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RESUMO 
 
A epilepsia do lobo temporal mesial associada à esclerose hipocampal 
(ELTM-EH) caracteriza-se pelo seu perfil clínico bem definido e por sua 
refratariedade ao tratamento. A encefalite límbica é cada vez mais 
reconhecida como uma possível etiologia da ELTM-EH de início adulto 
e autoanticorpos contra proteínas neuronais foram detectados em 
pacientes, mesmo sem sinais prévios de encefalite. O objetivo deste 
estudo foi analisar a prevalência de autoanticorpos específicos em um 
grupo homogêneo de pacientes com diagnóstico definitivo de ELTM-
EH. Um estudo caso-controle foi realizado com 100 pacientes 
consecutivos com ELTM-EH e 50 controles saudáveis. Os soros dos 
indivíduos foram testados por imunofluorescência indireta para detecção 
de autoanticorpos contra antígenos de superfície celular e sináptica 
(anti-NMDA-R, anti-CASPR2, anti-LGI1, anti-GABA-B-R, anti-
AMPA-1-R e anti -AMPA-2-R) e ensaio de imunoabsorção enzimática 
para detecção de autoanticorpos contra antígenos intracelulares (anti-
GAD65). A idade média dos pacientes e dos controles foi de 41,2 vs. 42 
anos, e 55% vs. 56% eram do sexo feminino. A duração média da 
epilepsia foi de 27,2 anos. Não foi evidenciado autoanticorpo neuronal 
em ambos os grupos, exceto anti-GAD65 em 3 pacientes e 2 controles. 
Este estudo contribui à crescente evidência de que, em pacientes 
brasileiros, a ELTM-EH pode estar infrequentemente associada a esses 
autoanticorpos neuronais específicos, apesar do fato de um estudo 
recente ter mostrado uma maior frequência. 
 
Palavras-chave: Autoanticorpo. Epilepsia do Lobo Temporal. 
Esclerose Hipocampal 
 
 
  





ABSTRACT 
 
Mesial temporal lobe epilepsy with hippocampal sclerosis (MTLE-HS) 
is characterized by its well-defined clinical profile and refractoriness to 
the treatment. Limbic encephalitis is increasingly recognized as a 
possible etiology of adult onset MTLE-HS and autoantibodies against 
neuronal proteins have been detected in patients even without previous 
signs of encephalitis. The aim of this study was to analyze the 
prevalence of specific autoantibodies in a homogeneous group of 
patients with definite diagnosis of MTLE-HS. A case-control study was 
carried out with 100 consecutive MTLE-HS patients and 50 healthy 
controls. Subjects' sera were tested by indirect immunofluorescence 
assay for detection of autoantibodies against cell-surface and synaptic 
antigens (anti-NMDA-R, anti-CASPR2, anti-LGI1, anti-GABA-B-R, 
anti-AMPA-1-R and anti-AMPA-2-R) and enzyme-linked 
immunosorbent assay for detection of autoantibodies against 
intracellular antigens (anti-GAD65). Patients and controls' mean age 
were 41.2 vs. 42 years, and 55% vs. 56% were female. Mean duration of 
epilepsy was 27.2 years. No neuronal autoantibodies were found in both 
groups, except for anti-GAD65 in 3 patients and 2 controls. This study 
adds to the mounting evidence that, in Brazilian patients, MTLE-HS 
may be infrequently associated with these specific neuronal 
autoantibodies, despite the fact that one recent study had shown a more 
frequent association. 
 
Keywords: Autoantibodies. Temporal Lobe Epilepsy. Hippocampal 
Sclerosis. 
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1  INTRODUÇÃO E BREVE REVISÃO HISTÓRICA DA 
LITERATURA 
 

A epilepsia – doença neurológica conhecida há milênios, mas só 

melhor compreendida recentemente – é definida como um distúrbio 

cerebral caracterizado por uma predisposição duradoura à geração de 

crises epilépticas e pelas suas consequências neurobiológicas, 

cognitivas, psicológicas e sociais. De acordo com os critérios recentes, 

para seu diagnóstico, é necessária a ocorrência de pelo menos duas 

crises não provocadas em um intervalo maior que 24 horas ou a 

ocorrência de uma crise não provocada e uma grande probabilidade de 

recorrência nos próximos 10 anos (Fisher et al., 2014). 

Estima-se que em torno de 65 milhões de pessoas sofram de 

epilepsia no mundo (Thurman et al., 2011), o que equivale a uma 

prevalência de cerca de 1% da população mundial. Por estas cifras, 

pode-se inferir o grande impacto que esta doença tem na saúde coletiva. 

A epilepsia também acarreta problemas sociais e econômicos, trazendo 

sérias consequências na qualidade de vida dos pacientes e familiares 

(Taylor et al., 2011; Pauli et al., 2012; Tedrus et al., 2013), assim como 

grandes gastos dos serviços de saúde e previdência (Yoon et al., 2009; 

Taylor et al., 2011). 

