional que 

apareceram simultaneamente ao SPECT intercrítico e PET (independente da 

intensidade do déficit) e a ZE sugerida pelo vídeo-EEG foi avaliada (Tabela 14). O 

PET mostrou anormalidades metabólicas em 81% dos casos (n=26). Todos os 

pacientes apresentaram SPECT intercrítico alterado. 

Dentre os 13 pacientes com IRM normal, o SPECT intercrítico apresentou 

sensibilidade diagnóstica de 50% para ELT e 88,9% para EET enquanto o PET 

apresentou sensibilidade diagnóstica de 100% e 44,4%, respectivamente, avaliados 

conforme critérios do vídeo-EEG.  

Nos 19 pacientes em que a IRM apresentou achados inespecíficos para 

etiologia da epilepsia, a sensibilidade do SPECT intercrítico foi reduzida para 33,3% 

para ELT e 25% para EET enquanto o PET apresentou sensibilidade diagnóstica de 

66,7% e 25%, respectivamente. Nestes casos, entretanto, os achados inespecíficos 

não eram correlacionados com o resultado do vídeo-EEG. 

A Figura 12 apresenta 3 casos com vídeo-EEG localizatório e IRM inespecífica 

para etiologia da epilepsia. A linha 1 apresenta achado hipometabólico e 

hipoperfusional PET/SPECT concordantes com achados eletrofisiológicos indicado 

pela seta em LTD. A linha 2 apresenta PET normal e hipoperfusão localizatória ao 

SPECT intercrítico na região indiada pela seta e a linha três apresenta 

hipometabolismo localizatório ao PET com SPECT intercrítico contralateral indicados 

pela seta. 

O SPECT intercrítico e o PET apresentaram regiões concordantes entre si em 

18 pacientes (56.3%) e discordantes em 14 (43.7%). Considerando apenas os 18 

pacientes em que as imagens funcionais foram concordantes entre si, identificamos 

que a intersecção de áreas alteradas ao SPECT/PET concordou com o vídeo-EEG 

em 11 pacientes (61%). Dentre estes pacientes, as imagens funcionais localizaram 

uma região de déficit funcional em comum onde o vídeo-EEG foi inconclusivo (NLL) 

em 3 (27%) pacientes. Estes três pacientes apresentaram achados inespecíficos na 

IRM. 
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Figura 12 - PET, SPECT intercrítico e IRM 

 
PET e SPECT intercrítico concordantes com os achados eletrofisiológicos (linha1); PET 
normal e SPECT intercrítico localizatório (linha 2); e PET localizatório e SPECT intercrítico 
contralateral (linha 3). 
Fonte: o autor. 
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A Tabela 15 sumariza os oito pacientes que apresentaram SPECT/PET 

concordantes com os achados eletroencefalográficos: em 3 pacientes (38%) as 

alterações perfusionais e metabólicas foram mais extensas que as mostradas pelo 

vídeo-EEG. Contrariamente, 3 pacientes apresentaram alteração ao SPECT/PET 

menos extensa que a ZE mostrada pelo vídeo-EEG e dois pacientes apresentaram 

alterações ao SPECT/PET na mesma extensão ao vídeo-EEG. 
 

Tabela 14 - Concordância topográfica entre PET, SPECT intercrítico e o 
vídeo-EEG; resultados separados conforme o resultado da IRM 

 
 

Tipo de 
epilepsia 

SPECT 
intercrítico 

(%) 
PET (%) SPECT/PET* 

(%) 

  ELT (n = 2) 1 (50) 2 (100) 1 (50) 

IRM normal Vídeo-
EEG EET (n = 9) 8 (88,9) 4 (44,4) 3 (33,3) 

  multilobar (n = 2) 2 (100) 1 (50) 0 (0) 

 subtotal 13 11 6 4 

  ELT (n = 6) 2 (33,3) 4 (66,7) 2 (33,3) 

IRM 
inespecífica 

Vídeo-
EEG EET (n = 8) 2 (25) 2 (25) 2 (25) 

  multilobar (n = 5) 3 (60) 3 (60) 3 (60) 

 subtotal 19 4 9 7 

 Total 32 18 16 11 

*Ao total, o SPECT intercrítico e PET foram concordantes entre si em 18 pacientes.  
Contudo apenas 11 destes foram concordantes com o resultado do vídeo-EEG.  
Legenda: IRM: imagem de ressonância magnética; ELT: Epilepsia do Lobo Temporal; 
EET: Epilepsia extra temporal; NLL: não localizatório/lateralizatório. 

       Fonte: o autor. 
 

Tabela 15 - Avaliação das áreas de déficit 
perfusional/metabólico e eletroencefalográficas 

 Extensão das áreas funcionais  
em relação ao vídeo-EEG* (%) 

Análise  > < = 

SPECT/PET (n = 8) 3 (38) 3 (38) 2 (24) 

PET (n = 12) 3 (25) 6 (50) 3 (25) 

SPECT intercrítico (n = 13) 4 (31) 5 (38) 4 (31) 

* Utilizado como referência para avaliar a extensão da ZE. 

                              Fonte: o autor. 
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3.8. RELAÇÃO ENTRE AS ÁREAS CONCORDANTES 
SPECT/PET E O RESULTADO DO VÍDEO-EEG 
(conclusivo/inconclusivo) 

 

Verificamos que não houve relação entre o perfil do vídeo-EEG, 

(localizatório/inconclusivo) com a ocorrência de concordância entre as imagens 

funcionais (p = 0.53). Contudo, o odds-ratio mostrou que o fato de o vídeo-EEG ser 

localizatório aumenta em aproximadamente 60% a chance de as imagens funcionais 

serem concordantes. Ainda no mesmo modelo, verificamos que há relação entre 

resultado da IRM e a ocorrência de concordância entre as imagens funcionais (p < 

0.05) e a probabilidade de ocorrer concordância entre as imagens funcionais é 

menor quando a IRM é normal. 

 

3.9. CONCORDÂNCIA TOPOGRÁFICA ENTRE A ÁREA DE ANV 
E A ÁREA SUGERIDA PELO VÍDEO-EEG 

 

Exploramos o ANV como a concordância topográfica entre as áreas de mais 

intenso hipometabolismo ao PET e mais intensa hipoperfusão ao SPECT intercrítico 

com a ZE sugerida pelo vídeo-EEG. Verificamos o ANV em 13 pacientes (40,6%) e 

não houve em 19 (59,3%). 

Dos 13 pacientes com ANV, o ANV concordou com a área do vídeo-EEG em 

6 pacientes (46,2%), não concordou com o vídeo-EEG em 4 pacientes (30,7%) e em 

3 pacientes (23,1%), a análise foi prejudicada pois o vídeo-EEG foi NLL. 

Considerando apenas os 10 pacientes nos quais a comparação foi possível, 

identificamos que o ANV concordou com o vídeo-EEG em 60%, e discordou em 40% 

dos pacientes. 
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Tabela 16 - Concordância entre regiões de ANV e os achados 

do vídeo-EEG, n = 10* pacientes 
  ANV (%) 

  Concordante Não concordante 
    

Vídeo-
EEG 

ELT 3(100) 0(0) 

EET 3(43) 4(57) 

Subtotal   6(60) 4(40) 

Legenda: ELT: Epilepsia do Lobo Temporal; EET: Epilepsia extratemporal;  
ANV: acoplamento neurovascular e metabólico; 
*: Os casos em que o vídeo-EEG foi NLL (n = 3) foram desconsiderados ao 
abordar a concordância entre as regiões de ANV com os achados 
eletroencefalográficos. 

                Fonte: o autor. 
 

3.10. RAZÃO DE CHANCES (odds-ratio) ENTRE A 
OCORRÊNCIA DO ANV E VARIÁVEIS CLÍNICAS 

 

Verificamos que não houve evidências de associação entre a presença do 

ANV com o resultado do vídeo-EEG, se localizatório ou inconclusivo (p = 0,73) por 

meio dos modelos utilizados (Tabela 17). Através do odds-ratio, também verificamos 

que a probabilidade de haver ANV foi menor nos casos em que o vídeo-EEG foi 

inconclusivo acerca da localização da ZE nesta amostra. 

Ainda, verificamos que não houve evidências de associação entre a presença 

do ANV e a IRM, se normal ou inespecífica (p=0,99). Também verificamos através 

do odds-ratio que a probabilidade de ocorrer ANV foi menor para os casos de IRM 

normal. 
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Tabela 17 - Razão de chances (odds-ratio) para presença do ANV em função das 
variáveis clínicas (n=32 pacientes) 

  ANV (%)   
Variável clínica  Presente 

(n=13) 

Ausente 

(n=19) 

OR (IC 95%) 

presente x 

ausente 

Valor-p 

Tipo de epilepsia ELT (n=8) 3 (38) 5 (62) 1,00 - 

EET (n=17) 7 (42) 10 (58) 1,06 (0,15; 9,05) 0,99 

Multilobar  (n=7) 3 (42) 4 (58) 1,61 (0,12; 22,59) 0,99 

Sexo Homens (n=21) 11 (52) 10 (48) 4,71 (0,72; 55,22) 0,13 

 Mulheres (n=11) 2 (18) 9 (82) 1,00 - 

Duração da  <=10 anos 2 (15) 2 (11) 1,00 - 

epilepsia entre 11 e 20 3 (24) 6 (32) 1,14 (0,13; 11,13) 0,99 

 entre 21 e 30 6 (46) 5 (25) 0,52 (0,01; 9,80) 0,99 

 >=31 2 (15) 6 (32) 4,47 (0,41; 75,97) 0,31 

Vídeo-EEG Conclusivo (n=22) 8  (61) 14 (74) 1,00  

 Inconclusivo 

(n=10) 

5 (39) 5 (26) 1,72 (0,29; 10,25) 0,73 

IRM Normal 5 (38) 8 (62) 1,16 (0,22; 6,37) 0,99 

 Inespecífica 8 (42) 11 (58) 1,00 - 

Exame clínico e  

neurológico 

Normal (n= 27) 10 (37) 17 (63) 1,00 - 

Anormal (n= 5) 3 (60) 2 (40) 2,47 (0,24; 34,44) 0,63 

Tipo de crise Focal (n=12) 5 (42) 7 (58) 4,64 (0,37; 269,61) 0,37 

 Focal com 

generalização 

(n=12) 

7 (58) 5 (42) 8,71 (0,73; 503,26) 0,11 

 Generalizada 

(n=8) 

1 (12.5) 7 (87.5) 1,00 - 

Número de crises  

(por mês) 

<= 4 (n=17) 6 (35) 11 (65) 2,45 (0,47; 13,81) 0,37 

> 4 (n=15) 7 (47) 8 (53) 1,00 - 

Exame  

neuropsicológico 

Conclusivo 4 (32) 8 (68) 1,00 - 

Inconclusivo 9 (45) 11 (55) 1,53 (0,26; 10,05) 0,87 

Abreviações: ANV: acoplamento neurovascular; ELT: Epilepsia do lobo temporal; EET: epilepsia 

extratemporal; IRM: imagem de ressonância magnética; OR: odds-ratio; IC: intervalo de confiança. 

Fonte: o autor. 
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3.11. CONCORDÂNCIA INTER-OBSERVADORES 
 

Os avaliadores apresentaram concordância substancial nas análises das 

imagens de PET (0,708; IC: 0,643 – 0,761). Na análise do SPECT intercrítico, o 

índice de concordância foi considerado moderado (0,6; IC: 0,506 – 0,675). 
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4. DISCUSSÃO 
 

Apresentamos os resultados referentes à avaliação do ANV através das 

imagens de PET e SPECT intercríticos comparativamente ao perfil eletrofisiológico 

de trinta e dois pacientes com epilepsia refratária e IRM negativa para epilepsia. 

Investigamos se os achados metabólicos e funcionais, anômalos à imagem 

estrutural, poderiam estar envolvidos com a ZEP através do vídeo-EEG.  

Nesse contexto, e eferente ao objetivo 1 de nosso estudo, investigamos a) a 

contribuição das imagens funcionais (SPECT crítico, intercrítico e SISCOM) na 

avaliação pré-cirúrgica em pacientes com epilepsia refratária e IRM 3T normal; b) a 

concordância do SPECT crítico, SPECT intercrítico e do SISCOM com relação ao 

resultado do vídeo-EEG e c) o SISCOM e o resultado cirúrgico considerando a 

escala de Engel. 

Referente ao objetivo 2 de nosso estudo, investigamos: a) a concordância 

topográfica PET/SPECT em relação ao resultado do vídeo-EEG como referência 

para ZEP. Nesta avaliação, caracterizamos a contribuição diagnóstica de cada 

modalidade, a associação de ambas com o perfil do vídeo-EEG quanto à localização 

da ZE e exploramos a extensão dos achados funcionais em relação aos achados 

eletrofisiológicos; b) a concordância topográfica entre a área de ANV e o vídeo-EEG 

e sua relação com o perfil eletroencefalográfico e o resultado da IRM; c) a 

concordância inter-observadores para PET e para SPECT. 

 

4.1. IRM, SPECT E SISCOM NA AVALIAÇÃO PRÉ-CIRÚRGICA 
 

Apresentamos a avaliação pré-cirúrgica de quarenta pacientes com epilepsia 

refratária, IRM normal, SPECT crítico, SPECT intercrítico e SISCOM comparados 

aos resultados do vídeo-EEG. 

Vinte e três pacientes apresentaram IRM normal e dezessete apresentaram 

achados inespecíficos. Embora os achados foram considerados negativos para 

etiologia da epilepsia durante avaliação pré-cirúrgica, dois pacientes apresentaram 
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alteração de sinal discreta em mesma região do vídeo-EEG. Um deles (paciente #6) 

foi submetido à cirurgia de epilepsia para ressecção da região suspeita e, entretanto, 

não obteve bom resultado cirúrgico (Tabela 11). Casos como este são tipicamente 

relatados na literatura dado o interesse acerca da epilepsia sem uma lesão 

associada. O estudo de Bien et al. (2009) mostrou em sua casuística de 129 

pacientes com IRM negativa, em que 29 deles foram submetidos à cirurgia de 

epilepsia, apenas onze ficaram livres de crises. Além disso, a cirurgia de epilepsia foi 

oferecida mais frequentemente à pacientes com IRM lesional, cujo resultado 

cirúrgico foi superior. Portanto, este cenário de IRM normal é o nicho em que as 

imagens funcionais de medicina nuclear e as ferramentas de pós-processamento 

multimodalidades podem auxiliar na proposta de uma ZEP para abordagem 

cirúrgica. 

A epilepsia refratária ao tratamento medicamentoso cuja IRM é normal 

representa um desafio contínuo enfrentado por grandes centros cujo objetivo é 

promover a tais pacientes um bom resultado cirúrgico. Pouco se sabe acerca do 

porque as lesões epileptogênicas nem sempre são detectadas através da IRM pré-

operatória. Contudo, o grupo de Wang et al. (2013) investigaram afinal, qual é o 

substrato neurobiológico da epilepsia subjacente aos casos de IRM normal. Assim, 

verificaram através de estudo histopatológico, que as patologias mais 

frequentemente encontradas foram DCF, gliose e esclerose hipocampal e 

concluíram que a histopatologia positiva é um bom indicador de resultado cirúrgico 

favorável a curto prazo. Embora exista uma força tarefa importante para o 

desenvolvimento de novas tecnologias, tais como equipamentos de IRM com 

campos magnéticos ainda maiores de 7T (DE CIANTIS et al., 2016; DUYN et al., 

2007) e 9.4T (SCHMIERER et al., 2010), e equipamentos híbridos de PET/CT e 

PET/MRI (PALDINO et al., 2017), ainda não há um equipamento que forneça um 

diagnóstico definitivo acerca da zona epileptogênica em cérebros cuja estrutura é 

normal. Em paralelo, também existe uma forte sinergia entre grupos científicos para 

o desenvolvimento de novas ferramentas na área de pós-processamento que 

combinam imagens estruturais e funcionais com respaldo estatístico. Neste aspecto, 

a subtração do SPECT crítico e intercrítico foi uma proposta pioneira para avaliação 

semi-quantitativa com a proposta de aumentar a sensibilidade diagnóstica pela 

combinação das duas modalidades de imagem (ZUBAL et al., 1995). 
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O SPECT é essencialmente baseado nas mudanças de FSCr. Nossas análises 

cegas de SPECT crítico mostraram que primariamente, o método identificou 

achados localizados e regionalizados em 65% dos pacientes. O método lateralizou 

em 20% e não encontrou anormalidades hiperperfusionais em 15% dos pacientes. O 

SPECT crítico é a única modalidade de imagem capaz de apresentar os padrões de 

perfusão durante as crises. Assim, uma de suas grandes vantagens é a baixa taxa 

de washout no tecido cerebral durante as crises e a viabilidade de aquisição de 

imagens até algumas horas após o término da crise. Considerando o vídeo-EEG 

como padrão de referência, o SPECT crítico pode apresentar taxas de sensibilidade 

de até 97% (KIM; ZUBAL; BLUMENFELD, 2010).  

O SPECT intercrítico, por outro lado, apresentou achados localizados ou 

regionalizados em 60% dos pacientes. Porém, a taxa de estudos normais para 

investigação de regiões de hipoperfusão foi bem maior, de 25% dos pacientes em 

nossa análise cega. A baixa sensibilidade do SPECT intercrítico também é bem 

fundamentada na literatura, que relata valores variando entre 43% e 44% (DEVOUS 

et al., 1998) e que sua avaliação visual deve ser feita através da comparação com o 

SPECT crítico. Apesar disso, o método é frequentemente utilizado na maioria dos 

centros de epilepsia dada a sua simplicidade, e sem a necessidade de uma equipe 

especializada para sua realização quando comparado ao SPECT crítico (MARQUES 

et al., 2009). 

Por último, o SISCOM apresentou a maior taxa de achados localizados e 

regionalizados (80% dos pacientes) e também a menor taxa de achados NLL, que 

foi apenas de 7,5%. Estudos da literatura que avaliaram a sensibilidade do SISCOM 

através da variação do score-z para a subtração das imagens mostraram que 

valores menores deste parâmetro (KIMURA et al., 2012), especificamente 1,5, 

podem aumentar a sensibilidade do método (NEWEY et al., 2013). Na prática 

clínica, utilizar diferente thresholds de SISCOM pode ajudar a elucidar os padrões de 

propagação. Assim, o tipo de crise injetada bem como a semiologia crítica devem 

ser conhecidas com a correta interpretação do SPECT crítico. Nós utilizamos em 

nossas análises somente o valor padrão de score-z=2,0 pois a avaliação dos 

resultados de ativação do SISCOM com múltiplos score-z inviabilizaria nossa 

análise. É importante salientar que a escolha deste valor padrão foi arbitrariamente 

escolhida e imediatamente definida como limiar desde a criação do método 

(O'BRIEN et al., 1998). Por fim, outros trabalhos que sugeriram abordagens 
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diferentes mostraram melhora da sensibilidade do SISCOM. Por exemplo, a 

utilização de SPECTs críticos seriados para localização da ZE quando o primeiro 

SPECT crítico é não-localizatório, fundamentando a necessidade da injeção precoce 

e de padrões de EEG localizatórios (LEE et al., 2011). Outro estudo apresentou a 

utilização do composite SISCOM, uma técnica proposta por Hogan et al. (2006) 

utilizando o software Analyze para criar uma única imagem composta de padrões de 

hiperperfusão e hipoperfusão  para definir o envolvimento da rede neuronal em 

crises específicas de TLE.  

