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1. RESUMO

Introdução. A tomografia por emissão de fóton único (SPECT) cerebral constitui método de

neuroimagem funcional, capaz de detectar alterações localizadas do fluxo sanguíneo cerebral.

A epilepsia do lobo temporal (ELT) é a síndrome epiléptica mais comum dos adultos, e mais

de 50% apresenta refratariedade medicamentosa. O SPECT pode contribuir na investigação do

foco epileptogênico, e é um dos métodos utilizados na avaliação pré-cirúrgica desses

pacientes.

Objetivos. Avaliar a utilidade do SPECT interictal na localização do foco epileptogênico numa

população de pacientes do Ambulatório de Epilepsias do Serviço de Neurologia do Hospital

Universitário Clementino Fraga Filho, Universidade Federal do Rio de Janeiro

(HUCFFIUFRJ), com ELT de difícil controle e tomografia computadorizada (TC) do crânio

normal, estudando a correlação entre SPECT, eletrencefalograma (EEG) e, em alguns casos,

ressonância magnética (RM) do crânio; comparar os resultados com os de algumas séries da

literatura; contribuir com dados que fundamentem a implementação de um Programa de

Epilepsias no HUCFF/UFRJ.

Pacientes e Métodos. Estudo prospectivo, que incluiu 23 pacientes com ELT de dificil

controle, classificados segundo critérios da International League Against Epilepsy (LAE).

Onze (47,8%) eram do sexo feminino, sendo a média de idade no momento da inclusão nesse

estudo de 30,34 + 8,91 (18-49). A média de idade de início das crises foi 12,21 + 10,29 (1-35)

e o tempo médio de duração da doença 18,3 + 9,73 anos (3-3 5). Todos apresentavam TC do

crânio normal e EEG de superficie com alteração epileptiforme temporal, quando foram

submetidos à realização de SPECT interictal com etilenodicisteína dietil éster (ECD- 99 -Tc).

Onze pacientes também haviam realizado RM do crânio. Para efeito de inferência, os
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resultados obtidos foram comparados aos de outras seis séries da literatura, com população

amostral semelhante, após submetidas ao mesmo tratamento estatístico. Dados apresentados

como média + desvio padrão (máximo-mínimo). A análise estatística fdamentou-se na

lógica Fuzzy.

Resultados. Dos 23 pacientes estudados, 12 (52,2%) apresentaram SPECT anormal. Entre

esses, cinco (41,6% dos SPECTs anormais) apresentaram alteração unilateral ao SPECT do

mesmo lado do EEG (hipoperfusão em quatro e hiperperfusão em um), três (25%)

apresentaram hipoperfusão bilateral ao SPECT associada a alterações também bilaterais do

EEG e quatro (3 3,3%) apresentaram hipoperfusão unilateral ao SPECT associada à alteração

bilateral do EEG. Dos 1 1 pacientes que haviam realizado R, 3 (27,2%) apresentaram

anormalidade relacionada ao lobo temporal, com correspondência ao SPECT. Os índices de

correlação entre SPECT X EEG (correlação de Pearson =0,998, p<0O,0005), SPECT X RM

(correlação de Pearson =0,998, p<0,0005) e SPECT X EEG X RMv (correlação de Pearson

=0,998) foram altamente significativos, com níveis de significância de 0,01 e intervalo de

99% de confiança em todas as correlações.

Conclusões. O SPECT interictal mostrou-se útil pela similaridade de resultados obtidos no

EEG e na RM. Os estudos de correlação apresentaram resultados comparáveis aos de outras

séries da literatura, com desvios não significativos. Mesmo considerados significativos, os

resultados obtidos no SPECT apontam a necessidade da realização de outros métodos

complementares no prosseguimento da investigação, considerando que o somatório de seus

resultados está associado à otimização diagnóstica para a localização do foco epileptogênico e

melhores estratégias terapêuticas.

X



2. ABSTRACT

Interictal brain SPECT in patients with medically refractory temporal lobe
epilepsy.

Introdco The brain single photon emission computed tomography (SPECT) is a functional

neuroimagin method that can detect localized changes in cerebral blood flow. The temporal

lobe epilepsy (TLE) is he most common epileptic syndrome in adults, and more than 50% are

medically refractory. The SPECT can contribute to investigation of epileptogenic focus and is

one of the methods of pre-surgical evaluation of these paientsj

Objectives. To evaluate the utility of interictal SPECT in localization of he epileptogenic

focus in a population of patients from the Epilepsy Clinic of Neurology Service of Hospital

Universitário Clementino Fraga Filho, Universidade Federal do Rio de Janeiro

(HUCFF/UFRJ), with refractory TLE and normal brain computed omography (CT) scans,

studing he correlation between SPECT, electroencephalogram (EEG) and, in some cases,

brain magnectic ressonance imaging (MI); o compare he results o some literature series; o

contribute with data hat will justify the implementation of an Epilepsy Program in he

HUCFF/UFRJ.

Patienis and Methods. A prospective study, that included 23 outpatients with medicaIly

refractory TLE, classified in agreement o he International League Against Epilepsy (ILAE)

criteria. Eleven (47,8%) were females, and he mean age a he moment of inclusion in his

study was 30,34 + 8,91 (18-49). The mean age of lhe illness onset was 12,21 + 10,29 (1-35)

and he ime of illness was 18,13 9,73 years (3-35). Ali of patients presented normal brain

CT scans and scalp EEG with temporal epileptiform changes, when submitted o interictal

etilendicistein dietil ester (ECD- 99mTc) brain SPECT. Eleven patients had performed brain
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MIRI too. To inference effect, lhe results were compared o he other six literature series, with

similar sample population, after submitted to lhe sarne statistical treatment. Data presented like

middle + standard error (maxirnum-minirnum). he statistical analysis was based on Fuzzy

logic.

Results. Twelve (52,2%) of 23 patients had abnormal SPECT. Among hese, five (4 1,6% of

abnormal SPECTs) presented unilateral SPECT changes a lhe sarne side of he EEG

(hypoperfusion in four and hyperperfusion in one), three (25%) presented bilateral

hypoperfusion associated with bilateral EEG changes 1oo, and four (33,3%) presented

unilateral hypoperfusion associated with bilateral EEG changes. Among lhe 1 1 patients, whose

had perforrned MiRIl, 3 (27,2%) presented temporal lobe abnormality correspondent o lhe

SPECT. The correlation index between SPECT X EEG (Pearson correlation=0,998;

p<,OOO05), SPECT X MRIU (Pearson correlation=-0,998;p<0,0005) and SPECT X EEG X M

(Pearson correlation=0,998; p<0,0005) were highly significanl, with significance levels aí

0,01 and trust interval aí 99% in alI correlations.

Conclusions. he interictal SPECT was useful for lhe similarity of lhe ElEG and MRI results.

lhe correlations sudies presented results comparable o lhe other literature series, with no

significani deviations. Even so, lhe results of lhe SPECT indicate lhe necessity of o

accomplish other complementary methods in lhe continue of lhe investigation, considering

that results added up are associated with lhe diagnostic optímization o localize lhe

epileptogenic focus and better therapeutic srategies.
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3.INTRODUÇÃO

A epilepsia do lobo temporal (ELT) constitui a síndrome epiléptica mais comum

dos adultos, sendo responsável por cerca de 40% dos casos de epilepsia 9,10,12,31,34,55,56,83.

Na maioria, o foco epileptogênico está localizado nas estruturas mediais do lobo temporal,

especialmente no hipocampo, amigdalas e giro parahfipocampal 3 ' 6 6 . Análises pós-

operatórias e post mortem de tecido do lobo temporal têm revelado substratos patogênicos

responsáveis pelas crises, que seriam classificados em quatro categorias principais:

atrófica, neoplásica, congênita e traumática'2 '6 . O diagnóstico clínico é feito com base em

dados de anamnese e exame fisico, e complementado com eletrencefalograma (EEG) e

neuroimagem, especialmente ressonância magnética nuclear (RM) (muito útil na detecção

de esclerose medial temporal e capaz de detectar cerca de 100% dos tumores do lobo

temrporal) 6 3 1 4 0 5 6 ,183 A importância da identificação correta e avaliação de pacientes com

ELT de dificil controle baseia-se no fato de que muitos desses pacientes estão sendo cada

vez mais selecionados para cirurgia da epilepsia, que pode ser curativa em muitos casos

(cerca de 60 a 80% dos pacientes apresentam cura total ou melhora com a cirurgia), pois o

controle total das crises com DAEs costua ocorrer em menos de 50%Io,34 Essa seleção

inclui tipicamente, além dos dados de ananinese e exame fisico, monitorização prolongada

por vídeo-eletrencefalografia, (vídeo! EEG), avaliação neuropsicológica (incluindo teste de

Wada, através da injeção intracarotídea de aobarbital. para determinação de dorninância

hemisférica) e neuroimagem. Entre os exames de neuroinmagem podem ser indicados RM

funcional, tomografia por emissão de pósitrons (positrons emission computed tomography-

PET) e tomnografia, por emissão de fóton único (single photon emission computed

tomo grapy- SPECT) 7 21 22 26 36 46 54 56 65 76 ,77 ,83



O SPECT cerebral é um método versátil e vem sendo amplamente utilizado no

estudo de uma variedade de epilepsias em adultos e crianças. Os primeiros estudos com

SPECT cerebral em epilepsia foram relatados em 1983, por Bonte e cols.8, e dados de

literatura vêm demonstrando a utilidade deste método, particularmente na avaliação pré-

cirúrgica de pacientes epilépticos e, algumas vezes, na diferenciação entre crises

epilépticas e pseudo-epilépiCaS2 7 0 26 36 66 68 72. Constitui método de neuro imagem

funcional e seu uso principal em epilepsia é para determinação de alterações localizadas

do fluxo sangiineo cerebral 3 4 2 57 . Na ELT o SPECT cerebral interictal pode demonstrar

hipoperfusão regional no ado do foco epileptogênico, sendo este fato de importância na

avaliação pré-cirúrgica de candidatos à ressecção tempora 4 .

O Serviço de Neurologia do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho da

Universidade Federal do Rio de Janeiro (HUCFF/UJFRJ) realiza, desde 1992,

monitorização das características que envolvem o atendimento a pacientes epilépticos,

utilizando protocolo proposto pela Liga Brasileira de Epilepsia (LBE), Capítulo do Rio de

Janeiro 60 (Apêndice 1), que permite registrar variáveis de identificação, classificação das

epilepsias, características eletrencefalográficas, avaliação através de neuro imagem

(especialmente TC do crânio), tratamento e resposta às DAEs, fatores desencadeadores das

crises, nível sérico das drogas, entre outros dados. São observados casos de ELT de difícil

controle cujos exames por TC do crânio são norm-ais e o EEG, quando anormal, nem

sempre registra o foco epileptogênico. Esses pacientes muitas vezes são submetidos a

ensaios clínicos com novas DAEs, nem sempre com bons resultados. Apresentariam,

portanto, indicação de avaliação mais acurada, com o objetivo inicial de identificar o foco

epileptogênico e prosseguir a investigação dentro dos protocolos para indicação ou não de

cirurgia da epilepsia.
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Motivados por uma demanda cada vez maior de pacientes com epilepsias parciais

de dificil controle, passamos a tentar localizar o foco epileptogênico de maneira mais

acurada, assim como a investigar a presença de possíveis lesões estruturais nos pacientes

submetidos a TC do crânio com resultado normal. A não disponibilidade de RM para a

rotina dessa investigação em nosso Hospital, direcionou a abordagem por imagem através

do SPECT cerebral. Essa investigação tem a finalidade maior, não somente de identificar

potenciais candidatos ao tratamento cirúrgico, mas à melhor abordagem terapêutica,

incluindo o acesso a novas DAEs.
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4. REVISÃO DE LITERATURA E FUNDAMENTOS TEÓRICOS

4.1. Epilepsia do Lobo Temporal e Epilepsia de Difícil Controle -

Definições

4.1.1. Epilepsia do Lobo Temporal

Definições de ELT têm variado através dos anos, e persiste controvérsia com

relação à terminologia correta29 32. Avanços recentes em técnicas neurodiagnósticas,

pesquisas dos mecanismos neuronais fundamentais envolvidos na epileptogênese e o

desenvolvimento crescente da genética e da biologia molecular têm colaborado de maneira

significativa para a melhor compreensão das crises epilépticas.

