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Resumo  
 
 
Objetivos: Estudar a associação entre o desempenho cognitivo e o tempo de 

duração da doença em pacientes com Epilepsia do Lobo Mesial Temporal 

(ELMT) por Esclerose Hipocampal (EH) unilateral para tentar estabelecer se 

existe uma progressão do déficit cognitivo. Secundariamente correlacionar 

achados de neuroimagem quantitativa avaliada pela volumetria do hipocampo e 

a influência da escolaridade para uma possível reserva funcional. 

Metodologia: Este estudo envolveu 61 pacientes com ELMT por EH unilateral e 

61 indivíduos controles que fizeram avaliação neuropsicológica. A mensuração 

volumétrica dos hipocampos foi feita de todos os pacientes e de 10 controles 

saudáveis. Os resultados em média e desvio padrão dos pacientes e do grupo 

de indivíduos controles foi comparado usando teste Student – t e teste Mann-

Whitney. 

Resultados:  Os pacientes tiveram um baixo desempenho cognitivo. Com auxilio 

de um z-score ajustado foi calculado um índice de comprometimento que 

mostrou uma alta porcentagem de testes comprometidos pelos pacientes 

quando comparados ao grupo de indivíduos controles. Houve uma correlação 
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significativa entre as medidas volumétricas e o tempo de duração da doença. 

Não encontramos interferência da escolaridade no desempenho cognitivo. 

Conclusão:  O declínio cognitivo incluindo déficits de linguagem, funções 

executivas, organização espacial, inteligência e memória, foi progressivo. 
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1.0 Introdução 

 

 

1.1 Epilepsia  

 

Epilepsia é um distúrbio cerebral crônico caracterizado 

predominantemente por interrupções recorrentes e espontâneas do 

funcionamento normal do cérebro, denominadas crises epilépticas. Epilepsia não 

é fácil de ser caracterizada, pois abrange um vasto número de sintomas com 

prognóstico clínico variável, dependendo, entre outros fatores, de sua etiologia 

(FISHER ET AL., 2005). 

Em 1981 a International League against Epilepsy (ILAE) classificou as 

crises em (COMMISSION, 1981): 

 1. Crises parciais simples (CPS): Fenômeno epiléptico que tem origem em uma 

determinada área cerebral sem comprometimento da consciência. Também 

chamadas auras. São exemplos de auras as motoras, as visuais, as olfatórias e 

as somatossensitivas. 

2. Crises parciais complexas (CPC): Fenômeno epiléptico que tem origem em 

uma determinada área cerebral com comprometimento da consciência. 

Geralmente cursam com automatismos (mastigatórios, deambulatórios, entre 

outros).  
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3. Crises tônico-clônicas generalizadas (CTCG): Fenômeno epiléptico que 

acontece de maneira difusa por todo o cérebro sem evidências de localização. 

Podem ser primariamente generalizadas ou surgir como progressão de CPS 

e/ou CPC. 

Em 1989 a ILAE reformulou a classificação das síndromes epilépticas em 

relacionadas à localização, generalizadas e indeterminadas (COMMISSION, 

1989). As duas primeiras são as mais comuns. Essa classificação foi baseada 

na separação das diferentes epilepsias e síndromes epilépticas por três 

características fundamentais: tipos de crises (parciais e generalizadas), etiologia 

(sintomáticas, idiopáticas e criptogênicas) e idade de início das crises. 

As epilepsias relacionadas à localização são aquelas cujas manifestações 

clínicas indicam o envolvimento de uma parte do hemisfério cerebral 

(COMMISSION, 1989).  

As epilepsias generalizadas são aquelas que cursam com crises 

generalizadas, isto é, crises em que as primeiras mudanças clínicas indicam 

envolvimento bilateral dos hemisférios assim como o padrão eletrográfico ictal 

inicial é bilateral (COMMISSION, 1989).  

 As epilepsias sintomáticas são definidas como um sintoma de uma outra 

doença já existente, enquanto que as idiopáticas não apresentam etiologia 

definida, pressupondo-se uma transmissão genética (COMMISSION, 1989). A 

idade de início das síndromes epilépticas também é um fator importante no 

diagnóstico, uma vez que as idiopáticas aparecem quase exclusivamente na 

infância e na adolescência, enquanto as sintomáticas têm uma incidência e 
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prevalência progressivamente dominante a partir da adolescência, após um 

predomínio nos primeiros anos de vida (COMMISSION, 1989). 

Estima-se que nos países desenvolvidos 0,5-1,0% da população tenha 

epilepsia. Estes números possivelmente são ainda maiores nos países em 

desenvolvimento ou subdesenvolvidos, em decorrência de maior incidência de 

infecções do sistema nervoso central e deficiência na assistência perinatal 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2005). No Brasil, em um estudo 

realizado na cidade de São José do Rio Preto, a taxa de prevalência de epilepsia 

foi de 18,6 casos por 1000 habitantes (BORGES ET AL., 2004). 

 

1.1.1 Epilepsia do Lobo Temporal  

 

A epilepsia do lobo temporal (ELT) representa 60% das epilepsias parciais 

e 40% das epilepsias em adultos, sendo considerada a forma mais comum de 

epilepsia nesta faixa etária (PEDLEY, 1996; FOLDVARY, 2001). A ILAE 

classificou esta síndrome entre aquelas relacionadas à localização, enfatizando 

suas características clínicas especificas e freqüência de crises (COMMISSION 

1989; FRENCH ET AL., 1993). 

A ELT é caracterizada por CPS ou auras típicas, CPC que evoluem com 

parada comportamental e automatismos e crises secundariamente 

generalizadas, ou ainda a combinação destas. Freqüentemente existe história de 

crises febris e antecedentes familiares de epilepsia, déficit de memória e 
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alterações unilaterais ou bilaterais em estudos de imagem por ressonância 

magnética (RM) e eletroencefalograma (EEG) (COMMISSION, 1989).  

 

 

 

 

1.1.2 Epilepsia do Lobo Mesial Temporal  

 

A ELT é mais freqüentemente conseqüência de alterações cerebrais 

associadas a diferentes fatores, tais como, doenças clínicas, doenças 

neurológicas agudas, lesões cerebrais, tumores, malformações e por ELT por 

esclerose hipocampal (EH) (ENGEL ET AL., 1997). 

A ELT por EH corresponde a aproximadamente 60% dos casos de ELT 

(ENGEL ET AL, 1997; FRENCH ET AL., 1993). A sua importância clínica 

decorre da alta prevalência e elevada proporção de pacientes com crises 

refratárias ao tratamento medicamentoso (ENGEL ET AL., 1997; SANDER, 

1993). Quanto à estimativa da refratariedade neste tipo de epilepsia há uma 

variação de 11% a 42% no controle das crises (ENGEL ET AL., 1993; 

BERKOVIC ET AL., 1995; PATRICK ET AL., 1995; STEPHEN ET AL, 2001). 

Na década de 50 desenvolveram-se alguns conceitos importantes a 

respeito da fisiopatologia da ELT por EH, entre eles:  

1. ELT por EH é um distúrbio das conexões neurais, causado por interações 

anormais entre as estruturas do lobo temporal (SPENCER, 2002); 
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2. Em alguns casos pode ser originada e tratada pela remoção de estruturas 

extra hipocampais. Este conceito de lesão disseminada e das conexões neurais 

é corrente e deve ser levado em conta na discussão quanto à fisiopatologia e o 

tratamento da síndrome (SPENCER, 2002). 

A esclerose mesial temporal (EMT) é a lesão mais comumente 

encontrada na ELT. Seu aspecto macroscópico de endurecimento e redução das 

estruturas mediais do lobo temporal em pessoas com epilepsia foi descrito pela 

primeira vez por BOUCHET em 1825 e SOMMER, em 1880, que estudou 90 

pacientes com epilepsia e em seus achados histopatológicos de necrópsia 

afirmando: “não há dúvidas que os sintomas epilépticos são freqüentemente 

associados a uma doença do corno de Ammon”.  

 

1.1.3 Esclerose Hipocampal  

 

A EMT é a etiologia encontrada em 50-70% dos pacientes com ELT 

refratária ao tratamento clínico, tendo sua origem em estruturas límbicas do lobo 

temporal. Esta denominação ressalta o envolvimento de outras estruturas 

mediais além da formação hipocampal como amígdala, o giro parahipocampal e 

o córtex entorrinal (BABB e BROWN, 1987).  

A EMT é o substrato patológico mais comum da ELT, e seu diagnóstico 

somente pode ser feito com análise histopatológica dos espécimes cirúrgicos 

(BABB, 2001; BABB e BROWN 1987). 
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O diagnóstico da EH pela RM se traduz pela diminuição do volume em T1 

e aumento do sinal hipocampal nas seqüências ponderadas em T2, sinais que 

podem ser acompanhados de modificação no formato e na estrutura interna do 

hipocampo. A atrofia pode ser unilateral ou bilateral, mas comumente é 

assimétrica (CENDES, 1993). 

O estudo anatomopatológico de lobos temporais ressecados nas cirurgias 

para tratamento de epilepsia relacionada à EMT mostra que existe um padrão de 

esclerose ou perda neuronal no hipocampo envolvendo o corno de Ammon e a 

fascia dentata e geralmente também a amígdala (BABB e NAJM, 2001).  

Apesar da relação entre EMT e ELT já estar bem estabelecida na 

literatura, o mecanismo exato pelo qual a EH participa da gênese das crises 

epilépticas ainda não foi completamente desvendado. MEYER ET AL (1954) já 

especulavam que a EH estaria associada a uma história prévia de insulto 

precipitante inicial, tais como crises epilépticas, ocorrendo em fases precoces do 

desenvolvimento cerebral humano. Assim, a EMT é provavelmente o resultado 

de algum evento ocorrido no passado, como uma crise febril por exemplo, e não 

conseqüência de convulsões repetidas (SUTULA e HERMANN, 1999) . 

A EH caracteriza-se pela perda acentuada de neurônios hipocampais 

hilares e das células piramidais nos subcampos CA1 e CA3 (BABB e BROWN, 

1987) (FIGURA 1).  

Vale ressaltar que tais estruturas são fundamentais para a formação da 

memória (JONES-GOTMAN e MILNER, 1978). Em 1958, PENFIELD e MILNER 

estabeleceram o papel crítico do hipocampo e estruturas adjacentes do lobo 



 

 24 

temporal na memória a partir da observação de pessoas com epilepsia 

submetidas à lobectomia temporal para controle de epilepsia intratável, e seus 

achados permanecem até hoje, embora a localização exata da memória nestas 

estruturas ainda não seja bem entendida (PENFIELD e MILNER, 1958). 

 

 

Figura 1 . Cortes histológicos hipocampais corados com técnicas de Nissl 

CA3 

CA2 

 

Cortes histológicos em 50µm de espécimes hipocampais corados com técnica de 
Nissl. Figuras A e A’. Tecido de hipocampos controle com aumento de 2X; Figura 
B. Esclerose hipocampal caracterizada pela perda de neurônios em CA1, CA2 e 
CA3, com aumento de 2X; Figura B’ Esclerose hipocampal caracterizada pela 
perda de neurônios em CA1 e CA3, com aumento de 2X. 
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1.2 Neuropsicologia  
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 Em 1996, MÄDER realizou um estudo sobre a história da neuropsicologia 

afirmando que em 1913, o neurologista WILLIAM OSLER nomeou o que 

chamamos hoje de neuropsicologia. Porém sua história está sobreposta à da 

medicina desde a antigüidade. Em meados dos séculos XVI e XVII a.C. no Egito, 

já se estudava o cérebro e as funções motoras. Os grandes avanços da 

medicina e da psicologia impulsionados pela filosofia e pela fisiopatologia, em 

meados do século XIX, propiciaram condições para o estudo do comportamento 

humano (MÄDER, 1996).  

Originalmente a neuropsicologia era definida como a ciência dedicada a 

estudar a expressão comportamental das disfunções cerebrais (LEZAK, 1983). 

De forma mais específica, “a neuropsicologia é um campo de estudos para o 

qual não há delimitação precisa, mas que na prática é definida pela enumeração 

dos assuntos que abrange: consciência, atenção, orientação, retenção e 

memória, inteligência, emoção, linguagem e praxia” (BARBIZET e DUIZABO, 

1985; LEZAK, 1995).  

Neuropsicologia pode ser definida como o campo da ciência que estuda 

as relações entre as funções psíquicas, comportamentais e o encéfalo, visando 

estabelecer correlações de base funcional e topográfica (BARBIZET e 

DUIZABO, 1985; LEZAK, 1995). 

No início do século XX, a neuropsicologia moderna iniciou-se sob a 

influência da neuropsicologia experimental no estudo da organização funcional 

do comportamento. Na década de 70 a psicologia cognitiva contribuiu para o 

melhor entendimento das funções cognitivas e o do processamento das 
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informações. No início da década de 80 a psicologia cognitiva e a 

neuropsicologia finalmente se inter-relacionaram propiciando a compreensão 

das funções cognitivas e dos mecanismos cerebrais (MÄDER, 1996).  

Existem duas questões importantes que representam o processo da 

avaliação cognitiva. A primeira se refere a quais funções estão comprometidas, e 

a segunda aos aspectos comportamentais que podem minimizar a expressão 

psicopatológica destas disfunções (ALCHIERI, 2004).  

Nas últimas duas décadas a neurologia e a neuropsicologia modernas 

têm sido transformadas pelo advento de novos métodos de neuroimagem como 

a ressonância magnética (RM) funcional e estrutural, possibilitando, assim, o 

avanço no conhecimento nas estruturas cerebrais, sua relação com as 

síndromes neuropsicológicas, compostas por diferentes sinais e sintomas, 

indicando a presença ou não de lesão ou doença como, por exemplo, lesões 

relacionadas à epilepsia. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1.2.1 Neuropsicologia e epilepsia  

 

BARBIZET e DUIZABO (1985) relacionavam neuropsicologia e alterações 

cerebrais especificamente ligadas a distúrbios do comportamento, como os 

gestos e a linguagem. Ulteriormente suas investigações foram ampliadas e 

perceberam-se outros déficits relacionados a funções cognitivas. 

Em estudos de pacientes com ressecções parciais do cérebro foi possível 

verificar que as diversas partes dos hemisférios cerebrais não possuem as 
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mesmas funções (BARBIZET e DUIZABO, 1985). O comportamento e as 

funções cognitivas de pessoas com epilepsia podem ser afetados por vários 

fatores como etiologia, tipo, freqüência, duração e gravidade das crises, lesões 

cerebrais, idade de início, danos estruturais em decorrência de crises 

prolongadas, fatores hereditários, condições psicossociais e efeitos colaterais da 

medicação (LEZAK, 2004). 

Baseados nestes dados, uma das aplicações da neuropsicologia é a 

avaliação pré-cirúrgica de pessoas com epilepsia, com o objetivo de investigar o 

funcionamento de áreas como a inteligência, resoluções de problemas, atenção, 

aprendizado e memória, linguagem, habilidades visuo-espaciais, motoras e 

senso-perceptivas (PORTUGUEZ ET AL., 1997).  

DODRILL e TROUPIN (1991) esclareceram a importância dos estudos 

neuropsicológicos no acompanhamento de pacientes com epilepsia ao estudar 

as relações entre as descargas paroxísticas e/ou lesões cerebrais localizadas e 

as funções cognitivas, complementando e dando suporte para a delimitação das 

disfunções cerebrais associadas às epilepsias. Assim, a interpretação dos 

achados neuropsicológicos é importante na determinação da lateralidade da 

disfunção cerebral, além de fornecer informações de natureza topográfica, uma 

vez que algumas disfunções cognitivas estão intimamente relacionadas a redes 

neurais. 

 O primeiro objetivo do exame neuropsicológico é determinar a 

lateralização e verificação das funções cerebrais. Desta forma, a avaliação das 
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funções cognitivas auxilia na identificação de áreas com disfunções associadas 

com a zona epileptogênica.  

Os testes para avaliar os pacientes com ELT priorizam o que chamamos 

especialização funcional hemisférica. Embora os dois hemisférios cerebrais 

funcionem de maneira conjunta e complementar, existem distinções no que se 

refere ao processamento dos vários tipos de estímulos sensoriais. Em pacientes 

destros, o hemisfério direito é geralmente predominante para o processamento 

de informações não-verbais, enquanto o esquerdo é o dominante para o 

processamento de estímulos de ordem lingüística, envolvendo encadeamento 

seqüencial e analítico (PENFIELD E MILNER, 1958). 