4.2. CONCORDÂNCIA ENTRE OS SPECTs, SISCOM E O 
RESULTADO DO VÍDEO-EEG 

 

Apresentamos as taxas de concordância entre as imagens funcionais e o 

resultado do vídeo-EEG. Nesta etapa, evidenciamos a complexidade da avaliação 

pré-cirúrgica de pacientes refratária com IRM normal. 

O SISCOM apresentou na avaliação pré-cirúrgica a maior taxa de concordância 

com o resultado do vídeo-EEG (81%), seguido pelo SPECT crítico (58%). De 

maneira específica, o SISCOM foi totalmente concordante com o vídeo-EEG em 

quinze pacientes (42%) e parcialmente concordante em quatorze (39%) enquanto o 

SPECT crítico apresentou-se totalmente concordante com o vídeo-EEG em 11 

pacientes (30,5%). Esta taxa está próxima ao valor encontrado no estudo de 

Chapman et al. (2005), cuja taxa de concordância com a localização do vídeo-EEG 

foi de 39% dos pacientes. A teoria envolvida no uso do ECD em crises focais é que 

a perfusão reflete mudanças da atividade neuronal (WICHERT-ANA et al., 2005). 

Muitos dados sugerem que este é o caso, mas a relação pode não ser direta. Por 

exemplo, a captação de HMPAO subestima a perfusão em altas taxas de fluxo e, de 

fato, padrões de captação de HMPAO e ECD não são os mesmos. O ECD, por 

exemplo, subestima a perfusão no córtex mesial temporal e no córtex occipital 

mesial. Apesar disso, em muitas circunstâncias o aumento da captação de ambos os 

traçadores representam o aumento da atividade neuronal, e vice versa. O padrão de 

referência do estado intercrítico pode, de fato, ser afetado por variações anatômicas 

devido à patologia subjacente, mas as mudanças de perfusão ao estado crítico não 

parecem estar correlacionadas com qualquer tipo de lesão (DUNCAN, 2004). Prova 
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disso é a nossa casuística, pois existe perfusão crítica em cérebros cuja 

anormalidade não é visualizada na IRM de alto campo. Nossos dados corroboram a 

literatura em que a subtração das imagens oferece uma sensibilidade maior em 

relação às análises individuais lado-a-lado dos SPECTs crítico e intercrítico 

(O'BRIEN et al., 1998; 1999). 

Também investigamos se o tempo de injeção precoce em relação ao início 

eletrográfico da crise (<30 s) poderia estar associado à obtenção de resultados do 

SISCOM concordantes com o vídeo-EEG. Esperávamos obter evidências de 

associação entre esses dois parâmetros pois a literatura fundamenta que o tempo 

de injeção é um dos fatores mais importantes para determinação da qualidade do 

estudo crítico, e consequentemente, do resultado do SISCOM. Considerando que o 

tempo para que uma injeção periférica seja de 30 s para chegar ao tecido cerebral, 

uma injeção com um intervalo menor que 30 s, 45 s ou 60 s em relação ao início 

eletrográfico ou clínico da crise provavelmente possibilitará um estudo de SPECT 

que realmente representa o estado crítico. Contudo, não verificamos evidências de 

associação (p=0,073). Este resultado pode ser explicado pela baixa 

heterogeneidade entre os casos discordantes em relação ao tempo de injeção 

precoce e tardio e corroborou alguns estudos da literatura reportando que não há 

aumento adicional no sucesso da localização do SPECT com intervalo de duração 

menor que 60 segundos em relação ao início da crise (LEWIS et al., 2000; 

NOACHTAR et al., 1998). 

Considerando a concordância em alguma extensão dos achados das imagens 

funcionais com o resultado do vídeo-EEG, de maneira que os achados concordantes 

e parcialmente concordantes tornem-se uma única categoria (conforme a Tabela 7), 

o SISCOM apresentou achados conclusivos e concordantes em alguma extensão 

em 69,4% dos pacientes.  

Investigamos se o caráter conclusivo ou inconclusivo das imagens funcionais de 

SPECT e SISCOM estava associado à concordância dos achados funcionais com o 

resultado do vídeo-EEG. Algumas considerações devem ser feitas acerca da análise 

do SPECT crítico. Por exemplo, este estado pode mostrar áreas de propagação bem 

como não excluir áreas de início crítico multifocais. Todavia, Siegel et al. (2001) 

reportaram, através do SPECT crítico e do EEG invasivo bom resultado cirúrgico em 

83% dos pacientes epilepsia refratária e IRM negativa para epilepsia focal. Assim, 

verificamos evidências de associação entre o caráter conclusivo do SPECT crítico e 
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intercrítico com a concordância em alguma extensão com os achados do vídeo-

EEG. Embora não verificamos evidências de associação entre o SISCOM e o 

achado do vídeo-EEG em nossa casuística, o caráter conclusivo do método 

apresentou maior taxa de concordância em alguma extensão em (69,4%), maior do 

que os SPECTs isoladamente. 

Finalmente, a Tabela 8 apresentou a abordagem da equipe multidisciplinar 

quando os achados do vídeo-EEG e do SISCOM são concordantes. É evidente que 

para a análise destas informações, devemos levar em conta que a avaliação da 

contribuição do SISCOM foi realizada a posteriori para esta pesquisa pois a 

abordagem pela equipe multidisciplinar levou em conta o todas as informações pré-

cirúrgicas de testes neuropsicológicos, neuropsiquiátricos, IRM, PET, SPECT e, 

inclusive, o achado do SISCOM para a tomada de decisão cirúrgica. Portanto, para 

preservarmo-nos do viés de inclusão da informação do SISCOM, fizemos apenas 

uma análise comparativa acerca da contribuição do SISCOM com o resultado do 

vídeo-EEG em reunião clínica e assim, avaliamos se o SISCOM contribuiu ou não 

para a cirurgia ou local de implantação do vídeo-EEG. Nesta análise, dez pacientes 

foram submetidos à cirurgia de epilepsia, vinte e três aguardam monitorização 

invasiva, cinco pacientes foram submetidos à avaliação invasiva. Quando os 

achados do SISCOM foram concordantes, em geral, o SISCOM contribuiu em 75% 

dos pacientes de nossa casuística na abordagem proposta para se investigar a ZEP, 

tornando a monitorização invasiva mais restritiva em termos de abrangência e local 

de implantação dos eletrodos invasivos. Quando o SISCOM foi discordante dos 

achados do vídeo-EEG, a área a ser investigada pela monitorização invasiva foi 

relativamente maior. 

Evidenciamos, portanto, a complexidade da abordagem clínica com vistas à 

cirurgia de epilepsia em nossa casuística com epilepsia refratária e IRM normal. 

Nossos achados acerca da avaliação pré-cirúrgica desta casuística de quarenta 

pacientes mostraram que a sinergia entre os achados eletroencefalográficos ao 

vídeo-EEG e as imagens funcionais de SPECT crítico, intercrítico e SISCOM quando 

concordantes, podem restringir a investigação através da monitorização invasiva. 
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4.3. SISCOM E VÍDEO-EEG INVASIVO 
 

Apresentamos os achados de vídeo-EEG invasivo de dois pacientes de nossa 

casuística e evidenciamos a extrema complexidade da investigação pré-cirúrgica 

para localização da ZE nos pacientes com IRM negativa. Outro fator que explica o 

pequeno número de pacientes submetidos a esta investigação é a oferta cirúrgica, 

contrastada pela enorme fila de pacientes que aguardam monitorização invasiva. 

Apesar do contínuo avanço e desenvolvimento de novas técnicas, nenhum teste é 

capaz, unicamente, de promover informações definitivas com vistas a cirurgia de 

epilepsia. Neste aspecto, o método invasivo é indicado para confirmação de uma 

ZEP ou quando métodos não-invasivos não foram capazes de formar uma hipótese 

diagnóstica (JAYAKAR et al., 2016). Com esse propósito, é fundamental que o 

vídeo-EEG invasivo forneça uma hipótese determinante acerca da localização da 

ZE. Além disso, a baixa prevalência de danos permanentes e complicações 

pormenores corroboram o status do vídeo-EEG invasivo como método padrão-ouro 

(HADER et al., 2013). O método fornece sinais eletrofisiológicos com pouco artefato 

e bastante específicos da zona a ser explorada (TAUSSIG; MONTAVONT; ISNARD, 

2015). Portanto, a monitorização invasiva é essencial quando ocorrem discordâncias 

pré-cirúrgicas acerca do diagnóstico das imagens, quando as zonas de início crítico 

estão próximas de áreas eloquentes e para melhor definição das bordas de 

ressecção cirúrgica (ZUMSTEG; WIESER, 2000).  

Em nenhum dos dois pacientes submetidos ao vídeo-EEG invasivo foi apontada 

uma hipótese localizatória, de maneira que os achados REGIONALIZADOS ou 

LATERALIZADOS pouco ou nada contribuem para definição das bordas da ZE 

(KOVAC et al., 2017). Embora a área de ativação do SISCOM e o resultado do 

vídeo-EEG tenham convergido topograficamente para implantação de eletrodos 

subdurais, o método invasivo não localizou a zona de início crítico. Quando a RM é 

negativa, o estudo de Bulacio et al. (2012) mostrou que apenas 33% dos pacientes 

avaliados através do vídeo-EEG invasivo ficaram livres de crises após um 

seguimento cirúrgico de 7 anos. Esta porcentagem foi relativamente maior quando a 

IRM apresentou uma lesão focal (41%). Uma taxa semelhante de pacientes livres de 

crise (33,3%) em ELT com IRM negativa foi obtida por Lee et al. (2014). Outro 

estudo similar mostrou que 80% dos pacientes (4/5) ficaram livres de crises em um 

seguimento cirúrgico de mediana igual a 20 meses (CHUNG et al., 2015). Embora 



88	
	

nossa casuística de pacientes operados seja pequena (25%), obteve-se bom 

resultado cirúrgico em 40% dos casos (4/10). Nosso estudo reforça, portanto, a 

conclusão do estudo de Alarcón em que é viável investigar pacientes com 

neuroimagem normal/negativa para epilepsia devido ao bom controle das crises e a 

baixa incidência de déficits permanentes associados aos estudos invasivos 

(ALARCÓN et al., 2006). 

 

4.4. SISCOM E O RESULTADO CIRÚRGICO 
 

Apresentamos o resultado cirúrgico de dez pacientes de nossa casuística. Nesta 

etapa, evidenciamos a complexidade do tratamento cirúrgico de pacientes com 

epilepsia refratária com IRM normal. 

Um dos pacientes teve seguimento pós-cirúrgico de apenas três meses e 

portanto não foi possível designar a classificação de Engel. Este paciente, contudo, 

não apresentou nenhuma crise após a intervenção. Assim, quatro pacientes (44%) 

tiveram resultado favorável sendo que dois deles (50%) a ressecção do foco de 

ativação do SISCOM foi completa. Contrariamente, cinco pacientes (56%) 

apresentaram resultado não-favorável sendo que três deles (60%), o foco de 

ativação do SISCOM não foi ressecado. Embora nossa amostra de pacientes 

operados seja pequena, nosso estudo corrobora a metanálise de Téllez-Zenteno et 

al. (2010), que mostrou que a proporção de resultado cirúrgico favorável em 

pacientes com epilepsia refratária e IRM normal é de 46% . O estudo de O’brien et 

al. (2000) reportou excelente resultado cirúrgico quando a localização do SISCOM 

foi concordante com o local de ressecção cirúrgica, mas não quando o resultado do 

SISCOM e o sítio de ressecção foram discordantes em pacientes com achados não-

localizatórios na IRM. No paciente #6, com resultado não-favorável e cuja região de 

ativação não foi ressecada, o SISCOM arbitrariamente concordou com o achado 

inespecífico da IRM no quadrante posterior direito (pois a avaliação do SISCOM foi 

independente de outras análises clínicas). Ao investigar a razão pela qual o SISCOM 

pode ter sido falho neste paciente, verificamos que o tempo de injeção do SPECT 

crítico foi tardia (1min 4s) em uma crise de duração eletrográfica de 1min 12s. 

Aventamos a hipótese, portanto, de que tanto o SPECT crítico deste paciente quanto 
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o SISCOM apresentaram uma região de propagação haja visto que os métodos 

apresentam a zona de início crítico (ROSENOW; LÜDERS, 2001). Investigamos, 

nesse sentido, se as ativações de córtex occipital (através do estímulo visual durante 

a crise do SPECT) e de região rolândica poderiam estar associadas com o tempo de 

injeção tardio e, portanto, tais ativações serem ‘armadilhas’ na busca pela correta 

zona de início crítico (VARGHESE et al., 2009). Assim, verificamos que não houve 

associação entre o tempo de injeção tardio e ativação de córtex occipital (p=0,28) 

nem com região rolândica (p=0,40). Uma outra possível abordagem para esta 

análise seria um teste de associação entre a injeção na fase de generalização 

(quando esta ocorreu) e a presença de ativação em córtex occipital e rolândico. 

Infelizmente, não dispomos da informação acerca da injeção, se esta ocorreu ou não 

durante a fase de generalização. 

De maneira geral, portanto, 50% dos pacientes que tiveram resultado cirúrgico 

favorável apresentaram resultado do vídeo-EEG concordante com SISCOM. 

Estudos concluíram que a análise do SISCOM foi um pré-requisito para localização 

de foco de início neocortical das crises (LEWIS et al., 2000) e para o resultado 

favorável (AHNLIDE et al., 2007) ou concordante com outros métodos de localização 

em todos os pacientes com resultado cirúrgico favorável. Nosso achado corrobora, 

portanto, o estudo de Bien et al. (2009) mostrando que SISCOM e vídeo-EEG são 

bons indicadores de bom resultado cirúrgico quando o EEG e SISCOM são 

concordantes.  

Dentre os pacientes operados, quatros pacientes apresentaram IRM normal e 

cinco deles apresentaram alterações inespecíficas. Considerando os quatro 

pacientes que apresentaram IRM normal, dois deles (50%) ficaram livres de crises. 

Já entre os pacientes com alterações inespecíficas, dois (40%) ficaram livres de 

crises e dois casos (#6 e #34) o foco inespecífico foi ressecado, mas os pacientes 

apresentaram resultado cirúrgico não-favorável. Este papel de mal prognóstico 

cirúrgico quando a IRM não contribuiu na avaliação pré-cirúrgica também já foi 

reportada por outros autores (PINHEIRO-MARTINS et al., 2012; TÉLLEZ-ZENTENO 

et al., 2010) e por um estudo previamente realizado por nosso grupo de pesquisa 

(AMARAL; WICHERT-ANA, 2012) em Epilepsia do Lobo Frontal que mostrou que 

100% dos pacientes com IRM inespecífica ou normal apresentaram mal controle das 

crises. Entretanto, a não-visualização de lesões ou anormalidades estruturais na 

IRM não necessariamente indica que a morfologia esteja normal, como é mostrado 
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no estudo da DCF por Salamon et al. (2008) cujas análises histopatológicas 

comprovaram anormalidades microscópicas que não foram localizadas na IRM. 

Neste aspecto, o grupo de Chen e Guo (2016) mostraram que o SISCOM pode 

promover informação complementar quando a IRM é negativa e que a localização do 

SISCOM concordante com o padrão-ouro apresenta um valor preditivo positivo 

sutilmente maior para resultado cirúrgico favorável. 

Em nosso centro de epilepsia, verificamos que nos pacientes com IRM negativa, 

porém com imagens funcionais, vídeo-EEG e exame neuropsicológico convergentes, 

a proposta é a realização de EEG invasivo com implantação de eletrodos 

abrangendo uma topografia cerebral mais restrita. Entretanto, quando o SISCOM, 

SPECT crítico e intercrítico, exame neuropsicológico e resultado do vídeo-EEG são 

divergentes, a abordagem invasiva é mais abrangente, podendo envolver até todo 

um hemisfério cerebral. De maneira geral, o protocolo nessas ocasiões é 

conservador e quanto maior o número de ferramentas disponíveis para localização 

de áreas eloquentes (i.e., stereo-EEG e MEG) em um centro de cirurgia de epilepsia, 

melhor (TRIPATHI; RAY; CHANDRA, 2016). 

4.5. CONCORDÂNCIA TOPOGRÁFICA ENTRE O SPECT/PET E 
VÍDEO-EEG 

4.5.1. Sensibilidade diagnóstica 
 

Os métodos de neuroimagem funcional permitem acessar a fisiologia 

cerebral, tanto no estado crítico quanto no estado intercrítico através da avaliação do 

FSCr e do metabolismo cerebral. A sensibilidade do SPECT intercrítico varia entre 

48% a 66% para ELT e entre 33% e 60% para Ex-T. O PET apresenta melhores 

resultados de sensibilidade para ELT, variando entre 80 e 90%. Contudo, é 

drasticamente reduzida na EET, variando entre 33 e 68% (BERKOVIC, 1995, LAI et 

al., 2010; NEWTON et al., 1995; SPENCER; THEODORE, 1995). É importante notar 

que tais valores de sensibilidade estão relacionados à casuísticas com 

anormalidades subjacentes na estrutura anatômica do cérebro. Especificamente 

quando a IRM é normal, Chugani et al. (1990) mostraram que a taxa de localização 
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do FDG-PET foi de 65%, e 57% para o SPECT intercrítico. O estudo, entretanto, foi 

realizado com crianças. 

Embora testes eletrofisiológicos sejam cruciais na determinação e localização 

da ZE e o SPECT isoladamente não é totalmente confiável, o SPECT intercrítico 

pode ser uma ferramenta relevante para avaliação de candidatos à cirurgia dentre os 

pacientes com epilepsia refratária pois pode promover evidencias confirmatórias da 

existência de uma área de hipoperfusão cerebral correspondente à região que inclui 

a ZE. Dietrich et al. (1991) mostraram que a concordância SPECT/EEG aumenta a 

confiabilidade do processo de identificação da área a ser cirurgicamente removida 

sem o uso de procedimentos invasivos de investigação. Nesse aspecto, os achados 

de redução focal do fluxo sanguíneo observados no SPECT intercrítico não foram 

específicos para o tipo de patologia encontrada durante a cirurgia. Quando EEG e 

SPECT são discordantes entretanto, é importante determinar se existem 

consequências prognósticas. 

A maior parte da literatura relacionada à neuroimagem aplicada em epilepsia 

(temporal e extratemporal) envolve avaliação do SPECT crítico, conhecida a sua alta 

sensibilidade. Não obstante, sua execução é laboriosa no sentido de envolver 

profissionais e serviços adequados durante e após a crise epiléptica para que, ao 

final, a imagem resultante represente de fato o estado crítico. Por outro lado, 

avaliações com estudos intercrítico são reportados em menor escala, apesar da 

facilidade com que a imagem pode ser adquirida. 

