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RESUMO»

O» autores fazem uma revisão de 13 casos pacientes com
Anomalias de Migraçlfo (AH) utilizando Tomografia
Computadorizada (TC) e Ressonância Magnética (RM),
Evidenciam uma acentuada superioridade da RM sobre a TC»
principalmente, no diagnóstico da Esquizencefalia, sendo a
RH capa^ de demonstrar » presença de cortical revestindo as
paredes das tendas e diferenciar com segurança tal patologia
dos cistos Porencefalicos.

O trabalho correlaciona as AM com os achados à TC e RM
enfatizando as teorias etiopatoginicas.

evidenciadas alterações no processo de
i inisaçefo nester- pacientei?.

UNITERMOS: Anomalias de Migração, Ressonância Magnética,
Tomografia Computadorizada.



ABSTRACTS

~he authors re?wied 13 cases of Migraticnal Disorders using
Computed Tomography (CT> and Magnetic Resonance Imaging ..
(*tf*I).They found a large advantage of MRI in relation to CT»
mainly, to study Schizencephaly, because MRI is more
efficient way to demonstrate that the margins of the clefts
are lined by cortical and make reliable ciffcrenciaticn with
Porencephalic cysts.

The relationship of the pathological anatomy to theories of
pathogenesis is emphasized.

No abnormal findings was detected in the process of
Myelirization.

KEY-WOfíDS* Miçrfctionai Disorders> Maçnetic Resonance
Imaging, Ccmputed TomograDhy.



INTRODUÇÃO:* Aromai is e de fixçraçân (Art) S*D caracterizadas
•ppr Ibcaiizôçèo ec tá pi ca dos nsurênioç cie cOrtex cerebral.
Este grupo ce anomalias inclui Agiria» Paquiçiria»
Esquizencefaüa, Heterotopia da Substância Cinzenta s
outras, come Micropoligiria. Todas essas anomalias t@m sido
decudícnradas cos» Tosicçrafia Computadorizada (TC), Ültra-
sonoçrafia transfontansla e Ressonância Magnética (RM). D
trabalho correlaciona tais anomalias com os achados
temoçraficos e de Ressonância Magnética enfatizando as
teorias etiopatogênicas. As AM parecem n&o interferir no
processo de mielinizaçSo pois, em nenhum dos casos, encon-
trava-se alterado.

+ icaíROS, tafrsbéits, a superioridade da Rft sobre a TC nc
diagnóstico das Af..



HftTEftIAL E MÉTODOS* Treze pacientes com AH foram estudados
com TC incluindo 2 com Lissencefalia, 7 cem Esquisencefalia,
5 com P-aauiçiria @ 1 com Heterotopiâ da Substância Cinzenta.

COM RK foram estudados» 9 pacientes. Dois casos de
LisBencefalia. 1 ce Esquizencefalia, 5 de Faquigiria e 1 com
HwterDtopia da Substância Cinzenta.

O% oacientes apresentavam idades compreendidas entre 3 meses

Cinca pacientes foram estudados CDB, TC-30, 4 cc?n TC-400.
Toshiba e B com RM de 0.5 TeslaF Toshiba WT-SOA, coir cortes
de 0.5-3 1,0 cat de espessura, Seqüência 5pin~Eco (Th 2000
««•9, TE 4-0/220 msec e Seqüência Inversion Recovery
(2000/40/600 .tíseç) com planos coronais, sagitais e axiais. A
confir.itaçãfc ânatomo-patoiógica naio foi obtida.



INSULTADOS? Doas casos foram estudados COÍS TC a F.M e
cias&ificados come Agiria. Apresentavam um grave retarde
psicotnoter e convulsões: um de sexo -feminine e outro do sexo
Masculino, COR; 6 e 4 meses cie idade, respect ivar&er te. Nos
dois casos ftrfD se observava estiçma cutâneo.

Os achados TC mostravam a ccrtical espessa se<n uma nítida
diferenciação entre ambas,, pois apresentavam quase a mesma
densidade. A ausência os circunvoluçftes com a cortex lisa
condicionava uma discreta ampjiaçfeo dos espaços sub-
ira ene ides da convexidade. Em um D O S casos visibiiizav*—se a
prwerça d-5 cavura tic septo pelúcido e c c-utro u» cisto do
sepio pelüricoy ambos exibiam moderada ventriculomeçalia

1).