Em pacientes candidatos a corticoamigdalohipocampectomia, a cirurgia 

mais utilizada para o controle das crises, o objetivo da avaliação 

neuropsicológica é o de possibilitar a apreensão do desempenho cognitivo 

global, e além de disfunções específicas da atenção, memória e linguagem, 

contribuir para a localização e lateralização da disfunção cerebral, estabelecer 

possíveis riscos e seqüelas e permitir uma comparação quantitativa e qualitativa 

entre os períodos pré- e pós-operatórios. 

Com a necessidade de padronização no estudo cognitivo pré-cirúrgico da 

EMT, JONES-GOTMAN ET AL. (2000) propuseram três requisitos para a 

escolha de uma bateria de testes: 

1- O material a ser memorizado deve ser o mais polarizado possível quanto 

ao seu caráter verbal e não-verbal; 
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2- Os testes devem consistir em tarefas de aprendizado, com apresentação 

repetida do material a ser memorizado; 

3- Os testes devem ser equiparados quanto ao tipo de atividade ou processo 

mnésico avaliado (evocação e reconhecimento) diferindo entre si apenas quanto 

à natureza verbal e não verbal do material.  

 

Inteligência – Quociente intelectual 

 

Uma das principais etapas da avaliação neuropsicológica é determinar o 

nível básico do funcionamento intelectual do paciente, isto é, o quociente 

intelectual (QI).  

O QI refere-se ao resultado de testes que geralmente quantificam as 

habilidades gerais de cada pessoa; a isto chamamos de inteligência.  

A escala Wechsler de Inteligência para Adultos Revisada (Wechsler Adult 

Intelligence Scale-Revised - WAIS-R), é a mais usada para avaliar o QI. Através 

desta, é possível obter informações sobre o nível geral do funcionamento 

intelectual, assim como as funções que estão alteradas (LEZAK, 1983). A escala 

de inteligência Wechsler é utilizada em 92% dos centros de epilepsia e na 

maioria das pesquisas clínicas (RAUSCH ET AL., 1997).  

Embora o QI não seja uma medida que avalia ou localiza disfunções 

cerebrais, o seu resultado contribui muito na aquisição de informações sobre o 

nível geral do funcionamento do paciente, desta forma servindo como parâmetro 

de referência para outras funções mais específicas. Assim sendo, a avaliação de 
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inteligência, contribui também para comparação do desempenho do paciente em 

diferentes tempos e ajuda a identificar uma possível deterioração intelectual com 

o passar do tempo (JONES-GOTMAN ET AL., 1993). 

 

Memória 

                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Memória é a aquisição, formação, conservação e a evocação de 

informações. A aquisição também é chamada de aprendizagem, e a evocação 

como recordação, lembrança ou recuperação (IZQUIERDO, 2002).  

A década de 50 foi um marco para a neuropsicologia da memória com a 

descrição em 1957, por SCOVILLE e MILNER, do caso HM (SCOVILLE e 

MILNER, 1957). Operado para controlar crises epilépticas, em 1953, aos 27 

anos, HM foi submetido à ressecção bilateral dos lobos temporais, dos dois 

terços anteriores do hipocampo, giro parahipocampal, córtex entorrinal e 

amígdala (COURKIN ET AL., 1997). HM apresentou amnésia anterógrada grave 

e retrógrada parcial após a cirurgia. Isto é, não era mais capaz de adquirir novas 

informações relativas a acontecimentos depois da cirurgia, porém conservava 

suas lembranças dos fatos ocorridos até dois anos antes da operação 

(SCOVILLE e MILNER, 1957). Em 1958 PENFIELD e MILNER descreveram as 

disfunções cognitivas de HM assim como as de outros pacientes. Desta série, 

dois tiveram ressecções unilaterais do lobo temporal medial, amígdala e parte do 

hipocampo, e apresentaram os mesmos sintomas de HM. 
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 Estes achados sugeriram o envolvimento do hipocampo no 

processamento de informações mnemônicas, o que também foi verificado em 

1980 por BECHTREW, quando descreveu alterações neuropatológicas no lobo 

temporal medial em uma pessoa com déficit de memória (apud SQUIRE E 

ZOLA, 1996). 

Estudos sobre amnésia concluíram que lesões focais do lobo temporal 

direito e do esquerdo produzem alterações diferentes. O hipocampo direito 

desempenha papel crítico na memorização de material difícil de verbalizar e 

visuo-espacial, e o esquerdo está mais relacionado com a memória verbal 

(JONES-GOTMAN, 1993; JONES-GOTMAN ET AL., 2000). 

Alguns dos testes universalmente mais utilizados são da Escala Wechsler 

de Memória (WMS-R) (WECHSLER, 1987), a Figura Complexa de Rey-

Osterrieth (REY ET AL., 1999), o teste de Aprendizado Auditivo-Verbal de Rey 

(Rey Auditory Verbal Learning Test - RAVLT) (LEZAK, 1983; SPREEN e 

STRAUSS, 1998), o teste de Aprendizado Visual de Rey (Rey Visual Auditory 

Learning Test - RVALT) (SPREEN e STRAUSS, 1998). 

 Quando necessário, em casos específicos, ainda é possível a realização 

do teste de WADA ou teste do amobarbital sódico, para a investigação da 

memória e linguagem, possibilitando informações sobre a integridade funcional 

de cada hemisfério. 

 A avaliação neuropsicológica em pacientes com ELT está amplamente 

relacionada com a avaliação das funções cognitivas, tais como inteligência geral, 

linguagem, atenção e memória. 
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Em casos de pessoas com epilepsia refratária à terapia medicamentosa, a 

avaliação neuropsicológica deve considerar os riscos de prejuízos cognitivos, 

ponderando dados como a localização e extensão da lesão ou zona 

epileptogênica e, sobretudo a proporção da ressecção para prever possíveis 

alterações de funções intelectuais, da linguagem e, principalmente, da memória 

(LURIA, 1980).  

 

Linguagem 

 

Na avaliação neuropsicológica de pessoas com epilepsia dados 

lateralizatórios da linguagem são de grande importância na avaliação pré-

operatória. Esta avaliação implica em quantificar o discurso e sua fluência, 

riqueza de vocabulário e prosódia, bem como a análise da compreensão verbal 

geral. 

O substrato neuro-anatômico da linguagem é uma área cortical contínua 

freqüentemente localizada no hemisfério esquerdo (BARBIZET e DUIZABO, 

1985) em cerca de 95% dos indivíduos destros na população geral. Porém, 

quando há uma lesão estrutural ou funcional, o hemisfério direito apresenta um 

aumento significativo na participação do processamento da linguagem 

(HELMSTAEDTER ET AL., 1994). 

Aproximadamente 95% da população geral destra e 70% das pessoas 

sinistras, têm o hemisfério esquerdo dominante para linguagem. Entretanto, 

quando ocorre uma lesão como, por exemplo, um foco epileptogênico, pode 
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haver maior participação do hemisfério direito no processamento da linguagem 

(HELMSTAEDTER ET AL., 1994). 

 Os testes mais utilizados na avaliação de linguagem em procedimentos 

não invasivos são o teste de nomeação de Boston, os testes verbais do WAIS-R, 

os testes de compreensão de textos, a leitura e a escrita (BARBIZET e 

DUIZABO, 1985). A identificação da dominância hemisférica das funções de 

linguagem também é muito importante quando avaliamos a memória, pois uma 

representação atípica da linguagem significa também diferente localização das 

funções de memória verbal e visual.   

 

Atenção e Funções Executivas 

 

As funções executivas abrangem vários aspectos do raciocínio 

envolvendo capacidade de planejamento, solução de problemas, iniciativa e 

inibição de atitudes e flexibilidade mental. O lobo frontal, mais especificamente a 

região pré-frontal, está envolvido no processamento das funções executivas 

(BROWN, 1985). Lesões nestas regiões estão relacionadas a diferentes 

síndromes neurológicas (FAW, 2003). 

Ao que se estende à avaliação neuropsicológica, este é o nome dado ao 

conjunto de funções cognitivas que se ampliam à atenção, concentração, 

seletividade de estímulos, capacidade de abstração, planejamento, flexibilidade, 

controle mental, auto-controle e memória operacional.   
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A partir desta informação podemos imaginar porque quando existe uma 

alteração nas funções executivas o paciente costuma ter uma alteração global 

em seu comportamento, pois elas alteram outras cognições (LEZAK, 2004). 

O comprometimento da atenção e da concentração é um dos testes mais 

comuns associados a lesões no cérebro (LEZAK, 2004).  

A atenção é a capacidade do indivíduo de orientar e selecionar do 

ambiente os estímulos que parecem importantes e que correspondem aos 

nossos interesses, intenções ou tarefas imediatas, com inibição concomitante 

dos estímulos irrelevantes. Sem ela, a quantidade de informações selecionadas 

seria tão grande e desorganizada que nenhuma atividade se tornaria possível 

(LURIA, 1979; STRUB e BLACK, 1977).  

 O déficit atencional comumente é associado a outras disfunções 

cognitivas. A diminuição da atenção pode ter impacto nas demais funções 

cognitivas. Durante a avaliação esta disfunção deve ser cuidadosamente 

observada, pois para os testes neuropsicológicos é necessário que o paciente 

apresente atenção e concentração satisfatórias.   

 

 

 

 

 

1.3 Ressonância Magnética e Epilepsia  
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O princípio fundamental da RM é conhecido desde a década de 40, tendo 

sido aplicado ao estudo de amostras químicas in vitro. O desenvolvimento da 

matemática e da informática permitiu o surgimento, no final da década de 80, da 

RM, e esta possibilitou a geração de imagens com aplicações clínicas in vivo. 

 O fator de geração de contraste e formação de imagens da RM baseia-se 

no comportamento magnético dos prótons quando submetidos a um campo 

magnético estático e pulsos de campo magnético na freqüência de ressonância 

dos prótons a serem examinados. Esta permite a manipulação e ponderação da 

imagem, possuindo melhor definição espacial e de contraste do que os métodos 

anteriormente utilizados para obtenção de imagens. 

Os primeiros trabalhos que conhecemos descrevendo o método da RM e 

sua aplicação em epilepsia, datam de 1984, e revolucionaram todo campo de 

estudo desde a elaboração de novas classificações até o desenvolvimento de 

novas abordagens diagnósticas e terapêuticas (OLDENDORF, 1984; 

SOSTIMAN ET AL., 1984). 

 A grande sensibilidade da RM permitiu o diagnóstico da EMT in vivo. 

Além disso, a atrofia do hipocampo tem se mostrado concordante com os dados 

de estudos neurofisiológicos, permitindo a lateralização da região epileptogênica. 

Por outro lado, há correlações com as anormalidades neuropatológicas e 

neuropsicológicas, bem como, com o prognóstico após a cirurgia (BUCK ET AL., 

1997; RADHAKRISHNAN ET AL., 1998).  

Alguns fatores foram fundamentais no estabelecimento deste método como 

adequado ao diagnóstico da EMT (BERKOVIC ET AL., 1991):  
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1. Excelente visibilização do hipocampo e demais estruturas mediais 

temporais com a aquisição de seqüências e planos adequados; 

2. A descrição e o conhecimento das lesões comumente encontradas; 

3. Avanços nos equipamentos nas seqüências e nos protocolos de pós - 

processamento de dados (BERKOVIC ET AL., 1991). 

Na década de 90 os achados de neuroimagem na EMT foram descritos e 

correlacionados aos de neuropatologia. Classicamente foram descritas a 

redução volumétrica nas seqüências ponderadas em T1 e o aumento de sinal 

nas seqüências ponderadas em T2, inclusive no FLAIR (Fluid Attenuated 

Inversion Recovery) (FIGURA 2). 
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Figura 2 . Figuras de Ressonância Magnética mostrando esclerose hipocampal   

A B 

 

Figura A. Seqüência coronal obliqua inversão-recuperação, no nível do corpo do 
hipocampo. Observe redução bilateral do volume dos hipocampos, mais acentuada à 
direita; B: seqüência coronal oblíqua FLAIR no mesmo nível, demonstrando hipersinal de 
ambos os hipocampos, também mais acentuado à direita. Caso de paciente com doença 
bilateral, porém com acometimento assimétrico na RM. 
 

A B C 

 
Figuras A e B. Seqüências coronais obliquas inversão-recuperação na foto A e fast spin-echo 
T2 na B, no nível da cabeça do hipocampo, demonstrando perda das digitações da cabeça e 
atrofia do hipocampo esquerdo. Este hipocanpo apresenta ainda, hipossinal em T1 na A e 
hipersinal em T2 na figura B; Figura C. Seqüência coronal oblíqua em FLAIR no nível do corpo 
do hipocampo, demonstrando hipersinal do lado esquerdo. 
 
 

A B  C 

FIGURAS A e B. Seqüências coronais obliquas inversão-recuperação, no nível da cabeça 
na A e corpo na B do hipocampo, demonstrando perda das digitações da cabeça e da 
arquitetura interna da cabeça e corpo do hipocampo esquerdo. Figura C. seqüência coronal 
oblíqua FLAIR no nível do corpo do hipocampo, demonstrando hipersinal do lado esquerdo. 
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1.4 Volumetria  

A RM possibilita a medida quantitativa dos volumes das estruturas 

cerebrais, Entre elas citamos a definição espacial e de contraste, gerando 

imagens anatômicas detalhadas e adquiridas em planos ortogonais, permitindo o 

estudo das estruturas tridimensionalmente. 

A análise volumétrica de estruturas cerebrais através de imagens por RM 

tem sido usada com sucesso para determinação in vivo de anormalidades 

estruturais (CENDES e BASTOS, 2000). 

O grau de atrofia também pode ser correlacionado à duração da epilepsia, 

à idade de início das crises e pior desempenho nos testes neuropsicológicos, o 

que corrobora a hipótese de que a EMT é uma condição progressiva (CENDES 

e BASTOS, 2000).  

Outros fatores têm sido correlacionados aos achados de volumetria, tais 

como a presença de crises febris, a qual já foi estudada por diversos autores 

(CENDES e ANDERMANN, 1996; VAN PAESSCHEN ET AL., 1997; FUERST 
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ET AL., 2001).  Entre estas, as complexas seriam diretamente relacionadas ao 

maior grau de atrofia do hipocampo. No entanto há controvérsias, uma vez que 

outros autores não observaram tal correlação, bem como com a duração da 

epilepsia, freqüência de crises e idade de início da epilepsia (FUERST ET AL., 

2001). 

BERNASCONI ET AL. (2005) relataram que pacientes com história de 

crises febris durante a infância têm um volume de hipocampo menor 

ipsilateralmente à zona epileptogênica. Não houve relação entre crises febris e 

diminuição de volume de outras estruturas como a da amígdala e do córtex 

entorrinal, como também com a duração da epilepsia.  

 No entanto, como a porção medial do lobo temporal, especialmente o 

hipocampo, abriga alguns subtipos de memória, a quantificação da deficiência 

desta função em pacientes com ELT pode constituir um instrumento muito 

importante para a avaliação da variação e extensão da lesão nesta região. 

 

1.5 Declínio cognitivo em epilepsia  

 

O declínio cognitivo tem sido reconhecido como uma seqüela grave da 

epilepsia refratária, sendo associado a fatores neurobiológicos como tipos de 

crises, síndromes específicas e efeitos colaterais das DAE (HELMSTAEDTER 

ET AL., 1994; HERMANN ET AL., 1997). 

 Diversos autores têm descrito a associação entre a duração da epilepsia 

e freqüência de crises, a qual seria um forte preditor de declínio cognitivo 
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(SUTULA e HERMANN, 1999; HERMANN ET AL., 1997; HELMSTAEDTER e 

KUERTEN., 2001; GLOSSER ET AL., 1997; LESSER ET AL., 1986).  

THOMPSON e DUNCAN (2005) correlacionaram a freqüência de crises e 

a duração da epilepsia.  Postularam que o declínio cognitivo poderia ser 

associado às DAE e descargas interictais no EEG. Neste estudo, 136 pacientes 

puderam ser avaliados retrospectivamente no intervalo de 10 anos. Nele os 

autores demonstraram um declínio importante das funções cognitivas e 

afirmaram que a freqüência de CTCG seria a principal causa deste declínio. Por 

outro lado, as CPC foram associadas a déficit de memória e de funções 

executivas. Entretanto, o QI destes pacientes continuava preservado. 

Concluíram que a freqüência de crises exerceria um efeito direto na cognição. 