 

4.5.2. Concordância PET/SPECT e extensão dos achados 
funcionais comparados com achados eletrofisiológicos 

 

Os padrões hemodinâmicos e metabólicos de pacientes epilépticos há 

tempos são documentados: durante o estado crítico, o foco epiléptico é 

caracterizado por um aumento do FSCr (HOUGAARD et al., 1976) e do metabolismo 

(ENGEL; KUHL; PHELPS, 1982) enquanto no estado intercrítico, o foco é 

caracterizado pela redução de ambos os fatores fisiológicos. Desde então, 

anormalidades de FSC baseadas na captação de radiotraçadores tem sido, há muito 

tempo, documentadas no estudo da epilepsia (UREN et al., 1983). 
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Para se compreender o propósito diagnóstico do SPECT e do PET, é 

necessário compreender a fisiopatologia da epilepsia que se pode observar através 

do estudo destas imagens funcionais. A base fisiológica do SPECT cerebral 

fundamenta-se na vasodilatação relacionada à hiperemia devido a presença de íons 

e metabólitos no meio extracelular que estão envolvidos, que resultam do 

metabolismo oxidativo da atividade neuronal aumentada. Esse paralelismo entre 

atividade neuronal, FSC e metabolismo é a base para estudos de perfusão via 

SPECT para o estudo da epilepsia. Especificamente no caso do SPECT intercrítico, 

a hipoperfusão detectada pode estar relacionada à danos da atividade neuronal 

(CATAFAU, 2001). 

Nas imagens funcionais de PET no estudo da epilepsia, a hipótese 

diagnóstica fundamenta-se no fato de que áreas focais de hipometabolismo 

glicolítico correspondem ao foco das crises, definidas pelo estudo eletrofisiológico 

(HENRY et al., 1991). Focos epilépticos corticais e áreas subjacentes apresentam 

propriedades eletrofisiológicas, metabólicas e neuroquímicas diferentes, ou até 

mesmo opostas (WITTE et al., 1994). Por exemplo, tais focos podem manifestar 

spikes intercríticos ativamente juntamente com aumento do metabolismo glicolítico, 

circunscritos por córtex com hipometabolismo disperso de maneira dinâmica durante 

a transição da atividade crítica-intercrítica (BITTAR et al., 1999). De maneira mais 

específica, um modelo de estudo mostrou que a captação de 14C-deoxiglicose 

estava relacionada com o aumento total da atividade sináptica, e verificou-se 

redução do metabolismo, associado com a redução da atividade sináptica dos 

neurônios (BRUEHL; WITTE, 1995). Tais características eletrofisiológicas podem 

proteger as áreas corticais do envolvimento crítico e podem representar uma 

desconexão funcional entre o foco e as áreas subjacentes sinapticamente 

conectadas. Este isolamento funcional do foco epileptogênico das conexões 

neuronais subjacentes podem influenciar a excitabilidade desta população de 

neurônios e pode também prevenir a atividade neuronal sincronizada. Outros 

estudos também sugerem que o hipometabolismo pode estar associado com 

degeneração neuronal e perda celular na região nos casos de ELT 

(DEDEURWAERDERE; JUPP; O’BRIEN, 2007). Juhász et al. (2000) sugerem que o 

foco epiléptico pode induzir anormalidades hipometabólicas devido ao fato de que 

reversões do hipometabolismo glicolítico em regiões não-epilépticas foram 
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observadas após a remoção da zona de início crítico em estudos de PET com 

seguimento pós-cirúrgico. 

Considerando os 8 casos em que houve concordância topográfica entre as 

imagens funcionais e o vídeo-EEG simultaneamente, verificamos que o 

hipometabolismo e a hiperperfusão foi maior (n=3), menor (n=3) ou de mesma 

extensão (n=2) que os achados eletrofisiológicos. Em três pacientes que se verificou 

concordância entre as imagens funcionais, o vídeo-EEG foi NLL. Estes três casos 

apresentaram IRM inespecífica para etiologia da epilepsia. De fato, faz-se 

necessária a complementação do estudo com o SPECT crítico, mas este nosso 

resultado reforça a utilidade das imagens funcionais em termos de regionalização da 

ZE, considerando a fisiopatologia do estado intercrítico. Nossos achados corroboram 

a literatura que evidencia que a zona de déficit funcional ao PET (DUNCAN, 1997) e 

ao SPECT intercríticos habitualmente apresentam algum grau de intersecção 

topográfica assim como envolvem áreas corticais e subcorticais mais extensas do 

que a região de atividade epileptogênica apresentada pelo vídeo-EEG (LAGE et al., 

2000). Entretanto, é importante reiterar o fato de que o EEG de escalpe geralmente 

subestima a extensão das atividades epileptiformes, resultado que é influenciado 

pela baixa resolução espacial, como levantando anteriormente. 

 

4.6. RELAÇÃO ENTRE AS ÁREAS CONCORDANTES 
SPECT/PET E PERFIL DO VÍDEO-EEG 
(LOCALIZATÓRIO/INCONCLUSIVO) 

 

Nossos resultados mostraram que embora o perfil do vídeo-EEG tenha 

ocorrido para a maioria dos casos de congruência entre PET e SPECT intercrítico, 

tal achado também ocorreu para os casos em que não houve congruência entre as 

imagens funcionais. Esta diferença não se provou ser suficiente para suportar a 

hipótese de que um vídeo-EEG localizatório resultaria em uma área de déficit 

perfusional/metabólico focalizada por ambos os métodos concomitantemente. 

Contudo, verificamos que nos casos de IRM normal houve indícios de que os 

achados funcionais ao PET e SPECT intercríticos sejam discordantes. Para a  

avaliação pré-cirúrgica, esta possibilidade de discordância é um achado importante 
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para decisão da equipe cirúrgica acerca do prosseguimento ou não do paciente à 

terapêutica cirúrgica. Isto na impossibilidade de se realizar o  SPECT crítico, 

ferramenta diagnóstica de importância na avaliação funcional cerebral durante a 

crise, o qual não está disponível em muitos centros de avaliação das epilepsias. 

Apesar de o vídeo-EEG ter sido considerado como referência para os achados 

funcionais, a hipótese diagnóstica deve ser vigorosamente estudada conjuntamente 

com outros estudos funcionais complementares como o SPECT crítico e SISCOM, 

visto que o resultado fornecido pelos dados de vídeo-EEG de superfície é apenas 

uma provável região geradora das crises epilépticas. Neste contexto, o PET e o 

SPECT exploram muito bem esta relação entre a atividade neuronal, a demanda 

metabólica e o FSC para mapear funcionalmente o cérebro. Particularmente, o que 

se sabe é que muitos parâmetros vasculares e metabólicos são diretamente 

proporcionais às variações da atividade neuronal, o que lhes conferem um papel 

complementar, mas não menos relevante para a análise das alterações 

eletrofisiológicas (SESTINI, 2007). 

 

4.7. CONCORDÂNCIA TOPOGRÁFICA ENTRE A ÁREA DE ANV 
E A ÁREA SUGERIDA PELO VÍDEO-EEG 

 

A microcirculação cerebral é regulada pela unidade neurovascular funcional, 

composta por células neuronais, vasculares e astrogliais. Esta unidade 

neurovascular representa a interface entre o SNC e o sistema vascular pois tem um 

papel fundamental na regulação da entrada e saída de substratos bem como a 

regulação local da microcirculação sanguínea (TAKANO et al., 2006). Assim, em 

ocasiões normais, a perfusão cerebral está intimamente acoplada à atividade 

neuronal e reflete diretamente a interação que ocorre entre os sinais neuronais e os 

vasos sanguíneos. Áreas cerebrais submetidas a um aumento da atividade neuronal 

consomem quantidades crescentes de oxigênio, glicose e outros metabólitos e como 

consequência, sofrem um aumento perfusional correspondente. Desta forma, o fluxo 

sanguíneo cerebral regional reflete indiretamente o metabolismo cerebral (ZONTA et 

al., 2003). 
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A fisiopatologia da epilepsia é complexa e a compreensão do mecanismo 

envolvido em cada um dos estados intercrítico, crítico e pós-crítico, encoraja 

inúmeros estudos com o escopo de preencher lacunas no conhecimento. Neste 

aspecto, são conhecidos os achados depressivos perfusionais e metabólicos 

relacionados ao estado intercrítico e pós-crítico. Descargas sincronizadas anormais 

de uma população de neurônios que caracterizam epilepsias focais são 

caracterizadas por hiperperfusão e hipermetabolismo focais durante a crise 

epiléptica, com alterações que já começam a ocorrer próximas do final da crise 

(WICHERT-ANA et al., 2004).  Newton et al. (1992) observaram uma notável 

diferença entre os padrões de perfusão crítica e pós-crítica. Nas imagens do período 

crítico, o SPECT mostrou um padrão de hiperperfusão global unilateral enquanto as 

imagens do período pós-crítico apresentaram hipoperfusão no córtex temporal 

lateral e hiperperfusão no córtex mesial temporal.  

No presente estudo, apresentamos nossa contribuição da análise do ANV por 

meio das imagens médicas e da eletrofisiologia. Considerando a concordância 

topográfica entre a área de ANV e a área sugerida pelo vídeo-EEG, nossos 

resultados corroboram a literatura não somente no quesito das áreas corticais 

disfuncionais e sua relação com a ZE ao vídeo-EEG. Também pode se relacionar 

com a intensidade da disfunção observada. O ANV enquanto parâmetro fisiológico, e 

concordante com os resultados eletrofisiológicos, ocorreu em 13 dos 18 casos 

(72,2%)  avaliados quanto ao déficit de qualquer intensidade ao SPECT/PET. Isto se 

constitui em uma evidência de que as áreas corticais ativadas durante a crise 

epiléptica e detectadas ao vídeo-EEG possuem um fenótipo fisiológico funcional de 

hipoperfusão ao SPECT e hipometabolismo ao PET, denotando que o ANV pode ser 

um parâmetro a ser melhor explorado na avaliação da ZE (BECKER JUNIOR et al., 

2009). 

 

4.8. RAZÃO DE CHANCES ENTRE A OCORRÊNCIA DO ANV E 
VARIÁVEIS CLÍNICAS 

 

Embora a análise da relação do ANV com o perfil do vídeo-EEG possua 

limitações metodológicas, nos permitiu inferir algumas conclusões fisiopatológicas. 
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Esperávamos que houvesse alguma relação entre a região de ANV com o perfil do 

vídeo-EEG em nossa casuística visto que qualquer atividade neuronal produz 

mudanças hemodinâmicas e, reciprocamente, mudanças hemodinâmicas podem 

causar mudanças na atividade elétrica neuronal (WALLOIS et al., 2010). O vídeo-

EEG encontrou alterações de certo modo regionalizadas tanto no grupo com ANV, 

como no grupo sem ANV. Tal interpretação, contudo, deve ser avaliada com cautela, 

dadas as limitações inerentes a este estudo: (a) Primeiramente, pela diferença entre 

datas das realizações dos PETs e dos SPECTs intercríticos. Um intervalo maior 

entre os dois métodos poderia resultar em momentos fisiopatológicos e 

eletrofisiológicos diferentes, assim como o padrão e a frequência de crises poderiam 

também diferir. Tudo isto poderia afetar em um ou outro caso, a identificação de um 

maior ANV baseado em ambos as modalidades de imagem. Outra limitação 

importante do presente estudo é que os exames funcionais não foram feitos com 

EEG simultâneo a fim de se excluir por completo a ocorrência de possíveis crises 

subclínicas (YACUBIAN et al., 1995). Assim, nossos dados sugerem que não há 

evidências de relação do ANV mais focalizado nem com o perfil do vídeo-EEG nem 

com o estado da IRM. 

 

4.9. CONCORDÂNCIA INTER-OBSERVADORES 
 

Quando elementos clínicos e o vídeo-EEG são não-localizatórios e os 

estudos de neuroimagem estrutural são normais/inespecíficos, resta pouco escopo 

para mais investigações de tais pacientes. É neste cenário que a medicina nuclear, 

através dos estudos de PET e SPECT, pode contribuir para o diagnóstico de 

pacientes com epilepsia refratária. 

Os observadores apresentaram uma concordância maior quanto ao déficit 

funcional para as imagens de PET. Este fato era um resultado esperado, conhecidos 

os parâmetros físicos/técnicos do PET como a maior resolução de suas imagens. 

Esta maior resolução espacial possibilita a melhor definição visual de estruturas e 

subestruturas cerebrais, resultando em maior sensibilidade diagnóstica dos 

observadores em relação à provável localização da ZE (MENZEL et al., 1995). Além 

disso, a reconstrução das imagens de SPECT adiciona artefatos de EVP, que 
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contribuem para o “amaciamento” da imagem ocasionando perda de informações 

das subestruturas, principalmente as circunvoluções do córtex cerebral. Neste 

aspecto, literatura fundamenta com inúmeros estudos a superioridade do FDG-PET 

com ótimos índices de sensibilidade obtidos através da avaliação visual em estudos 

de epilepsia (LEIDERMAN et al., 1992; MENZEL et al., 1995; RYVLIN et al., 1998; 

SPENCER; THEODORE; BERKOVIC, 1995).  

Quando a IRM é normal, entretanto, Kim et al. (2002) e colaboradores 

verificaram que a sensibilidade diagnóstica do FDG-PET foi menor do que nos casos 

com lesão estrutural (Kim et al., 2002). Especificamente nos casos de SPECT 

intercrítico, estes índices são reduzidos, tanto para ELT quanto EET (NEWTON et 

al., 1995), o que desencoraja seu uso isolado na avaliação pré-cirúrgica de 

pacientes com epilepsia refratária (SIEGEL; LEWIS; SIEGEL, 2002). Tais índices de 

sensibilidade para cada modalidade, para o tipo de epilepsia no contexto da IRM 

normal encorajam estudos que sejam independentes da expertise do diagnosticador, 

parâmetro substancial e subjetivo que gera variabilidade na identificação de áreas 

hipometabólicas e hipoperfundidas. Nosso estudo foi além da simples identificação 

destas áreas. Nós avaliamos a concordância quanto ao grau do 

hipometabolismo/hiperperfusão laudado por cada observador. Sabemos, entretanto, 

da importância de se realizar estudos semi-quantitativos, com auxílio de ferramentas 

como SISCOM e SPM, pois reforçam com respaldo estatístico os achados de 

neuroimagem. Tais ferramentas exigem, contudo, uma força-tarefa pois faz-se 

necessário um banco de dados robusto para a obtenção de resultados 

consideráveis. Portanto, localizar a ZEP em casos de IRM normal configura um 

desafio ainda maior pois exige uma forte sinergia entre epileptologistas, médicos 

nucleares e equipe cirúrgica. A única forma de se verificar o valor diagnóstico das 

imagens funcionais nesse contexto é através da comparação entre o seguimento 

pós-cirúrgico, a área ressecada e a área apontada funcionalmente. Este é um 

cenário que se limita pela ética científica, pois é uma situação que expõe o paciente 

a uma pergunta científica cuja a resposta é obtida em detrimento de sua cura (ou 

não).  
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5. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 
 

A epilepsia refratária e sem lesão estrutural visível em protocolos específicos de 

investigação em IRM 3T configura um grande desafio para a equipe de avaliação 

pré-cirúrgica. Acreditamos que o SISCOM pode auxiliar na tomada de decisão 

acerca da conduta para com tais pacientes. Ao analisar nosso estudo, aventamos 

algumas limitações que poderão ser sobrepujadas por estudos futuros ou por 

desdobramentos de nossa análise atual de dados, sob novas perspectivas de 

abordagem e interpretação: 

• Não pudemos obter registros de estudos intercríticos durante a avaliação do 

SPECT intercrítico a fim de se garantir a ausência de crises subclínicas à 

realização do estudo funcional. Tal monitorização viabilizaria também a 

correlação de eventos eletrofisiológicos (spikes intercríticos) com o resultado 

diagnóstico do SPECT. 

• Não utilizamos em nossas análises a subtração do segundo SPECT crítico, 

embora pouco frequente em nossa casuística. Um segundo SPECT crítico 

pode ser útil em casos de epilepsias focais cujas informações pré-cirúrgicas 

acerca da localização de uma ZEP são difusas, i.e. IRM normal, vídeo-EEG 

multifocal, semiologia crítica não lateralizatória, teste neuropsicológico 

bilateral. Prospectivamente, estes SPECTs serão incorporados em futuras 

análise juntamente com outras técnicas de processamento de imagem. 

• Por último, cabe-nos dizer que seria ideal que todos os pacientes de nossa 

casuística fossem abordados cirurgicamente para que pudéssemos 

apresentar terminantemente as localizações das zonas epileptogênicas 

presumidas pela avaliação pré-cirúrgica. Apesar de dez pacientes operados, 

a amostra efetiva seria de oito pacientes pois um apresenta tempo de 

seguimento cirúrgico menor que um ano, e outro paciente realizou 

calosotomia. Esta amostra pequena inviabilizou nossas análises de valores 

preditivos dos métodos eletrofisiológicos e funcionais. 
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6. CONCLUSÕES 
 

Em relação ao objetivo 1, concluímos que: 

• O SISCOM o apresentou a maior taxa de concordância, seguido do SPECT 

crítico e intercrítico quando comparados ao vídeo-EEG. 

• Pacientes com epilepsia refratária e IRM normal devem ser investigados 

através de métodos invasivos para avaliação do consenso entre especialistas 

acerca da localização da ZEP em reunião clínica. A técnica do SISCOM, 

entretanto, auxiliou na restrição da área topográfica a ser investigada pelo 

método invasivo quando apresentou achados concordantes com a 

eletrofisiologia. 

• A eletrofisiologia e o SISCOM concordantes viabilizaram a investigação 

invasiva com abrangência de eletrodos mais restrita topograficamente. 

• Quando a eletrofisiologia e o SISCOM foram discordantes, a investigação 

invasiva abrange regiões cerebrais maiores, podendo compreender todo um 

hemisfério cerebral. 

 

Em relação ao objetivo 2, concluímos que: 

• A comparação das regiões de depleção metabólica e perfusional com o 

vídeo-EEG sugere que há, na verdade, um desacoplamento entre o consumo 

metabólico e o aporte perfusional que foi mais evidente nas epilepsias 

extratemporais. 

• O acoplamento comprometido entre a perfusão sanguínea e o metabolismo 

neuronal, nos quais parece existir uma redução mais severa de metabolismo 

cerebral do que a perfusão sanguínea regional durante o período intercrítico 

pode explicar a maior sensibilidade diagnóstica individual do PET em relação 

ao SPECT intercríticos quando comparados ao vídeo-EEG nos casos de ELT.  

• A extensão topográfica do déficit metabólico e perfusional menor do que os 

achados eletroencefalográficos subjacentes foi sensivelmente mais frequente 

tanto na avaliação individual das imagens de PET e de SPECT quanto na 

avaliação conjunta (PET/SPECT). 

• Os observadores obtiveram melhores índices de concordância do diagnóstico 

visual no PET. 
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7. ESTUDOS FUTUROS 
 

Vislumbramos estudos futuros utilizando esta casuística para avaliar a 

contribuição de outras abordagens do SISCOM para análise de pacientes com 

epilepsia refratária e IRM normal. 