A ^M evidenciou t.odo£- os achados da TC com acentuada
»up«»rá&rjáace na demonstraç&o do cortex liso e devido a

iiidsds cs efetuar cortes coronals cue reostravaír os
temporais ;T>er-oiâ afetacos» existindo algumas

çôee çresseiras CPaquiçiria) e a ausência á&
com exposição das insulas .Fxg 2A>* H O cantrério

cfa TC» que na*c? evidenciou difprença de densidade entre a
cortical e sub-cortical dos núcleos semi-ov*is, a RM com
cortes ponderados em 12 é capaz de separar com nitidez a
corte* Chipcintensa) da substância branca co"> sinal mais
alto decorrente da mieli-nização incompleta devida a faixa
•taria dos pacientes iFíg 26). Os cortes ponderados em TI ja

T)Liavam sinal-alto nas estruturas mieiinizadas da fossa
posterior, pedúnculos cerebrais e cápsulas internas devido
ao início do processo de mieliniz«ça*o ill) e (Fig 2C), o que
nos faz tíeóuzír que» o processo de mielinizaçao ocorre de
maneira habituai no decorrer do tempo, nesses pacientes.

Cinco casos estudados com TC e RH foram classificados como
Paqulgíria. Tais pacientes apresentavam retardo do
desenvolvimento p*icomotors* sendo qus trfs deles tinham
crises convulsivas. N«ío houve significativa preval€r>c:a
quanto ao sexo.
Ds exames'de TC*nfeo evidenciavam aiteraçfte». A RM documentou
a «usinei*, tis circunvoluz&es secundárias, e terciârias
localizadas ns r^çiâo frontaJ direita »m trfs casos * difusa
em (Sois casos, melhor identificada nas seqc^r-cia ponceraca»
em T2 devido è pr&&eriç<* de ei;lr.s>« pouco nusserôses e
grosseiro»» *<Fig 3)«



os nosecs 7 pacientes diagnosticados como
Ese>ui7encefalia apresentavam grave retardo psi como tor, com
ccnvuJBÔes tíe difícil controle, sendo que 4 eram espastiees,
u* deles era amsurótico e apenas um des 7 mra do sexc
frasculinc. Todos cs casos foram estudados com TC e um deles
com RH. As fendas eram bilaterais e eu» «penas um caso 9r*
unilateral, sende que, 2 casos apresentavam trSs fendas. As
fendas comunicavam o espaço sub-aracneide õa convexicace com
o sistema ventricular, cote láoj.os abertos ou fundidos ÍFig
A). A RH detectava facilmente nas seçüfncia em Ti a presença
de substância cinzenta cortical revestindo as fendas, o que1

foi oe e>íti-ea>«t importância na diferenciação ca
alia COÍTS as Cavidaces Porencefâücas e outras
destrutivas do parSnqui?na (Fig 5AE. ?).

Nós encontramos fermas em variadas localizações, sendo que
estas predominavam ac nivel da fissura RolSndica.

0 nosso paciente com Heterotopia da substância Cinzenta
apresentava convuls&es de difícil controle*

Com a TC observamos nódulos com densidade da substSrfcia
cinzenta sem significativa captação do meio corvtrastual. Tal
achado foi confirmado facilmente através ti* RK com imagens
ponderadas em T2 e densidade de protons (Fig 6 ) .



DI8CL&8HQ: O desenvolvimento normal do cérebro processa-se
•st s*is estágios mais importantes: 1 Indução dorsal ( 3 * 4
MAâriâs), Incuç&o ventral (5 a 6 s&manas}» Proliferação
Neuroniai (2 a 4 meses), Hiç-raç&c (3 a 6 m&es}, Organização
(6 meses - anos após o nascimento)« Hielinizaç&o (5 meses
até a idade adulta). Tais estágios ocorre» de maneira bem
tfe*inida no tempo e as desordens em cada um desses estaoios

em especificas anomalias do desenvolvimento (1).