Portanto, quanto antes for obtido o controle das crises, melhor será o 

prognóstico cognitivo.  

 Em um outro estudo, OYEGBILE ET AL. (2004) observaram 96 pacientes 

com ELT visando à caracterização da natureza e do grau do déficit cognitivo. Os 

achados neuropsicológicos destas pessoas foram correlacionados com os de 82 

indivíduos de um grupo controle. Estes dados foram associados com outras 

variáveis clínicas, como duração da epilepsia e anos de escolaridade. 

Observaram que os pacientes tiveram baixos escores de memória, porém outras 

funções também estavam comprometidas, tais como, inteligência, linguagem e 

funções executivas.  

Estes achados ficaram mais evidentes quando os indivíduos 

apresentavam nível de escolaridade mais baixo, sugerindo associação entre os 
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anos de educação e maior comprometimento cognitivo, pois em pacientes com 

mais de 12 anos de educação não foi observado declínio cognitivo significante. 

OYEGBILE ET AL. (2004) concluíram que maior escolaridade protegeria contra 

a evolução do déficit cognitivo em ELT corroborando a idéia de que a reserva 

cerebral é importante para proteção contra o déficit cognitivo.  

Já FUERST ET AL. (2001) realizaram um estudo para avaliar a relação 

entre EH, idade de início, duração da epilepsia e em qual destas variáveis ficaria 

evidente o declínio cognitivo. Seus resultados mostraram que quanto mais cedo 

os sintomas da epilepsia se manifestam e maior a duração do distúrbio, piores 

são os resultados da avaliação neuropsicológica. 

Por outro lado, neste estudo o grau de atrofia do hipocampo foi associado 

à idade de início e à duração da epilepsia as quais foram indicativas de maior 

assimetria de volume. Portanto, a EH é um prognóstico negativo para as funções 

cognitivas. 

LEZAK (2004) também enfatizou a questão do declínio cognitivo 

progressivo, referindo-se a associação entre a falta de controle das crises e a 

duração da epilepsia. Postulou que as crises de fato causariam danos estruturais 

tendo concluído que as últimas promovem disfunção progressiva. O declínio de 

memória em pacientes com epilepsia refratária, especificamente a memória 

visual, está associado à gravidade das crises, a reserva funcional e o intervalo 

teste e re-teste (HELMSTAEDTER, 2002).  

Após a revisão dos trabalhos citados, podemos supor que existe uma 

forte relação entre o declínio cognitivo na ELT, a redução do volume das 
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estruturas mediais, o tempo de epilepsia e sua refratariedade.  Porém, a 

importância da escolaridade como preditor de que o cérebro se beneficiaria de 

sua reserva funcional e que protegeria as funções cognitivas, sugerida por 

OYEGBILE ET AL. (2004), não está bem esclarecida. 

 

2.0 Objetivos 
 

 

 

1. Estudar a progressão do déficit cognitivo em pacientes com epilepsia 

mesial do lobo temporal por EH unilateral; 

2. Correlacionar o déficit cognitivo nestes pacientes com achados de 

neuroimagem quantitativa avaliada pela volumetria do hipocampo; 

3. Estudar a influência da escolaridade no déficit cognitivo nesta população. 
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3.0 Casuística 

 

 

3.0 Casuística  

  

 Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

São Paulo, sob o número 0489/06 (anexo 1 ).  

Foram incluídas 122 pessoas, 61 pacientes com ELT por EH unilateral e 

crises refratárias ao tratamento clínico, submetidos ou não a tratamento 

cirúrgico, e 61 controles saudáveis. Todos os indivíduos desta pesquisa 

assinaram um termo de consentimento livre e informado (anexo 2 ). 

 Os pacientes se encontravam em acompanhamento regular no 

Ambulatório de Epilepsia de Adultos do Hospital São Paulo, da Universidade 

Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina.  

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DOS DADOS CLÍNICOS 

 

O diagnóstico da ELT foi feito segundo as características clínicas e 

eletrográficas previamente descritas na Classificação de Epilepsias e Síndromes 

Epilépticas da ILAE, de 1989 e o diagnóstico de EMT unilateral, pela presença 

de características clínicas e neurofisiológicas da síndrome ELT por EH citadas 
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por WIESER (2004). Todos os pacientes apresentavam sinais sugestivos de EH 

unilateral como achado de RM. 

Foram analisadas características demográficas incluindo idade, sexo, 

escolaridade, dominância manual e lado da lesão. Variáveis clínicas envolvendo 

características neurofisiológicas, neuropsicologia, de neuroimagem quantitativa e 

qualitativa e tratamento clínico (mono ou politerapia) também foram avaliadas. 

Foram consideradas refratárias as crises que continuaram a despeito do 

tratamento, com pelo menos duas drogas de primeira linha para tratamento de 

crises parciais, em monoterapia ou em associação com outras DAE, em níveis 

comprovadamente subtóxicos dessas drogas.  

Aos pacientes com crises refratárias foi oferecida a possibilidade de 

avaliação pré-cirúrgica. Aqueles que concordaram com esta possibilidade 

seguiram o protocolo do serviço realizando avaliação psiquiátrica, avaliação 

neuropsicológica, qualidade de vida, sócio-econômica e avaliação 

neurofisiológica e vídeo-EEG. 

 

3.2 Critérios de exclusão 

 

Foram excluídos os pacientes que apresentavam patologia dupla, definida 

como EMT associada à outra lesão do lobo temporal, assim como aqueles que 

apresentavam lesão extratemporal, os sinistros, aqueles com idade menor há 15 

anos, os com escolaridade menor que três anos, e também aqueles indivíduos 

que apresentaram transtornos psiquiátricos associados. 
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4.0 Metodologia 
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4.1 Neuropsicologia 

  

 A avaliação neuropsicológica faz parte da investigação realizada nos 

pacientes com ELT, assim como as avaliações fisiológicas e de neuroimagem. 

Tem como objetivo verificar possíveis disfunções específicas (de memória, 

atenção e linguagem), de habilidades intelectuais, determinar a lateralização de 

disfunções e da dominância manual assim como, a documentação de mudanças 

do estado mental no decorrer do tempo ou por intervenção cirúrgica. 

 MÄDER ET AL., (2001) e NOFFS ET AL., (2002) sugeriram a formulação 

de um protocolo básico para a avaliação dos pacientes. Vale ressaltar que a 

grande maioria dos serviços de cirurgia de epilepsia internacionais adota um 

protocolo básico para suas avaliações. 

 Algumas orientações fundamentais são dadas previamente à aplicação 

do exame neuropsicológico. 

1. Vir acompanhado de uma pessoa que tenha presenciado os episódios críticos 

e saiba informar a história clínica e do desenvolvimento neuropsicomotor; 

2. Se estudante, trazer o material escolar para a avaliação; 

3. Portar lentes corretivas ou aparelho auditivo no dia da avaliação, caso 

necessite deles; 

4. Dormir pelo menos 8 horas e vir bem alimentado; 

5. Se costuma ser mais sonolento pela manhã, deve indicar preferência para 

realizar o exame no período da tarde; 
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6. Tomar normalmente a medicação anti-epileptica. 

 

A aplicação dos testes deve ser realizada em dois períodos, 

preferencialmente sem que tenham ocorrido crises em um intervalo de 24 horas 

antes das avaliações.   

Outra característica importante a ser observada é que o paciente deve 

estar sem sinais físicos de intoxicação por DAE. 

Para a pesquisa serão utilizados os escores brutos dos testes. 

 

4.2 Descrição dos testes 

 

Questionário de lateralidade (LEZAK, 1995) 

 

O sujeito deve definir qual mão utiliza para realizar 12 atividades, 

indicando uma entre três respostas: sem preferência, usualmente e sempre. O 

mesmo teste pode também ser realizado sob imitação ou com objetos, quando o 

sujeito apresentar dúvida na resposta e tem o objetivo de lateralizar a 

dominância manual do indivíduo e com isso estabelecer a dominância cerebral 

para a linguagem (LEZAK, 1995). 
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Memória Lógica (WMS-R) (WECHSLER, 1987) 

 

A avaliação da memória verbal através do WMS-R foi feita com o teste 

memória lógica, o qual avalia a memória verbal imediata e tardia. Solicita-se ao 

paciente que procure recordar-se do maior número de detalhes de duas histórias 

lidas a ele (memória imediata) e, após 30 minutos, recordá-las novamente 

(memória tardia). No WMS-R foram computadas duas medidas de memória 

verbal, que consistem em imediata e tardia. Estes escores são considerados de 

acordo com a idade, conforme tabela da manual da WMS-R e transformados em 

desvio padrão.  

 

Reprodução Visual  (WECHSLER, 1987) 

 

O teste de reprodução visual é realizado através da apresentação de 

quatro cartões com figuras geométricas que são apresentados um a um ao 

paciente durante alguns segundos, visando à avaliação da memória espacial 

imediata e tardia. Após o estimulo visual a pessoa deve reproduzir o desenho 

que viu o mais parecido possível com o do modelo. O resultado das quatro 

reproduções trará o escore da memória espacial imediata. O da tardia é 

quantificado através da recordação das figuras após trinta minutos desde o 
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estímulo inicial. Estes escores são considerados de acordo com a idade, 

conforme tabela da manual da WMS-R e transformados em desvio padrão. 

 

Teste de aprendizagem verbal de Rey (Rey Auditory Verbal Learning Test - 

RAVLT) (SPREEN e STRAUSS, 1998) 

  

A avaliação do aprendizado verbal pelo RAVLT é feita através da 

apresentação de 15 palavras lidas ao paciente, em cinco tentativas 

consecutivas; cada uma será seguida pela recordação das mesmas, com o 

objetivo de verificar a capacidade da pessoa de aprendizagem e retenção de 

uma série de palavras, assim como a amplitude da memória, susceptibilidade a 

interferências, de estratégias de resolução de problemas e por fim, avalia a 

memória de reconhecimento. 

 As instruções são repetidas antes de cada tentativa para reforçar os 

comandos do teste. Logo após a apresentação dos 15 estímulos o paciente deve 

recordar as palavras, em qualquer ordem, sucessivamente, até o final das cinco 

tentativas. Todos os estímulos devem ser repetidos, mesmo os já recordados em 

outras tentativas. O escore para cada tentativa é o número de respostas corretas 

recordadas.  

Ao final é feito o escore total representado pela soma de todas as cinco 

tentativas anteriores. Este valor é subtraído do escore padrão da tabela do teste, 

de acordo com a idade e sexo, e dividido pelo seu respectivo desvio padrão 

(SPREEN e STRAUSS, 1998). 
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Teste de nomeação de Boston (Boston Naming Test) (SPREEN e STRAUSS, 

1998) 

 

A avaliação da linguagem através do Teste de Nomeação de Boston, é 

feita através da apresentação de 60 figuras mostradas à pessoa que deve, 

ulteriormente, identificá-las uma a uma. Este teste visa avaliar a habilidade de 

nomear figuras, espontaneamente ou com auxílio de pistas visuais e/ou 

fonêmicas. Com ele é possível diagnosticar parafasias e paragnosias visuais 

entre outros tipos de erro. 

As figuras são referentes a objetos, animais, comidas e coisas da 

natureza. Cada figura é mostrada ao paciente individualmente e ele deverá dizer 

o que está vendo; para nomear corretamente a figura ele tem três tentativas. Na 

primeira deverá falar o nome correspondente ao do desenho mostrado 

espontaneamente. Caso não se lembre do nome da figura apresentada, será 

utilizada uma segunda tentativa incluindo uma pista visual; se ainda não se 

lembrar, será fornecida uma pista fonêmica, como, por exemplo, a sílaba inicial 

da palavra. 

 

Teste de fluência verbal  (FAS Test) (SPREEN e STRAUSS, 1998) 
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 Com o objetivo de avaliar a fluência verbal, pede – se que a pessoa fale o 

maior número de palavras que puder lembrar que comecem com a letra F, em 

um minuto, em seguida com a letra A, e por fim, a pessoa deve falar palavras 

que comecem com a letra S.  

 

Teste de fluência semântica (animais)  (SPREEN e STRAUSS, 1998). 

 

 Visando a avaliação fluência verbal por categorias, o sujeito deve falar em 

um tempo determinado pelo teste, referente á um minuto, o maior número de 

animais que puder. 

  

Dígitos (Wechsler Memory Scale-Revised - WMS-R) (WECHSLER, 1987) 

 

É um subteste dividido em duas etapas.  Na primeira (ordem direta), 

pede-se ao sujeito que repita séries crescentes de números na mesma ordem 

que lhe são fornecidas; na segunda (ordem inversa), pede-se que o sujeito repita 

as séries na ordem inversa da que são apresentadas.  

Este teste visa a avaliação da extensão da atenção, concentração, 

retenção da memória imediata (ordem direta), memória de trabalho e capacidade 

de reversibilidade (ordem inversa) e controle mental. 
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Vocabulário (Wechsler Memory Scale-Revised - WMS-R) (WECHSLER, 1987) 

 

  A pessoa deve definir e dar o significado de 33 palavras apresentadas 

oralmente ao sujeito. Este subteste avalia o desenpenho da linguagem, 

conhecimento e estoque semântico, inteligência geral (verbal), curiosidade 

intelectual e antecedentes educacionais. 

 

Cubos (Wechsler Memory Scale-Revised - WMS-R) (WECHSLER, 1987) 

 

  A pessoa deve reproduzir, com cubos bidimensionais e bicolores, 

desenhos modelos apresentados como padrões. Tem como objetivo observar a 

percepção visual de estímulo abstrato, organização e planejamento espacial, 

coordenação visuomotora, análise e síntese. 

 

Figura Complexa de Rey (SPREEN e STRAUSS, 1998; REY ET AL, 1999) 

 

Apresenta-se para o sujeito um cartão contendo o desenho da figura 

complexa de Rey e a partir deste momento a testagem se compõe de três 

etapas: a primeira de cópia, a segunda de memória imediata e a terceira de 

memória após 30 minutos; estes dois últimos escores são utilizados na avaliação 

da memória. Este subteste avalia a praxia visuomotora, varredura visual, 

atividade motora fina, organização e planejamento. 



 

 57 

 

4.3 Metodologia dos controles: 

 

Para a pesquisa foram selecionados 61 indivíduos controles destros sem 

epilepsia para possibilitar a comparação das medidas neuropsicológicas. Para 

ajuste psicossocial da amostra os sujeitos selecionados tiveram sua idade, 

escolaridade e nível social pareados com cada um dos 61 pacientes. A avaliação 

neuropsicológica foi constituída dos mesmos testes aplicados anteriormente aos 

pacientes.  

  Foram excluídos da amostra indivíduos com qualquer doença neurológica 

e ou psiquiátrica, com história de perda de consciência e que estivessem 

fazendo uso de medicamentos que pudessem causar alteração da consciência. 
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4.4 Ressonância magnética 

 

Os pacientes com diagnóstico clínico-eletrográfico de ELT foram 

submetidos à RM de encéfalo de alta definição. Todos os exames foram feitos 

seguindo protocolo de avaliação dos lobos temporais, e revistos pelo mesmo 

neurorradiologista, com treinamento em neuroimagem de epilepsia. 

Os exames foram realizados em equipamento de 1.5-T utilizando-se o 

mesmo protocolo para todos os pacientes. Este protocolo incluiu: seqüência 

spin-echo T1 sagital com 6 mm de espessura; turbo spin-echo T2 axial com 6 

mm de espessura; FLAIR coronal oblíquo (perpendicular ao eixo longo do 

hipocampo) com 3 mm de espessura; IR-T1 coronal oblíquo (perpendicular ao 

eixo longo do hipocampo) com 3 mm de espessura; e aquisição volumétrica 

FFE-T1 coronal com 1,5 mm de espessura incluindo todo o encéfalo. As 

seqüências FLAIR coronal oblíquo e IR-T1 coronal oblíquo incluíram os lobos 

temporais em toda sua extensão. 

 

4.5 Volumetria 

 

Para a volumetria foi realizada uma seqüência padrão gradiente echo 3D 

(GE3D) ponderada em T1 no plano sagital com partições de espessura efetiva 

de cortes de aproximadamente 0.9 mm (TR: 9.7 ms: TE:4.0 ms: Flip angle: 12 

graus: matriz: 256 X 256: FOV: 256 mm). Estes parâmetros proporcionam 
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imagens com matriz quadrada e voxels isotrópicos. A aquisição foi feita no plano 

sagital por ser este considerado o menor diâmetro craniano, reduzindo assim o 

tempo de aquisição. 