Admite-se atualmente que a ELT constitua um grupo heterogêneo de pacientes,

englobando sndromes ou subsíndromes diversas, mais apropriadamente denominadas

"epilepsias do lobo temporal", que apresentam em comum a ocorrência de crises parciais,

presumivelmente originadas nesse lobo' 2 2 ,3 2 ,37,80 . Esse termo não se refere aos vários

fatores etiológicos possíveis, e é utilizado para denotar a condição de pacientes com ou

sem lesões estruturais aparentes3 2

De acordo com a classificação da Liga Internacional Contra Epilepsia

(International League Against Epilepsy- ILAE), de 1989 20, as sndromes de ELT são

caracterizadas por crises parciais simples, crises parciais complexas e, em 50% dos casos,

crises parciais simples ou complexas secundariamente generalizadas (ou uma combinação

destas). Crises parciais são aquelas nas quais as alterações clínicas e eletrencefalográficas

iniciais indicam a ativação de neurônios de uma área limitada de um hemisfério cerebral'8 .

Quando a consciência não está prejudicada, a crise é classificada como parcial simples, e

quando ocorre prejuízo da consciência classificada como parcial complexa' 8 7 3 8 1.

prejuízo da consciência pode tornar dificil o diagnóstico diferencial com manifestações
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psiquiátricas, como bem documentado por Fernandes Filho e Ols. 3 3 . Freqüentemente,

existe história de convulsões febris e a história familiar de epilepsia é comum. Déficits de

memória podem ocorrer, assim como hipomnetabolismo focal para glicose evidenciado

pelo PET. Pontas temporais, uni ou bilaterais, são comumente evidenciadas ao EEG. O

início geralmente ocorre na infancia ou em adultos jovens.

Usualmente, a ELT é dividida em dois tipos: aquela com crises que se originam nas

estruturas mediais do lobo temporal (epilepsia medial temporal), e aquela com crises que

se originam em qualquer região do lobo temporal (ELT neocortical ou epilepsia lateral do

lobo temporal) 2 ' 2 6 ' 4 7 .Alguns autores admitem ainda a existência de mais dois tipos,

a epilepsia temporal familiar e a epilepsia temporal noturna4 ""

A epilepsia medial temporal está principalmente relacionada com esclerose

hipocampal, que compromete a grande maioria dos pacientes (cerca de 70 a

80%)93 8~97. É o tipo mais freqQente de ELT, aonde as crises se originariam de

estruturas mediais, como hipocampo, amígdalas e giro parahfipocampal 2 1 15 6 6 5 79 . Em

geral, as crises epilépticas surgem na infancia tardia ou adolescência, sendo comum o

antecedente de convulsões febris na infância e história familiar de convulsões febris ou

eplpsa2 39 7 5. Maiet-se clinicamente por crises parciais complexas, precedidas ou

não de auras, que podem ser descritas como ua sensação "estranha" epigástrica, um

sentimento de medo, fenômenos do tipo de'jà vu (á visto") ou jamais vu ("jamais visto"),

depressão e angústia, alucinações visuais, olfativas, gustativas e auditivas, auras

somestésicas, erotismo e sensações de bem estar'75* Freqüentemente, as crises estão

associadas a automnatismos, durante os quais o paciente pode "estalar" os lábios, mover os

membros repetidamente ou mantê-los em posições variadas'2 '5 . Pode ocorrer evolução

para crises tônico-clônicas generalizadas, com perda total da consciência.
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Com relação a epilepsia temporal neocortical, a maioria dos autores admite que seja

de ocorrência relativamente rara, correspondendo a menos de 1 0% das ELT 2 .

Caracteriza-se principalmente pela presença de auras com alucinações auditivas, visuais e

vertiginosas e, eventualmente, alterações da linguagem (quando o foco está localizado no

hemisfério dominante). As demais características assemelham-se às das crises parciais

complexas em geral'2

A epilepsia temporal familiar constitui nova entidade, descrita recentemente por

Berkovic e COIS.4 , tendo sido observada inicialmente em pares de gêmeos monozigóticos e,

posteriormente, em familiares não gêmeos4 ". Clinicamente, assemelha-s plpi

medial temporal, com a presença de crises parciais simples com sintomas psíquicos,

autonômicos ou sensoriais especiais em 60 a 90% dos pacientes, e crises parciais

complexas com automatismos gestuais ou oroalimentares em mais de 95% dos casos, com

tendência a período de confusão mental pós-ictal mais curto ou ausente 4 . Apresenta idade

de início em fase mais tardia (final da adolescência ou adulto jovem) e baixa incidência de

evento convulsivo prévio febril ou não febril4"5 . Estudos têm sugerido tratar-se de unia

síndrome genética heterogênea, que ainda necessita de maiores esclarecimentos para seu

completo reconecimentos 2, 5

Admite-se que cerca de 11,5% dos pacientes epilépticos apresentem crises

predominanternente durante o sono (90% ou mais das crises), e a epilepsia temporal

noturna representa 1% desses casos'12 . Esses pacientes não diferem significativamente

daqueles com esclerose medial temporal do ponto de vista de neuroimiagem, apresentando

a mesma incidência de atrofia hipocanmpa 6 . Porém,4 apresentam crises epilépticas menos

freqüentes, em torno de uma crise ao mês em 42% dos pacientes6 . Não existem diferenças

em relação à idade de início das crises e à duração da epilepsia. As crises muitas vezes
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podem estar associadas a terror noturno, sonambulismo e violência6 . Quando tratada

6
cirurgicamente, parece ter melhor prognóstico do que as outras formas de ELT

O Quadro 1 apresenta as características clínicas gerais e eletrencefalográficas

interictais da ELT fortemente sugestivas do diagnóstico, de acordo com a classificação da

ILAE de 198920O

Quadro - Características gerais e eletrencefalográficas interietais da epilepsia do
lobo temporal (ILAE, 1989)20
Características gerais:

1 . Crises parciais simples caracterizadas por sintomas autonômicos e/ou psíquicos, e certos

fenômenos sensoriais, como olfativos e auditivos (incluindo ilusões).

2. Crises parciais complexas, frequentemente, mas nem sempre, iniciando-se com

comprometimento motor, tipicamente seguido por automatismo oroalimentar, podendo seguir-

se outros tipos de automatismos. A duração costuma ser maior do que um minuto, e confusão

pós-ictal é comum. As crises são geralmente seguidas por amnésia e a recuperação é gradual.

Características eletrencefalográicas:

1. EEG interictal sem anormalidades.

2. Leve ou marcada assimetria da atividade de base.

3. Pontas temporais, ondas agudas eou ondas lentas, uni ou bilaterais, sincrônicas ou

assincrônicas, nem sempre restritas à região temporal.

4. Registros com eletrodos intracranianos das anormalidades interictais.

Abreviações: EEG-Eletrencefalograma; ILAE-International League Against EpiIepy

Embora as classificações propostas pela ILAE tenham sido universalmente aceitas e

tenham provado ser de considerável valor clínico, tem sido cada vez mais evidente a

necessidade de aplicações cada vez mais especificas, no que diz respeito à avaliação pré-

cirúrgica, ensaios clínicos farmacológicos e estudos epidemniológicoS29. Considerando este

aspecto, a ILAE atualmente vem desenvolvendo quatro documentos específicos, com a

fmnalidade de revisar a classificação e terminologia correntes das epilepsias 29. Quatro

grupos de trabalho estão desenvolvendo estes documentos, que estão relacionados à 29:

7



1- Terminologia descritiva dos fenômenos ictais.

2- Classificação das crises epilépticas.

3- Classificação das síndromes epilépticas e desordens relacionadas.

4- Classificação dos distúrbios funcionais devido às crises ou epilepsia.

A versão fal do estudo será discutida posteriormente, em Assembléia Geral da

ILAE, que é realizada a cada dois anos, no Congresso Internacional de Epilepsia 29.

4.1.2. Epilepsia de Difícil Controle

Cerca de 60 a 80% dos pacientes portadores de epilepsia em geral conseguem

controle das crises com DAEs, sendo que mais de 60% alcança a remissão

completa 3 0 5 3 7 0 ,7 8 . Aproximadamente 80% do total de pacientes com epilepsia serão

melhor controlados com uma única droga, e cerca de 10 a 15% com uma combinação de

duas DAES78 . Um bom resultado está particularmente relacionado com síndromes

epilépticas benignas, com epilepsias sem anormalidades estruturais de base, com crises

provocadas, e nos casos de baixa freqúência de crises'. Os pacientes restantes, entretanto,

são, em grau variado, resistentes às DA.Es. Nestes casos considera-se o paciente com

epilepsia de difícil controle".

Epilepsia de difícil controle medicamentoso, epilepsia intratável, epilepsia

farmacorresistente e epilepsia refratária são termos utilizados para definir a persistência

das crises a despeito do tratamento com DAEs consideradas de primeira linha 78 . Em

geral, pacientes que não conseguem obter controle das crises após dois ensaios com

monoterapia em altas doses de DAEs de primeira linha e um ensaio com terapia

combinada, são considerados como portadores de epilepsia de difícil controle, e após
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esforços terapêuticos, com duração de um a dois anos, são referidos para avaliação de

cirurgia da epilepsia5 6

Convém ressaltar, entretanto, que epilepsia constitui um diagnóstico que implica

em conseqülências que podem alterar, de maneira significativa, a vida de muitos pacientes.

Neste aspecto, o conceito de intratabilidade das crises vai além da persistência das

mesmas, a despeito do tratamento clínico, O critério de incapacidade pode variar de

paciente para paciente, levando-se em consideração diversos componentes. Alguns

pacientes toleram bem a persistência das crises, e outros, por diversas razões, consideram-

se severamente comprometidos pela ocorrência das mesmas, mesmo que infreqüentes.

Outros ainda, apesar de ficarem livres de crises, tendo sido submetidos a tratamento

cirúrgico ou não, permanecem incapacitados, por razões fisicas ou psicológicaS56. Segundo

Guerreiro e Guerreiro34 o paciente otimamente controlado seria aquele que, além do

controle de suas crises epilépticas, teria também satisfeitas suas necessidades básicas

fisicas, psicológicas e sociais, dentro de suas expectativas de realização como indivíduo,

com sua qualidade de vida colocada nos níveis de máxima excelência possível.

4.2. SPECT Cerebral

O uso de métodos funcionais de neuroinmagem, dos quais destacam-se o PET e o

SPECT, teve seu início a partir da década de 80 . Antes disso, em 1892, o neurocirurgião

Sir Victor Florsley, ao observar diretamente o cérebro durante crises convulsivas, foi o

primeiro a descrever a ocorrência de hiperperflisão focal crticaapfl'd. Em 1939, Penfield e

COIS.8S4aPud descreveram aumento do fluxo sangüíneo cerebral regional em humanos no

período crítico, e em 1968, Plum e cols.8S4aPd descreveram hiperperfusão focal durante

crises convulsivas induzidas em animais. Somente a partir do desenvolvimento da técnica
9



de SPECT, essa característica da fisiologia crítica foi fortalecida com um método

diagnóstico importante e valioso para a localização de crises focais de dificil controle 5. OS

estudos definitivos sobre SPECT em epilepsia de dificil controle foram feitos após o

estabelecimento de que o hipomietabolismo focal para a glicose, evidenciado pelo PET,

representava de forma confiável o local do foco epileptogênico na ELT.

O SPECT cerebral confere à medicina nuclear papel de destaque no diagnóstico

topográfico das epilepsias, sendo particularmente indicado em pacientes com epilepsia de

dificil controle, candidatos em potencial ao tratamento cirúrgico, com o objetivo de

identificar precisamente o foco epileptogênico em adultos e crianças5 .4,2 Os resultados

obtidos através do SPECT irão somar-se aos demais dados fornecidos pela anamnese e

exame fisico, TC e/ou RM do crânio, testes neuropsicológicos e vídeo/EEG.

As alterações do fluxo sangoineo cerebral regional são detectadas pelo SPECT

através da administração intravenosa de substância radioativa ao paciente, seguida do

mapeamento tridimensíonal da distribuição dessa substância no cérebro52 . Crises focais, e

mesmo generalizadas, parecem estar associadas com aumento do fluxo sangúíneo pelo

foco epileptogênico durante as crises e redução do mesmo nos períodos pós-ictal e

interiCtal 0 4767. O estudo, portanto, pode ser realizado sob três modalidades: ictal, pós-

ictal e interictal.

No SPECT cerebral ictal a injeção do radiofármaco é feita no exato momento da

crise, ou nos segundos que a precedem ou sucedem (até 30 segundos após o término da

crise), tendo-se em consideração que as alterações do fluxo sanguíneo cerebral ocorrem

cerca de 20 minutos antes das manifestações eletrencefalográfcas ' 5 5 . No período ictal,

tanto o metabolismo quanto o fluxo sanguíneo estão elevados no foco epileptogênico, e

acredita-se que esta hiperperfusão esteja relacionada com a área de origem da crise 3 47 52. o
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SPECT ictal costuma apresentar sensibilidade e valor preditivo positivo altos, variando de

acordo com a patologia de base, localização do foco epileptogênico, e velocidade de

propagação da crise e sua duração, assim como com o tempo de injeção do radiofármaco

em relação ao início da crise e suas características farmacocinticas ' Oliveira e cl. 1 5

demonstraram sensibilidade do SPECT ictal de 91,3% e valor preditivo positivo de 91,3%

na localização do foco epileptogênico em 23 pacientes. Alguns estudos revisados

demonstraram sensibilidade em torno de 90 a 100% 174,4 Ho e Ois. 17 evidenciaram

padrões distintos de perfusão cerebral ctal em subtipos diferentes de ELT. Os autores

sugerem que os padrões de perfusão cerebral no SPECT ictal são úteis para a

subclassificação das ELT.