Um primeiro estudo futuro exequível é a avaliação de SPECTs seriados e a 

comparação das subtrações das imagens (LEE et al., 2011) entre o primeiro e o 

segundo SPECT crítico. 

Um segundo estudo futuro é a abordagem dos pacientes através do composite 

SISCOM para avaliar os padrões de rede perfusional da epilepsia extratemporal. 

Um terceiro estudo futuro é a utilização do pacote SPM juntamente com o 

software Analyze para realização do STATISCOM. Neste estudo, poderemos 

comparar a sensibilidade diagnóstica entre este método e os resultados já obtidos 

dos processamentos de SISCOM desta tese. Uma outra abordagem para avaliação 

deste método é compor um banco de dados de IRM lesional com SPECTs pré-

operatórios de pacientes com epilepsia refratária de lobo temporal e que foram 

submetidos à cirurgia de epilepsia com bom resultado cirúrgico (Engel IA – ID). 

Por fim, uma última proposta de estudo futuro é o processamento do 

PET/SISCOM/MRI em epilepsia refratária e IRM normal e sua comparação com as 

técnicas convencionais de pós-processamento, incluindo o SPM, SISCOM. 
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Apêndice A. TCLE 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (CONFORME 
RESOLUÇÃO 466/12) 

 
Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário, de uma pesquisa. 

Após o conhecimento das informações a seguir você poderá decidir sobre sua participação ou 
não neste projeto, sem perda do direito de receber os cuidados médicos de rotina ou quaisquer 
outros benefícios aos quais tenha direito na assistência médica regular na clínica habitual, 
qualquer que seja a sua decisão. 
 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 
 
TÍTULO DA PESQUISA: “Contribuição prognóstica da subtração entre os SPECTs crítico 
e intercrítico e o seu alinhamento com a RM (SISCOM) em pacientes com epilepsia 
farmacorresistente associada à RM 3T NORMAL.” 
 
PESQUISADORES RESPONSÁVEIS: 
 

Prof. Dr. Lauro Wichert Ana. Seção de Medicina Nuclear. Hospital das Clínicas de 
Ribeirão Preto (HC – FMRP). Telefone: (16) 3602 – 2596 
Emerson Nobuyuki Itikawa. Aluno de Doutorado do Programa Interunidades em 
Bioengenharia da USP. Telefone (16) 3602 – 2596 

 
JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS DA PESQUISA 
 

Pacientes com epilepsia possuem um risco maior de terem outras doenças ou até de se 
machucarem devido às crises epilépticas. Mais ou menos 60% dos pacientes possuem focos 
epiléticos que podem ser encontrados dentro do cérebro, enquanto outros pacientes têm focos 
escondidos. Mais ou menos 30% dos pacientes têm epilepsias que não são controladas com 
remédios. Para estes casos, a cirurgia de epilepsia pode ajudar a curar as crises epilépticas nos 
pacientes cujo foco epiléptico for encontrado. O objetivo deste projeto é avaliar a contribuição 
de um exame do cérebro, chamado SPECT cerebral, e do uso de um programa de computador 
chamado SISCOM, na localização do foco epiléptico. A esperança é que este software ajude 
os neurologistas e neurocirurgiões em uma possível cirurgia de epilepsia. Os dados obtidos 
por esta pesquisa não o beneficiarão diretamente, mas poderá ajudar outras pessoas que no 
futuro possuam o mesmo problema que você.   
 
PROCEDIMENTOS QUE SERÃO REALIZADOS 
 

O protocolo de SPECT cerebral é realizado rotineiramente na Seção de Medicina Nuclear 
do Hospital das Clínicas em pacientes internados no CIREP (Centro de Cirurgia em 
Epilepsia) e é caracterizado da seguinte forma: 
 
Injeção do radiofármaco na veia e aquisição das imagens do seu cérebro. 
 

Nesta fase da pesquisa, o senhor(a) ou seu dependente, receberá uma injeção na veia de 
uma dose do radiofármaco 99mTc-ECD, que ajuda a estudar  o fluxo sanguíneo no seu cérebro 
tanto durante a crise epiléptica (SPECT crítico) quanto fora da crise (SPECT intercrítico). 
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Durante o estado intercrítico (fora da crise epiléptica) 
- O senhor(a) ou seu dependente será encaminhado à Seção de Medicina Nuclear para 
realização do SPECT intercrítico; 
- Será feita a limpeza com álcool hospitalar na região da pele onde será aplicada a injeção do 
radiofármaco; 
- Será aplicado o radiofármaco 99mTc-ECD na sua veia ou do seu dependente; 
- Depois o senhor(a) ou seu dependente ficará em repouso por mais ou menos 30 minutos, em 
sala confortável, com baixa iluminação e pouco barulho; 

 
Durante o estado crítico (durante a crise epiléptica) 

- O mesmo exame será realizado com a injeção do radiofármaco durante o momento em que o 
senhor(a) ou seu dependente estiver internado no Centro de Cirurgia de Epilepsia (CIREP) 
para filmar as crises epilépticas. Durante a crise epiléptica, será injetado o radiofármaco na 
mesma concentração que para o estudo fora da crise.  
- No caso de o paciente ser criança ou adulto com problema mental, será feita a sedação por 
via oral utilizando o Hidrato de Cloral. Este medicamento causará uma sedação e poderá 
produzir uma salivação mais intensa. Cuidado deve ser tomado para não engasgar com a 
saliva, neste momento, devendo estar o paciente em jejum por pelo menos seis horas. 

 
DESCONFORTO E RISCOS ESPERADOS 
 
Riscos: O radiofármaco possui pequena quantidade de radiação que não resultará em efeitos 
colaterais, na dose em que é administrada, sendo o seu uso seguro dentro da dose 
recomendada. Raramente este radiofármaco pode causar alguns sintomas, tais como febre, dor 
de cabeça, dor no peito, vermelhidão na pele, tontura e náuseas. 
 
Desconfortos: Será necessário puncionar uma veia para a injeção do radiofármaco. Isto 
causará a dor da picada, sendo que raramente poderá ser difícil pegar a veia. Neste 
procedimento poderá ocorrer alguma irritação na pele ou mesmo algum pequeno hematoma 
local após a injeção. Outros desconfortos serão a baixa temperatura da sala de exame do 
SPECT cerebral, em torno de 21 graus Celsius, e o tempo necessário sem mexer o corpo, 
durante 30 minutos, para que seja realizado o exame.  
 
CUSTOS: Não haverá nenhum custo pela pesquisa ao senhor(a) ou ao seu dependente. 

 
BENEFÍCIOS QUE SE PODE OBTER 
 

Não haverá benefícios para o senhor(a) ou seu dependente com este projeto de pesquisa 
atual. Entretanto, sua participação neste estudo contribuirá para o aprimoramento das técnicas 
de imagens pré-operatórias para futuros pacientes, auxiliando os cirurgiões na decisão da 
cirurgia e fornecendo uma localização mais exata do possível foco epiléptico. Não haverá 
qualquer benefício financeiro pela sua participação ou de seu dependente nesta pesquisa. 

 
QUANTAS PESSOAS PARTICIPARÃO DO ESTUDO 

 
Participarão do estudo 40 voluntários ao longo de 2 anos. 

 
PRIVACIDADE DO PACIENTE 
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As informações coletadas neste estudo serão anexadas ao seu prontuário no HC e somente 
médicos e outros profissionais autorizados terão acesso a tais informações. Haverá a 
necessidade de consultar os seus dados de prontuário médico. A sua privacidade será 
respeitada, ou seja, seu nome ou qualquer outro dado que possa de alguma forma identificá-lo 
serão mantidos em sigilo. 
 
DO CONSENTIMENTO DO PACIENTE 

 
Fui informado(a) de todos os detalhes necessários para a compreensão do estudo 

“Contribuição prognóstica da subtração entre os SPECTs crítico e intercrítico e o seu 
alinhamento com a RM (SISCOM) em pacientes com epilepsia farmacorresistente 
associada à RM 3T NORMAL.”. Fui informado (a) que posso me recusar a participar deste 
estudo ou retirar meu consentimento a qualquer momento sem precisar me justificar, e se 
desejar sair da pesquisa, não sofrerei qualquer prejuízo à assistência que venho recebendo. 

Também fui informado(a) que a mim, ou ao meu dependente, é assegurada a assistência 
durante toda a pesquisa, assim como é garantido o livre acesso a todas as informações e 
esclarecimentos adicionais sobre este estudo e suas consequências antes, durante e depois da 
minha participação. 

 
Portanto,eu,__________________________________,RG/CPF_______________ declaro ter 
sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima 
descrito. 

Ribeirão Preto, _____ de ____________ de_______ 

 
VOLUNTÁRIO DA PESQUISA 
 
___________________________________ 
Nome e assinatura do paciente ou 
responsável legal 
 
PESQUISADORES: 
 
___________________________________ 
Nome e CPF do pesquisador 
 
 
____________________________________ 
Nome e CPF do orientador 

TESTEMUNHAS 
 
_______________________________ 
Nome e CPF 
 
 
 
 
_____________________________ 
Nome e CPF 
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Apêndice B. Dados Clínicos dos pacientes 
	

Tabela 18. Dados clínicos 
#Paciente/

inicial 
Idade 

(anos)/ 
Sexo/ 

Destreza 

Antecedentes 
pessoais 

Parto/gestação DNPM Exame físico/ 
neurológico 

Idade de 
início da 
epilepsia 

(anos) 

Duração 
da 

epilepsia 
(anos) 

Possui PET 
neurológico 

Farmacorresistência Frequência 
das crises 

(crises/mês) 

1/ALE 24/m/d Sem 
comorbidades 

Normal/s.i. Normal Normal 6 18 Sim VPA, CBZ, PB, OXC, 
LTG 

30 

2/ACP 24/f/r Varicela/saramp
o/dengue 
hemorrágica 

Normal/s.i. Normal Normal 15 24 Sim 
VPA, CBZ, LTG 30 

3/BAF 25/m/r Sem 
comorbidades. 
Criptorquidia/orq
uiectomia em 
2002 

Cesárea/s.i. Normal Normal 6 19 Sim 

VPA, CBZ, PB, OXC, 
LTG 

30 

4/BRF 22/m/l Prematuridade Gestação de 
alto risco/ 
prematuridade 

Normal Normal 11 11 Sim 
VPA, CBZ, PB, OXC, 
LTG 

30 

5/CRM 62/m/r Depressão Normal/s.i. Normal Normal 20 42 Sim TPM, LTG, PB, CLB. 4 
6/DCM 23/m/r Sem 

comorbidades 
Normal/s.i. Normal Normal 6 17 Sim TPM 2 

7/DVCR 29/m/r Psicose 
intercrítica 

Normal/s.i. Retardo 
leve 

Retardo leve 6 23 Sim 
LTG, TPM, CBZ. 4 

8/EML 41/f/r Retardo Normal/ 
s.i. 

Atrasado Normal 2.5 38,5 Sim FNB, PHT, 
Diazepam, VPA, 
LMT, TPM 

30 

9/EPF 32/m/r Pneumonia, 
amidalectomia 

Normal/ 
s.i. 

Normal Normal 9 23 Sim 
VPA, CBZ, TPM 4 

10/FAB 22/m/r Meningite Prematuro/s.i. Retardo 
leve 

Déficit cognitivo 
e 

comportamental 

8 14 Sim 
OCBZ, VPA, CLB, 
TPM, PHT, PB 30 

11/LCC 26/m/r Uso de drogas 
ilícitas 

Normal/s.i. Normal Retardo leve 14 12 Sim CBZ, LMT, TPM, PB, 
AVP 

30 
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Tabela 18. Dados clínicos (continuação) 
12/ISP 62/f/r Histerectomia Normal/s.i. Normal Sequelas de 

queimadura em 
MSI 

21 41 sim 
LTG, TPM, CBZ 4 

13/JCRJ 21/m/l Sem 
comorbidades 

Normal/s.i. Normal Normal 12 9 Sim VPA, OXC, FNT, PB, 
CLN, CLB 

30 

14/JVTL 32/m/r Estado 
infeccioso 

Cesárea/ 
miomatose 

Normal Normal 13 9 Sim Esquemas de 
politerapia 

30 

15/LAS 23/m/r Sem 
comorbidades 

Normal/s.i. Normal Normal 13 10 Sim LMT, CBZ 4 

16/LP 55/m/r Sem 
comorbidades 

Normal/s.i. Normal Normal 12 43 Sim CBZ, LTG, CLB 4 

17/LAC 37/f/r Atropelado por 
um ônibus aos 3 
anos de idade 
com perda da 
consciência 

Normal/s.i. Normal Normal 19 18 Sim CBZ, LMT 30 

18/MSC 23/m/a Sem 
comorbidades 

Normal/s.i. Retardo 
leve 

Retardo leve 0.66 22,34 Sim LTG, TPM, CBZ, 
CLB, VPA 

30 

19/FCSR 20/m/r Ansiedade Parto pré termo Normal Tremor nas 
mãos 

2 18 Sim LCM, CLB, TPM, 
LTG, OXC, PHT 

30 

20/RBS 42/m/r Sem 
comorbidades 

Normal/s.i. Normal Normal 6 36 Sim CBZ 30 

21/SRM 49/m/r Sem 
comorbidades 

Normal/s.i. Normal Normal 22 27 Sim TPM, CBZ 4 

22/SSS 45/m/r Trauma de 
crânio aos 15 
anos com perda 
de consciência 

Normal/s.i. Normal Normal 4 41 Sim Levetiracetam, 
VIMPAT 

2 

23/VASR 38/f/r Sem 
comorbidades 

Normal/s.i. Normal Normal 25 13 Sim CBZ 4 

24/ 
VAMA 

50/f/r Depressão Normal/s.i. Normal Normal 16 34 Sim CBZ, PHT 4 
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Tabela 18. Dados clínicos (continuação) 
25/WAA 44/m/r Sem 

comorbidades 
Normal/s.i. Normal Normal 17 27 Sim LTG, VPA, CBZ 30 

26/WJO 42/m/r Sem 
comorbidades 

Normal/s.i. Normal Normal 20 22 Sim CBZ 4 

27/VVO 39/m/r Sem 
comorbidades 

Normal/s.i. Retardo 
leve 

Normal 5 34 Sim TPM, CBZ 4 

28/EPM 45/m/r Sem 
comorbidades 

Normal/s.i. Normal Normal 17 28 Sim CBZ 4 

29/RPS 24/m/r Sem 
comorbidades 

Normal/s.i. Normal Normal 11 13 Sim VPA 2 

30/ACFS 18/f/r Sem 
comorbidades 

Normal/s.i. Normal Normal 7 11 Sim VPA, TPM, PB 30 

31/MFM 33/f/r Sem 
comorbidades 

Normal/s.i. Normal Normal 8 25 Sim CBZ, TPM, LMT, LVT 30 

32/DSLM 22/f/r Sem 
comorbidades 

Descolamento 
da placenta 

Normal Normal 15 7 Sim OXC, LTG, TPM 30 

33/OGF 42/m/r Sem 
comorbidades 

Normal/s.i. Normal Tremores 10 32 Não CBZ 4 

34/FRM 38/f/r Depressão Normal/s.i. Retardo 
leve 

Disartria, ataxia 12 26 Não PB, TPM, CLB 30 

35/ADL 52/m/r Sem 
comorbidades 

Normal/s.i. Normal Normal 13 39 Não OXCBZ 1 

36/DMG 24/m/r Toxoplasmose Cesárea/baixo 
peso ao nascer 

Normal Movimentação 
ocular 
extrínseca 
errática 

6 18 Não FNB, CB, CBZ 2 

37/DO 24/f/r Depressão Cesárea/ 
pré-eclâmpsia 

Normal Bradpsiquismo  10 14 Não VPA 2 

38/RATS 25/m/r Asma, 
pneumonia 

Normal/s.i. Normal Normal 10 15 Não TPM, OXCBZ, LMT 2 

39/WN 38/m/r Sem 
comorbidades 

Normal/s.i. Retardo 
leve 

Deficiência 
cognitiva 

4 34 Não OCBZ, VPA, CLB, 
TPM, PHT, PB 

30 

40/GPC 28/m/r Sem 
comorbidades 

Sofrimento fetal Normal Normal 12 26 Não CBZ 1 

Legenda: m: masculino; f: feminino; d: direita; e: esquerda; a: ambidestro; DNPM: desenvolvimento neuropsicomotor; s.i.: sem intercorrências; MSI: membro superior direito; AVP: ; CBZ: Carbamazepina; 
CLB: Clobazam; FNB; LTG: Lamotrigina; LCM: ; OCBZ: Oxicarbamazepina; PB: fenobarbital; PHT: Fenitoína; VPA: Valproato; TPM: Topiramato. 
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Apêndice  C. Vídeo-EEG e achados do SPECT crítico, intercrítico e SISCOM 
 

Tabela 19: Achados de SPECT e PET cerebral, teste neuropsicológico e vídeo-EEG 

#Paciente 
IRM normal/ achados 

inespecíficos para 
epilepsia 

Tipo de 
Epilepsia 

Análise visual (SPECT 
intercrítico) Análise visual  (PET) 

Áreas 
concordantes 
(SPECT/PET) 

SPECT/
PET e 
vídeo-
EEG 

ANVa 
(PET e 

SPECT) 

ANV e 
vídeo-
EEG 

Co-localizaçãob  
com alteração 
inespecífica  

da IRM 

Conclusão 
vídeo-EEG  

(ZE 
provável) 

   (-1) (-2) (-3) (-3) (-2) (-1)       

1 Duvidosa alteração da 
ínsula esquerda 
(gliose ou displasia) 

Extratemporal FD TD PE  PD PE, 
FE 

PE SIM X - NÃO LOC (FE) 

2 Normal Extratemporal FD, FE, 
TD 

 OE, 
OD 

  TE X NÃO X - - REG/FRON
TAL  

3 Normal Extratemporal FE, FD PE, OE, 
OD, TD 

  PD TE, 
TD 

TD NÃO X - - LOC (FD) 

4 Normal Extratemporal TD FE, FD, 
PE 

OE, 
OD 

 TE, TD, 
PD 

 TD SIM X - - LOC (FD) 

5 Discreta RV cerebral e 
cerebelar; assimetria 
de lobos frontais, > D 

Extratemporal FD TE FE   TE, 
TD, 
PD 

TE NÃO X - NÃO LAT/HCD 

 

6 Hipersinal inespecífico 
OD 

Extratemporal TD OE, OD, 
PD, GD 

FD  TD, PD, 
OD, TE 

FD OD, FD, TD SIM OD, PD SIM SIM LOC (OD) 

7 Giro PH-E; diagnóstico 
diferencial entre 
neoplasia de baixo 
grau e displasia 

Extratemporal PD, 
OE, 

OD, FE 

    PD PD NÃO PD NÃO NÃO LOC (FD) 

8 Normal Extratemporal PE FE, FD, 
OE, OD 

TE   TE TE NÃO TE NÃO - LOC (FE) 

9 Normal Extratemporal PE FE, FD, 
OE, OD 

TE N N N X NÃO X - - LAT/HCD 

10 Normal Extratemporal FE OE, PE TE FE, 
PE, 
OE, 

TE TD FTPO-E 

 