 Foram selecionados cortes reformatados com dois milímetros de 

espessura que percorressem desde o limite mais anterior do hipocampo, cuja 

principal medida deve ser feita pela amígdala, até o limite mais posterior que 

corresponde ao primeiro corte onde se nota a cisterna quadrigêmea livre e após 

a presença da placa quadrigêmea. Este limite posterior corresponde ao limite 

proposto por outros autores na literatura, que preconizam o ultimo corte como 

sendo o primeiro corte onde se nota a crura fornix nitidamente dividida 

(WATSON ET AL., 1992) (Figura 3 ). 

 

Figura 3 . Limites anatômicos para mensuração de volumetria 

 

Figura A. Limite anterior da mensuração volumétrica, cabeça do hipocampo. 
Figura B. Limite posterior da seqüência na crura fornix, cauda do hipocampo. 
 

  

A B 
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Os cortes então foram transferidos para área de trabalho onde a segmentação 

foi realizada manualmente com interface do tipo “mouse” com a delineação 

anatômica da região (FIGURA 4). 

 Os volumes foram calculados de acordo com o princípio de Cavalieri, que 

estipula que o volume total de uma estrutura corresponde á somatória das áreas 

de secção transversal multiplicadas pela espessura do corte. 

  Os hipocampos medidos foram corrigidos para o volume cerebral total 

através da fórmula abaixo, descrita por Mathalon et al., (1993) e Free et al., 

(1995).  

 

Hipocampo corrigido = volume cerebral médio do grupo controle x hipocampo medido 
volume cerebral medido 

 

 

O grau de assimetria entre os hipocampos foi calculado pelo índice de 

assimetria obtido através da razão entre os hipocampos corrigidos de menor e 

de maior valor, através da fórmula abaixo (Bernasconi et al., 1999). 

 

Índice de assimetria = (hipocampo direito – hipocampo esquerdo) 
                                    (hipocampo direito + hipocampo esquerdo) x 0,5 
 
 
 
 
Os hipocampos corrigidos foram considerados atróficos quando estavam 

dois desvios padrão abaixo dos valores obtidos através do grupo de indivíduos 

controles. 
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Figura 4 . Seqüência do processamento da volumetria 

Seqüência anatômica em T1 de cortes coronais perpendiculares ao eixo 
longitudinal do hipocampo: Imagens da mensuração semi-automatizada 
de medidas volumétrica dos hipocampos.  
Figuras 1 e 2  cabeça; 3 e 4 corpo; 5 e 6 cauda do hipocampo. 
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4.6 Controles volumétricos 

 

  Foi realizada volumetria do hipocampo por RM em dez indivíduos adultos 

saudáveis. Durante o exame foi obedecida à mesma metodologia estipulada 

para os pacientes na obtenção das medidas volumétricas dos indivíduos 

controles. 

 

 4.7 Procedimento cirúrgico: 

 

O procedimento cirúrgico a qual os pacientes foram submetidos foi a 

corticoamigdalohipocampectomia, realizado pela equipe de neurocirurgia da 

Unidade de Pesquisa e Tratamento das Epilepsias (UNIPETE). Este 

procedimento consiste na retirada de estruturas corticais e arquicorticais definida 

pelos seguintes critérios: 

1- Ressecção neocortical de pelo menos 3 cm do pólo temporal, medidos 

em um corte sagital, com preservação do giro temporal superior; 

2- Remoção dos 2/3 anteriores do hipocampo; 

3- Remoção de aproximadamente 2/3 da amígdala. 
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4.8 Análise estatística 

 

 Inicialmente comparamos os resultados (média e desvio padrão) os testes 

da avaliação neuropsicológica do grupo de pacientes com os do grupo controle 

utilizando os testes estatísticos t de Student e Mann-Whitney. Foram 

considerados resultados estatisticamente significantes, aqueles com p<0,005. 

 Após esta comparação, o resultado obtido para cada um dos testes do 

grupo controle foi convertido e ajustado por idade, sexo e anos de escolaridade 

para um z-score (média=0 e DP=1) com técnica de regressão múltipla. 

Esta análise inicial revelou alguns outliers (16/1.525 resultados de testes 

ou 1.0%), que foram definidos como aqueles que se excediam ±3 DP da 

amostra. Estes outliers corresponderam a valores positivos (n=12) e negativos 

(n=14), os quais foram apagados. Após a retirada dos outliers, a equação de 

regressão foi recalculada para ser aplicada ao resultado dos testes do grupo de 

pacientes.  

 O z-score ajustado foi utilizado para promover a análise comparativa do 

estado cognitivo dos pacientes com ELT associada à EMT com os dos controles 

saudáveis. Além disso, quando colocamos os resultados de todos os testes em 

uma métrica comum, podemos comparar o desempenho relativo entre todos os 

domínios cognitivos que se estende a avaliação neuropsicológica de uma forma 
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direta, e deste modo, tentar traçar definições sobre anormalidades. Um exemplo 

disso é o z-score ≥-2.0, empregado de maneira uniforme para todos os testes. 

 Ulteriormente foi calculado o que chamamos de “índice de 

comprometimento” para cada sujeito da pesquisa. Este índice referiu-se à 

proporção dos testes (total de 25) que excediam os limites normais acima 

estabelecidos. Este resultado representou o grau da morbidade cognitiva 

excedida por cada paciente. 

 Usamos diferentes parâmetros para a definição de anormalidades dos 

testes. Em um parâmetro bem conservativo foram considerados anormais 

aqueles testes cujos resultados excediam >-2.0 DP do 0 (obtido com o grupo 

controle). Em uma análise menos conservativa utilizamos >-1.5 e >-1.0 DP como 

parâmetros. 

Todavia, os testes que compuseram o que chamamos de índice de 

comprometimento não são totalmente independentes entre si. Assim, alguns 

deles avaliam funções cognitivas diferentes. No entanto, frente ao fato de que 

nas tabelas de correção dos testes neuropsicológicos, as funções são avaliadas 

de forma específica, os resultados foram apresentados como funções cognitivas 

específicas.    

Para a correlação do grau da atrofia do hipocampo com a duração da 

epilepsia, calculada em anos utilizamos a correlação de Spearman. Com este 

mesmo teste estatístico foi feita a correlação entre o desempenho dos testes 

cognitivos com o grau de atrofia do hipocampo, ou seja, o volume do hipocampo 

ipsilateral, isto é, do mesmo lado onde se encontrava a lesão. 
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5.0 Resultados 
 

 

 

5.1 Características da amostra 

 

A média de idade dos 61 pacientes (63% de mulheres) foi de 38.1 anos 

(de 20 a 65). O tempo de duração da epilepsia foi de 29, 6 anos (de 9 a 56), e a 

idade de início da epilepsia foi de 8.5 anos (de 1 a 36). Quanto à escolaridade, 

os pacientes tiveram, em média, 7,4 anos de educação (2 a 16) (anexo 3 ).  

As amostras dos dois grupos envolvidos na pesquisa, pacientes e grupo 

controle, foram homogêneas quanto a idade, escolaridade e sexo (Tabela 1 ). 

Contudo, como demonstrado em literatura, observou-se que o grupo de 

pacientes apresentou, em média, 6,4 ± 1,9 pontos a menos no QI do que os 

indivíduos do grupo controle (p=0,001). Vale ressaltar que mesmo com esta 

diferença significante, ambos os grupos encontravam-se na mesma faixa de QI, 

a média inferior. 
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Tabela 1.  Características demográficas e clínicas 

 
 Pacientes 

(n=61) 

Indivíduos do 

grupo controle 

(n=61) 

P-valor 

Idade (anos) 38,1 ± 9,7 37,9 ± 11,3 0,939 

Escolaridade (anos) 7,4 ± 3,6 7,6 ± 3,6 0,709 

Sexo   1,000 

Masculino 23 (37,7%) 23 (37,7%)  

Feminino 38 (62,3%) 38 (62,3%)  

Quociente intelectual (QI) 80,7 ± 11,9 87,1 ± 8,2 0,001* 

Duração da epilepsia  (anos) 29,6 ± 10,8   

Idade no início  (anos) 8,5 ± 5,9   

* Estatisticamente significante 

 

Declínio cognitivo 

 

Comparando os resultados entre os dois grupos envolvidos na pesquisa 

(média e desvio padrão [DP]) (TABELA 1), observou-se que os pacientes 

tiveram um desempenho pior em todos os domínios cognitivos avaliados, isto é, 

atenção, funções executivas, linguagem, memórias espacial e verbal e 

aprendizagem verbal. A comparação do desempenho cognitivo entre os grupos 
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encontra-se na Tabela 2 (os resultados da avaliação neuropsicológica dos 

pacientes e do grupo de indivíduos controle encontram-se nos anexos 4 e 5 ). 

 

Tabela 2. Média ± Desvio padrão (min – máx) dos testes utilizados. 

 Grupos  

 Indivíduos do 

grupo controle 

(n=61) 

Pacientes 

(n=61) 
P-valor 

Teste de fluência 

verbal (FAS) 

25,8±8,1 

(5 - 40) 

23,0±9,6 

(2 - 57) 
<0,001** 

Teste de fluência 

fonêmica (animais) 

15,1±4,1 

(7 – 29) 

12,3±4,1 

(6 – 28) 
0,090* 

Teste de nomeação 

de Boston  

54,3±2,9 

(45 – 58) 

44,7±9,1 

(25 – 60) 
<0,001* 

Vocabulário 
37,5±9,2 

(20 – 52) 

26,6±10,9 

(3 – 62) 
<0,001* 

Cubos 
26,4±8,1 

(8 – 39) 

18,7±11,2 

(0 – 47) 
<0,001* 

Dígitos 
12,3±2,5 

(5 – 19) 

9,9±4,2 

(4 – 30) 
<0,001** 

Reprodução Visual I 
30,3±6,5 

(7 – 40) 

29,8±7,4 

(10 – 48) 
0,689* 
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Reprodução Visual 

II 

24,3±6,6 

(6 – 37) 

23,5±9,8 

(2 – 62) 
0,427** 

Memória Lógica I 
27,9±6,2 

(13 – 41) 

18,2±8,6 

(4 – 38) 
<0,001* 

Memória Lógica II 
21,6±6,0 

(6 – 34) 

12,1±8,7 

(0– 45) 
<0,001* 

RAVLT I 
6,2±1,6 

(3 – 10) 

5,7±1,5 

(3 – 9) 
0,067* 

RAVLT II 
7,6±2,2 

(4 – 11) 

7,8±2,0 

(3– 9) 
0,635* 

RAVLT III 
8,4±2,2 

(4 – 13) 

9,3±2,3 

(3 – 14) 
0,039* 

RAVLT IV 
10,4±2,6 

(5 – 15) 

10,1±2,8 

(2 – 15) 
0,519* 

RAVLT V 
11,2±2,5 

(6 – 15) 

11,0±2,4 

(5 – 15) 
0,658* 

RAVLT VI 
9,9±3,0 

(2 – 14) 

8,7±3,2 

(2 – 15) 
0,042* 

RAVLT - total 
43,4±10,6 

(8 – 63) 

43,2±9,3 

(21 – 60) 
0,928* 

RAVLT - 5,5±3,5 5,1±2,0 0,359** 
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interferência (2 – 29) (2 – 12) 

RAVLT - 30 minutos 
9,9±2,8 

(2 – 14) 

8,6±3,4 

(0 – 15) 
0,019* 

RAVLT -

reconhecimento 

13,9±1,7 

(7 – 15) 

13,4±2,3 

(3 – 15) 
0,180** 

Figura de Rey 1 
31,9±2,9 

(23 – 36) 

31,8±5,1 

(8 – 36) 
0,931* 

Figura de Rey 2 
25,0±5,7 

(23 – 36) 

16,9±6,3 

(8 – 36) 
<0,001* 

Figura de Rey 3 
23,7±5,9 

(13 – 33) 

15,0±5,5 

(2 – 24) 
<0,001* 

*Teste t de Student ** Mann-Whitney 

RAVLT: Rey Auditory Verbal Learning Test 

 

Como observado, os testes Reprodução Visual I, Reprodução Visual II, 

RAVLT II, RAVLT III, RAVLT IV, RAVLT V, RAVLT Total, RAVLT Interferência, 

RAVLT Reconhecimento e Figura de Rey I, não diferenciaram estatisticamente 

entre os grupos (p<0,10) em nossa população.  

A Figura 5  mostra a média do z-score ajustado pelo grupo controle. Os 

pacientes apresentaram desempenho neuropsicológico pior do que o dos 

indivíduos do grupo controle em quase todos os testes (p<0,05). Nela pode ser 

verificado que os pacientes apresentaram rebaixamento em todos os domínios 

cognitivos, exceto na aprendizagem verbal. 
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Figura 5. Média ajustada para características de idade, sexo e escolaridade dos 

pacientes com epilepsia, comparado à de indivíduos do grupo controle (z-score) 
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RAVLT: Rey Auditory Verbal Learning Test 

 

Com o uso do z-escore ajustado para idade, sexo e nível educacional, foi 

calculado o índice de comprometimento. Os pacientes apresentavam 23 testes 

abaixo dos limites de normalidade (foram considerados como excedendo os 

limites de normalidade quando seus resultados fossem >-1.0 DP) em 

comparação com os dos indivíduos do grupo controle (p<0.05).  Este dado foi 
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observado considerando desde os parâmetros mais conservativos (>-1.5 e >-2.0 

DP) até os menos conservativos (>-1.0), como pode ser observado na Figura 6 . 

 

 

Figura 6. Distribuição da porcentagem de testes anormais segundo o índice de 

comprometimento 
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Progressão e declínio cognitivo 

 

Houve correlação entre morbidade cognitiva e duração da ELT.  Ou seja, 

observou-se correlação positiva entre o índice de comprometimento maior do 

que -1.5 e a duração da epilepsia (r = 28,5% - IC 95% [3,8% ; 50,3%] – p = 
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0,026), isto é, conforme aumenta a duração da epilepsia, há um correspondente 

acréscimo na proporção de testes fora dos limites da normalidade por paciente 

(Figura 7 ). Através da análise de regressão observou-se que quando a duração 

da epilepsia aumenta em um ano o índice de comprometimento > -1.5 aumenta 

em 0,5% (p=0,010) (Tabela 3 ). 

 

 

Figura 7. Gráfico de dispersão entre a duração da epilepsia e o índice de 

comprometimento (z>-1.5) 
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Tabela 3. Distribuição da porcentagem de testes anormais segundo o índice de 

comprometimento 
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 Pacientes Indivíduos 

do grupo 

controle 

p-valor 

z>-1.0 39.6% 20.1% 0,007 

z>-1.5 29.3% 10.6% 0,010 

z>-2.0 22.6% 5.5% 0,019 

 

 

Este comportamento também pode ser observado quando utilizamos 

outras definições de anormalidade como, por exemplo, z> -1.0 e  z> -2.0, 

conforme mostram as Figuras 8 e 9 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Gráfico de dispersão entre a duração da epilepsia e o índice de 

comprometimento (z>-1.0) 
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Figura 9.  Gráfico de dispersão entre a duração da epilepsia e o índice de 

comprometimento (z>-2.0) 
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Os pacientes com ELT foram divididos em dois grupos, de acordo com a 

escolaridade: menor ou igual a oito anos e mais do que oito anos de educação.  

Os resultados dos grupos foram homogêneos para as variáveis idade, 

duração da epilepsia e idade de início da doença (p>0,05). Quanto ao QI 

(estimado) observou-se que pacientes com escolaridade maior do que oito anos 

apresentaram, em média, 15,2 ± 2,6 pontos a mais quando comparados aos 

pacientes com escolaridade menor ou igual a 8 anos (p<0,001)(Tabela 4 ). 

 

Tabela 4. Características demográficas e clínicas dos pacientes com epilepsia 

segundo os anos de escolaridade 

 

 Escolaridade  

 ≤ 8 anos 

(n=40) 

> 8 anos 

(n=21) 

p-valor 

Idade (anos) 37,9 ± 9,4 38,5 ± 10,6 0,814 

Escolaridade (anos) 5,3 ± 2,2 11,4 ± 1,9 <0,001 

QI (estimado) 75,5 ± 8,4 90,7 ± 11,2 <0,001 

Duração (anos) 29,5 ± 11,3 29,7 ± 9,9 0,950 

Início (anos) 8,3 ± 6,6 8,8 ± 4,5 0,784 

 

 

A Figura 10  apresenta o gráfico de dispersão entre o índice de 

comprometimento e a duração da epilepsia de acordo com o tempo de 
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escolaridade. Houve uma relação direta entre o tempo de epilepsia e o índice de 

comprometimento, tanto entre aqueles com escolaridade maior do que oito anos 

como entre os com escolaridade menor ou igual a 8 anos. 

