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Introdução:A epilepsia do lobo temporal mesial (ELTM) é a forma mais 
freqüente de epilepsia parcial em adultos e tem como principal 
característica patológica, a esclerose hipocampal (EH). Em cerca de 60-
70% dos casos de ELTM os sinais de EH são detectados nas imagens de 
RM, entretanto, existe um número significativo de pacientes que não 
apresentam atrofia hipocampal na RM, e que apresentam alterações 
histológicas de EH. A relaxometria T2 pode ser usada com o objetivo de 
aumentar a sensibilidade na identificação de anormalidades 
hipocampais, permitindo a quantificação de alterações no sinal T2. 
 
Objetivos:Avaliar através da relaxometria se pacientes com ELTM sem 
atrofia hipocampal apresentam alterações de sinal T2 em estruturas 
temporais mesiais em comparação com ELTM e atrofia hipocampal e 
controles normais. 
 
Metodologia: Foram adquiridas imagens de RM - 3 Tesla - de 120 
pacientes com ELTM com EH, 88 pacientes com ELTM sem EH e 78 
indivíduos saudáveis. A segmentação manual das estruturas mesiais foi 
realizada através do software Aftervoxel e os valores de sinal T2 das 
estruturas temporais mesiais foram obtidos por definição manual de 
uma região de interesse (ROI). (Figuras 1 e 2) 

Resultados: As seguintes porcentagens de hipersinal calculadas através do 
Z-score foram verificadas nos pacientes com ELTM-CAH e ELTM-SAH, 
respectivamente: 76,1% e 21,6% em hipocampo, 4,9% e 14,8% em 
amígdala, 17,6% e 9,1% na substância branca temporal.  A análise pelo 
Teste t (p < 0,05) demonstrou que a distribuição dos valores de sinal T2 de 
pacientes com ELTM-CAH e pacientes controles apresentam diferença de 
sinal significativa em hipocampo direito e esquerdo, amígdala direita e 
substância branca esquerda (gráfico 1) e que pacientes com ELTM-SAH e 
pacientes controles apresentam diferença de sinal significativa em ambos 
hipocampos e amígdala direita (gráfico 2). 
 

Figura 1 - Imagem da interface do programa Afterxovel mostrando marcação de 

estruturas de interesse (ROI) para cálculo do valor da relaxometria. 

  
 

Conclusão: A utilização da relaxometria para quantificar a presença de hipersinal 
T2 em estruturas mesiais temporais em indivíduos com ELTM-SAH pode auxiliar a 
melhor compreensão da etiologia destas epilepsias, bem como propiciar 
tratamento cirúrgico em caso de crises epilépticas refratárias ao tratamento 
medicamentoso.   
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Grafico 1:  Em pacientes com ELTM-CAH, Teste T demonstrou alteração de sinal significativa nas 

seguintes estruturas: A:hipocampo direito (p=0,001); B: hipocampo esquerdo (p=0,001); 

C:amigdala direita (p=0,03); D: substância branca esquerda ( p=0,009). 

Grafico 2:  Em pacientes com ELTM-SAH, Teste T demonstrou alteração de sinal significativa nas 

seguintes estruturas: A:hipocampo direito (p=0,003); B: hipocampo esquerdo (p=0,005); C:amigdala 

direita (p=0,028). 

Figura 2 - Exemplo do da página do programa Afterxovel demonstrando valores 

das relaxometrias das estruturas hipocampais marcadas. 

  