NÃO 

 

TE NÃO - LAT/HCD 

11 Normal Multilobar FD OD    PD X NÃO X - - NLL 

12 Normal Temporal  PD    TD, 
TE 

X NÃO X - - LOC (TD) 
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Tabela 19: (continuação)            

#Paciente 
IRM normal/ achados 

inespecíficos para 
epilepsia 

Tipo de 
Epilepsia 

Análise visual (SPECT 
intercrítico) Análise visual  (PET) 

Áreas 
concor
dantes 
(SPEC
T/PET) 

SPECT/
PET e 
vídeo-
EEG 

ANVa 
(PET e 

SPECT) 

ANV e 
vídeo-
EEG 

Co-localizaçãob 
com alteração 
inespecífica 

da IRM 

Conclusão 
vídeo-EEG  

(ZE 
provável) 

   (-1) (-2) (-3) (-3) (-2) (-1)       

13 Alteração difusa de sinal 
porção posterior TD, OD 

Extratempor
al 

 PD, TD  N N N X NÃO X - NÃO LOC (PE) 

14 Normal Extratempor
al 

PE OE, 
OD, TE 

   TE TE SIM reg TE SIM - LAT/HCE 

15 Atrofia (cérebro) Multilobar TE, FE    PE, TE, 
TD 

 TE SIM reg TE NÃO - NLL 

16 Normal  Temporal OE, 
OD, 

FE, FD, 
TE, TD 

   TE, TD  TE, TD SIM reg TE, TD SIM - LOC (TE) 

17 Atrofia cerebelar Multilobar OE, OD    TE, TD, 
PE, PD, 

 X NÃO X - - REG 
(FT/NLAT) 

18 Normal Extratempor
al 

TD, FE, 
FD 

    TE X NÃO X - - LOC (FE) 

 

19 Atrofia cerebelar Multilobar GD, TE OE  N N N X NÃO X - - REG 
(FT/NLAT) 

20 Normal Extratempor
al 

 FE, FD, 
TE, TD, 

PE, 
OE, 
OD 

  TE, TD  TE, TD SIM reg TE, TD SIM - REG (FT-E)  

21 Discreta RV cerebelar; Temporal TD OE, TE    TE, 
TD 

TE, TD SIM reg TE SIM NÃO LOC (TE) 

 

22 Hipersinal inespecífico 
OD 

Multilobar OE, 
OD, 

FE, FD 

TD    TE, 
TD 

TD SIM reg TD NÃO NÃO REG (FT) 

23 Giro PH-E; D.D entre 
neoplasia/displasia 

Temporal FE, FD, TD  N N N X NÃO X - NÃO LOC (TE) 
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Tabela 19 (continuação)              

#Paciente 
IRM normal/ achados 
inespecíficos para 
epilepsia 

Tipo de 
Epilepsia 

Análise visual (SPECT 
intercrítico) Análise visual  (PET) 

Áreas 
concordantes 

(SPECT/PET) 

SPECT/
PET e 
vídeo-
EEG 

ANVa 
(PET e 

SPECT) 

ANV e 
vídeo-
EEG 

Co-localizaçãob 
com alteração 
inespecífica 

da IRM 

Conclusão 
vídeo-EEG  
(ZE 
provável) 

   (-1) (-2) (-3) (-3) (-2) (-1)       

24 Duvidosa EM bilateral, 
sinais de RV do HCE 

Temporal FE, FD, 
OE, 
OD, 

  TE   X 

 

NÃO X - NÃO LOC (TE) 

25 Atrofia (cérebro) Extratempor
al 

TE, TD  FD, 
FE  

N N N X NÃO X - - LOC (FE) 

26 Atrofia (Bitemporal) Temporal  TD   TD TE TD 

 

SIM 

 

TD SIM SIM LOC (TD) 

27 Atrofia cerebelar Extratempor
al 

 TE   TD TE TE NÃO X - - LOC (FD) 

28 Discreta RV hipocampal 
bilateralmente  

Temporal  TD  N N N X NÃO X - NÃO LOC (TE) 

29 Hipersinal inespecífico 
na substância branca 
dos lobos frontais 

Multilobar  TD    TD TD SIM TD NÃO NÃO NLL 

30 Duvidoso borramento na 
transição da substância 
branca-cinzenta fronto-
basal. 

Extratempor
al 

 TE, TD  PD  TD TD NÃO TD NÃO NÃO LOC (FE) 

31 Normal Multilobar TE   N N N X NÃO X - - NLL 

32 Hipersinal inespecífico 
na substância branca 
peritrigonal bilateral 

Temporal FD     TD X NÃO X - NÃO REG (TP-D) 

Legenda: IRM: imagem de Ressonância Magnética; Níveis de hipometabolismo/hipoperfusão (-1) =  leve; (-2) = moderado; (-3) = acentuado; N: normal; D: direito; E: esquerdo; F: frontal; P: parietal; G: 
gânglios da base; T: temporal; O: occipital; LOC: localizatório; LAT: lateralizatório; REG: regionalizado; NLL: não localizatório/lateralizatório; Bil: bilateral; Nlat: não lateralizatório; Nloc: não localizatório. 
a: O ANV foi baseado na congruência de áreas de mais intenso hipometabolismo ao PET e hipoperfusão ao SPECT intercrítico. D.D.: diagnóstico diferencial; 
b: A co-localização com a IRM foi baseada na congruência entre as áreas concordantes (PET/SPECT) e o achado inespecífico da IRM para etiologia da epilepsia. 
Negrito: Áreas de mais intenso hipometabolismo e hipoperfusão em comum entre as imagens funcionais. 
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Apêndice D. Resultados do PET, SPECT intercrítico, concordância PET/SPECT, áreas de ANV e conclusão do 
vídeo-EEG 

 
Tabela 20: Vídeo-EEG e achados de Neuroimagem 
Paciente Semiologia crítica 

do SPECT/ 
lateralização 

EEG 
crítico 

EEG 
Intercrítico 

ZE 
Presumida 

Tempo 
de 
injeção 

Contribuição / 
Hiperperfusão no 
SPECT crítico 

Contribuição/ 
Hipoperfusão no 
SPECT intercrítico 

Contribuição/ 
SISCOM 

1/ALE NLL/Crise 
hipercinética 

NLL/Difuso  LOC/LFE; AB normal, REG/LFE, 
Cíngulo E, 
Ínsula E 

0:00:13 NLL/LP bi, LF bi, tálamo 
E, cerebelo D 

LOC/LPD (lóbulo 
inferior) 

LOC/LPD > LFD 
orbitário 

2/ACP NLL/Crise tônica REG/LF bi 
rolândico e 
anterior 
mesial.  

LOC/LTD OA;  AB 
normal 

REG/FRONTA
L mesial bi 

0:00:27 REG FTE/LFE>LTE giro 
temporal superior.  

NLL/ múltiplas áreas 
de hipoperfusão 
discreta 

REG/LFE rolândico 
>LTE lateral 

3/BAF NLL/Crise tônica LOC/ rolândico 
D; ondas 
agudas 
repetitivas 
HCD 

REG/LFD rolândico, 
LPD; AB 9 Hz, 
ondas agudas 
rolândicas na linha 
média e LPD 

LOC/LFD 
rolândico 

0:00:20 REG LFD e cíngulo D/ 
LFD (giros frontal 
superior, mesial, 
médio e inferior) 

NLL/múltiplas áreas REG/LFD (rolândico 
mesial), LPD (lóbulo 
inferior), ínsula D 
(anterior) 

4/BRF NLL/Crise parcial REG/LFD e LTD REG/LFD e LTD; AB 
normal, SOL em 
HCD 

REG/FTD 0:00:34 LAT HCD/LF bi 
rolândico D>E, LTD 
lateral e LPD mesial 

LOC LTE/LTE anterior LOC/LFD 

5/CRM HCD/Crise parcial 
com generalização 
secundária 

LAT/HCE; PP e 
beta no HCE 

NLL/LFE e LTD 
multifocal; AB 
normal, PE LFE,  
LTD inferior e 
posterior.  

REG/LO bi 0:00:54 NLL/LFE rolândico, LTD, 
Cíngulo posterior.  

REG/LFE opercular e 
orbitário, LTE 
antero-mesial. 

REG LOs Bi > LFE 
opercular (Broca) e 
LTE giro temporal 
superior (Herschel) 
> LTD lateral 

6/DCM HCD/Crise parcial 
com generalização 
secundária 

NLL/AB NLL, 
artefatos de 
generalização
.  

NLL/multifocal; AB 8 
Hz, PE OA LTE e 
LOD e LFE.  

REG/quadrant
e posterior D 

0:01:04 LAT/HCD; LFD, LFD, 
LTD, LOD 

LAT/HCD; LFD 
opercular, LPD, 
LTD e LOD lateral 

LAT/Quadrante 
posterior D, LFD 
opercular > LTD 
lateral 

7/DVCR HCD/Crise parcial 
com generalização 
secundária 

LAT/HCD; Beta 
LTD, Teta 
HCD 

LOC/LTD; AB 8 Hz, 
SOL LTD, PE OA 
LTD 

REG/FTD 0:00:30 LOC/LTD e Ínsula D LOC/LTD e LPD 
inferior. 

REG/LTD e LPD 

8/EML NLL/Crise tônica com 
generalização 
secundária 

NLL/descargas 
repetitivas 
LFD, 
atividade beta 

LOC/LFE; AB ritmo 
posterior alfa em 10 
Hz, alentecimento 
LFE (F3, F7), P.P. e 

REG/FTE 0:00:36 LOC/LPE e LF bi giro 
frontal médio 

LOC/LTE antero-
mesial 

REG/LPE lóbulo 
superior e LFE giro 
frontal inferior 
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HCE ondas agudas LFE 

Tabela 20: Vídeo-EEG e achados de Neuroimagem (continuação) 
9/EPF NLL/Crise tônica REG/LFD e 

LPD; PO LFD 
rolândica, 
LPD 

LAT/HCD; AB normal, 
PO bi (+D), PP em 
regiões posteriores 
HCD 

REG/QP bi 0:00:22 LOC/LOD >LFE mesial REG/ Quadrante 
posterior D > LPE 
inferior 

LOC/ LOD > LFD 
rolândico 

10/FAB HCE (e) /Crise parcial LOC/LFD teta 
rítmico  

LOC/LFE; AB normal, 
SOL e PE OA no 
LFE 

LOC/LFE 0:00:59 REG/LFE giro frontal 
médio e opercular 

LOC/LTE LAT/HCE > LFE 
órbito-frontal > 
ínsula E 

11/LCC HCD/Crise parcial LOC/LTD; crises 
discognitivas 
com origem 
em LTD. 
Atividade teta-
delta em 
auras 

LOC/LTD; AB 
organizada, P.E. 
tipo PP e P. em 
LTD. PE tipo onda 
aguda FTD 

LOC/LTD 0:00:55 LOC/LTD; hiperperfusão 
no LTD e em menor 
grau na região 
bifrontal rolândica 
(+E) 

LOC/LTD mesial LOC/LTD 

12/ISP HCD/Crise parcial LOC/LTD teta 
rítmico 

LOC/LTD; AB 10 Hz, 
SOL LTD 

LOC/LTD; 0:00:46 LOC/LTD NLL/exame normal LOC/LTD 

13/JCRJ HCE (c)/Crise 
hipercinética 

REG/LFE 
rolândica e 
LPE superior 

REG/LFE rolândico e 
LPE superior 
rolândica 

LOC/LPE 0:00:21 REG/LF bi LOC/LTD NLL/múltiplas áreas 
HCD e HCE. 

14/JVTL HCE/Crise parcial com 
generalização 
secundária 

REG/FTE NLL/ AB normal, SOL 
FT bi 

LAT/HCE 0:00:10 REG/LTE e ínsula E LOC/LTE mesial e 
posterior 

REG/Quadrante 
posterior E (LPE 
precuneus e lateral, 
LTE basal) 

15/LAS HCD/Crise parcial LOC/LFD 
rolândico 

LOC/LFD rolândico REG/LFD 
mesial e 
LPD mesial 

0:01:12 REG/LFD opercular e 
rolândico, LTD 
anterior lateral e LPD 

LOC/LTD REG/LFD opercular e 
giro frontal inferior e 
LTD anterior 

16/LP HCE/Crise 
generalizada 

NLL/PP 
quadrantes  
posteriores bi  

REG/LTE e LPE; AB 
normal.  

LOC/LTE 
posterior 

0:00:39 LOC/LFE rolândico NLL/multifocal  REG/LPE inferior > 
LPD inferior 

17/LAC NLL/Crise parcial com 
generalização 

REG/LFE e LTE LAT/HCD PE 
multifocal 

LAT/HCE 0:00:55 REG/LFE rolândico > 
LFD rolândico e giro 
frontal médio 

NLL/ exame normal REG/LTE lateral > 
LFE giro frontal 
médio 

18/MSC NLL/Crise tônica LAT/HCE Beta LOC/LTE PE OA LAT/HCE 0:00:36 NLL/multifocal NLL/multifocal REG/LFE>LFD  área 
motora suplementar 
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Tabela 20: Vídeo-EEG e achados de Neuroimagem (continuação) 

19/FCSR HCE/Cluster de crises 
tônicas 

REG/FTE Beta REG/FTE; AB normal, 
PE OA e PP FTE 

LOC/LFE 0:01:58 LOC/LFE LOC/LTD polar e 
mesial 

LOC/LFE opercular e 
ínsula E 

20/RBS HCE (e)/Crise parcial LOC/LTE Teta NLL/multifocal REG/FTE 0:00:41 LOC/LTE e LOE basal LOC/LTE lateral e 
posterior 

REG/LTE lateral 
mesial basal 

21/SRM HCE (e)/Crise parcial LOC/LTE; PE 
OA LTE 

LOC/LTE; SOL LTE LOC/LTE 0:00:36 LOC/LTE NLL/multifocal LOC/LTE; anterior 
lateral e hipocampo 

22/SSS NLL/Crise parcial com 
generalização 
secundária 

NLL/FT bi NLL/LT bi; PE PO LT 
Bi 

NLL/multifocal 0:00:59 REG/LF rolândico e 
giros frontais 
superiores bi, giro 
frontal médio D 

LOC/LTD mesial NLL/multifocal 

23/VASR HCE/Crise parcial LOC/LTE Beta REG/LTE>LTD; LOC/LTE 0:00:45 REG/LTE NLL/exame normal REG/LTE anterior 
lateral e posterior 

24/VAMA HCE/Crise parcial com 
generalização 
secundária 

LOC/LTE Beta 
Teta 

LAT/HCE; AB 8 Hz, 
PE LTE 

REG/FTE, 
ínsula E 

0:01:09 REG/LFD rolândico e 
LPD superior 

REG/LFE orbitário e 
LTE mesial 

REG LTE 
hipocampo>LFE 
orbitário 

25/WAA NLL/Crise parcial LAT/HCE Beta LAT/HCE Teta REG/cíngulo 
bi 

0:00:12 REG/LTD e LOD; NLL/exame normal LAT/LFE giro frontal 
médio e cíngulo 
posterior E 

26/WJO HCD/Crise parcial LOC/LTD Delta LOC/LTD SOL; AB 7 
Hz 

LOC/LTD 0:00:31 LAT/HCE; FTE  LOC/LTD; REG FTD; LTD 
hipocampo e LFD 
opercular 

27/VVO NLL/Crise parcial com 
generalização 
secundária 

LOC/LTD Beta NLL/PE LT bi REG/FTD 0:00:39 NLL/multifocal LOC/LTE REG/LTE hipocampo, 
ínsula E, LFE área 
motora suplementar 

28/EPM HCE/Crise parcial com 
generalização 
secundária 

REG/LTE Beta LOC/LTE; AB normal, 
PE LTE 

LOC/LTE 0:00:35 LOC/LTE (lateral) LOC/LTD (mesial) LOC/LTE posterior e 
basal 

29/RPS HCE (c)/Crise parcial 
com generalização 
secundária 

NLL/quadrante 
posterior D e 
LFE 

LOC/LPD PE; AB 9 Hz NLL/multifocal 0:00:35 REG/LOD cuneus LOC/LTD LAT/LFD rolândico e 
giro frontal médio 

30/ACFS HCE/Crise parcial com 
generalização 
secundária 

LAT/HCE Alfa 
Beta 

NLL/PE PO e PP em 
linha média fronto-
central 

REG/LF 
medial e 
cíngulo 

0:00:40 REG/LPE e LFE 
rolândico 

NLL/exame normal LOC/LPE inferior e 
ínsula E>LF 
rolândico bi 
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Tabela 20: Vídeo-EEG e achados de Neuroimagem (continuação) 

31/MFM HCE/Crise parcial com 
generalização 
secundária 

REG/FTD; 
Atividade teta 
crítica região 
frontotempora
l 

REG/FTD; AB 
posterior de 9,4 Hz, 
PE FTD 

REG/FTD 0:00:26 LAT/HCD FTD e em 
gânglios da base 
ipsilaterais. 

LOC/LTE mesial e 
polar anterior. 