 

Figura 10. Gráfico de dispersão entre a duração da epilepsia e o índice de 

comprometimento segundo anos de escolaridade 
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Entre os pacientes com escolaridade menor ou igual a 8 anos foi 

observada uma correlação positiva entre duração da epilepsia e o índice de 

comprometimento, porém esta correlação mostrou-se não significante (r = 22,5% 

- IC 95% [-8,7% ; 50,6%] – p = 0,162). Ou seja, entre os pacientes com 
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escolaridade maior do que 8 anos observou-se que quando a duração da 

epilepsia aumenta em um ano o índice de comprometimento > -1.5 aumenta em 

0,7% (p=0,047). 

 

Volumetria 

 

Com base no banco de dados de 10 sujeitos saudáveis foi calculada a 

média e o desvio padrão do volume do hipocampo do lado direito e esquerdo e a 

partir desta foi calculada a faixa de valores contidos pela média ± 2 desvios 

padrão (Tabela 5 ) (O resultado das medidas volumétricas dos hipocampos dos 

61 pacientes e dos 10 sujeitos saudáveis estão disponíveis nos anexos 7 e 8 ). 

 

Tabela 5. Medidas descritivas do volume do hipocampo corrigido para os 

sujeitos do grupo controle 

 

 Média ± desvio padrão 

(mínimo – máximo) 
Média ± 2desvio padrão 

Volume do 

hipocampo 

direito 

2109,3 ± 264,9 

(1710,5 – 2809,8) 
[1579,5 ; 2639,1] 

Volume do 

hipocampo 

esquerdo 

2097,2 ± 262,1 

(1727,2 – 2896,3) 
[1573,0 ; 2621,4] 
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Dos 61 pacientes, um foi excluído por razões técnicas. Portanto, dos 60 

indivíduos que compunham a amostra, aproximadamente 33 (56%) 

apresentaram EMT do lado esquerdo.  

O resultado das análises volumétricas dos hipocampos destes pacientes 

foi comparado aos da avaliação neuropsicológica e aos seus dados.  

Todos os cálculos foram feitos a partir dos volumes dos espécimes 

hipocampais corrigidos. De acordo com a Tabela 6  pode-se observar que 

pacientes com EMT do lado direito apresentaram volume do hipocampo direito 

menor do que o do hipocampo esquerdo. Já entre aqueles que apresentavam 

EMT do lado esquerdo, o hipocampo esquerdo foi menor.  

 

Tabela 6. Média ± desvio padrão do volume corrigido dos hipocampos dos 

pacientes segundo o lado da esclerose medial temporal 

 Direito 

(n=27) 

Esquerdo 

(n=33) 

Volume do 

hipocampo 

direito 

1160,5 ± 470,2 1934,3 ± 418,8 

Volume do 

hipocampo 

esquerdo 

1783,6 ± 371,6 1235,5 ± 458,9 
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Inicialmente foi feita a análise entre os volumes hipocampais corrigidos e 

a duração da epilepsia. A média ipsilateral dos volumes hipocampais foi de 

1201,8 mm3 (DP 461.6, faixa 664.1-2556.4). Já a média contralateral foi de 

1855,5 mm3 (DP 402.1 de 914.3 a 2736,7). 

 O resultado da análise do volume dos espécimes hipocampais ipsilateral 

mostrou uma correlação negativa quando comparado à duração da doença (r = -

28.4% - IC 95% [-50.4% ; -3.5%] – p=0.028). 

Houve uma correlação positiva entre o volume do hipocampo contralateral 

e o tempo de duração da epilepsia. Portanto, um maior tempo de epilepsia foi 

correlacionado a maiores volumes hipocampais em nossa amostra (r = 26.0% - 

IC 95% [0.7% ; 48.3%] – p=0.045).  

  As medidas volumétricas foram analisadas separadamente para o grupo 

de ELT esquerda (33 pacientes) e para o de ELT direita (27 pacientes). 

 A Tabela 7  mostra a correlação de Spearman entre o volume do 

hipocampo e o tempo de duração da epilepsia.  
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Tabela 7. Correlação de Spearman (intervalo de classes 95%) entre o volume do 

hipocampo e a duração da epilepsia de acordo com o lado da lesão 

 Esclerose do 

hipocampo direita 

(n=27) 

Esclerose do hipocampo 

esquerda  

(n=33) 

Esclerose do 

hipocampo direito x 

duração da epilepsia  

-24.8% 

[-57.4% ; 14.6%] 

p = 0.212 

32.2% 

[-2.5% ; 59.8%] 

p = 0.068 

Esclerose do 

hipocampo 

esquerdo x duração 

da epilepsia 

8.4% 

[-30,6% ; 45,0%] 

p = 0.678 

-36.1% 

[-63.1% ; -2.7%] 

p = 0.039* 

* Estatisticamente significante 

 

 Foi observada correlação estatisticamente significante entre ELT por EH 

esquerda com a duração da epilepsia, sendo mantida (p = 0.039) quando 

correlacionada com a ELT por EH direita (= 0.678). 

 A análise dos volumes hipocampais também foi comparada com os 

resultados neuropsicológicos. Esta relação foi feita apenas com os testes para 

mensuração de memória e linguagem e ipsilateralmente a da EH, isto é, do 

mesmo lado onde se encontrava a lesão. Os resultados estão expostos na 

Tabela 8 .  
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Tabela 8. Correlação de Spearman entre volume e testes cognitivos 

 

 

Volume do 

Hipocampo Direito 

corrigido 

Volume do 

Hipocampo Esquerdo 

corrigido 

-16,1% -30,6% 

0,422 0,083* Memória Lógica II 

27 33 

-18,9% -12,4% 

0,346 0,490 Reprodução Visual II 

27 33 

-5,5% -24,2% 

0,785 0,174 
Figura Complexa de 

REY II 
27 33 

-6,2% -27,3% 

0,758 0,124 
Figura Complexa de 

REY III 
27 33 

-40,9% -23,4% 

0,034* 0,189 RAVLT – Total 

27 33 

5,1% 8,0% 

0,800 0,659 RAVLT – 30 minutos 

27 33 
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-5,0% -31,7% 

0,805 0,072 
Teste de fluência 

verbal (FAS) 
27 33 

-15,2% -20,5% 

0,448 0,252 
Teste de fluência 

semântica (animais) 
27 33 

-25,2% -22,7% 

0,204 0,204 
Teste de nomeação 

de Boston 
27 33 

-37,5% -43,7% 

0,054 0,011* Vocabulário 

27 33 

-8,6% -22,5% 

0,668 0,208 Cubos 

27 33 

RAVLT: Rey Auditory Verbal Learning Test 

 

Em nossa amostra foram observados resultados estatisticamente 

significantes entre ELT por EH direita e o teste RAVLT (RAVLT – total) 

(p=0,034), e entre ELT por EH esquerda com o teste Vocabulário (p=0,011). 

Correlações marginalmente significativas foram observadas entre ELT por 

EH esquerda e o teste Memória Lógica II (p= 0,083) e o teste FAS (p= 0,072). 
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Outra correlação marginalmente significativa foi entre ELT por EH direita e o 

teste Vocabulário (p=0,054). 

 

6.0 Discussão 
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O declínio das funções cognitivas na ELT tem sido descrito como uma 

conseqüência grave da ELT por EH, e suas implicações afetam outras esferas 

importantes na vida da pessoa com epilepsia como os aspectos sociais, 

atuações profissionais, estudo, entre outras.  

Não se sabe qual o principal fator desencadeante para a diminuição das 

funções cognitivas, provavelmente seja o conjunto de fenômenos ligados à 

epilepsia que tragam o declínio destas funções, porém sabe-se que a principal 

região afetada na EMT é o hipocampo, região do cérebro responsável pelo 

processamento, principalmente da memória e da linguagem (ENGEL ET AL., 

1997).  

Diversos fatores têm sido relacionados ao comprometimento do 

funcionamento cognitivo, alterações estruturais da EMT, crises refratárias ao 

tratamento medicamentoso e doses elevadas de DAE (DODRILL, 1986; 

THOMPSON, 1992). 

 O objetivo deste estudo foi o de determinar a relação entre declínio 

cognitivo, duração da epilepsia e medidas volumétricas hipocampais em 

pacientes com ELT por EH. Observou-se também o grau de impacto do nível 

educacional no declínio cognitivo sob a hipótese que pacientes poderiam se 

beneficiar de mais anos de escolaridade mantendo uma reserva cerebral e, 

desta forma, uma diminuição do declínio cognitivo. 
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De acordo com OYEGBILE (2004), o declínio cognitivo seria diretamente 

associado à cronicidade da ELT e com a localização da zona epileptogênica. Em 

seu estudo, pacientes com longa duração de epilepsia, o que quer dizer mais de 

vinte anos, apresentaram resultados significantemente baixos em todos os 

testes da avaliação neuropsicológica.  

A memória é a função cognitiva mais afetada em pacientes com ELT por 

EMT. A função do hipocampo e das estruturas a ele adjacentes no lobo temporal 

responsáveis pela formação e manutenção da memória foram estabelecidas a 

partir de pacientes submetidos à lobectomia temporal (PENFIELD e MILNER, 

1958). O tipo e a localização anatômica da patologia têm um impacto crucial no 

déficit cognitivo. A memória verbal é mais comumente associada à lesões 

mediais à esquerda, enquanto que a memória não verbal é associada ao 

hemisfério não dominante (JONES-GOTMAN, 1991; JONES-GOTMAN ET AL., 

2000). 

Em nossa série, composta por um grupo homogêneo de pacientes com 

ELT por EH unilateral, foi identificado que o declínio cognitivo se estende à 

outras funções cognitivas, e não só a memória. Quando comparado ao grupo 

controle, os pacientes tiveram déficits de linguagem, funções executivas, 

organização espacial, inteligência e da memória em si. 

Ao se tratar da avaliação de inteligência, como esperado, os pacientes 

apresentaram baixa pontuação de QI (80,7) a qual foi mais elevada no grupo 

controle (87,1). No entanto, ambos encontram-se na mesma faixa de 
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classificação que é média inferior. JONES-GOTMAN ET AL. (2000) demonstrou 

que pessoas com epilepsia focal não têm alteração de QI. 

A atenção e as funções executivas estavam comprometidas nos testes 

Dígitos, Cubos e Memória Lógica imediata, no grupo com ELT. Um importante 

aspecto deste funcionamento envolve a capacidade de manter uma informação 

por um determinado tempo. Em seus estudos SQUIRE e KNOWLTON (1995) e 

JONIDES ET AL. (1993), encontraram dados sugerindo que a base neural deste 

processo envolve estruturas límbicas pré-frontais e neocorticais que foram 

afetadas pela ELT. Este fato explicaria a tendência de declínio destas funções 

em nossa amostra de pacientes. 

A linguagem dos pacientes esteve rebaixada em comparação aos 

controles analisando o Teste de Nomeação de Boston e o FAS. O teste de 

fluência semântica Animais não mostrou diferença estatisticamente significante 

entre os grupos. GIOVAGNOLI ET AL. (2005), confirmaram estes dados em sua 

série e descreveram que a função de nomeação de objeto por confronto visual e 

a fluência verbal geralmente são afetadas em pessoas com ELT diferentemente 

da nomeação de material específico como no teste de Animais, porque este tipo 

de função associa-se com sistemas de memória implícita que não são 

necessariamente mediadas pela linguagem, mas estão localizadas em regiões 

neocorticais (TULVING, 1995). 

Quando ocorrem déficits de memória semântica em pacientes com lesão 

de hipocampo a conseqüência mais comum é no processo de evocação de 

estímulos e não na sua fixação (GIOVAGNOLI ET AL., 2005) 
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Como esperado, a memória verbal estava prejudicada nas formas 

imediata e tardia (p=0,001) no teste Memória Lógica. No grupo ELT, a memória 

espacial estava comprometida apenas nas formas tardias do teste da Figura 

Complexa de Rey (p=0,001). Estes dados estão de acordo com a literatura 

(VINGERHOETS ET AL., 2006), e mostram que os testes de memória espacial 

freqüentemente falham em demonstrar déficits em ELT não dominante. Testes 

de memória verbal podem predizer o desempenho de memória de hemisfério 

esquerdo, indicando que as habilidades de memória verbal são marcas válidas 

para assegurar a integridade do hemisfério esquerdo em pacientes com 

dominância hemisférica para a linguagem à esquerda (NOFFS ET AL., 2006). 

Existem evidências suficientes indicativas de que a ELT é um distúrbio 

progressivo e dados neuropsicológicos sustentam estas evidências. Como 

observado, pessoas desta série de ELT apresentaram escores rebaixados nos 

testes neuropsicológicos.  

Em outra parte do estudo, calculou-se o índice de comprometimento para 

cada paciente usando o z-score ajustado para idade, sexo e anos de 

escolaridade o qual nos mostrou o número de testes que se apresentavam fora 

dos limites normais.  

Em uma revisão de literatura, SUTULA e PITKÄNEN (2002) descreveram 

a relação entre declínio cognitivo e duração de epilepsia sugerindo que memória, 

assim como inteligência, podem ser afetadas pela maior duração da doença e 

associada ao baixo controle das crises.  
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O declínio cognitivo na ELT pode estar associado à duração da epilepsia 

(HERMANN ET AL., 2002), assim como ao número total de crises durante a vida 

(DODRILL, 2002). JOKEIT e EBNER (1999) estudaram 209 pacientes com ELT 

unilateral, correlacionando declínio cognitivo e duração da epilepsia e 

encontraram evidências que as habilidades cognitivas destes pacientes 

deterioraram com o aumento na duração da epilepsia refratária. 

Em nossa série, a duração da epilepsia variou de 9 a 56 anos e teve 

correlação positiva (p<0,05) com grau de declínio cognitivo. Quanto maior a 

duração da epilepsia pior foram os escores fora dos limites normais. Usando 

técnica de regressão múltipla observamos que para cada ano acrescentado na 

vida da pessoa houve um aumento de 0,5% do índice de comprometimento (> -

1.5). 

Quando nossa amostra foi dividida em dois grupos de acordo com a 

escolaridade (≤ a 8 anos e > que 8 anos), não houve diferença estatística entre 

eles. 

Maiores níveis de escolaridade podem proteger contra o declínio cognitivo 

em doenças neurológicas. Na doença de Alzheimer, pessoas com maior nível de 

escolaridade apresentam estabilidade maior dos índices de memória, retardo no 

desenvolvimento do déficit cognitivo progressivo, o que aponta para a existência 

de uma reserva funcional (KATZMAN, 1993; EVANS ET AL., 1997). 

Esta hipótese da reserva funcional ainda não está bem estabelecida na 

epilepsia. OYEGBILLE ET AL. (2004), a estudaram em 96 pacientes com ELT, e 

encontraram que pacientes com maior nível de escolaridade não apresentavam 
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correlação entre duração de epilepsia e declínio cognitivo, diferentemente dos 

dados observados em pacientes com menos anos de escolaridade. Baixo nível 

educacional seria um possível indicativo para baixa reserva funcional, sendo 

assim seria possível evitar insultos neurobiológicos em indivíduos com número 

maior de anos de escolaridade e, por conseqüência, de uma maior reserva 

funcional. 

JOKEIT e EBNER (1999) usaram a versão em alemão da escala WAIS –

R para avaliar se a maior duração da epilepsia estava associada com diminuição 

da inteligência. Concluíram que pessoas com níveis educacionais maiores e 

maior susceptibilidade a crises de longa duração apresentam diminuição 

intelectual, mas esta se processa de forma mais lenta em comparação com 

aqueles pacientes com nível educacional menor. 

A ELT por EH é um distúrbio de especial interesse clinico, pois 

compreende a maioria dos pacientes com epilepsia refratária e altos níveis de 

declínio de memória linguagem, função executiva e atenção (DODRILL, 2002). 

Como pode ser observado em nossa série este dado não foi confirmado. 

Podemos associar este resultado a dificuldades psicossociais características da 

nossa população em conseqüência ao baixo nível educacional e sócio-

econômico. Além disso, como estes pacientes apresentam crises desde a 

infância, eles não têm expectativa de estudar e menos ainda de ter uma carreira 

profissional, que elevariam suas expectativas de vida.  