Estudos ictais, no entanto, requerem atuação multidisciplinar, com grande

colaboração entre epileptologistas, técnicos de EEG e enfermagem, pois os pacientes

necessitam de monitorização cuidadosa por vídeo! EEG, colocação de catéter intravenoso

por período prolongado e pronta injeção do radiofárMaCO4 ' 49 ,6 1 Além disso, a propagação

rápida de algumas crises pode interferir com a acurácia do estudo ictal, dificultando sua

interpretaç ão47. Isto faz com que tal método não tenha a mesma facilidade de realização

que os estudos pós-ictais e interictais.

No SPECT cerebral pós-ictal a injeção do radiofármaco é feita nos minutos ou

horas que se seguem a uma crise52 . Costuma demonstrar hipoperfusão na região

correspondente ao foco epileptogênico, geralmente mais acentuada do que no período

interictal e de forma mais abrangente, podendo ser hiemisférica 267. No período pós-ictal

precoce (com injeção do radiofármaco de um até cinco minutos após o término da crise)

ocorre o chamado "desvio pós-crítico" (postictal switch), que consiste na combinação de

hiperperfusão medial com hipoperftusão lateral, e constitui achado confiável na
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lateraliZação do foco5'38'4 I,45,49,52,67,68. O período compreendido entre 30 segundos e 30

mmnutos após o término da crise é denominado pós-ictal imediato. Estudos com injeção do

radiofármaco após 15 a 20 minutos do término da crise costumam evidenciar padrão

semelhante ao dos estudos interictaiss'4 1. Alguns estudos pós-ictais apresentam

sensibilidade alta, semelhante à do PET (realizado no período interictal e com

sensibilidade em torno de 70 a 80)4.47,67,14.

No SPECT cerebral interictal a injeção do radiofármaco é feita no período entre as

crises, com pelo menos 24 horas de intervalo após a última crise, para evitar alterações da

perfusão correspondentes ao período pós-ictal tardio, as quais podem, eventualmente,

dificultar a interpretação do estudo95 . Costuma evidenciar áreas de hipoperfusão que

podem corresponder ou não ao foco epileptogênico 0 ,5 2 Tal fato explica a variabilidade dos

índices de sensibilidade e especificidade, geralmente em torno de 50 e 70% e 35 e 90%,

respectivamente 2 7 4 3 .47,52,67 . Esse déficit perfusional, em alguns casos, apresenta correlação

com o substrato histológico usualmente encontrado nesses focos, que inclui em grande

parte perda neuronal, proliferação glial e comprometimento da circulação locall0 . Porém,

nem sempre as lesões estruturais demonstradas em pacientes com epilepsia de dificil

controle constituem a causa das crises, embora seja o mais comum 5 . Entretanto,

hipoperfusão localizada no SPECT cerebral interictal contribui para delimitação da área,

ou áreas, cujas funções normais estão prejudicadas, podendo ter importantes implicações

na identificação da patologia de base e na definição das estratégias cirúrgicas' 4

Raramente, hiperperfusão pode ser evidenciada na região do foco, podendo corresponder à

presença de umna lesão heterotópica ou de um tumor5 .

Alguns autores sugerem que os estudos com SPECT cerebral podem apresentar

melhores resultados com a associação de pelo menos duas das modalidades descritas,
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devido ao aumento do poder de definição do método e de suas sensibilidade e

especificidade fais"" 4 52 8

4.2.1. Radiofármacos e Metodologia para seu Uso

A maioria dos radiofármacos utilizados atualmente visa demonstrar, de forma

fidedigna, o estado perfusional encefálico. Podem-se obter imagens do estado funcional

num momento específico, anterior ao momento da aquisição das mesmas, viabilizando a

realização dos exames ictais, com imagens do fluxo sangúlíneo cerebral representativas do

exat momntoda cise 0 5 2 6 7. sodv -se ao fato de que o radiofármaco possui rápida

extração numca primeira passagem pelo cérebro, permanecendo dentro da célula nervosa

por horas'0 . Portanto, a aquisição das imagens registra o estado funcional encefálico no

momento da injeção do radiofármaco. Para aquisição das imagens, o radiofármaco deve ser

eficientemente extraído do sangue para o tecido cerebral, permanecendo retido por um

período de tempo razoável, não devendo sofrer redistribuição neuronal, o que representaria

recaptação de metabólitos do mesmo, form-ados no sistema nervoso central ou não 5 2 . Além

disso, deve ter energia adequada para a formação das imagens, meia-vida apropriada, não

emitir partículas, ser de fácil preparo e prontamente disponível52.

Os radiofármacos amplamente utilizados atualmente são o 9mTc-hexametil-

propilenoan-inooximra (MIPAO) e o etilenodicisteína dietil éster (ECD- 99mTC) . Outros,

como o 3 2 Xenônio e as aminas marcadas com 1
2 3 Ilodo, apresentam dificuldades técnicas e

alto custo, tornando-os menos utilizados" . O radiofármaco mais extensamente estudado foi

o HMPAO, um fármaco lipofilico, que se mostrou muito útil em estudos interictais e peri-

ictais (ictais ou pós-ictais; precoces) 5 '44. Sua principal desvantagem é a necessidade de

marcar o fármaco imediatamente antes da injeção, dificultando a realização de estudos
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peri-ictais (o que vem sendo eliminado com o desenvolvimento de formas estáveis de

HMPAO), pois sua estabilidade in vitro é de apenas 30 a 60 minutos, 4 6 . O ECI) 9mc

utilizado em nosso estudo, é um composto com estabilidade in vitro em torno de seis horas,

também lipofilico, neutro e de alta pureza, que pode ser empregado facilmente em

estudos peri-ictais44 ,9 ,67. Após sua injeção intra-venosa, atravessa a barreira hemato-

encefálica com eficiência de extração cerebral na primeira passagem sangúínea entre 70 a

77 52 A captação celular máxima varia entre 4,9 a 6,5% da dose injetada em torno de

cinco minutos após a injeção, havendo depuração de 6% a cada hora, nas primeiras seis

horas52 ,7 O radiofármaco apresenta rápida depuração sangúínea, com excreção

primariamente renal, sendo 50% da dose administrada eliminada pela urina ao final de

duas horas 5 2 6 7 . Aproximadamente 1 1% é eliminado por via gastrointestinal em 48 horas6 7 .

Após a reconstituição, o ECD- 99mTc pode ser utilizado por um período de seis horas, o que

facilita a realização de estudos ictais em pacientes com baixa freqúência de crises4 1 44 52 .

Oferece imagem de melhor qualidade, comparando-se com o IIvAO 41,44,45,52,59,67 A

dose recomendada para adultos é de até 1 110 MBffq (30 mCi), podendo as imagens serem

adqúiridas entre 10 minutos e 6 horas após a injeção, sendo o período ótimo entre 30 e 60

minutos 5 2 6 7 . Deve-se obter acesso venoso pelo menos cinco minutos antes da ijeção, e o

paciente deve permanecer com o menor estímulo ambiental possível, com luminosidade e

sonoridade baixas, principalmente no que se refere aos estudos interictais, para minimizar

os efeitos destes fatores no fluxo sanguíneo cerebral regional 2 67.

Em estudo realizado por Oku. e co1si<0, os autores evidenciaram diferenças entre a

distribuição regional dos dois radiofárrmacos. O HMPAO apresentou maior acúmulo no

tálamo, lobo rontal, lobo temporal e cerebelo do que o ECD-99mTc, que se acumulou mais

nos lobos occipital e parietal. O estudo foi realizado em voluntários normais, e os autores
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concluem que a utilização dos dois radiofármacos requer critérios específicos e separados

no que se refere ao diagnóstico de patologias do lobo temporal, como demência e epilepsia.

Tais conclusões, porém,4 necessitam de mais estudos, para serem melhor elucidadas,

considerando que alguns autores não evidenciaram diferenças significativas59

Atualmente, outros radiofármacos vêm sendo estudados, como o 2 3 1I-iomnazenil

(IMZ), o 2'Iododiazepam e o 2 3 -iododexetimide (IDEX), que, ao contrário dos

radiofármacos descritos, não se distribuem de forma proporcional ao fluxo sangúíneo

cerebral regional, mas ligando-se a neurorreceptores (os dois primeiros a

bernzodiazepínicos centrais e o último a colinérgicos muscarínicos), que se mostram

reduzidos no foco ou nas áreas relacionadas ao foco epileptogêniCo 52 6 6 7 1. Esta técnica é

recente, mas parece ser bastante promissora, e estudos sugerem que ela seja capaz de

fornecer informação lateralizatória importante no período interictal, com a vantagem de

permitir avaliação de pacientes ambulatoriais, com simplicidade técnica e resultados

superiores aos dos estudos com HIIvIA 5 ' 2 6 . Sua maior desvantagem, entretanto, é a

necessidade de um ciclotron. para a produção do isótopo5 52.

4.2.2. Instrumentação

A gama câmara de escolha para realização do SPECT cerebral possui de dois a

quatro detectores, pois quanto maior a quantidade de detectores, melhor a resolução fal

da imagem. Entretanto, sistemas modernos de detector único fornecem imagens de alta

resolução, com a desvantagem de prolongar o tempo de aquisição dos dados52. A coleta

dos dados é de particular importância na obtenção final da imagem de boa qualidade, o que

requer estatística de contagem adequada e dados representativos do sinal, com mínima

interferência de ruído512 . A aquisição do SPECT cerebral com sistema de detector único,
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utilizado em nosso estudo, é feita através da movimentação deste em torno do paciente, em

órbita circular ou elíptica, completando 3600. Neste trajeto, são coletadas imagens

seqüenciais planares a uma mesma variação angular, todas com o mesmo tempo pré-

estabelecido. O intervalo angular é defmnido pelo número de projeções a serem tomadas ao

longo da órbita de aquisição do estudo, geralmente entre 30 e 6 . A duração total do exame

oscila, e é dependente de fatores como quantidade de dose do radiofármaco administrada e

do número de contagens de cada imagem plana coletada. É fundamental que a distância

entre a cabeça do paciente e o detector (raio de rotação) seja pequena, não ultrapassando

15cm, pois a resolução espacial do sistema deteriora à medida que esse raio aumenta 52. As

imagens planares, que constituem a base para reconstrução dos cortes tomográficos,

costumam ser adquiridas em número de 64 ou 128 projeções, com intervalo entre 5 e 40

segundos52.

Feita a aquisição das imagens tomográficas, os dados são processados para gerar

imagens seccionais do encéfalo. O método de reconstrução mais empregado é a técnica de

retroprojeção filtrada, dividida em retroprojeção e filtragem. A retroprojeção pode ser

entendida como o processo aonde os dados obtidos são projetados na imagem plana

reconstruída, havendo sobreposição dos mesmos, levando a formação de uma imagem

pouco definida, o que é corrigido com a filtragem. O filtro introduz um fator de

multiplicação proporcional à freqüiência espacial dos dados, ou seja, quanto maior a

freqüiência espacial, maior o coeficiente52 . Considerando que os elementos de freqüiência

espacial da imagem são fundo, sinal e ruído, a aplicação do filtro amplifica as altas

freqüências, ou seja, o ruído resultante do erro da estatística de contagem. Isto faz com que

seja necessária a aplicação de um segundo filtro para suprimir os componentes de alta
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freqüência, retendo informação suficiente na imagem reconstruída. Para esse fim, destaca-

se o filtro tipo Butterworth.

A apresentação final das imagens reconstruídas deve constar pelo menos dos três

planos ortogonais, sendo o eixo transaxial criado no plano da linha orbito-meatal. Imagens

em planos oblíquos também são úteis, particularmente cortes ao longo do lobo temporal na

avaliação das epilepsias originadas nesse lobo. A imagem tridimensional da distribuição do

radiofármaco na superfície encefálica também pode ser empregada52.

A Figura l evidencia imagens de SPECT cerebral normais, com captação

homogênea do radiofármaco e maior concentração nas regiões posteriores, especialmente

nos lobos parietal e occipital. Os planos de corte realizados são o transverso, o sagital e o

coronal.