LOC/LFE (orbitário e 
insular) > PD = 
Ínsula D > LT bi 
neocortical (D > E) 

32/DSLM HCD/Crise parcial com 
generalização 
secundária 

LOC/LTD lateral 
e posterior 

LOC/LTD; AB normal, 
PE FTD 

LPD inferior, 
LTD 
posterior 

0:00:50 REG/LTD e LPD LOC/LFD REG/LOD lateral e 
LTD posterior 

33/OGF HCE/Crise parcial LAT/HCE Beta REG/FTE; AB normal, 
PE OA FTE 

LOC/LPE 0:00:51 LAT/HCD, LFD e LTD NLL/exame normal REG/LF rolândico bi 

34/FRM NLL/Crise tônica NLL/atividade 
beta difusa e 
artefatos 

NLL/AB discretamente 
desorganizada 

NLL/multifocal 0:00:35 NLL/multifocal REG/LTE mesial 
posterior e LPE 
inferior 

LOC/LFD 

35/ADL HCE/Crise parcial com 
generalização 
secundária 

REG/LTE 
posterior e 
LOE 

NLL/SOL LT Bi 
posterior, PE LOE, 
LFD, LTD, LTE 

REG/LTE 
posterior, 
LOE 

0:00:46 LAT/HCD; FTD, LPD LOC/LTE NLL/multifocal 

36/DMG NLL/Crise hipercinética REG/FTE; PO 
LFE e LTE 

REG/FTE; AB normal, 
SOL FTE 

LOC/PE LTE 
e LFE 
rolândica 

0:00:38 REG/LFD e LPD NLL/exame normal LOC/LPD>LFD giro 
frontal médio 

37/DO NLL/Crise parcial REG/LFD e 
HCD 
parassagital 

REG/LF bi 
parassagital 

REG/LF 
mesial 
LFD>LFE 

0:00:30 LOC/LTD REG/LTE mesial e 
LFE orbitário 

LAT/HCD, LFD 
opercular >LTD 
posterior e LOD 

38/RATS HCE/Crise parcial LOC/LTE Teta LOC/LTE LOC/LTE 0:00:50 LOC/LTE NLL/exame normal LAT/HCE; LF 
rolândico bi, 
LFE>LFD, 
LTE>LTD 

39/WN NLL/Ausência atípica/  NLL/CPO 
irregular e 
generalizado 

REG/LPD e LOD; AB 
desorganizada 

REG/QPD 0:00:26 REG/LPD LAT/HCE;  REG/LOD>LFD 

40/GPC NLL/Crise hipercinética NLL/ NLL/AB 8Hz, Teta em 
linha média 

LOC/LFE 0:00:11 REG/QPD NLL/exame normal LOC/transição LTE – 
LOE basal 

Legenda: *: Tempo de injeção em relação ao início eletrográfico da crise; negrito: estudo localizatório, mas discordante da ZEP; (c): lateralização clínica; (e): lateralização eletrofisiológica; 
HCD: hemisfério cerebral direito; HCE: hemisfério cerebral esquerdo; ZE: zona epileptogênica; LOC: localizado; REG: regionalizado; LAT: lateralizado; NLL: não localizatório/lateralizatório; bi: 
bilateral; LFD: lobo frontal direito; LFE: lobo frontal esquerdo; LTD: lobo temporal direito; LTE: lobo temporal esquerdo; LPD: lobo parietal direito; LPE: lobo parietal esquerdo; LOD: lobo 
occipital direito; LOE: lobo occipital esquerdo; AB: atividade de base; PE: paroxismos epileptiformes; PO: ponta-onda; CPO: complexo ponta-onda; PP: poli-pontas; SOL, surtos de ondas 
lentas. 
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Apêndice E. Interface do software Analyze 10.0 – Corregistro 
PET/RM 

 

 
Figura 13: Interface do software Analyze - Corregistro PET/RM 
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Apêndice  F. Interface do software Analyze 10.0 – Corregistro 
SPECT/RM 

 

 
Figura 14: Interface do software Analyze - Corregistro SPECT/RM  
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Apêndice  G. Interface do software Analyze 10.0 – Subtração dos 
SPECTs crítico e intercrítico 

 

 
Figura 15: Interface do software Analyze - Subtração dos SPECTs crítico e intercrítico 
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Apêndice  H. Interface do software Analyze 10.0 – Resultado da 
subtração dos SPECTs crítico e intercrítico e extração do cérebro 

 

 
Figura 16: Interface do software Analyze - resultado da subtração dos SPECTs crítico e intercrítico 

 

 
          Figura 17: Interface do software Analyze – extração do cérebro  
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ABSTRACT: 

 

INTRODUCTION: The presurgical planning aims to localize and resect the presumed 
epileptogenic zone (PEZ). MRI is neuroimage of choice to assess epileptogenic 
lesions. The problem arises when high-magnetic-field MRI is incapable to reveal 
lesions known as epileptogenic (i.e., negative MRI). In these cases, further diagnostic 
methods are crucial for a surgical decision-making such as PET and SPECT. 
SISCOM has become an established method to optimize the contribution of structural 
and functional (ictal and interictal SPECT) neuroimage information by corregistering 
the ictal-interictal subtraction to the negative-MRI in the presurgical evaluation of 
patients with refractory epilepsy. 
OBJECTIVES: To determine the prognostic value of SISCOM considering the 
consensus of the presumed epileptogenic zone (PEZ) in the presurgical evaluation 
meeting. 
PATIENT AND METHODS: We compared the findings of perfusion activation 
provided by SISCOM of 40 patients with refractory epilepsy and negative-MRI to the 
consensus of presurgical clinical meeting. All the patients underwent presurgical 
evaluation composed by scalp ictal and interictal video-EEG, MRI specific epilepsy 
protocols, ictal and interictal 99mTc-ECD-SPECT, neuropsychiatric and 
neuropsychological examination. SISCOM findings were correlated with clinical data 
of presurgical evaluation. 
RESULTS: The evaluation of SISCOM provided important complementary 
presurgical information that was concordant to the PEZ showed by video-EEG in 
81% of the patients. Interictal SPECT findings were conclusive and concordant at 
some extension with video-EEG in eight (22.2%) patients and inconclusive and 
discordant in 14 (39%). Ictal SPECT study findings were conclusive and concordant 
at some extension with video-EEG in 17 (47.2%) patients and inconclusive and 
discordant in 9 (25%). The average duration of seizures was 80 s (range, 12–364 s), 
and the average time from seizure onset to radiotracer injection was 40 s (range, 10–
118 s). SISCOM results were conclusive and concordant at some extension with 
video-EEG in 25 (69.4%) patients and inconclusive and discordant in 2 (5.5%). When 
SISCOM agreed with the results of video-EEG, the topographic area to be covered 
by stripes by invasive methods was more restrictive than those cases which SISCOM 
did not agree with video-EEG. 
CONCLUSION: SISCOM is useful in cases in which MR imaging findings had no 
epileptogenic lesion was identified. Even though the role of functional imaging in 
adult epilepsy is mainly complementary, an accurate evaluation of refractory epilepsy 
patients should always consider SISCOM evaluation. 

KEYWORDS: SISCOM, negative epilepsy, MRI, refractory epilepsy, video-EEG, 
presurgical evaluation  
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INTRODUCTION 
 

The primary aim of the presurgical evaluation is to identify the PEZ, i.e. the 

minimum amount of brain tissue that should be resected to render the patient 

seizure-free. At the present time, none of the available investigations allows direct 

delineation of the PEZ. Thus, the identification of the PEZ results from the integration 

of the following information: the sequence of ictal signs and symptoms that defines 

the symptomatogenic zone, the brain regions that generate interictal 

electroencephalographic (EEG) epileptiform discharges (so-called irritative zone), the 

ictal onset zone corresponding to the region of EEG seizure onset, and the 

epileptogenic lesion disclosed by MRI. Two other regions need to be identified to 

ensure a safe and optimal surgical treatment, i.e., eloquent cortex and the functional 

deficit zone (Ryvlin e Rheims, 2008). The advent of high resolution MRI substantially 

contributed to the identification of patients with focal refractory epilepsies susceptible 

to surgical solution (Siegel et al., 2001). Some examples would be the diagnostic of 

potentially epileptogenic lesions such as low degree tumors, malformations of cortical 

development, gliotic lesions and hippocampal atrophy. However, even in face of 

technological advances in functional and structural studies, sometimes it is hard to be 

certain about the seizure-triggering region due to the inability to define a focal spot or 

a lesion in the so-called negative-MRI. This condition is frequently referred to 

negative-epilepsy or normal MRI. It happens when no specific lesion is visualized 

and, as a result, the presurgical evaluation and the treatment could be difficult and 

challenging. 

The presurgical evaluation for epilepsy has changed substantially in the past 

few decades, most notably since the advent of long-term video-EEG monitoring in 
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the late 1970s, advanced neuroimaging, and subspecialty epilepsy centers. It is a 

coordinated input of an integrated team consisting of neurologists, 

neurophysiologists, neuropsychologists, social workers, radiologists, nurses, and 

epilepsy neurosurgeons. Aspects of the presurgical evaluation include patient'’ 

clinical history and physical examination findings, social circumstances, seizure 

manifestation and severity along with diagnostic testing findings. A surgical plan is 

usually developed at a multidisciplinary team conference. This allows open 

discussion among multiple experts so that the surgical approach is unique and is 

tailored to the individual's personal needs and epilepsy disease (Rosenow e Lüders, 

2001). When all presurgical information points to a unifying location and theory 

regarding focal seizure onset (also referred to as concordant data), then the patient 

may proceed directly to respective surgery. When MRI is negative and data are 

inadequate/inconclusive to define a respective strategy, then further diagnostic 

methods such as functional neuroimages must be performed in order to define the 

site of seizure onset, i.e., ictal/interictal SPECT, SISCOM, PET as it is shown in 

fluxogram of figure 1. If no conclusion is achieved after advanced functional 

techniques is achieved, then intracranial electrodes may be considered prior to any 

resective surgery to increase the chance of successful epilepsy surgery (Tripathi et 

al., 2016). 
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Figure 1: Presurgical workup fluxogram of patients with refractory epilepsy 
 

SISCOM is an acronym for Subtraction of Ictal SPECT corregistered to MRI. 

This method provides an accurate evaluation of cortical hyperemia during the seizure 

compared to the interictal state overlapped to the patient's MRI (Mcnally et al., 2005). 

Thus, it is a powerful resource to locate areas of functional activation during epileptic 

seizures. The interpretation of SISCOM images proved to be more sensitive and 

specific for the PEZ detection than ictal-interictal SPECT images evaluated 

separately (Kimura et al., 2012; Newey et al., 2013). Additionally, it is possible to 

evaluate the patterns of ictal and peri-ictal activity propagation through SISCOM 

specifically in extratemporal epilepsies (O'brien et al., 1998; O'brien et al., 2000; Von 

Oertzen et al., 2011). Adult patients with extratemporal epilepsy and normal MRI that 

underwent surgery and which activated cortical area showed by SISCOM was 
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concordant to the resected area showed a better outcome than those with discordant 

results (Kudr et al., 2013). Other study showed that in cases of refractory epilepsy 

and normal MRI, SISCOM contributed to the detection of subtle cortical focal 

dysplasia (Zhang et al., 2003). Other study of patients with extratemporal epilepsy 

and post-surgery MRI, SISCOM correctly located the area of seizures when neither 

scalp-EEG nor MRI was conclusive (O'brien et al., 2000). 

The objective of resective epilepsy surgery is the complete resection or 

complete disconnection of the epileptogenic zone, which is defined as the area of 

cortex indispensable for the generation of clinical seizures. This aim is to be achieved 

with preservation of the 'eloquent' cortex. Modern epileptologists use a variety of 

diagnostic tools, such as analysis of seizure semiology, electrophysiological 

recordings, functional testing and neuroimaging techniques to define the location and 

boundaries of the PEZ. These diagnostic methods define different cortical zones, 

each of which is a more or less precise index of the location and extent of the PEZ 

(Rosenow et al., 2001). We aimed to evaluate the contribution of SISCOM during the 

presurgical evaluation for the PEZ localization in patients with refractory epilepsy and 

negative 3T MRI. 

 

PATIENTS AND METHODS 

 

The present study was approved by the internal ethics committee of the 

Clinics Hospital- Ribeirao Preto Medical School (HCRP process no 9228/2013). 
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MRI 

 

MR Imaging was performed using a Achieva 3T (Philips, HealthCare) with a 

specific epilepsy investigation protocol consisted by: high-resolution sagittal T1-

weighted spoiled gradient recall sequence; double echo transverse turbo spin echo 

(TSE) fluid-attenuated inversion recovery (FLAIR) sequences with 3 mm thick slices 

angled perpendicularly to the hippocampus; multi-planar reconstruction (MPR) T1 

weighted. 

 

BRAIN SPECT 

 

Both ictal SPECT and interictal SPECT were performed using 1480 MBq of 99mTc-

ethyl cysteinate dimer (IPEN, SP). Ictal SPECT acquisitions were performed up to 

one hour after patient’s seizure stabilization. An experienced nurse trained to inject 

radioactive material administered the radiotracer intravenously at seizure onset. 

Interictal SPECT acquisitions were performed when the patients had the seizures 

stabilized. SPECT studies were acquired following the same protocol in a dual-

headed SPECT SOPHA G.E. (Vision DST, SMV, Twinsburg, Ohio) with low-energy 

high-resolution collimator, photopeak centered at 140 keV with 20% energy window. 

The injection time was acquired considering both electrophysiological and clinical 

start of the seizures during revision of the video-EEG monitorization. Early injection 

time was considered when the injection finished during a period of less or equal to 30 

s. Injection time longer than 30 s was considered as late injection time. Post-
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processing procedure were performed after checking absence of movement in 

patient's head using an EBW Philips workstation. Attenuation correction (Chang's 

method) and smoothing filter (Butterworth) were applied the reconstructed SPECT 

volumes. 

 

SCALP-EEG RECORDING AND VÍDEO-EEG MONITORING 

 

The results of scalp-EEG and vídeo-EEG monitoring were considered as the 

gold standard for the presumed location of epileptogenic zone (PEZ). These results 

are the combination of ictal semiology, interictal and ictal EEG that were analyzed by 

expert neurophysiologists. Vídeo-EEG monitoring was performed using the digital 

system Vangard, 64 channels (Cleveland, Ohio, USA) according to technical 

recommendations for safety evaluation. Electrode placement was performed using 

the international system 10-20.  

 

Image interpretation and Statistical analysis: 

 

Two expert reviewers (M.K., L.W.A) independently analyzed the ictal, interictal 

SPECT and SISCOM images with no previous information regarding clinical data and 

other neuroimage studies. The diagnostics consisted on tracking brain areas with 

hyperperfusion and hypoperfusion in ictal and interictal SPECT, respectively. SPECT 

findings were classified as localized (LOC) when perfusion change were restricted to 
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a single region for EZ location; regionalized (REG) when perfusion change involved 

up to two regions; lateralized (LAT) when perfusion changes predominately involved 

the brain hemisphere; and non-localizing and non-lateralizing (NLL) when bilateral 

multiple regions of hyperperfusion/hypoperfusion was observed. This four categories 

were divided into two categories: when the findings were LOC or REG, the functional 

images were CONCLUSIVE. Contrarily, when the findings were LAT or NLL, the 

functional images were INCONCLUSIVE. 

For the purpose of the present study, we classified our capability to assess the 

localization of the PEZ by the video-EEG as LOC, REG, LAT and NLL, in the same 

criteria used for SPECT images. Statistical analysis was performed with the software 

SPSS 22 for Windows. The Fischer’s exact test was used in order to evaluate the 

association between conclusive findings of functional images and agreement with the 

results of video-EEG using a significance level at α=0.05. 

RESULTS 

Demographic data 

The clinical data of all patients are summarized in Error! Reference source not 

found.. The mean age at epilepsy onset was 11.0 (range birth to 25 years), and the 

mean age at evaluation was 30.0 years (range 16 - 57 years. Eleven patients were 

females and twenty-nine were males. Physical and neurological examinations were 

normal in 24 patients and abnormal in 16 patients. Seizure frequency ranged from 1 

seizures/month to 100 seizures/day. Epilepsy surgery was performed in 10 patients: 

one underwent right posterior corticectomy, three underwent left temporal 

lesionectomy, one underwent left lobectomy, one underwent complete right 
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lobectomy (amygdalohippocampectomy), one underwent resection of post central 

gyrus involving mesial region, one underwent right frontal lesionectomy, one 

underwent callosotomy and one underwent left frontal lesionectomy. 

Histopathological examination confirmed FCD in four patients, neurocysticercosis in 

one patient, hippocampal sclerosis in one patient, astrogliosis in one patient, 

neoplasia in one patient and mild neuronal heterotopia in one patient. After a mean 

follow-up of 38.4 months (range 17 - 63 months), seizure outcome revealed 4 (%) 

patients seizure-free (Engel I), 4 (%) with worthwhile improvement (Engel III) and one 

who remained unchanged (Engel IV). One patient with a follow-up of 3 months has 

not shown seizures after the surgery. 

Table 1: Demographic characteristics of 40 patients with 
negative epilepsy 3T MRI. 

Characteristics No. (%) 

Seizure onset, median (IQR), y 10.5 (6 – 15.3) 

Duration of epilepsy, median (IQR), y 22.2 (13.8 – 29)  

Seizure frequency per month, median 

(IQR), No. 

30 (4 – 30) 

Temporal Lobe Epilepsy, No. 15 (37.5) 

Extratemporal Lobe Epilepsy, No. 23 (57.5) 

Multilobar epilepsy, No. 2 (5) 

Female sex 11 (27.5) 

Seizure risk factors  

Family history of epilepsy 12 (30) 

History of encephalitis 1 (2.5) 

History of head trauma followed by loss 

of consciousness 

4 (10) 

Obstetric complications 6 (25) 

History of febrile seizures 1 (2.5) 

Status epilepticus 1 (2.5) 

AEDs tried, median (range), No. 3 (1 – 4) 

AEDs: antiepileptic drugs; MRI: magnetic resonance 
imaging; IQR: interquartile range 
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Video-EEG monitoring 

 

The clinical and electroencephalographic details of the seizures in which the 

radiotracer was injected and delays for tracer ictal injection are described in Table 2. 

Focal seizure to bilateral tonic-clonic was observed in 15 (37.5%), followed by focal 

seizures in 13 (32.5%) patients and generalized seizures in 12 (30%). Taking into 

account ictal semiology plus ictal and interictal EEG findings, the Video-EEG 

monitoring showed localized findings in 20 (50%), regionalized in 13 (32.5%), 

lateralized in 3 (7.5%) and non-localizing and non-lateralizing findings (NLL) in 4 

(10%). The interictal background activity was disorganized in all patients. 

 

Agreement of SPECT, SISCOM findings with video-EEG results 

 

The Table 3 shows the findings of ictal, interictal SPECT and SISCOM that agreed 

with video-EEG results. 

Interictal SPECT findings were conclusive and concordant at some extension with 

video-EEG in eight (22.2%) patients and inconclusive and discordant in 14 (39%). 

Ictal SPECT study findings were conclusive and concordant at some extension with 

video-EEG in 17 (47.2%) patients and inconclusive and discordant in 9 (25%). The 

average duration of seizures was 80 s (range, 12–364 s), and the average time from 

seizure onset to radiotracer injection was 40 s (range, 10–118 s). 

SISCOM results were conclusive and concordant at some extension with video-EEG 
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in 25 (69.4%) patients and inconclusive and discordant in 2 (5.5%). 

 

Figure 2: Row a) Hyperperfusion of ictal SPECT in mesial RTL; row b) hypoperfusion of 
interictal SPECT in mesial RTL  and; row c) SISCOM showing activation in mesial RTL. 
These findings agreed with the result of video-EEG 
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Table 2: Agreement between functional findings of ictal, interictal 
SPECT and SISCOM and PEZ localization 

 Video-EEG 

 Agreed at any extension 

with 

 Disagreed with 

 SPECT SISCOM  SPECT SISCOM 

PEZ 

localization* 

Ictal Interictal   Ictal Interictal  

Conclusive 17 8 25  7 13 5 

Inconclusive 3 1 4  9 14 2 

Total 20 9 29  16 27 7 

Abbreviations: PEZ: presumed epileptogenic zone. 
* Conclusive localization was considered when the functional finding was 
localized/regionalized. Inconclusive localization was considered when the functional finding 
was lateralized/NLL 

 

Table 3: PEZ localization and its agreement with the 
results of video-EEG 
 Video-EEG results  

 Agreed in some 
extension (%) 

Disagree
d (%) 

p-value* 

Ictal SPECT    
Conclusive 17 (47,2) 7 (19,4) 0,01 
Inconclusive 3 (8,3) 9 (25,1)  

Interictal 
SPECT 

   

Conclusive 8 (22,2) 13 (36,1) 0,04 
Inconclusive 1 (27,7) 14 (14,0)  

SISCOM    
Conclusive 25 (69,4) 5 (13,8) 0,57 
Inconclusive 4 (11,1) 2 (5,5)  

*: Fischer’s exact test; PEZ: presumed epileptogenic zone 
 

Structural neuroimaging 

 

Structural neuroimaging showed no abnormality in 23 patients and unspecific 
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findings that did not explain the etiology of epilepsy in 17 patients (see Table 4 ). 