A RM tem sido considerada um método para detectar a EH. A volumetria 

por RM corrobora com este diagnóstico. A hipótese da progressão na ELT 
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também é sustentada em dados de neuroimagem. BERNASCONI ET AL. (2005), 

investigaram a relação entre parâmetros clínicos e medidas volumétricas do 

hipocampo, córtex entorrinal e amígdala. Encontraram que a perda de volume 

progressiva nas estruturas mediais do lobo temporal em relação à duração da 

epilepsia não se limita ao hipocampo, mas afeta outras estruturas. Outros 

autores concordam com esta afirmação (TASCH ET AL., 1999: THEODORE ET 

AL., 1999; FUERST ET AL., 2001). 

Em nossa população de pacientes com ELT por EMT unilateral foi 

encontrada correlação entre duração da epilepsia e a medida do volume do 

hipocampo ipsilateral. Este dado foi confirmado em pacientes com ELT por EMT 

do lado esquerdo quando estes pacientes foram analisados separadamente por 

lado da lesão.  

A relação entre medidas quantitativas de volumetria da estrutura do 

hipocampo com os testes neuropsicológicos foi bem explorada. ODDO ET AL. 

(2003), avaliaram pacientes com ELT por EMT e correlacionaram déficits de 

material específico de memória espacial e verbal com as medidas volumétricas 

dos hipocampos direito e esquerdo. Encontraram que 66% dos pacientes tinham 

declínio de memória sendo que a ELT por EH esquerda foi correlacionada a 

déficits de memória verbal e ELT por EH à direita com não verbal.  

Como pode ser observado, medidas volumétricas estão associadas à 

disfunções de memória. BARR ET AL. (1990) descreveram uma correlação entre 

resultados de memória verbal e as medidas do volume esquerdo e entre 

memória espacial e medida de hipocampo direito, isto é pacientes que 
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apresentavam atrofia no hipocampo esquerdo tinham comprometimento da 

memória verbal, e os pacientes com a lesão no hipocampo direito tinham déficit 

na memória espacial.  

Todavia estes dados são controversos, GRIFFITH ET AL. (2003) 

relataram associação envolvendo medidas volumétricas do hipocampo esquerdo 

e o declínio de memória verbal. Entretanto, as medidas volumétricas do 

hipocampo direito não foram associadas ao déficit de memória não verbal. 

MARTIN ET AL. (1999), relataram a associação entre as medidas volumétricas 

do hipocampo, do fornix, do corpo mamilar, e da amígdala com as memórias 

verbal e espacial, quantificadas através dos testes Memória Lógica e 

Reprodução Visual. Concluíram que o déficit de memória tardia se estende ao 

hipocampo e ao corpo mamilar esquerdo. O teste de Reprodução Visual foi 

relacionado à medida volumétrica da amígdala esquerda e direita e ao corpo 

mamilar direito. Entretanto, nem o hipocampo direito nem o esquerdo estiveram 

relacionados aos déficits de memória verbal e/ou espacial.  

Nossa série pode demonstrar a correlação entre a atrofia do hipocampo e 

a duração da epilepsia, mas não tivemos uma forte relação entre o grau da 

atrofia do hipocampo e os resultados dos testes neuropsicológicos. Foi 

encontrada uma associação somente entre o teste RAVLT e o volume do 

hipocampo direito (em pacientes com ELT por EH direita), e entre o teste de 

Vocabulário e volume do hipocampo esquerdo (em pacientes com ELT por EH 

esquerda). Outros resultados alcançaram apenas significância estatística 

marginal. Uma hipótese para este dado é o limitado número de indivíduos de 
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nossa amostra diante da grande diferença de valores, tanto dos resultados das 

medidas volumétricas quanto dos resultados neuropsicológicos, dificultando a 

análise estatística. 

  

7.0 Conclusão 
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Nesta série de pacientes com epilepsia do lobo mesial temporal por EH 

unilateral: 

1. Houve declínio cognitivo incluindo déficits de linguagem, funções executivas, 

organização espacial, inteligência e memória. 

  

2. Quanto maior a duração da epilepsia, menor o volume do hipocampo 

ipsilateral. Não foi demonstrada correlação entre o grau de atrofia do hipocampo 

e os resultados da avaliação neuropsicológica. 

  

3. Escolaridade 8 anos e > 8 anos não influenciou o desempenho cognitivo.  
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Abstract  

 

Purpose : We report the relationship between cognitive performance and duration 

of epilepsy correlating with hippocampal volumetric measurements in temporal 
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lobe epilepsy (TLE) due to hippocampal sclerosis (HS), and the impact of 

educational level on cognitive decline. 

Methods : This study involved 61 outpatients (40 ≤ 8 and 21 > 8 yrs. of formal 

education) with unilateral HS and 61 controls. Volumetric MRI was performed in 

all patients and 10 controls. The results (mean, SD) of neuropsychological tests 

of healthy subjects and patients were compared using Student’s T and Mann-

Whitney tests.  

Results : Patients had worse performance in neuropsychological evaluation. Using adjusted z-
scores to calculate the impairment index, patients had a greater percentage of abnormal tests in 
comparison to controls. A significant correlation was observed in volumetric measures in the left 
HS group. However, this was not observed in relation to schooling.  
Conclusion: There is progression in cognitive decline in unilateral TLE 

especially in left sided HS where schooling did not interfere. 

 

Keywords: Temporal lobe epilepsy, Neuropsychological evaluation, Cognitive 

decline, MRI volumetric measures. 
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Anexo 1. Aceite do Comitê de Ética em Pesquisa 
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Anexo 2. Termo de consentimento l ivre e informado 

 

Termo de consentimento l ivre e esclarecido  

 

     Estamos desenvolvendo uma pesquisa para avaliar o grau de 
comprometimento cognitivo dos pacientes com epi lepsia. 

 

Para esse fim, vamos apl icar uma bateria neuropsicológica para 
aval iar possíveis défici ts. Esta bateria consiste nos seguintes 
testes: questionário de lateralidade, teste de nomeação do Boston 
Aphasic Test, o teste de fluência verbal  (FAS), teste de fluência 
semântica (FAS-animais), sub-testes memória lógica e 
reprodução visual nas recordações imediata e tardia (WMS-R), 
RAVLT, subtestes dígi tos, vocabulário e cubos da escala (WAIS-
R), Trail  Making A e B e o Stoop I,II  e III. 

 

Estas informações estão sendo dadas para sua participação 
voluntária neste estudo, que visa aval iar o desempenho 
neuropsicológico das pessoas com epi lepsia. 

 

1. Título do projeto :  

 
Déficit cognitivo em epilepsia do lobo temporal. 

 

2. Objetivos do estudo :  

 

- Estudar as possíveis alterações nas funções 
cognitivas decorrentes da perda das células do 
hipocampo de pessoas com epilepsia do lobo 
temporal refratária ao tratamento clínico, e 
caracterizar se o comprometimento das mesmas é 
progressivo. 
• Aval iação neuropsicológica. 

• Aval iação do grau de perda neuronal nos espécimes 

hipocampais. 
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• A correlação entre o grau de perda neuronal e o de atrofia              

hipocampal aferida pelo estudo volumétrico por RM; 

• Correlação dos dados acima com a história 
clínica da epilepsia. 

 

 
2. Procedimentos 

 

Os resul tados do seu exame de Ressonância Magnética poderá 
ser usado para estudo para aquisição do volume dos hipocampos. 

A aval iação neuropsicológica será administrada em dois dias, 
com duração média de 3 horas em cada dia.  

Caso você faça a cirurgia para o controle das crises, uma porção 
do espécime reti rado durante o procedimento poderá ser uti l izada 
na contagem dos neurônios. 

 

 

4. Inconvenientes desta avaliação para o paciente 

 

Tempo total  de avaliação, que é de aproximadamente 6 horas 
divididas em dois dias de apl icação, portanto você terá que vol tar 
mais um dia para que possamos terminar a avaliação, o que pode 
ser cansativo. 

 

 

5. Riscos para o paciente 

 

Durante a entrevista existe a possibil idade de emergirem 
conteúdos dolorosos ou desagradáveis de sua vida, ou pode ser 
evidenciada uma di f iculdade para real izar uma tarefa, fazendo 
você senti r-se tr iste e/ou angustiado. No entanto, o profissional 
responsável pelo estudo e os demais envolvidos (psicólogos) 
estão devidamente preparados para acolhê- lo (a) e encaminha - 
lo (a)  a outros profissionais ou tratamentos caso necessário.        

 

1. Benefício para o paciente 
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Um maior conhecimento sobre a existência de cognitivos pode 
contribuir para o desenvolvimento de novos tratamentos e até de 
estratégias para melhorar sua vida de um modo geral , como 
grupos de apoio ou terapêuticos nos quais serão tratadas as 
questões cotidianas que o (a) impedem de ter uma vida melhor,  
r ica em experiências e mais saudável do ponto de vista da saúde 
física, emocional  e social .     

O estudo terá a duração de seis meses, e você terá a 
oportunidade de marcar outras consul tas com a equipe para 
esclarecimento de eventuais dúvidas ou questões a discuti r, 
refleti r e pensar junto ao profissional responsável : Carol ina 
Mattos Marques, registrada Conselho Regional  de Psicologia de 
São Paulo sob o número 06/ 68672 que pode ser encontrada no 
ambulatório de Epilepsia, localizado na Neurologia Clínica- 
Edi fício dos Ambulatórios da Universidade Federal  de São Paulo/ 
Escola Paul ista de Medicina à Rua Pedro de Toledo, 650, andar 
térreo, sala 11, Vila Clementino. Telefone: 5576- 4139, celular 
8111-2426. Se tiver dúvidas a respei to da ética do estudo,  entrar  
em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa, na Rua Botucatu,  
572, 1º andar, cj. 14, pelo telefone 5571-1062, fax 5539-7162 ou 
e-mai l  cepeunifesp@epm.br. 

É garantida a l iberdade da reti rada do consentimento a qualquer 
momento e deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo 
à continuidade de seu tratamento na Universidade Federal  de São 
Paulo/ Escola Paul ista de Medicina. 

É garantido o direi to de confidencialidade, ou seja, as 
informações obtidas pelo estudo serão anal isadas em conjunto 
com outros pacientes, preservando-se a identi ficação pessoal dos 
participantes desta pesquisa.      

Os dados obtidos na aval iação neuropsicológica só serão 
uti l izados para amostra públ ica, após seu consentimento prévio 
por escri to. 

Você será informado sobre os resul tados parciais da pesquisa 
sempre que assim o sol ici tar e desejar. 

Não haverá despesas e/ou compensações financeiras para o 
participante desta pesquisa em qualquer fase do estudo. 

Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos 
procedimentos propostos neste estudo, o participante tem o 
direi to a tratamento médico na Insti tuição, bem como às medidas 
legalmente estabelecidas. 

Acredi to ter sido suficientemente bem informado a respei to do 
estudo proposto, através das informações que l i  ou foram l idas 
para mim. Eu discuti  com a doutoranda Carol ina Mattos Marques 
sobre minha decisão de participar nessa pesquisa. Ficaram claros 
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para mim quais são os propósi tos do estudo, os procedimentos a 
serem real izados, seus desconfortos e r iscos, as garantias de 
confidencialidade e de esclarecimento permanentes. Ficou claro 
também que minha participação é isenta de despesas e que tenho 
acesso a tratamento hospi talar quando necessário. Concordo 
voluntariamente em participar deste estudo e poderei  reti rar o 
meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o 
mesmo, sem penal idades ou prejuízo de qualquer benefício que 
eu possa ter adquirido. 

 

 

 

 

 

Assinatura do participante da pesquisa: 

 __________________________ Data: ___/___/___ 

 

 

 

Assinatura da testemunha:  

__________________________________ Data: ___/___/___ 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária, o 
Consentimento Livre e Esclarecido deste paciente ou 
representante legal  para participação neste estudo. 

   

 

  

 

                                          _____________________________ 

 Carol ina Mattos Marques 

        CRP: 06 / 68672 
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Anexo 3. Folha de aplicação dos testes 
 

Nome:___________________________________    
RGH:______________ 
Data de nasc:_____/______/_____  Data da aplicação:  _______________ 
 
 
Lateralidade:  
                                   -2               -1                0                  2               1 
Mão de 

Preferênci

a  

Sempre E Usual E Sem Pref. Sempre D Usual D 

Escrever carta 
Legível 

     

Jogar bola na 
cesto 

     

Segura a raquete 
em jogo 

     

Segura em cima 
do cabo da 
vassoura 

     

Segura a pá de 
lixo 

     

Desatarraxar 
tampa 

     

Risca o fósforo      
Corta com a 
tesoura 

     

Linha na agulha      
Distribui cartas       
Martela prego      
Escova os dentes      
 
 

Total:___________________                    Percentil:___________________ 
 
 
 
 

FAS / FAS animais 
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Memória Logica  (WMS-R):Adaptação 
 
História A: Imediata  
 
Ana / Soares / do sul  / do Paraná / empregada / como faxineira / 

num prédio / de escri tórios / relatou  

________________________________________________________

_______________ 

/ na delegacia / de policia / que tinha sido assal tada / na rua do 

Estado / na noi te anterior / e roubada  

________________________________________________________

________________ 

/ em 150 reais. / Ela disse que tinha 4 / f i lhinhos / o aluguel não 

tinha sido pago / e eles não  

________________________________________________________

________________ 

comiam / há 2 dias. / Os policiais / tocados pela história da mulher/ 

f izeram uma coleta / para ela. 
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História A -  30 min.  

Ana / Soares / do sul  / do Paraná / empregada / como faxineira / 

num prédio / de escri tórios / relatou  

________________________________________________________

________________ 

/ na delegacia / de policia / que tinha sido assal tada / na rua do 

Estado / na noi te anterior / e roubada  

________________________________________________________

________________ 

/ em 150 reais. / Ela disse que tinha 4 / f i lhinhos / o aluguel não 

tinha sido pago / e eles não  

________________________________________________________

________________ 

comiam / há 2 dias. / Os policiais / tocados pela história da mulher/ 

f izeram uma coleta / para ela. 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________ 

 

 

 

História B: Imediata  

 

Roberto/ Mota/ estava dir igindo/ um caminhão/ Mercedes Bens /  

numa rodovia / à noi te / no vale  

________________________________________________________

________________ 

/ do paraiba / levando ovos / para taubaté / quando o eixo /  

quebrou. / O caminhão derrapou.  

________________________________________________________

_______________ 
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/ caindo em uma valeta / fora da estrada ./ Ele foi jogado / contra o 

painel  / e se assustou muito.  

________________________________________________________

________________ 

/ Não havia trânsi to / e ele duvidou que pudesse ser socorrido./ 

Naquele instante seu rádio amador  

________________________________________________________

________________ 

/ tocou. / Ele respondeu imediatamente,/ “aqui  fala Tubarão”. 

 

 

 

História B – 30 min  

Roberto/ Mota/ estava dir igindo/ um caminhão/ Mercedes Bens /  

numa rodovia / à noi te / no vale  

________________________________________________________

________________ 

/ do paraiba / levando ovos / para taubaté / quando o eixo /  

quebrou. / O caminhão derrapou.  

________________________________________________________

________________ 

/ caindo em uma valeta / fora da estrada ./ Ele foi jogado / contra o 

painel  / e se assustou muito.  

________________________________________________________

________________ 

/ Não havia trânsi to / e ele duvidou que pudesse ser socorrido./ 

Naquele instante seu rádio amador  

________________________________________________________

________________ 

/ tocou. / Ele respondeu imediatamente,/ “aqui  fala Tubarão”. 