Figura l- Imagens de SPECT cerebral normais, nos planos de corte transverso,
sagital e coronal, evidenciando captação homogênea do radiofármaco e maior
concentração nas regiões posteriores (setas), especialmente nos lobos parietal e
occipital.
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4.2.3. SPECT Cerebral na Epilepsia do Lobo Temporal

Vários autores têm relatado estudos de SPECT cerebral em pacientes com epilepsia.

Muitos concordam que o SPECT cerebral realizado no período interictal não constitui

marcador sensível nem específico para a lateralização do foco epileptogênico, com

resultados variando entre 50% com hipoperfusão do lado correto da lesão e 10% com

lateralização incorreta 4286 . Nos casos de ELT, cerca de 50 a 65% apresentam

concordância com o EEG inicrictal, sendo que a concordância do PET com o EEG ocorre

entre 62 a 89% 23,27,35,36,43.

Na ELT o SPECT interictal, muitas vezes, pode demonstrar hipoperfusão regional

do lobo temporal anterior, ou de todo o lobo temporal, no lado do foco epileptogênico' 3

Alguns autores consideram que hipoperfusão interictal seja observada em cerca de 50 a

70% dos casos 28 ,35. Yune eCOIS. 82, evidenciaram hipoperfusão talâmica ipsilateral em 26%

de 46 pacientes com ELT, achado que não é incomum, e que segundo os autores, poderia

ajudar a localizar o foco epileptogênico. Alguns pacientes com epilepsias extratemporais

apresentam hpoperfusão temporal, o que pode ocasionar falsos diagnósticos e

lateralização incorreta 5 . Algumas vezes, a hipoperfusão interictal pode ser marcada e,

quando extensa e evidente, apresenta valor lateralizatório importante5 . Porém, essa

hipoperfusão evidente é relativamente incomum5 . As causas de hipoperfusão interictal

ainda não estão totalmente esclarecidas5.

Lamusuo e colS.4 3 realizaram estudo comparativo entre SPECT cerebral interictal e

PET em 18 pacientes candidatos ao tratamento cirúrgico, nos quais foram implantados

eletrodos subdurais como referências, que localizaram o foco epileptogênico em 15

pacientes. Os resultados do PET e do SPECT foram compatíveis com as referências
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subdurais em 13 e 9 pacientes, respectivamente. Os autores concluem que o PET parece

ser método mais acurado para localização do córtex epileptogênico do que o SPECT

interictal. Porémn, cabe ressaltar que esses pacientes, apesar de submetidos a avaliação

clínica, monitorização por vídeo/EEG, RM e avaliações neuropsicológicas não tiveram

localização previamente defmnida do foco epileptogênico. Nesses casos, cujos critérios

clínicos e eletrencefalográficos localizatórios são insuficientes na localização do foco

epileptogênico, métodos de neuroimagem funcional representam uma esperança para

possibilitar localização mais efetiva'.

Runge e cols.59 comparando resultados de SPECT ictal e interictal com a

administração de ECD-99"'Tc, realizados em 23 pacientes com epilepsia focal de dificil

controle, encontraram os seguintes resultados: 17 (74%) dos 23 pacientes que realizaram

SPECT interictal apresentaram hipoperfusão correspondente ao foco eletrofisiológico

(evidenciado pelo EEG), e 6 pacientes apresentaram SPECT normal; 18 (86%) dos 21

pacientes que realizaram SPECT ictal apresentaram hiperperfusão regional no mesmo

local do foco eletrofisiológico e 3 pacientes hipoperfusão similar a do SPECT interictal. Os

autores concluem que o SPECT ictal constitui método mais efetivo para localização de

foco epileptogênico.

Guillon e cois.35 estudaram a correlação entre o fluxo sangüiíneo cerebral regional,

através de SPECT interictal e o registro de pontas interictais por eletrodos profundos, em

20 pacientes com epilepsia do lobo temporal. Dezesseis pacientes apresentaram

hipoperfiusão, sendo que 14 corresponderam ao lobo temporal epileptogênico. Cinco

pacientes apresentaram hipoperfisâo medial e oito apresentaram hipoperfusão global do

lobo temporal. Em oito pacientes a hipoperfusão também se estendeu ao córtex adjacente.

É importante ressaltar que a hipoperfusão medial estava associada com atividade
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eletrencefalográfica de pontas limitada às estruturas mediais. Os autores concluem que a

comparação entre o SPECT e IEEG interictal com eletrodos profundos indicou que houve

correlação topográfica entre a extensão da área de hipoperfiisão e a zona irritativa.

Lancrnan e cols.44 em estudo prospectivo avaliaram os beneficios potenciais do uso

do SPECT ictal e interictal, com injeção de ECD- 99mTc, para lateralização de focos

epileptogênicos em dez pacientes com epilepsia parcial de dificil controle, candidatos ao

tratamento cirúrgico. Os estudos ictais evidenciaram hiperperfusão em oito dos dez

pacientes, e o SPECT interictal hipoperfusão focal em três casos.

Lee e COIS.45 em estudo retrospectivo de 19 pacientes com ELT, submetidos a EEGs

e SPECTs ictais e interictais, e que tiveram sucesso após tratamento cirúrgico, encontraram

lateralização correta do SPECT interictal em 8 de 9 pacientes com alterações

epileptiformes unilaterais ao EEG, e em 5 de 10 pacientes com alterações bilaterais. O

SPECT ictal apresentou concordância maior com o EEG realizado concomitantemente,

mas lateralização correta da região epi.leptogênica ocorreu em apenas 1 1 de 19 pacientes.

Os autores puderam evidenciar que o SPECT interictal foi mais sensível e revelador em

pacientes com descargas epileptiformes interictais unitemporais do que em pacientes com

descargas bitemporais. Neste estudo o SPECT ictal apresentou frequente lateralização

falsa.

Carrilho e cols. 4 estudaram 26 pacientes com ELT e TC do crânio normal,

submetidos a RM e SPECT interictal. Dezesseis (61,5%) das RMs e 17 (65,4%) dos

SPECTs apresentaram algum tipo de anormalidade. A concordância entre SPECT e RM

ocorreu em 8 (30,7%) pacientes e entre SPECT e EEG em 15 (57,7%). A concordância

entre SPECT, RM e EEG ocorreu em 7 (26,9%) pacientes. Os autores concluem o valor do
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SPECT interictal na detecção e lateralização de anormalidades em epilepsia do lobo

temporal, porém que o mesmo não deve ser utilizado isoladamente na detecção de focos

temporais.

Em estudo relatando a experiência em três Serviços de Epilepsia no Estado de São

Paulo, Buchpiguel e cols.'0 puderam concluir, em relação ao SPECT na fase interictal, que

embora este apresente sensibilidade inferior, pode ser utilizado para confirmar um padrão

de excitação evidenciado no estudo ictal e mesmo auxiliar na interpretação de estudos

ictais mais complexos, que sugiram vários focos ou propagação secundária da crise para

outras regiões. Concluem ainda que, isoladamente o SPECT interictal não se mostra de

valor na avaliação das displasias corticais focais.

Segundo Berkovic e co. 5 a incapacidade dos estudos com SPECT interictal em

demonstrar a mesma sensibilidade dos estudos com PET interictais parece ser um

fenômeno neurobiológico, e não um problema técnico relacionado à resolução inferior do

SPECT, assim como a determinação do fluxo sangüíneo cerebral por PET foi

desapontadora. A determinação do fluxo sangüíneo cerebral através de SPECT interictal

parece ser de pouco valor no diagnóstico e localização da ELT. Entretanto, estudos

sugerem que este método tem sua utilidade principalmente para comparação com estudos

ictais e pós-ictais na determinação da extensão das alterações de fluxo entre as duas

condições" 0 2
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5. OBJETIVOS

1- Avaliar a utilidade do SPECT cerebral interictal na localização do foco epileptogênico

numa população de pacientes do Ambulatório de Epilepsias do HUCFFUFRJ com ELT de

dificil controle e TC do crânio normal, estudando a correlação entre SPECT interictal,

EEG e RM nesses pacientes.

2- Comparar os resultados obtidos com os de algumas séries da literatura, realizados em

população semelhante, após submetidos ao mesmo tratamento estatístico.

3- Contribuir com dados que fundamentem a implementação de um Programa de

Epilepsias no HUCUFRJ.
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6. PACIENTES E MÉTODOS

6.1. Aprovação pelo Comitê de Ética

Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do HUCFF/

Faculdade de Medicina/1UFRJ, sob o número 116/98, e pela Comissão de Investigação

Científica (CIC) do HUCFF/UFRJ, sob o número 85/98, de acordo com a legislação

vigente.

6.2. Desenho do Estudo

Estudo prospectivo, que obedeceu às normas do Código de Ética propostas na

Declaração de Helsinki.

6.3. Seleção de Pacientes

6.3.1. Critérios de Inclusão

Foram incluídos 23 pacientes, provenientes do Ambulatório de Epilepsias do

Serviço de Neurologia do HiUCFF/UFRJ, protocolados na Ficha Padrão de Atendimento a

Pacientes com Epilepsia (proposta pela LBE-Capítulo do Rio de Janeiro) 6 O (Apêndice ).

Os pacientes apresentavam critérios pré-estabelecidos de ELT de dificil controle,

verificados através de anaminese, exame fisico e EEG interictal de superficie (analógico, de

oito canais, tipo Berger) com alterações epileptiformnes (descargas de pontas, ondas agudas

e/ou ondas lentas) temporais (uni ou bilaterais), e TC do crânio normal. Um paciente havia

realizado EEG digital, com 20 canais, fora do HUCFF. Onze pacientes realizaram RM do

crânio.
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6.3.2. Características dos Pacientes

a) Idade: A média de idade dos pacientes no momento da inclusão nesse estudo foi

30,34 ± 8,91 anos, com idade mínima de 18 anos e máxima de 49 anos. A média de idade

de início da epilepsia foi 12,21+10,29 anos, com idade mínima de 1 ano e máxima de 35

anos. Doze pacientes tiveram sua primeira crise epiléptica antes dos 10 anos de idade, dez

pacientes entre 1 1 e 30 anos de idade e somente 1 paciente entre 31 e 40 anos de idade

(Figura 2- página 26).

b) Sexo: Dos 23 pacientes incluídos, 11 (47.8%) eram mulheres.

C) Etnia: Quatorze pacientes (60,9%) eram brancos e 9 (39,1%) eram afro-

brasileiros (negros e mulatos), de acordo com a classificação proposta por Darcy Ribeiro58

d) Duração da doença: O tempo médio de duração da doença foi de 18,13 + 973

anos, com tempo mínimo de 3 anos e máximo de 35 anos.

e) História familiar de epilepsia: Vinte pacientes (87,0%) ignoravam a presença de

outros casos de epilepsia na família e 3 (13,0%) pacientes tinham história familiar positiva.

1) Convulsões febris: A positividade dessa síndrome epiléptica circunstancial entre

os 23 pacientes com ELT foi 13,0 % (n-3).

g) Esquema terapêutico: Todos os pacientes estavam recebendo DAEs, sendo que

nove pacientes estavam em monoterapia (em altas doses), nove estavam recebendo terapia

combinada com duas DAEs, e cinco pacientes recebendo terapia combinada com três

DAEs. A carbamazepina (CBZ) foi a droga mais utilizada (n=-14), seguida da

difenilhidantoína (F1) (n=7), ácido vaIpróico (AV) (n=-6), clobazam (CLB3) (=6),

topiramato (TPM) (n=5), fenobarbital (FNB) (n=3) e vigabatrina (VGB3) (n=1), em
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monoterapia ou em terapia combinada. Todos apresentavam dosagem sérica de DAEs em

níveis terapêuticos, indicando adesão ao tratamento.

A Tabela 1 mostra as características dos pacientes e o esquema terapêutico com

DAEs à época da realização do SPECT.