 

Table 4:  MRI unspecific findings (n=40 patients) 
 n (%) 

Normal 23 

(57.5) 

Unspecific for epilepsy etiology 17 

(42.5) 

Asymmetry of hypersignal in the hippocampus with normal volume  2 (5) 

Asymmetry of hypersignal in the hippocampus with normal volume; 

brain and cerebellar atrophy 

1 (2.5) 

Volumetric asymmetry of the hippocampus, with no signal 

alteration  

1 (2.5) 

Signal alteration, regionalized 4 (10) 

Hypersignal de white matter. 5 

(12.5) 

Atrophy of hippocampus, with no signal alteration.  

Brain atrophy 2 (5) 

Cerebellar atrophy 1 (2.5) 

Brain and cerebellar atrophy 1 (2.5) 

 
 

Seizure Focus Localization 

 

In order to delineate whether the findings of SISCOM contributed to the 

location of the PEZ, we compared the activation regions with the proposed approach 

a posteriori by the epilepsy unit at our center. SISCOM was contributive in 31 

patients. When SISCOM contributed to the proposed approach, an invasive 

investigation, we found that the topographic area to be covered by stripes were more 

restrictive than those cases which SISCOM did not contribute. 



159	
	

Table 5: SISCOM and results of video-EEG agreement and the proposed approach of the 
multidisciplinary team for PEZ investigation 
#Patient Video-EEG 

results 
SISCOM Current situation/proposed 

approach 
Did SISCOM 
contribute for 
the proposed 
approach?  

1 LOC LFL (fronto-
rolandic) 

Disagreed WIM: LFE, L Cingulate gyrus + Insula No 

2 REG  Frontal mesial 
bi 

Partially agreed WIM: Frontal mesial bi Yes  

3 LOC rolandic D Agreed WIM: ECOG LFD Yes 
4 REG RFL e RTL  Agreed WIM: depth electrodes RFT Yes 
5 REG  PQ Bi Agreed WIM: LO bi + LFL Yes 
6 LOC ROL Partially agreed SURGERY: Corticectomy RPQ Yes 
7 LOC RLF Disagreed WIM: R Frontal temporal + insula 

(STEREO-EEG) 
Yes 

8 REG Frontal mesial 
bi 

Partially agreed WIM: FTE Yes 

9 LAT RH Partially agreed WIM: bilateral occipital strip Yes 
10 LAT RH Disagreed WIM: LFL Yes 
11 LOC RTL Agreed WIM: RTL Yes 
12 LOC RTL Agreed WIM: depth electrodes + subdural Yes 
13 LOC LPL Disagreed WIM: L Parietal rolandic chronic invasive 

rolândico 
No 

14 LAT LH Partially agreed WIM: L-FTP Yes 
15 LOC RFL Partially agreed WIM: R Frontoparietal mesial Yes 
16 LOC posterior LTL Partially agreed SURGERY: Lesionectomy LTL Yes 
17 NLL - WIM: LH Yes 
18 LOC LFL mesial, 

cingulate gyrus L 
Agreed VEEG INVASIVO: LH Yes 

19 LOC LFL Agreed WIM: LFL Yes 
20 REG LFL e LTL Partially agreed WIM: L-FT Yes 
21 LOC LTL Agreed WIM: L temporal lobectomy (selective 

amygdalohippocampectomy) 
Yes 

22 NLL - No information No 
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Table 5: SISCOM and results of video-EEG agreement and the proposed approach of the 
multidisciplinary team for PEZ investigation (continuation) 

23 LOC LTL mesial Agreed SURGERY: Partial left temporal 
lobectomy 

Yes 

24 LOC lateral LTL Agreed iVEEG: LTL, L insula, opercula LFL, 
Wada, electrodes and opercula, and L 
insula 

Yes 

25 LAT mesial LFL and 
L cingulate gyrus 

Partially agreed VEEG INVASIVO: Cingulate bi: NLL no 
surgical resection - inconclusive 

Yes 

26 LOC RTL Agreed SURGERY: R lobectomy + R 
amygdalohippocampectomy 

Yes 

27 LOC RTL Partially agreed WIM: RFT Yes 
28 LOC LTL Agreed SURGERY: L temporal lobectomy Yes 
29 NLL - iVEEG: cryptogenic focal epilepsy focal; 

FL bi 
No 

30 LOC LFL Agreed WIM: FL mesial, middle line with 
involvement of cingulate and adjacent 
areas 

No 

31 REG RFT Partially agreed WIM: RFL Yes 
32 LOC posterior RTL Agreed WIM: RFL, inferior RPL, posterior RTL, R 

insula 
Yes 

33 LOC LPL Partially agreed SURGERY: resection in post gyrus, 
involving mesial region 

Yes 

34 NLL - SURGERY: RFL lesionectomy No 
35 REG LPQ (LTL, 

LOL) 
Disagreed WIM: no information regarding the 

placement 
No 

36 LOC LFL Disagreed No information No 
37 REG FLs 

parassagital 
Partially agreed iVEEG: patient can not be operated Yes 

38 LOC LTL Partially agreed SURGERY: partial LTL and 
amygdalohippocampectomy 

Yes 

39 LOC ROL Agreed SURGERY: Callosotomy No 
40 LOC LFL Disagreed SURGERY: LFL lesionectomy No 

Abbreviations: LOC: localized; REG: regionalized; LAT: lateralized; NLL: non-localized/lateralized; WIM: waiting for invasive monitorization; 
iVEEG: invasive video-EEG; RTL: right temporal lobe; LTL: left temporal lobe; RTL: right temporal lobe; LTL: left temporal lobe; RPL: right 
parietal lobe; LPL: left parietal lobe; ROL: right occipital lobe; LOL: left occipital lobe; RFT: right-fronto-temporal; LFT: left fronto-temporal; 
RH: right hemisphere; LH: left hemisphere; PQ: posterior quadrant; ECOG: eletrocorticography. 
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DISCUSSION 

 

We presented the agreement ratio between the functional images of ictal 

SPECT, interictal SPECT, SISCOM and the results of video-EEG in a sample of 

patients with refractory epilepsy and negative-epilepsy 3T MRI. 

Twenty-three patients had normal MRI and seventeen presented nonspecific 

findings. Although the findings were considered negative for the etiology of epilepsy 

during pre-surgical evaluation, two patients presented a discrete signal alteration in 

the same region of the EEG. One underwent epilepsy surgery for resection of the 

suspected region and, however, did not obtain a good surgical outcome. The 

prevalence of normal MRI in adult patients with focal epilepsies is about 33% 

(Nguyen et al., 2013). Specifically, 20% to 30% of patients with TLE (temporal lobe 

epilepsy) and 20% to 40% with extratemporal epilepsies do not show relevant lesions 

in MRI (Téllez-Zenteno et al., 2010). One hypothesis for the absence of an apparent 

lesion is that one subjacent lesion is present, but is so subtle that it is under or in the 

limit of current MRI resolution, mitigating its visual detection. So, the group of Wang 

and colleagues The group of Wang and colleagues the neurobiological substrate of 

epilepsy underlying the cases of normal MRI and verified, through histopathological 

study, that the pathologies most frequently encountered were DCF, gliosis and 

hippocampal sclerosis and concluded that the positive histopathology is A good 

indicator of short-term favorable surgical outcome (Cohen-Gadol et al., 2006; Bell et 

al., 2009; Wang et al., 2013). 

SISCOM showed the highest agreement with the results of video-EEG 
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considering that they both agreed at some topographic extension (69,4%) followed 

by ictal SPECT (47.2%) and interictal SPECT (22,2%). One patient showed 

consistent findings of hyperperfusion in the mesial RTL, hypoperfusion in the mesial 

RTL on interictal SPECT, and SPECT showed activation in the mesial RTL (Error! 

Reference source not found.). We investigated whether the conclusive or 

inconclusive character of the SPECT and SISCOM functional images was associated 

with the agreement of the results of video-EEG. Some considerations must be made 

about critical SPECT analysis. For instance, this state by showing propagation areas 

as well as exclude multifocal critical start areas. However, Siegel and collaborators 

reported good surgical outcome in 83% of patients with refractory epilepsy and 

negative MRI for focal epilepsy using critical SPECT and invasive EEG (Siegel et al., 

2001). Thus, we verified evidence of association between the conclusive character of 

critical and inter-critical SPECT with agreement to some extent with the findings of 

the video-EEG. Although we did not find evidence of association between SISCOM 

and the finding of the video-EEG, the conclusive character of the method presented a 

higher concordance rate in some extent. 

The theory involved in the use of ECD in focal seizures is that the perfusion 

reflects changes in neuronal activity (Wichert-Ana et al., 2005). Many data suggest 

that this is the case, but the relationship may not be direct. For example, uptake of 

HMPAO underestimates perfusion at high flow rates, and in fact, uptake patterns of 

HMPAO and ECD are not the same. The ECD, for instance, underestimates 

perfusion in the mesial temporal cortex and the mesial occipital cortex. However, in 

many circumstances the increased uptake of both tracers represents increased 

neuronal activity, and vice versa. The interictal state reference pattern may indeed be 

affected by anatomical variations due to the underlying pathology, but the perfusion 
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changes to the ictal state do not appear to be correlated with any type of injury 

(Duncan, 2004). Our sample of negative-epilepsy MRI is a proof of what has been 

stated by Duncan and colleagues, because there is critical perfusion in brains which 

structural abnormalities are not visualized in high field MRI. Our data corroborate the 

literature in which the subtraction of the images offers a greater sensitivity to the 

individual analyzes side-by-side of the critical and interictal SPECTs (O'brien et al., 

1998; O'brien et al., 1999). 

We also investigated whether the early injection time regarding the 

electrocardiographic onset of the seizures (<30 s) could be associated with obtaining 

conclusive results of SISCOM and the video-EEG. In this sense, we verified that 

there was no evidence of association between early injection and concordance of the 

video-EEG findings with both SISCOM and critical SPECT (p=0.073). It is known that 

the injection time is one of the most important factors for determining the quality of 

the critical study, and consequently, of the SISCOM result. Considering that the time 

for a peripheral injection to be 30 s to reach the brain tissue, an injection with an 

interval of less than 30 s, 45 s or 60 s in relation to the electrographic or clinical onset 

of the seizure will probably make possible a SPECT study that Really represents the 

critical state. Thus, our finding corroborated the literature that there is no additional 

increase in the success of SPECT localization with a duration interval of less than 60 

seconds in relation to the onset of the crisis (Noachtar et al., 1998). 

The Table 5 presented the approach of the multidisciplinary team when the 

findings of the video-EEG and SISCOM are concordant. It is evident that for the 

analysis of this information, we must take into account that the evaluation of the 

contribution of SISCOM was carried out a posteriori for this research because the 

approach by the multidisciplinary team took into account all the pre-surgical 
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information of neuropsychological tests, neuropsychiatric, MRI, PET, SPECT, and 

even the finding of SISCOM for surgical decision making. Therefore, in order to 

preserve the inclusion bias of SISCOM, we performed only a comparative analysis of 

the contribution of SISCOM to the outcome of the video-EEG at a clinical meeting 

and we assessed whether or not SISCOM contributed to the surgery or site of 

implantation Of the video-EEG. In this analysis, when the SISCOM findings were 

concordant, SISCOM in general contributed 75% of the patients in our series to the 

proposed approach to investigate ZEP, making invasive monitoring more restrictive 

in terms of the scope and location of the electrodes implantation Invasive. When 

SISCOM was discordant with the findings of the video-EEG, we noticed that the area 

to be investigated by invasive monitoring was relatively larger. 

 

CONCLUSION 
 

Patients with refractory epilepsy and negative-epilepsy 3T MRI must be investigated 

through invasive methods for the confirmation of the ZEP. The SISCOM technique 

allows a more restrictive approach regarding the topographic area of the brain to be 

invasively investigated. 

The evaluation of SISCOM provided important complementary presurgical 

information that was concordant to the PEZ showed by video-EEG in 81% of our 

sample. SISCOM is useful in cases in which MR imaging findings had no 

epileptogenic lesion was identified. Even though the role of functional imaging in 

adult epilepsy is mainly complementary, we believe that an accurate evaluation of 

refractory epilepsy patients should always consider SISCOM evaluation. This is a 
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useful and reliable technique that can extend the possibility of surgical treatment to 

patients who may have been considered untreatable with surgery without a nuclear 

medicine approach. 
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ABSTRACT 
 

AIM: To evaluate the neurovascular coupling with 99mTc-ECD-SPECT and FDG-

PET in patients with refractory epilepsy and normal MRI. 

METHODS: Thirty-two patients with refractory epilepsy and 3T normal/unspecific for 

epilepsy etiology underwent interictal 99mTc-ECD-SPECT, 18F-FDG-PET, and 

video-EEG evaluation. Seizure semiology and ictal/interictal video-EEG were used as 

reference for epileptogenic zone localization. Neurovascular coupling (NVC) was 

evaluated through the intersection of regions with maximum hypoperfusion and 

hypometabolism that were coincident to the video-EEG findings. The relationship 

between the occurrence of NCV and electroencephalographic findings was evaluated 

through binary logistic regression. 

RESULTS: twenty-one man and eleven women were screened for this study. Mean 

age was 29.97 years (sd=11.6; range: 16-57). NVC was found in 13 patients, which 

six agreed with the video-EEG, two did not agree and three patients showed 

inconclusive video-EEG. There was no relationship between video-EEG profile and 

MRI findings (p=0.77). However, the probability of occurring NVC was lower for 

normal MRI cases than the ones with unspecific findings. 

CONCLUSIONS: NVC is less likely to occur in cases of refractory epilepsy with 

normal MRI. 

 

KEYWORDS: neurovascular coupling, interictal SPECT, PET, refractory epilepsy, 

normal MRI, video-EEG 
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INTRODUÇÃO 

Neuronal, vascular and glial cells compose the so-called functional 

neurovascular unit. It regulates the cerebral microcirculation and represents the 

interface between the CNS and the vascular system, representing an important rule 

in the regulation of entry and exit of substrates (Takano et al., 2006). Thus, in basal 

events, the cerebral perfusion is intimately coupled to the neuronal activity and 

directly reflects the interaction that occurs between the neuronal signs and the blood 

vessels. Brain areas submitted to an increase of neuronal activity consume 

increasing amounts of oxygen, glucoses and other metabolites leading to a 

corresponding perfusional increase. Hence, the regional cerebral blood flow (rCBF) 

indirectly reflects the cerebral metabolism (Zonta et al., 2003). 

Although the types of epilepsy differ pathophysiologically, common 

ictogenesis-related characteristics (i.e., increase of neuronal excitability and 

synchronicity) are shared as well as subjacent mechanisms related to the ictal-

interictal transition. Epileptic seizures manifest from excessive and synchronous 

discharges of a group of neurons. The rCBF and metabolism increase during 

generalized seizures and posteriorly reduce to a low-activity state during the post-

ictal period. On the other hand, the most common findings during focal seizures are 

the ictal hyperperfusion and hypermetabolism followed by the post-ictal decrease of 

rCBF and metabolism, which persists during the interictal period. Electrical 

discharges of abnormal cells might be associated to a variety of triggering factors 

such as trauma, infection and metabolic disorders. However, no specific triggering 

factor was found in about half of the epileptic patients (Engelborghs et al., 2000). 

Penfield and colleagues reported that the blood flow was increased during the 
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ictal phase of induced seizures and concluded that the change in blood flow probably 

did not initiate the seizure activity. Rather, it was a consequence of increased 

neuronal work (Catafau, 2001). Following this concept, functional studies of PET and 

SPECT provide important information regarding the pathophysiology and origin of the 

seizures so that ictal and interictal periods represent pathological conditions with 

significantly brain physiological alterations (Newberg e Alavi, 2005). 

The 18F-FDG-PET is performed during the interictal period aiming focal areas 

of functional deficit or glycolytic hypometabolism (La Fougère et al., 2009), possibly 

associated to the presumed epileptogenic zone (PEZ). 18F-FDG-PET is useful when 

the patient’s MRI is normal or the ictal-EEG is not consistent with the MRI. In patients 

with normal MRI, PET images can be at least guide the implantation of topographic 

deep electrodes and reduce the number of invasive EEG studies. 

 The 99mTc-ECD-SPECT has the advantage of extending the 

neurophysiologist’s glance to the tridimensional aspect of the human brain during an 

epileptic seizure, through the optics of perfusional alterations inside a relatively early 

time window, capable of creating a map of positively and negatively brain circuits 

activated by the ictus. The interictal SPECT presents a decrease of rCBF that might 

suggest a structural lesion or a functional deficit associated to the PEZ, analogous to 

the focal hypometabolism on PET. In both modalities the hypo-flux extends beyond 

the edges of the epileptogenic area highlighted by the EEG or by the 

anatomopathology. In this context, the study of Guillon and colleagues correlated the 

topographic area of hypoperfusion with the subjacent irritative zone of interictal 

spikes through sEEG in TLE patients (Guillon et al., 1998). The sensitivity of interictal 

SPECT ranges from 40% to 70% (Siegel et al., 2002) and is commonly used for 

visual side-by-side interpretation together with ictal SPECT for investigation of focal 
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perfusion abnormalities towards both states (Kazemi et al., 2010). However, not all 

anatomical abnormalities cause seizures neither all the seizures originate from these 

abnormal structures. Indeed, in cortical structures, most if not all epileptic activities 

derive from some type of imbalance between depolarizing and hyperpolarizing 

influences (synaptic, ion concentration regulation, or intrinsic membrane properties) 

in a large interconnected network of neurons (Mccormick e Contreras, 2001). 

Therefore, it is necessary a correlation between clinical and neurophysiological data 

to find whether a lesion is possibly responsible for seizure manifestation (Gaillard et 

al., 2011). 

This study addressed to evaluate the NVC through brain 18F-FDG PET/CT and 

99mTc-ECD SPECT in patients with MRI-negative epilepsy. We aimed to shed light 

about the interictal metabolic and vascular processes underlying epilepsy lacking a 

lesional substrate on structural neuroimaging. To that purpose, we first analyzed the 

occurrence of NVC in a group of 32 patients with MRI-negative and refractory 

epilepsy. Secondly, we investigated whether or not clinical variables and video-EEG 

findings had some influence in the occurrence of NVC. 

 

PATIENTS AND METHODS 

 

Casuistic 

After approval from our institutional ethical committee, the signed consent 

form for presurgical investigation was obtained from all patients (2761/2013 - 

HCFMRP - USP). Thirty two patients underwent presurgical evaluation by the 

multidisciplinary team composed by epileptologists, neuroradiologists, 

neuropsychologists, social assistants and neurosurgeons of the Clinics Hospital of 
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Ribeirao Preto. All the patients were examined according to the standard presurgical 

protocol for refractory epilepsy, normal MRI, scalp video-EEG, ictal and interictal 

99mTc-ECD-SPECT, 18F-FDG-PET, neuropsychological and social evaluations. The 

patients were included if they were diagnosed for TLE/ETLE or multilobar epilepsy 

(based on the seizure semiology and video-EEG report) and normal/unspecific MRI 

for epilepsy etiology.  