 



 

 118 

 

Nomeação: Teste de Nomeação de Boston (adaptação):  
Fi gu r a C or r et o  s em p is t a  C om p is t a  s emân t ic a Co m p i s t a  f on ê mi c a 

C ama                                                       

(1  p eç a d a mob í l i a)  

   

Ár vor e              

( c ois a q u e c r esc e l á  

f or a)  

   

L áp is                                 

(us ad o p ar a esc r ever )  

   

C as a  ( t ip o d e ed i f íc i o)  

 

   

Ap i t o                                  

(us ad o p/  ass ob i ar )  

   

T es ou r a                            

(us ad o p/  c or t ar )  

   

P ent e (us ad o p /  

ar r u mar  o  c ab el o)  

   

Fl or                                   

( c r esc e n o j ar d i m )  

   

S er r ot e                                   

(us ad o p or  

marc en ei r os )  

   

Esc ova                                      

(us ad a n a b oc a)  

   

H el ic óp t er o                            

(us ad o p/  vo ar )  

   

V ass our a                               

(us ad a n a l i mp eza)  

   

P ol vo                                    

( an i mal  mar i n h o)  

   

C ogu mel o                               

( a lg o p/  c omer )  

   

C abi d e                          

(us ad o n o ar mar i o)  

   

C ad ei r a  d e r od as                     

( t em  n o h os pi t a l )  

   

C amel o( u m an i mal )     

Másc ar a (p ar t e  d a 

f ant as i a)  

   

Br i g ad ei r o                                

( a lg o p/  c omer ,  b o l o)  

   

B anc o                                   

(us ad o p/  s en t ar )  

   

R aqu et e                                 
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(us a-s e em es p or t es )  

C ar ac ol                                 

( l es ma- u m an i mal )  

   

Vu lc ão                                    

(T ip o d e mon t an h a)  

   

C aval o- Mar i n h o                

( an i mal  mar i n h o)  

   

D ar d o-F l exa                    

(Us ad o p/  a t i r ar )  

   

C an oa (B ot e- us ad o n a 

ág u a)  

 

   

Gl ob o-T er r es t r e                      

(T ip o d e map a)  

   

Bu q u e-  A r an j o                     

(us ad o p/  d ec or ar )  

   

T aman d u á ( 1  an i mal )  

 

   

G ai t a                          

( Ins t r u ment o mus ic a l )  

   

El ef an t e ( 1  an i mal )  

 

   

C aju  ( 1  Fr ut a)  

 

   

Ig lu ,   oc a ou  f orn o                 

(T ip o d e c as a)  

   

P er n as  d e P au                      

(us ad o p/  f ic ar  a l t o)  

   

D omi n ó (1  j og o)  

 

   

C ac t us  ( 1  p l an t a)  

 

   

Esc ad a    r o l an t e              

( s e an d a n e l a)  

   

Vi o l i n o                       

( Ins t r u ment o mus ic a l )  

   

R ed e (  s e d e i t a  n e l a)  

 

   

R el ógi o  C uc o                       

(p ar t e  d e r e l óg i o)  

   

P er u( u ma a ve)  

 

   

T er môm etr o                              

( os  méd ic os  us am)  

   

C r is t o  R ed en t or                     

( es t á  n o R .J . )  

   



 

 120 

F oc in h ei r a                     

(C ac h or r o us a)  

   

S as i                              

(p ers on ag em d o 

f o lc l or e)  

   

Fu ni l                                      

(us ad o c om L i q u i d os )  

   

S anf on a                    

( i ns t r u men t o mus ic a l )  

   

F orc a                                    

(us ad o p e l o  c ar r asc o)  

   

B et er r ab a                             

(n ab o,  c eb ol a ,  l eg u me)  

   

G r amp ead or                              

(p /  pr en d er  p ap eis )  

   

T ranc a,  t r i nc o,  t r amel a          

( t em  n a p or t a)  

   

F i t amét r ic at r en a( p ed r e

i r ous a)  

   

Lu p a                                    

(us ad o p/  o l h ar  à  

d is t anc i a)  

   

P eg ad or ,  p i nç a d e g e l o  

(u t en s i l i o )  

   

P ão d e Ac úc ar                               

(  t em  n o R .J . )  

   

Es t r i b o                     

(us ad o em an i mais )  

   

T re l iç a,  c erc a,  gr ad e              

( t em  n o j ar d i m )  

   

Es t o j o  ou  c a i xa d e 

l áp is            ( p /  

d es en h ar )  

   

Fur ad ei r a                               

(us ad o p/  f ur ar )  

   

Amp ul h et a                                

(p /  med i r  t emp o)  

   

 

Total:__________________ 
1.  T. de resp.  cor retas  espot . :___________                5.T de acer tos  após 

PF:_______________________ 

2.  T.  de resp.  c /  PV fornec idas:_________                6 .  Tota l  (Esp.+ acer tos  após 

P.V. :________________ 
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3.  T.  de acer tos  após PV:______________               7 .  Confabulações  

Visuais :_______________________ 

4.  T.  de PF fornec idas:________________              

Percenti l :____________________________ 

 

 

Verbal: Teste de Aprendizagem Verbal de Ver RAVLT  

1-l ista A I I -  Lista A I I I -  Lista A  IV- Lista A V- Lista A 

1-      

2-      

3-      

4-      

5-      

6-      

7-      

8-      

9-      

10-       

11-       

12-       

13-       

14-       

15-       

T= T= T= T= T= 

 

 

 

Lista B ( interf . )  VI-  Lista A (Pós) VI I -  Lista A (30”) Reconhecim. (A) 

1-    

2-    

3-    

4-    

5-    

6-    

7-    

8-    
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9-    

10-    

11-    

12-    

13-    

14-    

15-    

T= T= T= T= 

 

 

WAIS – R    Cubos 

ITEM TEMPO TEMPO PONTOS 
! . 60´´               2 
   0     1 

2.  60´´               2 
   0     1 

3.  60´´  0                       4 (  16-60´ ´)        5 (11- 15´ ´)          
4.  60´´  0                       4 (  16-60´ ´)        5 (11- 15´ ´)          
5.  60´´  0                       4 (  21-60´ ´)        5 (16- 20´ ´)          
6.  120´´  0                       4  (  36-120´´)     5 (26- 35´ ´)          
7.  120´´  0                       4  (  61-120´´)     5 (46- 60´ ´)          
8.  120´´  0                       4  (  76-120´´)     5 (56- 75´ ´)   
9.  120´´  0                       4  (  76-120´´)     5 (56- 75´ ´)          

                                                                               (Máx. 51)  

T=_________________ 

 

WAIS – R    Números   

Ordem Direta                                                          Ordem 

Inversa 

5-8-2   2-4   

6-9-4   5-8   

6-4-3-9   6-2-9   

7-2-8-6   4-1-5   

4-2-7-3-1   3-2-7-9   

7-5-8-3-6   4-9-6-8   

2-1-6-4-7-3   1-5-2-8-6   

3-9-2-4-8-7   6-1-8-4-3   

5-9-1-7-4-2-8   5-3-9-4-1-8   
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4-1-7-9-3-8-6   7-2-4-8-5-6   

5-8-1-9-2-6-4-7   8-1-2-9-3-6-5   

3-8-2-9-5-1-7-4   4-7-3-9-1-2-8   

2-7-5-8-6-2-5-8-4   9-4-3-7-6-2-5-8   

7-1-3-9-4-2-5-6-8   7-2-8-1-9-6-5-3   

     (  Máx.  14 )    ______________     (Máx. 14 )    _____________                                                                                                                                                                                             

(Máx.  28) T=_____________ P=____________ 

 

 

 

WAIS – R  Vocabulário 

C ama  

R eun i r   

T er m i n ar   

N avi o  

T ran q ui l o  

C ons er t ar   

In ver n o  

D omés t ic o  

Cru zei r o  

Mer en d a  

En or me     

C omp ai xã o  

R emors o  

T ec id o  

R egu l ar i zar        

Imc omp ar á vel   

Obs t r u i r   

G er ar   

Esc on d er   

C onsu m ir   

C or ag em  

S ant u ár i o   

S ent enç a  
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D es i g n ar   

P on d er ar   

Au d ac i os o  

Pl ag i ar   

Pr ess ág i o  

T an gí ve l   

P er í met r o     

 R el u t an t e  

N ef as t o  

T en ac i d ad e  

E vas i vo  

Emb ar g ar   

 

 

Comentários:  
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Abstract 

 

Purpose: We assessed the cognitive performance of patients with temporal lobe 

epilepsy (TLE) due to unilateral hippocampal sclerosis (HS), compared to 

matched healthy controls. We report the relationship between cognitive 

measures and duration of epilepsy, correlating with hippocampal volumetric, and 

the impact of educational level on cognitive decline. 

Methods: This study involved 61 outpatients (40 ≤ 8 and 21 > 8 yrs. of formal 

education) with unilateral HS and 61 controls. Volumetric MRI was performed in 

all patients and 10 controls. The results (mean, SD) of neuropsychological tests 

of healthy subjects and patients were compared using Student’s T and Mann-

Whitney tests.  

Results: Patients had worse performance in neuropsychological evaluation. 

Using adjusted z-scores to calculate the impairment index, patients had a greater 

percentage of abnormal tests in comparison to controls. A significant correlation 

was observed in volumetric measures in the left HS group. However, this was not 

observed in relation to schooling.  

Conclusion: There is progression in cognitive decline in unilateral TLE especially 

in left sided HS where schooling did not interfere. 

 

Keywords: Temporal lobe epilepsy, Neuropsychological evaluation, Cognitive 

decline, MRI volumetric measures. 
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1. Introduction 

 

Epilepsy is a disturbance that results in abnormal neuronal activity, and 

that may have significant impact on the normal cognitive processes and behavior 

of the affected individual. Temporal lobe epilepsy (TLE) is the most frequent form 

of partial epilepsy in adults, and hippocampal sclerosis (HS) its most common 

neuropathological substrate [1]. 

Cognitive decline in TLE contributes to the burden of the disorder, memory 

impairment being a prominent cognitive deficit [2]. This decline has long been 

recognized as a consequence of this form of epilepsy, and cognitive morbidity 

may extend beyond memory dysfunction [3]. Cross-sectional studies have 

provided evidence of an association between seizure frequency and cognitive 

impairment [4,5]. Longer duration of epilepsy has been reported to be 

associated with greater cognitive impairment [6]. The negative impact of 

duration may be in part due to the cumulative impact of seizures and also 

other factors including antiepileptic drug (AED) treatment and pathologic 

interictal brain activity [7]. 

Educational level and duration of epilepsy have been identified as 

predictors for psychometric intelligence [6]. In this context, it is believed that   

educational level may be a protective factor against cognitive decline. 

Helmstaedter et al. [8] studied subjects with higher educational levels and mindful 

activity participation and proposed that these subjects had a benefit from 

increased cerebral plasticity that acted to attenuate cognitive decline. Patients 

who had better performance during neuropsychological assessment retained 

better long-term performance than those who had lower levels. Higher 
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educational level may diminish the impact of epilepsy duration on cognitive 

performance in patients with TLE [3].  

The human mesial temporal lobe is composed of the hippocampus, the 

amygdala and the parahipocampal region, and these structures have been 

related to memory [9]. TLE may be associated with progressive damage to 

medial temporal lobe structures [10-12]. This can be observed through MRI-

based hippocampal volume measurements, using high-resolution equipment and 

appropriate sequences [13,14].  

The aim of this study was to determine the relationship between cognitive 

performance and duration of epilepsy, correlating cognitive decline with 

hippocampal volumetric measurements in patients with TLE due to HS. As a 

secondary objective we studied the impact of educational level on cognitive 

decline, under the hypothesis that patients with higher educational level may 

benefit from cerebral reserve and therefore show slower progression of cognitive 

decline. 

 

  

2. Methods 

2.1 Casuistic 

 

This study involved 61 outpatients from the Epilepsy Section of Hospital 

São Paulo, Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, Brazil, and 61 

healthy control subjects. All patients had diagnosis of TLE due to unilateral HS. 

Diagnosis of TLE was defined according to previously established criteria [15], 

including seizure semiology, developmental and clinical history, and consistent 

EEG findings.  

Patients younger than 16, with other neurological or psychiatric disorders, 

and those with evidence of MRI abnormalities other than HS were excluded.  

Regarding educational level, patients were divided into two groups: eight 

years or less of formal education; and more than eight years. 
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Control subjects were matched to patients considering age, gender and 

educational level. Exclusion criteria for controls included substance abuse, 

medical or psychiatric conditions that could affect cognitive functioning, history 

of loss of consciousness for more than five minutes, and developmental 

learning disorder. 

 

2.2 Neuropsychological tests 

 

Patients and controls were submitted to a comprehensive 

neuropsychological  evaluation consti tuted of three tests, based on 

Wechsler Adult Intel l igence Scale Revised [16], and addi t ional  tests 

from the compendium of neuropsychological tests [17]. These tests 

were designed to measure a broad range of abi l i ties. They could be 

further separated into the fol lowing categories: 

Intellectual funct ions. A standard cl inical  measure of  intell igence 

was administrated (estimated IQ from Wechsler Scale, equivalents 

for sum of  scaled scores of subtests Vocabulary and Block Design, 

Wechsler Adult Intell igence Scale – Revised [17]). 

Attent ion and execut ive funct ions. Attention was evaluated with Digi t 

Span (WAIS-R), backward and forward.  Executive functions were 

evaluated through Rey Complex Figure (copy), Block Designing 

(WAIS-R), and immediate recal l  from Visual  Reproduction, Logical 

Memory and RAVLT. 

Language . The fol lowing tests were used: Boston Naming Test 

(BNT) to assess visual  naming abi l i ty; FAS for phonemic f luency and 

Animal Naming for semantic f luency; and Vocabulary from WAIS-R. 

 Memory. To assess verbal  memory, we used Logical  Memory I and 

II ( immediate and delayed recal l ); for visual  memory, Visual 

Reproduction I and II ( immediate and delayed recall ). Both tests are 

part of the Wechsler Memory Scale - Revised [18]. Addit ionally, for 
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spatial  memory, Rey Complex Figure, immediate and delayed recall , 

was also appl ied.  

Verbal Learning . Rey Auditory Verbal Learning Test (RAVLT) [17] 

was uti l ized. 

 

2.3 Magnetic Resonance Imaging Acquisition  

 

Volumetric MRI was performed in all patients, and in 10 control subjects 

(different from control subjects of neuropsychological assessment). The MRI 

images were acquired on a 1.5 T Gyroscan equipment (Philips Medical System, 

Eindhoven, The Netherlands) using the same protocol for all patients and 

controls: sagittal T1-weighted (repetition time [TR] = 433 ms, echo time [TE] = 13 

ms, field of view [FOV] = 25 cm, 6 mm slice thickness, matrix size = 256 x 512); 

axial gradient-echo T2*-weighted (TR = 707 ms, TE = 17 ms, inversion time [TI] = 

400 ms); fluid attenuated inversion recovery (FLAIR) (TR = 8 000 ms, TE = 150 

ms, TI = 2350 ms) with the same section thickness, FOV and matrix (3 mm, 23 

cm, 256 x 512, respectively) in the coronal planes perpendicular to the long axis 

of hippocampus, including the totality of the temporal lobe; and fast field echo 

(FFE) T1-weighted (TR = 30 ms, TE = 4.6 ms, one acquisition average pulse 

sequence, flip angle = 45o, FOV = 23 cm, 1.5 mm contiguous slices, matrix size = 

228 x 512) in the coronal plane. 

 

2.4 Imaging Processing – Volumetric Measurements  

 

FFE T1-weighted images were transferred off l ine to a Phil ips 

Gyroview workstation using Easy Vision 4.2. Al l  scans were 

reformatted in the coronal plane, perpendicular to the long axis of 

the hippocampus and reoriented to correct for head ti l t .  This 

software allows simultaneous viewing of al l scans in three 

orthogonal planes: coronal, sagi ttal  and horizontal  orientations. The 

contour of the hippocampus was measured by the same rater (KL) to 
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insure consistency, and was performed enti rely wi th manual 

contouring. Once the outl ine of this structure was defined on serial 

planimetric sections, a three-dimensional  binary image was created,  

and i ts volume was measured in voxels. The number of voxels was 

then multipl ied by appropriate voxel  size to give the volume of this 

structure in cubic mm or cm. 

A ratio was used to correct the volumes of the hippocampus 

for interindividual  di fferences in head size according to a previously 

val idated method [19]. The mean intracranial  volume (IcV) of the 10 

controls was divided by the corresponding IcV of the patient, and 

then this ratio was multiplied by the measured volume of the 

hippocampus. This method estimates IcV by model ing i ts volume as 

a sphere. The diameter of the sphere was determined by the height 

of the intracranial  vaul t, based on a coronal sl ice obtained at the 

level  of the anterior commissure in a plane perpendicular to the 

anterior commissure-posterior commissure (AC-PC) l ine. Half this 

height defined the radius of the sphere, and the total  area (t issue + 

CSF) of the index section (fi rst bilateral  appearance of the frontal 

ventricular horns) from an axial  MRI sequence  [20], represented the 

area of a plane passing through the center of the sphere. The 

volume of the sphere, or IcV, was calculated as fol lows: Intracranial 

volume = 4/3 x radius x area of index section. 