Tabela 1- Características dos pacientes e tipo de tratamento à época da ralização do
SPECT
Paciente Idade(anos)/ Idade de Tempo de Convulsões História DAEs

Sexo/Etnia início das doença febris familiar de
crises(anos) (anos) na infãncia epilepsia

1. SRMVM 44/F/13 II 33 N s DFH
2. LFW 30/F/13 03 27 N N CB3Z + TPM
3. FMB3 27/F/AB 03 24 N 5 AV + TPM
4. LPB 25/F/13 19 06 N N TPM
5. MAGC 34/F/13 lO 24 5 5 CBZ +TPM
6. JHPS 40/I/13 35 05 N N DFH
7. ASP 19/M/B 16 03 N N D3FH
8. DSR 26/F/AB 09 17 N N CBZ
9. LCSA 21/M/AB 12 09 N N FNB +CBZ
10. MFSR 32/F/AB 09 23 N N CBZ + VGB
1 1. CAA 32/M/1B 29 03 N N CBZ +CLB
12. RA 30/M/AB 12 18 5 N CBZ
13. CM 34/M/13 01 33 N N DFHI+ AV
14. RRF 25/M/B 03 22 N N CB3Z +CLB
15. YBA 18/F/B3 04 14 N N FNB +AV +

CLB
16. MPM 21IMIB 04 1 7 N N AV +CBZ +

CLB
17. MSSC 35/F/AB 25 10 N N CB3Z
18. WSC 34/M/AB 04 30 N N DFH+ CBZ+

CLB
19. MPB 19/F/B3 02 17 N N TPM +FNB +

CLB
20. NCA 45/F/B3 26 19 N N DFH
21. RS 20/MVAB 1 1 09 N N CBZ
22. JF 49/M/13 30 19 N N CBZ +DFH+

AV
23. ALA 38/M/AB 03 35 5 N AV±+CBZ

Abreviações; F- Feminino; B- Branca; N- Não; S- Sim; M- Masculino; AB- Afro-brasileira; DAEs- Drogas anti-epilépticas; DF-
Difenilhidantoina; CBZ- Carbamazepina; TPM- Topiramnato; AV- Ácido valpróico; FNB- Fenobarbital; VGB- Vigabatrina; CLB-
Clobazam
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Figura 2- Distribuição da idade de início da primeira crise epiléptica
em 23 pacientes

1~~~~~1

IMO a U0 11 a20 21 a30 1U31a 40

IDADE EM ANOS

6.3.3. Critérios de exclusão

Foram excluídos desse estudo pacientes com outras formas de epilepsia de dificil

controle, pacientes com suspeita clínica de crises pseudo-epilépticas, pacientes com

persistência de crises por não adesão ou má adesão aos medicamentos, pacientes com

evidências de lesão estrutural à TC do crânio, pacientes que não apresentaram alterações

temporais ao EEG e aqueles que, por alguma razão, não quiseram ser submetidos à

realização de SPECT cerebral.
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6.4. SPECT Cerebral

Os pacientes foram submetidos a realização de SPECT cerebral, com injeção de

etilenodicisteina dietil ester (ECI)-99mTc), proveniente do Instituto de Pesquisas

Energéticas e Nucleares-Comissão Nacional de Engenharia Nuclear/São Paulo (PEN-

CNEN/SP), no Serviço de Medicina Nuclear do HUCFF7/UFRJ. Um aparelho gama câmara

(Siemens, tipo Diacam-SPECT) de detector único foi utilizado para aquisição das imagens.

As imagens foram reconstruidas em um computador ICOM (Macintosh), utilizando

software Tc.brain (próprio do aparelho) e um filtro Butterworth.

Antes da injeção do radiofármaco, os pacientes permaneceram cerca de 30 a 45

minutos em repouso, em sala com ambiente tranquilo. A dose utilizada de ECD- 99mTc foi

de 20 a 30 mCi (dose preconizada para adultos), por via intravenosa. A aquisição das

imagens foi realizada cerca de 30 a 60 minutos após a injeção do radiofármaco, tendo sido

realizados 64 cortes, com duração de 32 segundos cada corte. Os planos de corte estudados

foram o transverso, sagital e coronal, e as anormalidades descritas foram observadas em

pelo menos duas incidências.

O SPECT cerebral foi realizado no período interictal, com intervalo de pelo menos

24 horas entre a última crise e a realização do exame.

6.5. Tratamento e Análise Estatística

6.5.1 Metodologia

Em teoria, variáveis as quais se espera que sejam complementares entre si a um

determinado nível de correspondência, ou de proporcionalidade, devem guardar alta

correlação. Portanto, variáveis que convergem para um determinado espaço de
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característica homogênea ou para um determinado ponto no tempo ou no espaço obedecem

a tal pressuposto. Se o SPECT cerebral, o EEG e a RM do crânio se complementam para

garantir um diagnóstico mais preciso ou para minimizar a subjetividade ou vagueza de

interpretação, devem guardar entre si alta correspondência estatística. Traduzimos tal

correspondência em valores numéricos por correlação. Para gerar valores e permitir a

composição de séries, utilizamos os princípios básicos da lógica da Matemática Fuzzy e do

método dos incrementos marginais. A lógica Fuzzy baseia-se nas variáveis linguísticas que

são dimensionadas em função de suas pertinências (transformação de variáveis linguísticas

em valores cardinaiS)63. Foram estabelecidos três subconjuntos de suporte, a saber:

1. Variáveis sem correlação aparente.

2. Variáveis com relativa correlação.

3. Variáveis altamente correlacionadas.

De forma geral, são especialistas que estabelecem os valores matemáticos em

função da importância ou peso de cada atributo. Tais atributos podem ser crítico,

condicionante, pouco condicionante ou irrelevante. Nesse estudo, como o mais

significativo era a geração de séries estatísticas para efeitos de correlação, foram

estabelecidos valores com pertinência máxima para os suportes ( ,=I1) e valores para as

variáveis sem correlação aparente (xi), para as variáveis com relativa correlação (X2) e para

as variáveis com alto grau de correlação (3), como exemplificado na figura 3. Como não

foi realizado EEG concomitantemente ao SPECT ou monitorização prolongada por

vídeo/EEG, nem foram utilizados eletrodos intracranianos para localização do foco

epileptogênico, atribuiu-se maior valor (valor 2,0) para o SPECT do mesmo lado do EEG,

uni ou bilateral, O valor 1,5 foi atribuído ao SPECT anormal unilateral associado ao EEG
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com alterações bilaterais, e valor 1,0 foi atribuído ao SPECT normal. Pelo fato do EEG

com anormalidade temporal ter sido critério de inclusão no estudo, à ele foi atribuído valor

2,0 em todos os casos. Sendo a série que assume maior valor de suporte, o EEG constituiu

a referência para a determinação da correspondência com o SPECT. Na análise de

regressão simples entre SPECT e RMv, o SPECT anormal recebeu valor 2,0, devido à

possibilidade da ocorrência de alterações funcionais sem lesões estruturais. Receberam

valor 2,0 as RMs com alteração do mesmo lado do SPECT, valor 1,5 a RM com alteração

unilateral e SPECT bilateral e valor 1,0 as RMs normais. A partir desses valores, foram

estabelecidas relações entre os resultados dos exames de SPECT interictal, EEG e RM para

cada um dos pacientes. Na análise de correlação múltipla, SPECT e RM evoluem em torno

do EEG com valores coincidentes ou não.

Figura 3- Conjunto das variáveis correlacionadas. xI-Variáveis sem correlação
aparente; 2-Variáveis com relativa correlação; x3-Variáveis com alto grau de
correlação.

X1 x, X

1.0 1,5 2,0 x (suporte)

Listados n pacientes, e considerando tais pesos ou valores de suporte, a composição

das séries ocorreu por incrementos marginais. Com o critério estabelecido, a ordem dos

pacientes não interfere nos valores. Por exemplo, seja 1,0 o valor de correspondência do
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primeiro paciente listado, seja 2,0 o do segundo paciente listado, os dois primeiros valores

da série serão 1,0 e 3,0, dado que o incremento é 2,0.

Para efeito de comparação, foram consideradas séries estatísticas geradas a partir da

análise de seis estudos da literatura, todas compostas através do método de incrementos

marginais. As amostras consideradas constituem seis estudos realizados em diferentes

instituições, com características populacionais semelhantes. Tecnicamente, esses estudos

podem ser considerados como amostras de um estudo de maior amplitude, para efeito de

inferência do universo. A análise através do método de regressão permite estabelecer

valores comparativos da validade do método utilizado no presente estudo. As séries

consideradas para efeito de correlação foram compostas dos resultados obtidos através de

SPECT cerebral interictal, EEG e RM.

Para três estudos (incluindo a presente amostra), foi realizada também a análise de

freqüência relativa, considerando a idade dos pacientes, para verificação e comparação da

faixa de maior incidência dos casos de ELT de dificil controle.

Para validar os resultados da análise estatística através de regressões foram

estabelecidos os intervalos de confiança e realizados os testes de hipótese para beta(f.

O valor de prova (p) foi calculado através do teste t de Student.

A análise estatística foi realizada com o auxílio do programa SPSS.8 (Statistical

Products & Service Solutions), em um computador Penitium III-PC, junto ao Programa de

Engenharia de Produção da Coordenação dos Programas de Pós-Graduação em Engenharia

(COPPE) da UFRJ,
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7. RESULTADOS

Dos 23 pacientes estudados, 12 (52,2%) apresentaram SPECT anormal. Entre

esses 12 pacientes, 5 (41,6% dos SPECTs anormais) apresentaram alterações unilaterais ao

SPECT do mesmo lado do EEG, sendo que quatro deles apresentaram hipoperfusão e unm

apresentou hiperperfusão localizada.

Três pacientes (25% dos SPECTs anormais) apresentaram hipoperfusão bilateral ao

SPECT com alterações também bilaterais ao EEG.

Quatro pacientes (33,3% dos SPECTs anormais) apresentaram hipoperfusão

unilateral ao SPECT e as alterações eletrencefalográficas eram bilaterais.

Onze dos 23 pacientes haviam também realizado RM do crânio, tendo sido

constatada anormalidade em três (27,2%) casos (tumor têmporo-parietal direito, atrofia

hipocampal direita e atrofia hipocampal bilateral); as oito RMs restantes foram normais.

Houve correlação com o SPECT em todos os casos.

Os resultados do SPECT interictal, EEG e RM são evidenciados na Tabela 2. São

relatados seis casos clínicos e ilustrados com imagens de SPECT cerebral (casos 1,2,3,4 e

6), EEG (casos 4 e 6) e RM (casos 1,2,4 e 5).
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Tabela 2- Resultados de SPECT interictal, EEG e RM

PACIENTE IDADE/SEXO SPECT EEG RM
Interictal

1. SRMM 44fF N TE NR
2. LFW 30/F FPE/OD TB AHB
3. FMB 27/F TD TD NR
4. LPB 25/F N TD N
5. MAGC 34/F TPE FTE N
6. JI-PS 40/M N TB NR
7. ASP 19/M PDl TB NR
8. DSR 26/F N TB NR
9. LCSA 21/M D CT NR
10. MFSR 32/F PE TB N
II1. CAA 32/M TP FTD TTPDl
12. RA 30/M N CT NR
13. CM 34/M PB TB AHD
14. RRF 25/M N TB NR
15. YBA 18/F TDl TD N
16. MPM 21/M TOD TB N
17. MSSC 35/F N TB N
18. WSC 34/M FD TB N
19. MPB 19fF N TB NR
20. NCA 45/F N TB NR
21. RS 20/M N CT NR
22. JF 49/M N FTD N
23. ALA 38/M TPE TE NR

Abreviaçóes: EEG- elctrencefalograma. RM- ressonância magnética do crânio; F- feminino; N- normal; TE- emporal esquerdo: NR-
não realizado; FPE- fronio-parietal esquerdo; OD- occipital direito: TI)- temporal direito; TIPE- tmporo-parietal esquerdo: FTE- fronto-
temporal esquerdo; M- masculino: TB3- temporal bilateral AHB3- Atrofia hipocampal bilateral; PD- parietal direito, D- difiiso; CT-
centro-temporal bilateral; PE- parietal esquerdo; TPD- tmporo-parietal direito; FTD- Fronto-temporal direito; TTP- tumor têmporo-
parietal direito; PB3- parietal bilateral; AH1D- atrofia hipocampal direita; TOD- têmporo-occipital direito; FD- frontal direito
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Figura 3- SPECT cerebral interictal no plano de corte tranverso, evidenciando
hipoperfusão nas regiões fronto-parietal esquerda e occipital direita (setas). Figuras
3a e 3b- Ressonância magnética do crânio evidenciando atrofía hipocampal bilateral
(setas).

3a

Caso 01 (Paciente 2, Tabela 2)- LFW, 30 anos, sexo feminino, primeira crise
epiléptica aos 3 anos de idade. Em uso de CBZ e TPM. O SPECT interictal evidenciou
hipoperfusão nas regiões fronto-parietal esquerda e occipital direita (Figura 3). O EEG
evidenciou alterações epileptiformes temporais bilaterais e a RM evidenciou atrofia
hipocampal bilateral (Figuras 3a e 3b).
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Figuras 4 e 4a- SPECT cerebral interictal no plano de corte transverso, evidenciando
hipoperfusão na região têmporo-parietal esquerda (seta- Figura 4). RM normal
(Figura 4a).

4 4a

Caso 02 (paciente 5, Tabela 2)- MAGC, 34 anos, sexo feminino, primeira crise
epiléptica aos 10 anos de idade. Em uso de CBZ e TPM. O SPECT cerebral intericlal
evidenciou hipoperfusão têmporo-parietal esquerda (Figura 4). O EEG evidenciou alteração
epileptiforme na região fronto-temporal esquerda. A RM foi normal (Figura 4a).