 

Long-term video monitoring 

Video-EEG was characterised as the set of ictal and interictal scalp video-

EEG results. These results were considered as the gold-standard for PEZ 

localization through the morphology and distribution of interictal electrical discharges. 

The uninterrupted ictal and interictal video-EEG monitorization were performed with 

electrodes placed according to the 10-2- system in a digital unit (Vangard Systems, 

Cleveland Clinic Foundation, USA). Electrophysiological samples of 5 minutes for 

interictal activity and epileptic discharges background analysis were collected at each 

hour during the initial 24 h monitorization before withdrawing antiepileptic drugs. A 

minimum of three seizures per patient was required. 

 

MRI protocol 

 MRI was acquired in an Philips 3 T equipment (Achieva, Cleveland, OH) using 

a standard head coil. Specific protocols for investigation of epileptogenic 

abnormalities including T-weighted multi-planar reconstruction, T2-weighted coronal 

images and transverse turbo-spin-echo.  

 

Interictal 99mTc-ECD SPECT 
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The patients underwent interictal SPECT at the Nuclear Medicine Section after 

24 h without seizure using 1480 MBq of 99mTc-ECD-SPECT (Neurolite, N. Billerica, 

USA) intravenously administered by trained nurses staff. The images were acquired 

in a Sopha NXT Vision DST equipment (G.E, Cleveland, OH), double detector, 64 

projections, 100,000 counts/projection, 128x128 matrix and LEHR (low energy high 

resolution) collimator. Posteriorly, the images were reconstructed in a EBW 

workstation (Philips, Cleveland, OH) using OSEM (ordered subsets expectation 

maximization) with 3 iterations and 8 subsets, Butterworth filter and Chang’s 

attenuation correction method. 

 

18F-FDG-PET protocol 

The patients underwent a 12 h fasting previously to the PET study to assure 

the glycolytic stabilization less than 91 mg/dl. After intravenously injection of 185 

MBq of 18F-FDG, the patients headed to a restroom with controlled light and 

temperature. After one hour, the PET study was performed in a PET/CT Discovery 

equipment (G.E., Fairfield, USA). The Computed Tomography (CT) was performed 

using 140 kV and 80 mA and a field-of-view matrix of 888x560 pixels. The PET 

images were reconstructed in Xeleris workstation using OSEM (5 iterations and 32 

subsets) and attenuation corrections based on CT map. Only attenuation corrected 

PET images were used in the evaluation.  

 

Image interpretation and statistics 

The PEZ was based in the congruence of clinical data and scalp ictal/interictal 

video-EEG. Images of 18F-FDG-PET and 99mTc-ECD-SPECT were evaluated 
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considering the regions of severe hypoperfusion and hypometabolism without the 

previous knowledge about clinical, electrophysiological and structural data. The NVC 

was considered when functional images showed the same brain region of severe 

hypoperfusion and hypometabolism. The topographic matching was considered 

when the region of NVC and showed by the results of video-EEG were the same. 

The investigation of factors that could predict the occurrence of NVC, i.e., 

epilepsy type (temporal, extratemporal, multilobar), genre, dexterity, age, onset age, 

duration of epilepsy, video-EEG and MRI findings were performed using a binary 

logistic regression (α=5%). Statistical analysis were performed in SPSS 22. 

 

RESULTS 

 

Demographics 

The clinical data are summarized in table 1. Thirty two patients (21 male and 

11 female) underwent presurgical evaluation, composed by brain 99mTc-ECD-SPECT 

and 18F-FDG-PET, 3T MRI and long-term scalp video-EEG. The average age during 

the presurgical evaluation was 29.97 (sd: 11.60; range 16 - 57 years) and average 

onset age was 11.30 (sd: 7.00; range 15 days - 25 years). 
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Table 1: Demographic characteristics of 32 patients with MRI-

negative epilepsy 

Characteristics No. (%) 

Seizure onset, median (IQR), y 8.5 (6 – 12) 

Duration of epilepsy, median (IQR), y 18 (12.8 – 24.2)  

Seizure frequency per month, median (IQR), 

No. 

4 (3.75 – 30) 

Temporal Lobe Epilepsy, No. 8 (25) 

Extratemporal Lobe Epilepsy, No. 18 (56) 

Multilobar epilepsy, No. 6 (19) 

Female sex 11 (34.4) 

Seizure risk factors  

Family history of epilepsy 12 (37.5) 

History of encephalitis 1 (3.1) 

History of head trauma followed by loss of 

consciousness 

3 (9.4) 

Obstetric complications 2 (6.3) 

Status epilepticus 1 (3.1) 

AEDs tried, median (range), No. 2 (1 – 3) 

AEDs: antiepileptic drugs; MRI: magnetic resonance imaging; IQR: 

interquartile range 

 

Presurgical evaluations 

 

Table 2 describes epilepsy type, vídeo-EEG and MRI findings. Seventeen 

patients (53.2%) were diagnosed with extratemporal epilepsy while eight (25%) 

showed TLE. Seven patients (21.8%) had multilobar epilepsy. In these cases it was 

not possible to define the PEZ. MRI was normal in 13 patients (40.6%) and 

unspecific for epilepsy etiology in 19 patients (59.4%). Video-EEG was localizatory in 

21 patients (65.6%), lateralized in three (9.4%), regionalized in three (9.4%) and 

inconclusive in five patients (18.6%).  

All the patients with TLE (n=8) showed focal video-EEG. Patients with 

extratemporal epilepsy (n=17) showed heterogeneous findings characterized by focal 
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(n=13 patients, 76%), lateralized (n=3, 18%) and regionalized in one patient. Finally, 

5 out 7 patients with no clinical hypothesis for epilepsy also presented inconclusive 

findings on video-EEG. 

 

Table 2 – Epilepsy types and video-EEG and MRI findings.  
Video-EEG Findings Normal MRI (n=13)  Unspecific MRI (n=19) * Total (%) 

 TLE ETLE NLL  TLE ETLE NLL  

Localized 2 5   6 8  21 (65.6) 

Lateralized  3      3 (9.4) 

Regionalized  1     2 3 (9.4) 

NLL   2    3 5 (15.6) 

Total (%) 2 (6.2%) 9 (28.2%) 2 (6.2%)  
6 

(18.8%) 
8 

(25.0%) 
5 

(15.6%) 
32 

(100%) 
Abbreviations – MRI, magnetic resonance imaging; TLE, temporal lobe epilepsy; ETLE, 
extratemporal epilepsy; NLL, non lateralizing or localizing. * Unspecific MRI findings for 
epilepsy. 
 

Topographic matching between NVC and Video-EEG 

 

Although PET and interictal SPECT characterize the region of functional 

deficit, it is not necessarily as specific as the PEZ showed by EEG. It is known, 

however, that it circumscribes the PEZ. The NVC occurred in 13 patients and did not 

occur in 19. In the thirteen patients which NVC was present we found topographic 

matching with the video-EEG findings in 6 patients. There was no topographic 

matching in 4 patients and three patients the analysis was mitigated due to the 

multilobar findings of EEG. Considering only the 10 patients which the comparison 

was possible, we identified agreement between NVC and video-EEG in 60% and 

disagreed in 40% patients. Table 3 shows that NVC agreed with video-EEG in 100% 

of patients with TLE and only in 43% of patients with ETLE. 
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Figure 1: PET, interictal SPECT and RM. 1st row: PET e interictal SPECT concordant with 
electrophysiological findings; 2nd row: normal PET and localized interictal SPECT; 3rd row: localized 
PET and contralateral interictal SPECT. 

 

 

Table 3: Agreement of regions of NVC and video-EEG findings; 
n=10 patients. 

Video-EEG NVC  

 Agreed Not agreed Total 
TLE(%) 3(100) 0 3 

ETLE(%) 3(43) 4(57) 7 

Abbreviation: TLE: temporal lobe epilepsy, ETLE: extratemporal 
lobe epilepsy; NVC: neurovascular coupling;*: three patients 
showed multilobar video-EEG. 
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Association between NVC and Clinical findings 

 

We found no relationship between the occurrence of NVC and the tested 

clinical variables (Table 4). We also found no relationship between the regions of 

NVC and electrophysiological findings, dichotomized as conclusive 

(localized/regionalized) and inconclusive (NLL/lateralized) (p=0.69). 

 

Table 4: Odds-ratio for NVC occurrence considering the clinical variables (n=32 
patients) 

  NVC (%)     

Clinical variable  Prese
nt 

(n=13) 

Absent 
(n=19) 

OR (IC 95%) 
presence x 

absence 

p-value 

Epilepsy Type TLE (n=8) 3 (38) 5 (62) 1,00 - 

ETLE (n=17) 7 (42) 10 (58) 1,06 (0,15; 9,05) 0.99 

multilobar  (n=7) 3 (42) 4 (58) 1,61 (0,12; 22,59) 0.99 

Gender Male (n=21) 11 
(52) 

10 (48) 4,71 (0,72; 55,22) 0,13 

  Female (n=11) 2 (18) 9 (82) 1,00 - 

Epilepsy 
duration 

<=10 years 2 (15) 2 (11) 1,00 - 

 between 11 and 20 3 (24) 6 (32) 1,14 (0,13; 11,13) 0,99 

 between 21 and 30 6 (46) 5 (25) 0,52 (0,01; 9,80) 0,99 

 >=31 2 (15) 6 (32) 4,47 (0,41; 75,97) 0,31 

Video-EEG Conclusive (n=22) 8  (61) 14 (74) 1,00   

  Inconclusive (n=10) 5 (39) 5 (26) 1,72 (0,29; 10,25) 0.73 

MRI Normal 5 (38) 8 (62) 1,16 (0,22; 6,37) 0,99 

  Unspecific 8 (42) 11 (58) 1,00 - 

Clinical and  Normal (n= 27) 10 
(37) 

17 (63) 1,00 - 

 Neurological 
Exam 

Abnormal (n= 5) 3 (60) 2 (40) 2,47 (0,24; 34,44) 0,63 

Seizure Type Focal (n=12) 5 (42) 7 (58) 4,64 (0,37; 
269,61) 

0,37 

  Focal with 
secondary 

7 (58) 5 (42) 8,71 (0,73; 
503,26) 

0,11 
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generalization 
(n=12) 

  Generalized (n=8) 1 
(12.5) 

7 (87.5) 1,00 - 

Number of 
seizures per 

month 

<= 4 (n=17) 6 (35) 11 (65)     

  > 4 (n=15) 7 (47) 8 (53) 1,00 - 

Neuropsychologi
cal examination 

Conclusive (n=12) 4 (32) 8 (68) 1,00 - 

  Inconclusive (n=20) 9 (45) 11 (55) 1,53 (0,26; 10,05) 0,87 

Abbreviations: NVC: neurovascular coupling; TLE: temporal lobe epilepsy; ETLE, extratemporal 
lobe epilepsy; MRI: magnetic resonance imaging; OR: odds-ratio. 

 

Nevertheless, the odds (0.704) of occur NVC is higher in the cases which 

video-EEG is conclusive. 

We found no relationship between the occurrence of NVC and MRI findings, 

either normal or unspecific for epilepsy (p=0.77). Nevertheless, the odds (0.800) of 

occurring NVC in the cases which MRI present unspecific findings for epilepsy are 

higher than those which were normal. 

 

DISCUSSION  

 

Topographic matching between NVC and Video-EEG 

We investigated whether the brain regions of severe hypometabolism and 

hypoperfusion correlated to the electrophysiological results of video-EEG through the 

topographic matching between the areas of NVC and video-EEG. Ten patients which 

this investigation was possible, we found topographic matching in six of them (60%). 

The pathophysiological justification of the study of epilepsy through the 

functional images relies in the feedback mechanism of vasodilation and hyperemia 
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associated to the increase of oxidative metabolism related to the increase of regional 

neuronal activity. This physiological dynamic is caused by abnormal synchronized of 

a neuronal population, which characterizes the focal hyperperfusion and 

hypermetabolism during the epileptic seizure (Wichert-Ana et al., 2004). Contrarily, 

the interictal state is characterized by the reduction of brain metabolism decrease 

and of rCBF (regional cerebral blood flow). Therefore, the parallelism between the 

neuronal activity, rCBF and metabolism is the base for the brain dysfunction 

(Duncan, 1997). 

In our study, we investigated the hypothesis of NVC trough PET and interictal 

SPECT in patients with refractory epilepsy and negative-MRI considering 

electrophysiological findings as reference. Considering that the neuronal activity 

determines the ratio of oxidative metabolism and it influences the rCBF, it is natural 

to expect a relationship between the metabolism, blood flow and EEG. The coupling 

of this function, however has been evaluated gathering two of these three variables. 

When interpreting these correlations as a causality between any two of these three 

parameters, one can raise three possible conclusions: a) the local metabolic ratio of 

oxygen and glucose might depend on the degree of functional activity; b) the cerebral 

blood flow might depend on the local metabolism ratio and; c) the blood flow might, in 

fact, depend on the functional activity, which can be shown by EEG. In this sense, we 

verified that regions of topographic matching between NVC and the 

electrophysiological finding corroborate the literature not only in the aspect of regions 

that shows abnormality in the cortical function are related to the PEZ showed by 

EEG. These areas also might be related to the intensity of the observed dysfunction. 

The regions of NVC while physiologic parameter concordant with 

electrophysiological findings, occurred in six of ten patients, evaluated through the 
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severe hypoperfusion and hypometabolism. It constitutes an evidence that cortical 

areas activated during epileptic seizures and detected through video-EEG has a 

functional physiological phenotype of hypoperfusion in interictal SPECT and 

hypometabolism in PET, showing that NVC might be a parameter to be better 

explained in the evaluation of PEZ  (Becker Junior et al., 2009). 

 

Correlation between NVC and Clinical and Video-EEG findings 

 

We found no correlation of NVC either between neither clinical variables nor video-

EEG findings. 

Although we found topographic matching between NVC and video-EEG in 100% of 

patients with TLE, one cannot affirm, according the statistic model that there is NVC 

in the TLE. This finding implies in the fact that it is not reliable to look for areas of 

NVC when the type of epilepsy is multilobar because NVC does not represent the 

location/regionalization of the epileptogenic focus. It is fact that one does not search 

for NVC for diagnostic hypothesis in the functional images. However, our finding 

reinforces the random nature of brain neurovascular dysfunction regarding the region 

they occur, confirming the literature that in epilepsies there is, actually, a dysfunction 

of neurovascular unit in patients with epilepsy. 

 The model used did not showed evidences of occurrence of NVC with genre, 

age of seizure onset and epilepsy duration.  

 We expected a relationship between the region of NVC and the video-EEG 

due to the fact that any change in the neuronal activity produces hemodynamic 

changes and, reciprocally, hemodynamic changes can cause changes in the 

neuronal electrical activity (Wallois et al., 2010). Furthermore, among some cases 
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that NVC occurred when video-EEG was conclusive, there was no topographic 

matching. 

It is known that non-visualization of structural abnormalities in MRI not 

necessarily indicates normal morphology, as Salomon and colleagues showed 

through the evaluation of focal cortical dysplasia, which histopathological analysis 

proved microscopic abnormalities not detected in MRI. It is important to highlight, 

however, that it is not the case of neglect the image diagnostics, as spatial 

resolution/contrast is over the necessary to the lesion localization. In our study, some 

cases presented itself as unspecific to the epilepsy etiology, even though these 

unspecific findings do not indicate any correlation with the occurrence of NVC. The 

hypothesis, however, is that in absolute numbers, there was a higher occurrence of 

NVC in the cases of unspecific findings in MRI. 

 There is a broad diversity of pathologies that leads to the clinical manifestation 

of epileptic seizures, even though one thinks that the occurrence of different types of 

seizures might occur through cellular mechanisms and common neuronal networks. 

Although practically every part of the brain can generate epileptic seizures, the 

investigation of cellular mechanism of epilepsy in the last years has been focused 

broadly in three structures: brain cortex, hippocampus and thalamus.  The 

investigation of possible mechanisms for the generation of focal, complex and 

generalized seizures in these structures have been demonstrated that all aspect of 

neuronal and glial function, from genes to synaptic network has, at least, a 

modulatory influence (Mccormick e Contreras, 2001). This is proved by the study of 

Ingvar and colleagyes where they correlated the CBF and the metabolism to the 

neuronal damage caused by the seizures. Thus, generalized seizures represent the 

most intense neuron work in the brain (Ingvar, 1986). The synchronized activity in the 
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neurons forces the cells to bomb large amounts of ions to the purpose of keeping the 

equilibrium. So, measurements of metabolic rates for oxygenation of the whole brain 

during the seizures increase between 200% or 300% related to the basal condition. 

The increase of metabolic rate, per se, was responsible for the neuronal damage. 

Our study, however, did not evidence the correlation of NVC neither with the seizure 

type or the frequency of the seizures. 

Our study of NVC through neurofunctional images encourages further studies 

to breakthrough the frontiers of knowledge regarding the brain physiology both in 

normal and pathological conditions. Under normal conditions, it is well stated that the 

metabolism performed by the neuronal activity and vasodilation act coupled thanks to 

the neurovascular unit. In epilepsy, however, our study corroborates the hypothesis 

showed by previous studies that in this pathological condition, the neuronal 

metabolism mechanism and blood input are, actually 'uncoupled'. The dissociation 

between anatomical lesions and the occurrence/severity of the epileptic condition 

suggests that future researches must go further the traditional focus in the neuronal 

loss and damage and extent to the mechanism that modulate the excitability of 

neurovascular unit (Bertini et al., 2013). 

 

Limitations of the study 

 

The video-EEG found changes that were somewhat regionalized in both the 

CNV group and the non-CNV group. This interpretation, however, must be evaluated 

with caution, given the inherent limitation of this study: a) functional studies 

performed in different days might show different physiological and 

electrophysiological states, as the pattern and seizure frequency might differ. It could 
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affect the identification of NVC based in both image modalities. We also could not 

perform EEG and functional studies simultaneously to completely exclude the 

occurrence of possible subclinical seizures (Yacubian et al., 1995 ). Thus, our data 

suggest that there is no relationship of focalized NVC either with neither the video-

EEG findings nor the negative-epilepsy MRI. 

 

CONCLUSION  

When video-EEG shows conclusive findings, NVC occurred in 60% of the 

patients. It is an evidence of, even in a sample of difficult presurgical approach, due 

to the need of localization of a brain tissue without macroscopic abnormalities; PET 

and interictal SPECT might help in 60% of patients. The NVC occurred in all the 

cases of TLE and only in 40% of patients with ETLE. More frequently, NVC does not 

occur in patients with normal MRI. The anomalous finding regarding structural neuro 

There was no evidence of correlation of occurrence of NVC with none of the 

studied clinical variables. Our study suggests that, actually, brain metabolism and 

blood input in patients with refractory epilepsy and negative-epilepsy MRI are 

uncoupled. Furthermore, we verified that none of the clinical variables explain the 

occurrence of NVC in our casuistic of patients with refractory epilepsy and negative-

epilepsy MRI. 
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Anexo A. Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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