£»s AH s$o caracterizadas por desenvolvimento anormal do
«ante cortical f que apresenta—se mais espessado e mais liso
eu cem na is giros que? o habitual; geralmente de rsaneira
simétrica e bilateral o que a£uda a diferenciar das
alterações adquiridas (nÃo de desenvolvimento) que r.a
maioria das vezes são unilaterais ocorridas irtra—uterc»
decorrentes oe ir.fecçôes eu mfartos.

A* que ocorrem nos estágios mais iniciais s£o
E e tendem a ser simétricas ê exemplo tia -aquiigiria e

Hsquizencefaiia» Quando ocorrem mais tardiamente 5=>o ff>sis
branda* e menos simétricas como as Keterrotcpias.

A Açiria, também chamada de Lissencefalia refere-se a
completa ausSncia de giros corticais» enquanto que

ir refere-se -a-pcxieo» giros grosseiros (2). A
ça deve-se quanto »o "grau de severidade e ambas as

condiç&es poó^m coexistir num mesmo cérebro, presentes em
diferentes localizações. {3} Por esse motivo Barkovich,
profer* usar c termo "Complexo Agiria-Paquigiria" (4;

A» regiões do cérebro qtí* apresentam Agiria-Paquigiria tSm
apenas 4 camadas certicais devido a um insulto metabólico
duraftte o período de migrsçSfo Neuron ia 1, além disso ocorre,
deçeneraç&o dos neurônios que ja haviam migrado com
interrupção das conecçSfee d»ndr£ticas dentro da camada de
nterose (5). A fcórtex permanece espessa porque ela envolve
&» cdluna» raóiaiB de 'células deti'das no meie do processo
Ú9- migraçâro «? b. suo-certicai torna~se delgada porque na fase
e1» org*r>ízaçâfo na qual as ccnecç&es axoniais e dsr.críticas
#AD Bstabelecidas, est^s estete ittarcadamertte dimi.nui.das. :..4)
P-ratu/ne-se Qtie tc-das a?, agress&ss na gênese da cortical
interfiram na formaçto oo-s giro* quando ocorrem entre a 16°
e 32° &eman«íS«



O tttrio Esquízencefaiia designa a presença de tendas»
bilaterais e simétricas que estencem-se através dos
hemisférios cerebrais (6). As tendas podem ter lábios
aberto* ou fundidos (7). Alourts autores acredita» que a

alia possa ser secundária à destruição tío
cerebral nos estágios iniciais do desenvolvimento

<£,?}.

Yakolev, nas suas descrições iniciais, incluía somente casos
cor. fendas bilaterais, porém, mais tarde} foram incluídos
cor cutrcs autores casos con apresentação unilateral(7).
Acredita—se que as tendas unilaterais sà*c decorrentes d&
destruiçâ*o focai da matriz germinativa. Com o advento d& RK,
passot-se a detectar mais facilmente fendas unilaterais.as
quais parecem ser mais frequences que as bilaterais. ístc,
provavelmente, ocorreu devido ao maior poder de resolução de
tmagmm tím RH e à capacidade de realizar cortes nos mais
variados planos (4).

Heterotopias sico localizações anormais de células do tecids
nervoso central devido a distúrbios durante a fase de
TfI0T»v*D neuronial. Podem ocorrer isoladamente ou estar
•••ociatías a outros distúrbios como a Neurofibrornatose (10),
Paquigiria, Agiria e Esquirencefalia. Heterotcpias podem ser
encontradas em qualquer localização, desde a regiHo sub-
ependímária até o cortex, formando nódulos ou massas de i mm
a alguns centímetros de diâmetro.



As AH mais severas sa*o raras < enquanto que as menores sac
mais +resuentes et algumas vezes, clinicamente silêncios

*anifestações sfro detecteveis na maioria das vezes com
* TC e eff? quase 100% dos casos cd* a Rh, mcstrando-se esse
ta#totío muito mais sensível que a TC, principalmente, no mm
dis respeito a Paquigiria e Esqui?enceialia. possibilitando
a cf i-*erer ei ação desta última coo* as cavidades
Porencefclicas devido a capacidade de detectar a presença da
cortical nas p3r<?ces das tendas associada * possibilidade de
s?f#tuar contes perpendiculares a estas (Fig 2C> assim como,
dot «VJÍCOS c-a Paquigiria.