Figura 5- SPECT cerebral interictal no plano de corte sagital, evidenciando
hipoperfusão na região parietal direita (seta).

Caso 03 (Paciente 7, Tabela 2)- ASP, 19 anos, sexo masculino, primeira crise
epiléptica aos 16 anos de idade. Em uso de DFH. O SPECT cerebral interictal evidenciou
hipoperfusão na região parietal direita (Figura 5). O EEG evidenciou alteração
epileptiforme nas regiões temporais bilaterais. A RM não foi realizada.
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Figura 6- SPECT cerebral interictal no plano de corte coronal, evidenciando
hiperperfusão na região têmporo-parietal direita (seta).

Caso 04 (Paciente 11, Tabela 2)- CAA, 32 anos, sexo masculino, primeira crise
epiléptica aos 29 anos de idade. Em uso de CBZ e CLB. O SPECT interictal evidenciou
hiperperfusão na região têmporo-parietal direita (seta- Figura 6). O EEG evidenciou
alteração epileptiforme na região fronto-temporal direita (setas- Figura 6a) e a RM
evidenciou lesão tumoral na região têmporo-parietal direita (seta- Figura 6b). Esse paciente
foi submetido a cirurgia, com remoção total da lesão e remissão completa das crises, e à
histopatologia evidenciou-se Astrocitoma Fibrilar Grau II (classificação da Organização
Mundial da Saúde - OMS).

36



Figuras 6a e 6b- Eletrencefalograma evidenciando alteração epileptiforme na região
fronto-temporal à direita (setas- Figura 6a). Ressonância magnética evidenciando
lesão tumoral na região têmporo-parietal à direita (seta- Figura 6b).
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Figura 7- Ressonância magnética do crânio no plano de corte coronal, evidenciando
atrofia hipocampal direita (seta).

Caso 0S (Paciente 13, Tabela 2)- CM, 34 anos, sexo masculino, primeira crise
epiléptica com 1 ano de idade. Em uso de DFF e AV. O SPECT interictal evidenciou
hipoperfuisão nas regiões parietais bilaterais. O EEG evidenciou ateração epileptiforme
nas regiões temporais bilaterais e a RM evidenciou atrofia hipocampal direita (Figura 7).
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Figuras 8 e 8a- SPECT cerebral interictal no plano de corte coronal, evidenciando
hipoperfusão na região têmporo-parietal esquerda (seta-Figura 8). EEG evidenciando
alterações epileptiformes na região temporal esquerda(setas-Figura 8a).

8 8a

Caso 06 (Paciente 23, Tabela 2)- ALA, 38 anos, sexo masculino, primeira crise
epiléptica aos 3 anos de idade. Em uso de AV e CBZ. O SPECT interictal evidenciou
hipoperfusão na região têmporo-parietal esquerda (Figura 8). O EEG evidenciou alterações
epileptiformes (pontas) na região temporal esquerda (Figura 8a-setas) e a RM do crânio
não foi realizada.
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7.1.Correlação entre SPECT X EEG

As séries de SPECT nterictal e EEG apresentaram alto grau de correlação, com

valores estatisticamente significativos (correlação de Pearson=0,998), refletindo

insignificantes desvios na reta estimada do SPECT (Gráficol1). O valor de prova, obtido

através do teste de Student (n=-23 e menos 1 grau de liberdade), foi menor do que 0,0005.

O nível de significância foi de 0,01, com intervalo de 99% de confiança.

Os valores atribuidos às variáveis SPECT e EEG e os respectivos valores gerados

por incrementos marginais são evidenciados na Tabela 3.

Tabela 3- Valores atribuidos às variáveis SPECT e EEG e respectivos valores gerados
por incrementos marginais

Paciente Valor atribuído Incrementos Valor atribuído Incrementos
ao SPECT marginais ao EEG marginais

1 1,0 1,0 2,0 2,0
2 2,0 3,0 2,0 4,0
3 2,0 5,0 2,0 6,0
4 1,0 6,0 2,0 8,0
5 2,0 8,0 2,0 10,0
6 1,0 9,0 2,0 12,0
7 1,5 10,5 2,0 14,0
8 1,0 1 1,5 2,0 16,0
9 2,0 13,5 2,0 18,0
10 1,5 15,0 2,0 20,0
1 1 2,0 17,0 2,0 22,0
12 1,0 18,0 2,0 24,0
1 3 2,0 20,0 2,0 26,0
14 1,0 21,0 2,0 28,0
15 2,0 23,0 2,0 30,0
16 1,5 24,5 2,0 32,0
17 1,0 25,5 2,0 34,0
1 8 1,5 27,0 2,0 36,0
19 1,0 28,0 2,0 38,0
20 1,0 29,0 2,0 40,0
21 1,0 30,0 2,0 42,0
22 1,0 31,0 2,0 44,0
23 2,0 33,0 2,0 46,0

Abreviações: SPECT- Tomnografia por emissão de fõton único; EEG- Eletrencefalogramia
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Gráfico 1- Análise de regressão entre SPECT X EEG, evidenciando desvios não
significativos da reta estimada
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7.2.Correlação entre SPECT X RM

Com duas séries de ni-1 1, o SPECT avança num ritmo maior do que a RM, dado

que esta foi anormal em apenas três casos. O gráfico da regressão expressa a série do

SPECT estimada em função da RM, cuja correlação de Pearson foi de 0,998

(extremamente significativa), com desvios desprezíveis da reta estimada, como demonstra

o Gráfico 2. O valor de prova para t e 10 graus de liberdade foi menor do que 0,0005, com

fidedignidade superior a 99%. As correlações apresentaram nível de significância de 0,01,

com intervalo de 99% de confiança nos resultados estimados pela regressão.

Os valores atribuídos às variáveis SPECT e RM e os respectivos valores gerados

por incrementos marginais são evidenciados na Tabela 4.

Tabela 4- Valores atribuidos às variáveis SPECT e RM e respectivos valores gerados
por incrementos marginais

Paciente Valor Incrementos Valor Incrementos
atribuído marginais atribuído marginais

ao SPECT à RM
2 2,0 2,0 2,0 2,0
4 1,0 3,0 1,0 3,0
5 2,0 5,0 1,0 4,0
]o 2,0 7,0 1,0 5,0
li1 2,0 9,0 2,0 7,0
1 3 2,0 11,0 1,5 8,5
15 2,0 13,0 1,0 9,5
16 2,0 15,0 1,0 10,5
17 1,0 16,0 1,0 1 1,5
1 8 2,0 18,0 1,0 12,5
22 1,0 1 9,0 1,0 13,5

Abreviações: SPECT- Tomnografia por emissão de fóton único; RM- Ressonância magnética
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Gráfico, 2- Análise de regressão entre SPECT X RM, evidenciando desvios não
significativos da reta estimada.
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7.3.Correlação múltipla entre SPECT X ElEG X RM

As três séries correlacionadas entre si, considerando EEG e RM como variáveis

independentes, dado que se está inferindo sobre o SPECT (variável dependente), geram

umia função de regressão com a seguinte estrutura: SPECT A=-0,555 + 0,171 EEG + 1,087

RM, o que mostra a maior aproximação do SPECT à RM. Cada unidade de RM representa

1,087 no SPECT, diferenciando do EEG, pelos critérios de inclusão no estudo (todos

tiveram valor 2,0 atribuído). A correlação de Pearson foi de 0,998, com nível de

significância de 0,01 e intervalo de 99% de confiança. O Gráfico 3, derivado da regressão

múltipla, mostra a reta estimada sem distorsões expressivas, dado que os valores estimados

do SPECT pela função e constantes no quadro são bastante próximos dos observados

(gerados pelos incrementos marginais).

Os valores atribuidos às variáveis SPECT, EEG e RM, os respectivos valores

gerados por incrementos marginais e o valor do SPECT calculado pela regressão são

evidenciados na Tabela 5.

Tabela 5- Valores atribuidos às variáveis SPECT, EEG e RM, respectivos
valores gerados por incrementos marginais e SPECT calculado através da regressão
Paciente Valor IM Valor IM Valor IM SPECT-ca

atribuído ao atribuído ao atribuído à
SPECT EEG RM

2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,96045
4 1,0 3,0 2,0 4,0 1,0 3,0 3,38897
5 2,0 5,0 2,0 6,0 1,0 4,0 4,81750

10o 1,5 6,5 2,0 8,0 1,0 5,0 6,24602
1 1 2,0 8,5 2,0 10,0 2,0 7,0 8,76117
1 3 2,0 10,5 2,0 12,0 1,5 8,5 10,73301
1 5 2,0 12,5 2,0 14,0 1,0 9,5 12,16153
1 6 1,5 14,0 2,0 16,0 1,0 10,5 13,59005
1 7 1,0 15,0 2,0 18,0 1,0 11,5 15,01858
1 8 1,5 16,5 2,0 20,0 1,0 12,5 16,44710
22 1,0 17.5 2,0 22,0 1,0 13,5 17,87562

Abreviações:SPECT- Tomografia por emissão de fóton único; ElEG- Eletrencefalograma; RM- Ressonincia magnética; IM- Incrementos
marginais; SPECT-ca- Valor do SPECT calculado pela regressio.
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Gráfico 3- Gráfico tridimensional da análise de regressão múltipla entre SPECT X
EEG X RM, evidenciando desvios não significativos da reta estimada.
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7.4. Comparação com outras séries da literatura

Os outros seis estudos analisados apresentaram resultados praticamente idênticos

em termos de correlação, desvios padrão, valores de t e parâmetros das regressões,

conforme evidenciado na Tabela 6. As figuras 9 a 14 ilustram os gráficos das análises de

regressão realizadas, para efeito de comparação visual com os gráficos do presente estudo.

7.5. Conjunto das Idades/ Distribuição Normal Padronizada

O cálculo da distribuição por faixa de idade (Gráfico 4) apresentou resultados

situados entre os de Runge e cols.59 (Gráfico 5) e os de Carrilho e Ois. 14 (Gráfico 6),

considerando-se a média, variância (dispersão em torno da média) e desvio padrão.
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Tabela 6- Com paração dos resultados de sete séries da literatura (incluindo a
presente amostra), após submetidas ao mesmo tratamento estatístico

AUTORES! ANO SPECT X EEG SPECT X RM SPECT X EEG X RM-
CP-1,000 CP- 0,995 CP- 1,000
DP-0,008 DP-0,038 DP-0,088EEG

Lanmusuo e cols.431 1997 1- 121,559 1-36,110O 0,121RM
p<,0005 P<0,0005 S-0,0O1

S-0,0Ol S-0,01 n-18
n-18 n-18

CP- 0,997 CP- 0,998 CP- 0,998
Runge e coIsYi1 1997 DP-0, 14 DP-0, 14 DP-0,21 1 EEG

i-60,622 t-74,702 0,256RM
p<0,0005 p<0,000 5 s-0,0 1

S- 0,0 1 S-O0,0 1 n- 23
n- 23 n- 23

CP- 0,999 CP- 0,994 CP- 0,999
Guillon e COls, 35/ 1998 DP-0, 0 DP-0,031 DP-0,8 9EEG

t-93,167 i-38,882 0,1 13RM
p<0,005 p<0,0005 S- 0,01

S- 0,01 S- 0,0 1 n- 20
n- 20 n- 20

CP-0 ,996 CP- 0, 993 CP- 0,997
Lancman e cols. 44/ 1997 DP-0,23 DP-0,04 DP-0,332EEG

1-30,7 11 t-24,107 0,459RM
p<,0005 p<0,0005 S-0,0 1

S- 0,01 S- 0,0 1 n-10
n- 10 ni-lO

CP- 0,999
Lee e cols.415/ 1997 DP-0, ND NED

P<0,0005
i-83,899
s- 0,01

n-19

CP-0 ,999 CP-0 ,999 CP-0,999
DP-0, 10O DP-0,009 DP-0,2 1 EEG

Carrilho ecols. 4 / 1994 i- 120,41 1 t-146,389 0,256RM
p,<0,0005 p~<0,0005 s-0,0 1

S-0,01 S- 0,0 1 n- 26
n- 26 n- 26

CP- 0, 998 CP- 0, 998 CP- 0, 998
Andrausi 2000 DP-0, 009 DP-0, 32 DP-, 1 73EG

t-79,099 1-47,545 0, 288RM
p<,O005 p<0,OOO5 S- 0, 0J

s- 0,01 s-0,o01 n-IJ
n- 23 n-IJ

Abreviações: SPECT- Tomografia por emissão de fóton único; EEG- Eletrenoefálograma; RM- Ressonância magnética; CP- Correlaçãlo
de Pearson; DP- Desvio padrão; t- Valor de i; p- Valor de prova; S- Nível de significância; n- Número de pacientes (amostra); ND- Não
disponível.
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Figura 9- Gráicos das análises de regressão entre SPECT X EEG, SPECT X RM e