This permitted obtaining measurements of normal ized volumes 

of the hippocampus. 

Hippocampal  volume was measured according to previously 

published protocols [13]. 

 We expected to find a correlation between hippocampal atrophy and 

worse results in neuropsychological assessment, as well as between degree of 

hippocampal atrophy and duration of epilepsy.  
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2.5 Statistical Analysis  

 

Initially, the results (mean, SD) of all neuropsychological tests of healthy 

control subjects and TLE patients were compared. For this comparison, Student’s 

t and Mann-Whitney tests were used. Then, raw scores of all tests of control 

subjects were converted to adjusted (age, gender, years of education) z-score 

(mean = 0, SD =1) using multiple regression techniques. This initial calculation 

revealed a small number of outliers (16/1.525 test results, or 1.0%), defined as 

exceeding ±3 SD. These outliers, consisting of both positive (n=2) and negative 

(n=14) values, were deleted, and the regression equations were recalculated for 

control subjects and then applied to the raw scores of the TLE patients. Adjusted 

z-scores are utilized in order to provide an analysis of the cognitive status of TLE 

patients compared to control subjects. In addition, by placing all tests scores on a 

common metric, relative performance across the various cognitive domains can 

be compared directly and definitions of abnormality, for example z-score ≥-2.0, 

applied uniformly across tests.  

Posteriorly, a summary impairment index was calculated for each subject. This 

index represents the proportion of tests scores (from a total of 25 measures) 

that are outside normal limits, representing the degree of cognitive morbidity 

exhibited by each patient. To determine abnormality of each test, different 

parameters were used. A more conservative parameter considers the test 

abnormal when >-2.0 SD from 0 (obtained in control group). Less conservative 

approaches utilize >-1.5 and >-1.0 SD as parameter. The impairment index 

conveys the advantage of limiting the total number of comparisons conducted, 

therefore reducing the probability of type 1 error.  

Spearman correlation was utilized to correlate degree of hippocampal 

atrophy and duration of epilepsy (measured in years). The same test was used to 

study the correlation between the cognitive performance and the degree of 

hippocampal atrophy. The volume of the atrophic hippocampus was compared to 

the results of each neuropsychological test.  

Values of p<0.05 were considered statistically significant. 
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3. Results  

3.1 Characteristics of the sample 

 

The mean age of the 61 patients (63% women) was 38.1 years (range 20 

to 65 years). The mean duration of epilepsy was 29.6 years (range 9 to 56), and 

mean age of onset 8.5 years (range 1 to 36). Concerning educational level, they 

had 7.4 years (range 2 to 16 years) of study in average (including primary, 

secondary and higher education). Forty individuals had eight or less years of 

formal education, while 21 had more than eight years. Control subjects did not 

differ from patients with respect to age, gender and educational level. As 

expected, there was a significant difference in IQ results: patient group had a 

mean of 80.7 points, and control group of 87.1 (p<0.001). Despite this difference, 

both scores fit into the same range, i.e., low average.  

 

3.2 Cognitive morbidity 

 

When results (mean, SD) of control subjects and TLE patients were 

compared, patients had worse performance in tests evaluating attention, 

executive functions, language, verbal memory, and spatial memory (Table 1). 

Deficit in verbal learning was determined through decreased scores in RAVLT in 

recognition trail (not shown in table).  

Figure 1 demonstrates the mean adjusted z-score for control group and 

TLE patients. Patients with TLE performed significantly worse (p<0.05) across all 

test measures, except RAVLT and visual reproduction (immediate and delayed 

recall).  

 Using adjusted z-score to calculate the impairment index, TLE patients 

had a greater percentage of abnormal tests in comparison to healthy control 

subjects (p<0.05). This was true either with less conservative parameters (test 
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considered abnormal when result >-1.0 SD) or with more conservative 

approaches (>-1.5 and >-2.0 SD), as showed in Figure 2. 

 

3.3 Progressive cognitive decline 

 

A correlation between cognitive morbidi ty and duration of 

epilepsy was hypothetized. Figure 3 demonstrates a posi t ive 

correlation, revealed through comparison of impairment index 

(considering abnormal test >-1.5 SD) and duration of epilepsy in 

years (r = 28,5% - IC 95% [3,8%; 50,3%] – p = 0,026). That is, as 

duration of epilepsy increases, a higher percentage of abnormal 

scores per patient is observed. This correlation held true when more 

conservative (abnormal test >-2.0 SD) and less conservative (>-1.0 

SD) parameters were used. 

 TLE patients were divided into two groups according to educaional level: 

eight years or less of formal schooling, and more than eight years. Age, duration 

of epilepsy and age at onset of epilepsy did not differ between the two groups, 

which showed significant difference in IQ levels (Table 2). We expected to find a 

slower rate of cognitive decline in the group with higher educational level. 

However, this was not the case. When the two groups were analyzed separately 

(Figure 4), a statistically significant correlation between duration of epilepsy and 

cognitive morbidity, as assessed through the impairment index, was observed in 

the more educated group (r = 52.0% - IC 95% [11.3%; 77.7%] – p = 0.016), but 

not in the less educated (r = 22.5% - IC 95% [-8.7%; 50.6%] – p = 0.162).  

  

3.4 Hippocampal volumetric measures 

 

 For analysis of hippocampal volumes (HVs), one of the 61 patients was 

excluded, due to technical reasons. The volumetric data of 60 patients were 

analyzed, and compared with clinical and neuropsychological data of these same 

patients. Corrected HVs were utilized for all calculations. 
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 HVs ipsilateral and contralateral to the side of the HS were initially 

analyzed, and correlated to the duration of epilepsy. Mean ipsilateral HV was 

1201.8 mm3 (SD 461.6, range 664.1-2556.4); mean contralateral HV was 1855.5 

mm3 (SD 402.1, range 914.3-2736.7). Ipsilateral HV showed a negative 

correlation with duration of epilepsy, i.e., longer duration of epilepsy predicted 

more reduced HV (r = -28.4% - IC 95% [-50.4% ; -3.5%] – p=0.028). Interestingly, 

a positive correlation between contralateral HV and duration of epilepsy was 

observed: more years of epilepsy were correlated to larger HVs (r = 26.0% - IC 

95% [0.7% ; 48.3%] – p=0.045).   

 Volumetric measures were then analyzed separately in the groups of left 

HS (33 patients) and right HS (27). Table 3  shows Spearman’s correlation 

between HVs and duration of epilepsy according to the side of HS. 

 As can be seen from the table, a significant correlation was observed in 

the left HS group when duration of epilepsy was correlated to the ipsilateral (left) 

HV. This correlation was not significant in the right HS group. 

 HVs were compared to results of neuropsychological tests. This 

comparison was done between HV ipsilateral to the HS and the tests results 

(Table 4) . A statistically significant correlation was observed only between right 

HV (in patients with right HS) and RAVLT (total result), and between left HV (in 

patients with left HS) and vocabulary. Marginally significant correlations were 

observed between left HV and Logical Memory II, between left HV and FAS, and 

between right HV and vocabulary. 

 

4. Discussion  

 

 

 Over the past decade, various studies have been carried out to 

characterize cognitive dysfunctions in patients with TLE and HS. A number of 

factors seem to collaborate to cognitive decline in refractory TLE [21]. 

The aim of this study was to determine the relationship between cognitive 

decline, duration of epilepsy and hippocampal volumetric measurements in 
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patients with TLE due to HS. We also studied the impact of educational level 

on cognitive decline, under the hypothesis that patients with higher 

educational level may benefit from cerebral reserve and therefore show slower 

progression of cognitive decline. 

Memory is characteristically affected in mesial TLE patients. The function 

of the hippocampus and the adjacent structures of temporal lobe in memory has 

been established in patients submitted to temporal lobectomy [22]. The type and 

anatomic location of brain pathology have crucial impact on the specific cognitive 

deficit. Verbal memory deficit is more commonly associated with left-sided mesial 

epileptogenic zone, while non-verbal memory impairment is more frequently 

associated to non-dominant TLE [23].  

Memory deficits bring great burden over TLE patients. However, this deficit 

may extend beyond memory function, compromising other cognitive functions 

such as motor speed, executive function, language and measures of intelligence 

[3,24]. 

 In our series, composed by a homogeneous group of patients with TLE 

due to unilateral HS, we were able to identify significant cognitive impairment 

extending beyond specific memory deficits. When compared to healthy control 

subjects, TLE patients had deficits that included language, executive functions, 

spatial organization and formal intelligence measures, as well as memory itself.  

Regarding intelligence assessment, TLE patients, as was expected, had 

lower IQ (80.7) when compared to the control group (87.1), although they were 

both in the same IQ range (low average). This data has already been 

demonstrated in the literature, which suggests that patients with focal epilepsies 

don’t course with lowering of intellectual functions [25]. 

Attention and executive functions were compromised: Digit Span, Block 

Design and Logical Memory (immediate recall) showed significant differences 

between patients and control subjects. An important aspect of this functioning 

involves the capacity to maintain a store of information in a temporary fashion. 

Studies have suggested that the neural basis for this process involves limbic 
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structures, prefrontal and neocortical cortex [26], structures known to be affected 

in TLE patients. 

 Language was compromised when patients and controls were compared, 

when we analyzed results of Boston Naming Test and Verbal Fluency test. The 

test of semantic fluency (Animal) didn’t show statistically significant difference 

between the groups.  Giovagnoli et al. [27] showed that naming of objects by 

visual confrontation and verbal fluency are frequently affected in TLE patients, 

differently of material-specific such as in Animal test, because they are 

associated with implicit memory systems that aren’t essentially mediated for 

language [28], and are localized in neocortical areas. When semantic memory 

deficits occur in patients with lesion in the hippocampus, it could be more a 

consequence of evocation process than of fixation of the stimuli [27]. 

Verbal memory was impaired in both sequences (immediate and delayed 

recall, p=0,001) of the Logical Memory Test.  Spatial memory was significantly 

affected only in epileptic patients in Rey Complex Figure II and III (Rey Complex 

Figure II, p = 0, 001; Rey Complex Figure III, p = 0,001; Visual Reproduction I, p 

= 0,689; Visual Reproduction II p = 0, 427). This is in accordance to previous 

data, showing that spatial memory tests frequently fail to demonstrate deficits in 

patients with non-dominant TLE, and verbal memory tests can sensitively predict 

memory performance of the left hemisphere, indicating that memory tasks using 

verbal material are a valid marker of left hemispheric integrity in left language-

dominant patients [29].  

 There is enough evidence pointing to the fact that TLE is a progressive 

disorder, and neuropsychological data support the evidence. As can be seen, 

TLE patients were impaired in all domains measured for neuropsychological tests 

in our series; in the next part of this study an impairment index was calculated for 

each patient, using adjusted z-score (age, gender and years of education), that 

result showing the percentage of abnormal tests.  

In a review, Sutula and Pitkänen [24] described the relation between 

cognitive decline and duration of epilepsy, suggesting that memory, as well as 



 

 139 

general intellectual ability, may become more affected with longer duration of 

epilepsy, possibly due to long-term effects of poorly controlled seizures. 

 Cognitive morbidity in TLE may be associated to the duration of epilepsy 

[30], as well as to the total amount of seizures during life span [31]. Jokeit and 

Ebner [6] studied 209 patients with unilateral TLE, correlating duration of epilepsy 

and cognitive decline, and found convincing evidence that the cognitive abilities 

of these patients deteriorate with increasing duration of intractable epilepsy. 

In our series, duration of epilepsy ranged from 9 to 56 years and had a 

positive correlation (p <0.05) with the degree of cognitive impairment. Longer 

duration of epilepsy correlated to increased amount of measures out of the 

normal limits. Using multiple regression techniques, was observed that for each 

year of epilepsy there was an increase of the impairment index (> -1.5) of 0.5% 

(p=0.033; Figure 3). 

Higher educational level may protect against cognitive decline in 

neurological diseases. This has been well established in patients with Alzheimer 

disease, in whom higher education seems to diminish the rate of progression of 

memory loss and other cognitive impairments [32]. This concept has been named 

cerebral reserve in these patients.  

The hypothesis of cerebral reserve is not definite in epilepsy patients. 

Oyegbile et al. [3] studied this hypothesis in 96 patients with TLE, and found that 

those with more years of formal schooling did not present correlation between 

duration of epilepsy and cognitive decline, different of the data observed in 

patients with less years of education. Lower educational level is an indicative for 

low cerebral reserve, what means that the patients with more years of education 

have greater capacity to withstand the neurobiologic insults because they have 

increased cognitive reserve. 

Jokeit and Ebner [6] used the German form of the WAIS-R in a cross-

sectional study to evaluate if a longer duration of seizures in epilepsy was 

associated with diminished intelligence. They observed that better educated 

persons in the successively longer seizure duration groups diminished 
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intellectually as much as did the less educated groups, but perhaps not as 

rapidly.  

However, in our series this association was not confirmed. This could be 

the consequence of psychosocial difficulties, a characteristic of our population, 

which presents low educational and socio-economic levels. As these patients 

have had seizures since their childhood they did not have the expectation of an 

important aim that stimulated them to study. Therefore, this could be a 

hypothesis for explaining why our patients had low cognitive reserve. 

MRI is a sensitive method for detection of HS. Volumetric (quantitative) 

data may aid in the diagnosis of this condition. The hypothesis of progression in 

TLE is also supported by neuroimaging data. Bernasconi et al. [14] investigated 

the relationship between clinical parameters and volumetric measurements of the 

hippocamppus, entorhinal cortex, and amygdala. They found that progressive 

volume loss in the mesial temporal lobe in relation to duration of epilepsy is not 

limited to the hippocampus, but affected the other structures. Other authors have 

also corroborated to these findings [33-35].  

 In our population of patients with TLE due to uni lateral  HS, we 

encountered a correlation between duration of epilepsy and HV 

ipsilateral  to the HS. This correlation was maintained in the patients 

with left HS when analysis was done separating the patients by the 

side of the HS, but not in the r ight HS group.  

The relationship between the quantitative MRI measures of hippocampal 

structure and neurpsychological test scores was extensively explored. Oddo et 

al. [36] assessed cognitive function of patients with TLE due to HS, correlating 

material specific memory deficits with HS sided and MRI diagnosis. In the 

patients of this study memory deficits were detected in 66% of the cases. Left HS 

was correlated with verbal material specific processing deficit, and right HS 

presented deficit in nonverbal material processing. Trenerry et al. [37] found that 

mesial temporal atrophy in patients with left, but not right TLE is associated with 

early onset of recurrent seizures and not necessarily with the duration of 

epilepsy.  
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 Volumetric measures have also been associated with measures of 

memory dysfunction as reported in the literature. Barr et al. [38] found correlation 

between baseline verbal memory scores and left hippocampal volume and 

between baseline visual memory scores and right hippocampal volume 

measurements before surgery. Reliable data showed the involvement of verbal 

memory and volumetric measures; dominant hippocampal lower volume was 

associated with delayed verbal recalls, but the involvement of temporal lobe or 

non-dominant hippocampus is uncertain [39]. There was an association between 

left hippocampal volumes and immediate, delayed, and percent retention scores 

of the Logical Memory test. This memory deficit relation suggests extension 

beyond the hippocampal region, left mammillary body volume being involved too. 

However, neither right nor left hippocampal volumes were related to Visual 

Reproduction performance [40]. In contrast with this data, Abrahams et al. [41] 

findings support the hypothesis that exists a specialized role for right 

hippocampal region in spatial memory.  

Although we could demonstrate a correlation between hippocampal 

atrophy and duration of epilepsy, the same was not true when the degree of 

atrophy was correlated to the results of neuropsychological evaluation. A 

correlation was only verified between RAVLT results and right HV (in right HS 

patients) and between vocabulary and left HV (in left HS patients). Other 

marginally significant correlations could have reached statistical significance if 

we had a larger sample. The lack of stronger correlations may be explained by 

the sample size as well as by the fact that HVs present great variance, which 

limited analysis of the data.  

In addition to the sample size, another limitation of our work is its cross-

sectional nature. A longitudinal study might help providing evidence in favor of 

the progressive course of cognitive decline in TLE.  

In conclusion, in our series, the progression in cognitive decline in 

patients with TLE due to unilateral HS was characterized in 

neuropsychological assessment. The cognitive decline was also correlated to 

the duration of epilepsy and left hippocampal atrophy. This work may make it 
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possible to correlate our results with other studies and allow new ones in 

clinical trial and drug therapy. Therefore, cognitive decline is one of the 

consequences of intractable TLE.  
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