A RK a a tscnicíH de diagnóstico por imagem mais id&nea no
c iasr»cstico e estude cas AH.

çenta, e«R confronto con a RH, baixo poder de
contraste intrínseco «o nivel tía interface osso/cortical

ses artefatos de snóarecintente tics raios CbsaK?
ng} e de difícil discriminação entre a substância

branca e a cinzenta, que é nitidamente inferior a RK.

Pr investigação das AM em crianças através da RH deve ser
feita com cortes de pequena espessura, em diferentes planos
cwrimaçens ponderadas em-Tir-de preferencia-em Inversion
Recovery, bem como, T2 e Densidade de Protons p»rá que seja
mais fácil a detecça*e das alterações envolvendo a substância
branca e ft cinzenta.

Em virtude do exposto neste e em outros trabalhos»
concluímos que a' RK deve ser u?ilí2ada como primeiro método
o» investigação em crianças com convulsões e distúrbios do
desenvolvimento neuro-psico-motor» nlto apenas por sua maior
**nsibílióãáe mas, também, pelo fato de ser um método
ir»6quc; jã/que não usa radiações ionizantes.



F±ç I Agiri*. Paciente do sexo feminino» 6 meses de idase,
TC se» nídida individualizaçfc d* cortical e sub-ccrtical
Çu* «pr^&ent^m a mesma densidade. Ausência de
circunvoluçbe* t? ampliaçfto dos espaços subaracncides da
convexidade. associados a ventrxculomtgalia.

Fiç 2.(Ai Agiria. Imagem ponderada em Densidade ProtSnics.
masculino com 4 meses d» idade. Note a ausfncia de
aç&o e & cortical 2is». Presença de cisto de

septo pel&cido. {B> Ha» imagens ponderada? «.% T2 é possível
iar a cortex espessa da substância branca dos
sen?i--«vais devide à incompleta mielinizaçfeo. C O

Evidencie-se; hi per intensidade de sinal est TI ao nível do
cr-f ze~e&&lzit pedúncuXos cerebrais e câpsulf-s internas

è presença tíe mieiinizaçfea t« tempe Tisioldgico. A
cortical é 7 isa e neta-se o. «er»cr scometií»er>to dos lobes

is- CDC Faauigiria associada.

^iç ?•• Paquigiriar Imaçem penderada en ^2
ares ce icade. CG SÊÍJO fnaecuXinc^ com crise*s convulsivas e
TC prévia ."ormai. A RM evidencia a presençs fie selcc
eslibroso e èusêncis das circunvciuçõps secundarias e
terciárias.

4. Esquizencvfali*. (A)(B) TC. Paciente de com 1 ano e 6
meses cie idade , sexo feminino com grave retarde do
desenvorvÜKentc ne-jro-pSícoHKytor-, apresentando trSs
com lábios abertos comunicando o' espaço sub-araenóide da
coovexidace com o sistema ventricular. Nota-se, tambémf
aQenesia do septo pelúcido.

5. Esqui.zenc*>falia(A>- RM- Imagem ponderada em T2. Fenda
com lábios abertos comunicando o teto ventricular com o
espaço sub-araenóide óã convex idade. (B) Iiragsm ponderada em
TI com seqüência em Inversion Recovery (2000/40/600 rnseg)
evidenciando com segurança a presença de cortical revestindo
•* paredes 'da fenda*

t. Hmterotopia da substtncia ci'nzenta. Paciente com
:'c oe»6envolvímnto psico-motor © convulsões desde a
(A)(B) e(C>* Imagens ponderadas em Ds">çjid*d& ds

rrctorsj Ti & **2 itíentificaiòo múltipiss íp«gf?rs noduiaras
com i'-tsnsicfacc de sinal idêntica ao _crte;; en> tc-pegr^fia da
coroa rôdiôda eíirsita © adiacerte «-o cerno posterior

7. Paciente com 10 anos' de idade, história &•
tnc«fAl:te prévia? apresentando- volumosa cavidad*

temporo-pariet^i esquerda, comunicaneto-se
v©ítt.ri.cwí*»* ao nív«i oo corr.o oc»t&rior s corpo



no diagnóstico diferencial"com Esquisencefalia com lábios
s. r,R impossibilidade de estudo com RH.
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