SPECT X EEG X RM a partir da série de Lamusuo e COlS.43 , para comparação.
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Figura 10- Gráficos das análises de regressão entre SPECT X EEG, SPECT X RM e
SPECT X EEG X RMI, a partir da série de Runge e cols.5"9, para comparação.
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Abreviações- SPECT-Tomogirafia por eniissão de fóton único; EEG-Eletrencefalogramna; RM-Ressonância magnética
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Figura 11- Gráficos das análises de regressão entre SPECT X EEG, SPECT X RM e
SPECT X EEG X RM, a partir da série de Guiilon e COIS.3 5, para com paração.
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Figurai 12- GrÁficos das análises de regressão entre SPECT X EEG, SPECT X RM e
SPECT X EEG X RM, a partir da série de Lancman e OlS.44, para comparação.
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Figura 13- Gráfico da análise de regressão entre SPECT X EELG, a partir da série de

Lee e COIS. 45, para comparação.
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Figura 14- Gráficos das análises de regressão entre SPECT X EEG, SPECT X RM e
SPECT X EEG X RM, a partir da série de Carrilho e COlS. 4, para comparação.
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Gráfico 4- Distribuição normal padronizada por faixa de idade
(Andraus, 2000)
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Abreviações- X-Média dos valores dos intervalos por faixa de idade; E-Somnatório; s2-Variância; s-Desvio padrão (Erro Padrão) da
amostra
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Gráfico 5- Distribuição normal padronizada por faixa de idade
(Runge e cols.P59, 1997)
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Gráfico 6- Distribuição normal padronizada por faixa de idade
(Carrilho e COLS.14, 1994)
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8. DISCUSSÃO

Atualmente, os estudos na área das epilepsias, cada vez mais, têm procurado dar

ênfase à classificação de cada tipo de epilepsia e síndromes epilépticas, sobretudo através

de um diagnóstico topográfico acurado. Concomitante à busca do foco epileptogênico, a

rapidez do diagnóstico e a intervenção cirúrgica, nos casos de difícil controle, são

proporcionalmente associadas a uma melhor qualidade de vida do paciente epiléptico.

Mesmo doenças neurológicas acompanhadas de grave comprometimento, associado às

epilepsias de difícil controle, como a esclerose tuberosa, por exemplo, hoje são

investigadas com o objetivo de identificar possíveis áreas de acesso cirúrgico viável, que

poderão livrar aquele paciente das crises, apesar da existência de outras lesões. esse

conceito investigativo, buscando entre outras lesões estruturais, ou lesões "invisíveis"

(identificadas pelos métodos de localização funcional), aquela (s) passível (is) de remoção

cirúrgica, o motivo pelo qual, cada vez mais cedo, pacientes com epilepsia de dificil

controle são beneficiados e tratados adequadamente.

Em nosso estudo, procuramos correlacionar as ocorrências encontradas nos

métodos complementares disponíveis no HUCFF/UFRJ, como o SPECT cerebral interictal

e o EEG de superficie, e em alguns casos com a RM (método ainda não disponível). O

tamanho de nossa amostra (23 pacientes) foi comparável ao de estudos da literatura,

realizados em população semelhante. Todos os pacientes preenchiam critérios de ELT de

dificil controle, especialmente com relação ao tempo médio de doença (mínimo de três

anos na nossa amostra) e à adesão ao tratamento (confirmada pela dosagem sérica de

DAEs dentro da faixa terapêutica). Observamos nesse estudo que os pacientes da amostra,

em média, se encontravam doentes há 18 anos, e que 52,17 % passaram a apresentar as

primeiras crises epilépticas antes dos 10 anos de idade. Chama a atenção nesse grupo de 23
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pacientes com ELT de dificil controle, a baixa frequência de história de convulsão febril na

infância, em geral associada à esclerose medial temporal e ELT, e de história familiar de

epilepsia.

A falta de acesso à RM pode ser responsável pela não detecção de lesões

estruturais em muitos casos. Dos II1 pacientes submetidos à RM, 27,2% (n=3)

apresentaram anormalidade no lobo temporal (pacientes 2, 11 e 13), e todos tinham TC do

cranio inteiramente normal. Em apenas um paciente (paciente 1 1) evidenciou-se

hiperperfusão focal ao SPECT. Esse paciente era portador de lesão tumnoral (astrocitoma

fibrilar grau II-OMS), detectada à RM, a causa provável da hiperperfuisão interictal, e foi

submetido a cirurgia, com remoção total da lesão e remissão completa das crises, O outro

paciente (paciente 13) apresentava lesão compatível com esclerose medial. temporal à RM,

e aguarda a realização de avaliação neuropsicológica e monitorização por vídeo/EEG para

indicação ou não de cirurgia. Uma paciente (paciente 2) apresentava alterações bilaterais à

RM, SPECT e EEG, o que não contra-indica a cirurgia, e deve prosseguir nos protocolos

de investigação. Quatro pacientes (pacientes 3, 7, 9 e 23) apresentaram SPECT anormal e

não realizaram RM, sendo que a paciente 3 apresentou alterações ao EEG na mesma região

da hipoperfusão (região temporal direita). Nesses casos (da presente amostra),

especialmente, é necessária a realização de RM para excluir possíveis lesões estruturais,

não detectadas à TC do crânio, como foi também demonstrado por Carrilho e cois. 14 .

O SPECT interictal pode delimitar áreas disfuncionais relacionadas ao foco

epileptogênico. Essas áreas nem sempre são o foco primário, mas sua extensão pode estar

correlacionada topograficamente com ele (como demonstrado nos estudos de Berkovic e

COIS.4, Buchpiguel e cols.1 0 , Carrilho e OIS. 14, Guillon eCOIS. 35, Lancmnan e cols.44 e Lee e

COls.4 .5) . Runge e cols.59 demonstraram que dois de três pacientes com hipoperfusão
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adicional em áreas remotas ao foco eletrofisiológico apresentaram correlação do resultado

do SPECT com alterações morfológicas evidenciadas à RMV (cisto cortical e atrofia pós-

traumática). Algumas vezes, a área de hipoperfusão pode ser abrangente, envolvendo todo

o lobo temporal ou hemisfério cerebral, e a crise ter início nas estruturas mediais daquele

lado, por exemplo. Sendo assim, foi necessária a atribuição de valores graduados aos

resultados do SPECT, considerando os recursos eletrofisiológicos disponíveis no

HUCFF/UFRJ. A não realização de EEG ou de monitorização prolongada por vídeo/EEG

concomitantemente ao SPECT, assim como a não utilização de eletrodos intracranianos,

para localização mais precisa do foco eletrofisiológico, ao contrário de estudos

pesquisados, não nos permitiu invalidar os resultados do SPECT que não tiveram

lateralização correspondente ao EEG ou que não apresentaram alterações exatamente na

mesma região que o EEG Dessa forma, hipo ou hiperperfusão interictal associadas à

lateralização do EEG receberam maior valor para fins de inferência estatística (variáveis

altamente correlacionadas), e os demais resultados foram graduados de acordo com as

ocorrências encontradas em relação ao EEG, como variáveis com relativa correlação (valor

intermediário) e variáveis sem correlação aparente (valor mais baixo). Na comparação com

a série de RM, o SPECT anormal recebeu maior valor, considerando a possibilidade de

"lesões" não estruturais, detectadas apenas por métodos funcionais.

A insuficiência de métodos de investigação em pacientes de hospitais públicos se

contrasta com a grande variedade de recursos atualmente disponíveis na busca de

diagnósticos precisos e condutas terapêuticas adequadas, normalmente inatingíveis nesse

perfil de pacientes no Rio de Janeiro. A pertinência desse estudo é comprovada através dos

resultados obtidos.
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O SPECT apresentou boa correlação topográfica com o EEG interictal, e houve

correlação com as três RMs anormais. Considerando que o SPECT anormal ocorreu em 12

pacientes (52,2%), sendo que 5 (41,6% dos casos com SPECT anormal) apresentaram

alteração epileptiforme unilateral do mesmo lado do EEG e 3 (25% dos casos com SPECT

anormal) apresentaram alteração bilateral no SPECT e EEG, e houve correlação

topográfica com todas as RMs anormais, os nossos resultados comparam-se aos das séries

da literatura pesquisada. Porém, se considerarmos os dados de freqüência isoladamente, o

SPECT interictal não apresentaria resultado significativo. Contudo, considerando que a

lógica clássica aristotélica é bivalente, isto é, reconhece apenas dois valores, verdadeiro ou

falso, e a lógica Fuzzy é multivalente, pois reconhece uma série de valores, assegurando

que a verdade é uma questão de graduação, tornando expressões qualitativas perfeitamente

manuseáveis estatisticamente, utilizamos essa metodologia no tratamento estatístico de

nossos dados. Assim, os resultados do SPECT correlacionados às variáveis analisadas

expressaram valores significativos na localização do foco epileptogênico.

A partir de relatos constantes em estudos recentes, destacando o SPECT interictal

como método relativamente eficaz, devido aos resultados divergentes entre diversos

autores, estabelecemos a hipótese de uma alta correlação entre esse método, o EEG e a

RM. Quando os dados obtidos pelos diferentes métodos são concordantes, a possibilidade

de um diagnóstico topográfico preciso aumenta. Foram atribuídos graus de relevância que

transformaram, variáveis linguísticas em valores cardinais (fuzzificação)63. Em seguida, as

incidências de fenômenos passaram a ser cumulativas, gerando séries de SPECT, EEG e

RM por incrementos marginais, que se permitiram à correlação. Após análise de regressão

subsequente, o grau de correlação mostrou-se elevado, tendo sido considerados todos os

resultados, normais e anormais.
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Dada a nossa estrutura de pesquisa, foi possível considerar como amostras

paramétricas seis estudos de nível internacional, para comprovar ou não a hipótese básica

estabelecida, ou seja, a da utilidade do SPECT interictal. Tal hipótese seria confirmada por

regressões múltiplas e altas correlações entre os três métodos complementares. Os valores

calculados da série de SPECT interictal por valores observados de EEG e RM mostraram

magnitudes bem próximas das observadas, com dispersão desprezível. A observação dos

gráficos tridimensionais dos demais estudos confirma essa constatação, pelos pontos

projetados do SPECT interictal com desvios mínimos das retas estimadas.

É relevante a informação sobre a faixa etária de maior freqüência em nossa

amostra, à época da realização do estudo, de 30 a 36 anos, e comparável as de outras duas

séries, consagrada como a de maior produtividade dentro do sistema econômico. Essa

informação apresenta caráter crucial para ação estratégica do Governo na área de Saúde,

tais como maiores investimentos em infra-estrutura hospitalar para investigação e

tratamento (cirúrgico ou não), maiores subsídios para a distribuição de medicamentos

pertinentes (alguns de custo muito alto para a população) e maiores recursos para pesquisa,

aonde se definiriam parâmetros para uma melhor abordagem diagnóstica e terapêutica,

fundamentais na diminuição da morbidade de condições tratáveis como as epilepsias.
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9. CONCLUSÕES

1. O SPECT interictal mostrou-se útil no diagnóstico topográfico da ELT de difícil

controle, apresentando grau de correlação significativo com o EEG e a RM.

2. Os resultados são comparáveis aos de outras séries de relevância na literatura,

apresentando resultados praticamente idênticos em termos de correlação, desvio padrão,

valores de e parâmietros das regressões.

3. O SPECT cerebral constitui método complementar que se soma aos demais métodos

indicados na avaliação de pacientes com epilepsia de difícil controle. Esse estudo

constatou alta correlação das ocorrências entre os três métodos de avaliação utilizados. A

concordância de resultados obtidos por métodos diferentes, como o encontrado nesse

estudo, aumenta a probabilidade de um diagnóstico preciso e aponta para a necessidade da

realização de outros métodos complementares no prosseguimento da investigação. A

combinação com outras modalidades de SPECT cerebral, a monitorização prolongada por

vídeo/EEG, assim como a fundamental disponibilidade da realização de RM em todos os

pacientes deve ser rotina obrigatória na investigação das epilepsias de dificil controle, na

tentativa de se realizar um diagnóstico sindrômico, etiológico e topográfico em cada um

deles.
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11. APÊNDICES

1 1. 1. Apêndice 1

Ficha Padrão de Atendimento a Pacientes com Epilepsia

Liga Brasileira de Epilepsia - Capítulo Rio de Janeiro

1) Hospital..............2) Setor:[ Jamb.[ Jenf.[ IUE [I]CTI
3) Anamnese realizada por .......... 4) Data:... ......
5) Nome:......................6) Mat ....
7) Data nascimento: ...!.. .... 8) Etnia: branca[ 1 negra[ 1 outras[ 
9) Sexo: M 1 F[ 1 10) Profissão:........ 1 1) Nat .... 12) Nasc ..
13) Endereço: ................... Te!:......

14) Motivo da consulta: primeira crise [ crises 1 receita[1
revisilo de rotinaí J efeito colateral DAE [ 1 outros[ 1

ANTECEDENTES FISIOLÓGICOS, FAMI1LIARES E PATOLÓGICOS:

GESTAÇÃO:15) Fez pré-natal: sim[]1 não[ 1 (16) Gestação anormal por:
toxemia[ 1 traumatismos 1 desnutrição[ 1 alcoolismo[1 cocaína[ 
hemorragia[ 1 infecção pré-natal[ 1 ameaça de aborto[ 1 uso de tran-
qüilizantes[ 1 outras[ - CITE->...................

17) PARTO E POS-PARTO IMEDIATO: normal[ 1 cesáreo 1 fórceps[ 1 induzido [
a termo J prematuro[ pos-maturo[ 1 anóxia[ convulsão[ 1 hemorragia[1
icterícia [1incubadora[ 

18) D)ESENVOLV11MENTO NEUROPSICOMOTOR CONSIDERADO PELA MAE:
normal[ 1
com atraso[ 1 (1 9) SUCÇÃO ja 24 H. sim 1 não[ 
20) sentou aos ] meses (21) andou aos ]meses (22) falou aos
[ meses (23) controlou esfincteres aos[] meses (24) aprendiza-
do: bom 1 médio[ 1 com dificuldade[ 1 (25)nível. de escolaridade:
l' Grau íncomp[ ] 1O Grau comp[ ] 2Grau incomp.[ 20Grau comp[]
superior comp[ ] superior incomp[ analfabeto[ ]
26) Relação entre nível de escolaridade X idade cronológica:

sim[] no[]

27) HISTÓRIA PATOLÓGICA PREGRESSA INCLUI (8 INFÂNCIA)
crise convulsiva febril [ crises convulsivas afebris 1 1 VPI [ 1 malformações
congênitas[ 1 VPI complicada [1meningites [1doenças metabólicas 1 TCE [
asma [ 1 atopias [ 1
infecções de repetição [
NDN 11 OUTROS-> .........................
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28)ANTECEDENTES FAMILIARES INCLUEM:
Crises mãe[]1 crises pai[ ] crises irmãos[ ] crises lado materno[]
crises lado paterno [ crises convulsivas febris[] ND)N []
Doenças do SN [ ->cite a doença e o parente .............
Outras[ -> cite..........................

29)CONDIÇOES PATOLOCICAS ASSOCIADAS E SABIDAMENTE
CAUSADORAS DE CRISES:
AVC HEMORRAGICO [ ALCOOLISMO [3AIDS [] PLI1DES [
AVC ISQUEMICO [ TUMOR IC [ TCE [] COCAINA [1
MENINGOENCEFALITE [ CISTICERCOSE [D.DEGENERATIVA DO SN [
PROCEDIMENTO NEUROCIRURGICO [ N)N [3 OUTROS[ ] Cite:.......

HISTÓRICO DAS CRISES: (30)IDADE EM QUE OCORREU A 1l CRISE:
[ ]MESES [ ANOS

31l)NúMERO DE CRISES: CRISES ÚNICA [ DE 2 A 1 [3
DE 11A 2 [ ] INCONTAVEIS []

32)FATORES DESENCADEANTES CONHECIDOS: SIM [3NÃO [

33)SE HÁ FATOR PRECIPITADOR DA CRISE INDIQUE:
FEBRE [3PRIVAÇÃO DO SONO [ SUSPENSÃO DA MEDICAÇÃO[3
STRESS [3TELEVISÃO [3 USO DE ALCOOL [1
SONO []HIPOGLICEIA [3 ABSTINÊNCIA DE ALCOOL [
LEITURA [] ALIMENTAÇÃO [] USO DE COCAINA [
MUSICA [3 EXERCÍCIO FÍSICO [3 PERíODO MENSTRUAL [
OUTROS []->CITE ..........................

34)DATA EM QUE OCORREU A ÚLTIMA CRISE:./..... ...
DESCRIÇÃO DETALHADA DA CRISE (aura, generalização, sialorréia, nível de
consciência, esfincteres) __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PERIODO
PRÉ-ICTAL:___________________
PERíODO
PÓS-ICTAL:__________________

35) TIPO DE CRISE:
CRISE PARCIAL SLES-> MOTORA J SOMA TOSSENSITIVAf/
SENSORIAL 11

PSIQUICA fi A UTONÔMICA f1
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CRISE PARCIAL COMPLEXA->
SOMENTE COM DIS T CONSCIÊNCIA 11
SINTOMA TOL OGIA SIMPLES COM DIST CONSCIÊNCIA JI

CRISE PARCIAL, EVOLUINDO PARA CRISE GENERALIZADA->
CRISE PARCIAL SIMPLES COM GENERALIZA ÇÃO!] 
CRISE PARCIAL COMPLEXA COM GENERALIZA ÇÃOJJ1
CRISE PARCIAL SIMPLES->PARCIAL COMPLEXA->GENERALIZA çÃO fJ1

CRISES GENERALIZADAS-> A USÊNCIA fi A USÊNCIA TÍPICA 1 1 TÔNICAI!;
MIOCL ONIi CRisESaCLNICAS [IA TÔNICALI
CRISES TÔNICO-CLÔNICAs f

CRISES EPILÉPTICAS NÃO CLASSIFICÁ VEIS fJ
OUTRAS-> HIPSARRITMIA 1 LENNOX- GASTA UTI CRISE FEBRIL
INFÂNCIA4!]

36) CLASSIFICAÇÃO QUANTO A NATUREZA DA EPILEPSIA:
IDIOPÁTICA [ ] SINTOMÁTICA [ SNDROMES ESPECIAIS: FEBRIL DA
INFÂNCIA [] H[PSARRITMIA []1 LENNOX-GASTAUT ROLÂNDICA [
OUTRAS [ CITE-> ..........................

37) EXAME NEUROLÓGICO: NORMAL []ANORMAL [

38) SE ANORMAI->
SINAIS MOTORES []SINDROME MENTAL [3FUNDOSCOPIA ANORMAL 
1
SíNDROME NERVOS CRANIANOS [3SINAIS MENINGEOS [3ATAXIA[3
ALTERAÇÃO DO NÍVEL DE CONSCIÊNCIA [3SINAIS SENSITIVOS [
DESCREVA-____________________

HISTÓRICO DO TRATAMENTO:

39) TRATAMENTO ANTERIOR- DAE SIM []NÃO[

40) FORMA DE USO DE DAE: MONOTERAPIA [1 POLITERAPIA[ ] AMBAS[]

41) QUANTO AO TIPO DE DAE EM MONOTERAPIA
FENOBARBITAL-PB [ CLONAZEPAN-CLZ [ PRIIMDONA [
CARBAMAZEPINA-CBZ [ ] AC. VALPRÓICO []MALIASIN [
FENITOINA-DFH [ CLOBAZAN [ ]ETOSU)XIM-IDA []1 VIGABATRIM [
LAMOTRIGINA [ OXCARBAZEPINA [1 TOPIRAMATO [3GABAPENTINA [
OUTRAS-CITE..............................

42) DROGAS COADJUVANTES COM 1 DAE:
CITE A DAE E A DROGA COADJUVANTE->,.... ..... .....
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43) QUANTO AOS TIPOS DE DAE EM POLITERAPIA:
PB-CBZ []CBZ-DFH []DFH-VPA [ P-VPA-CLZ [
PB-DFH []CBZ-CLZ []PB-DfHi-CB3Z[ OUTRAS:
PB-CLZ []CLZ-VPA []PB-DfHi-VPA.[ ____[
PB-VPA []DFH-CLZ []PB-DFH-CLZ[]____]

44) DROGAS COADJUVANTES COM POLITERAPIA:
CITE AS DAE E AS DROGAS COADJUVANTES-> ...............

45) EFEITOS ADVERSOS DAE:
NÃO [ CUTANEOS[ ] GASTROINTESTINAIS[] SONOLÊNCIA[]
IMPOTENCIA SEXUAL[ ] EMATOLÓGICOS[] GANHO DE PESO[
HIRSUTISMO[ HIPERTROFIA. GENGIVAL[ ]QUEDA DE CABELO[]
OUTROS-CJTEZ->............................

46)TRATAMENTO ATUAL: NÃO USA DAE[ DAE[3
DAE/COADJUVANTE 1
DAE/DAE [ ] DAE/DAE/COADJUVANTE [ DAE/DAE[DAE [

47) CITAR DAE EM USO ATUAL:..............

48) PESO:....

49) RELACIONE A DOSE/PESO CORPORAL: ADEQUADO[ INADEQUADO[

]
50) RESULTADO DO TRATAMENTO ATUAL SOBRE AS CRISES:
CONTROLE TOTAL [ CONTROLE PARCIAL [ NO CONTROLA [

5 1) EFEITOS ADVERSOS DO TRATAMENTO ATUAL: NÃO[ ] SIM[]
CITE-> ................................

52) REALIZOU NÍVEL SÉRICO DE DAE(S) ATUAL ? SIM[]1 NÃO[]

53) RESULTADOS ENCONTRADOS DE DAE(S) ATUAL:
NIVEL TERAPÊUTICO [ ABAIXO NT [ ACIMA NT [1

54) SE REALIZOU, CORRELAÇÃO ENTRE NVEL SÉRICO,CONTROLE
DAS CRISES E EFEITOS ADVERSOS DE DAE(S) ATUAL:
NIVEL SÉRICO -> TERAPÊTJTICO[]1 ABAIXO [ ACIMA [
CONTROLE DAS CRISES-> COMPLETO[ ] PARCIAL[ ] SEM CONTROLE [
EFEITOS ADVERSOS ---- >SIM [ NÃO [ ]

55) PARA PREENCHER SE HOUVER USO DE ASSOCIAÇÃO DE DAE:
NIVEL, SERICO -> TERAPÊUTICO[ ] ABAIXO [ ] ACIMA []
CONTROLE DAS CRISES-> COMPLETO ] PARCIAL[ ] SEM CONTROLE [
EFEITOS ADVERSOS ---- >SIM []NÃO 3
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EXAMES COMPLEMENTARES->AVALIAÇÃO DOS EXAMES JA
REALIZADOS:
EEG -> TRANSCREVER RESULTADOS

56) OUTROS EXAMES REALIZADOS:-> TC[]1 LCR[]1 RM[ ] SPECT [
CITE OS LAUDOS:TC..........................
LCR ...... RM ....... SPECT .......... SANGUE .............

IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA -> CORRELACIONAR OS DADOS CLINICOS E OS

EXAMES:

57) QUANTO AO TIPO DE CRISE EPILÉPTICA: ...............

58) QUANTO A ETIOLOGIA:........................

PLANO TERAPÊUTICO

MARQUE COM UM "X" OS EXAMES SOLICITADOS:

59) EXAMES GERAIS SOLICITADOS: HEMOGRAMA, VHS, PLAQUETAS,
GLICOSE, TGO,TGP, BILIRRUBINAS, GAMA GT, FOSFATASE ALCALINA,
ELETRÓLITOS, VRL, TESTES IOLÔGICOS PARA TOXO, CMV,
RUBÉOLA E FEZES (MIE)

60) EXAMES ESPECIALIZADOS SOLICITADOS: RX DE CRANIO, TC, RM, LCR.

61) QUANTO AO USO DE DAE:
INICIAR [ 1 TROCAR DE 2 PARA 1[
MANTER COMíII ASSOCIAR [
MANTER COM 2 [JRETIRAR [

OUTR :...............................
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11.2. Apêndice 11

ABREVIATURAS

AV- Ácido valpróico

CBZ- Carbamazepina

CLB- Clobazam

DAE- Droga anti-epiléptica

I)FH- Difenilhidantoína

ECD- Etilenodicisteína dietil éster

EEG- Eletrencefalograma

ELT- Epilepsia do lobo temporal

FNB- Fenobarbital

1IMPAO- Hexametil-propilenoaminooxima

[LAE- International League Against Epilepsy

LBE- Liga Brasileira de Epilepsia

MBq- Mega Becquerel

mCi- Milicurie

OMS- Organização Mundial da Saúde

PET- Tomografia por emissão de pósitrons

RM- Ressonância magnética

SPECT- Tomografia por emissão de fóton. único

TC- Tomnografia computadorizada

TIPM- Topiramato

VGB- Vigabatrina

VídeoJEEG- Vídeo/eletrencefalografia
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