A ocorrência de crises epilépticas é frequentemente o resultado 

de mecanismos multifatoriais – genéticos e adquiridos - e, embora o 

conhecimento da etiologia seja fundamental no tratamento e 

estabelecimento do curso clínico e prognóstico das epilepsias, é notável 

o quão pouco se sabe acerca da etiologia das principais síndromes 

epilépticas. Também é notável o quanto a classificação oficial das 

epilepsias é baseada apenas na semiologia das crises e achados 
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eletroencefalográficos em detrimento do seu diagnóstico etiológico 

(Shorvon, 2011). 

Nos últimos anos, com os avanços em neuroimagem estrutural e 

funcional, na genética, na imunologia e na bioquímica molecular, o 

reconhecimento dos mecanismos subjacentes das epilepsias e sua 

associação a autoanticorpos contra proteínas da superfície neuronal, 

contra proteínas sinápticas e autoanticorpos inespecíficos vem 

aumentando. Entretanto, o papel destes autoanticorpos na fisiopatologia 

da epilepsia ainda é controversa. Questiona-se se a presença destes 

autoanticorpos poderia contribuir diretamente com os mecanismos da 

doença – como ocorre nas encefalites - ou se tratam-se de marcadores 

secundários à lesão neuronal (Bien e Scheffer, 2011; Brenner et al., 

2013). 

O termo encefalite refere-se a um processo inflamatório ou 

infeccioso difuso no encéfalo, acometendo tanto a substância branca 

quanto a substância cinzenta (Daroff e Bradley, 2012). Um subtipo de 

encefalite, denominada encefalite límbica, foi descrita originalmente por 

Corsellis et al. (1968), como sendo uma entidade rara, associada a 

neoplasias e com quadro clínico característico: distúrbio de memória, 

convulsões e distúrbios psiquiátrico-comportamentais. Até há pouco 

tempo, a encefalite límbica era considerada uma síndrome 

paraneoplásica. 

Os primeiros autoanticorpos contra epítopos neuronais foram 

descritos justamente nas síndromes paraneoplásicas, incluindo quadros 

clínicos de neuronopatia, degeneração cerebelar e encefalites. Esses 

autoanticorpos direcionados a proteínas citoplasmáticas e nucleares, são 

considerados, atualmente, marcadores de uma resposta imunológica 
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mediada por células T e não propriamente patogênicos (Lancaster e 

Dalmau, 2012). 

Este quadro começou a mudar em 2005, quando Vitaliani e 

colaboradores (2005) descreveram 4 mulheres com teratoma de ovário 

que desenvolveram uma encefalite límbica caracterizada por sintomas 

psiquiátricos agudos, crises convulsivas, déficit de memória, 

rebaixamento do nível de consciência e hipoventilação de padrão 

central. As alterações liquóricas sugeriam um processo inflamatório. 

Três pacientes apresentaram melhora dos sintomas após ressecção 

tumoral ou imunossupressão e uma faleceu. O estudo do soro e do líquor 

destas pacientes revelou a presença de anticorpos contra antígenos da 

membrana citoplasmática de neurônios hipocampais. Em um estudo 

posterior (Dalmau et al., 2007), os antígenos foram identificados como 

as subunidades NR2B e em menor extensão NR2A do receptor do N-

metil-D-aspartato (NMDA-R). Desse estudo, nasce uma nova classe de 

encefalites: a mediada por autoanticorpos neuronais. 

A partir desses estudos houve uma crescente busca por novos 

autoanticorpos neuronais responsáveis por diferentes tipos de encefalites 

autoimunes, não necessariamente associadas a neoplasias. Esses 

autoanticorpos incluem anticorpos contra proteínas do complexo VGKC 

(voltage gated potassium channel), como o anti-CASPR2 (contactin-

associated protein-like 2) e anti-LGI1 (Leucin rich glioma inactivated-

1) (Irani et al., 2010), contra o receptor B do ácido gama-aminobutírico 

(GABA-B-R) (Lancaster et al., 2010), contra as subunidades GluR1 e 

GluR2 do receptor do ácido α-amino-3-hidroxi-5-metil-4-

isoxazolepropiônico (AMPA-R) (Lai et al., 2009) e contra a enzima 
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intracelular descarboxilase do ácido glutâmico (GAD) (Honnorat et al., 

1995). 

Cada vez mais os anticorpos citados acima vêm sendo detectados 

em pacientes com epilepsia sem sinais de encefalopatia prévia, incluindo 

epilepsias antes ditas de causa desconhecida (Ekizoglu et al., 2014). 

Entretanto, os estudos a este respeito são escassos, a maioria não 

controlados e sem considerar as particularidades das diferentes 

síndromes epilépticas. 

Dentre os principais autoanticorpos neuronais associados às 

epilepsias temos os anticorpos anti-VGKC (Mcknight et al., 2005; 

Majoie et al., 2006; Brenner et al., 2013; Suleiman et al., 2013; 

Ekizoglu et al., 2014; Vanli-Yavuz et al., 2016), que inclui diversas 

proteínas de membrana, entre elas, CASPR-2 (Suleiman et al., 2013; 

Ekizoglu et al., 2014; Vanli-Yavuz et al., 2016; Von Podewils et al., 

2017) e a LGI1; anti-NMDA-R (Ganor et al., 2005; Niehusmann et al., 

2009; Brenner et al., 2013; Suleiman et al., 2013; Ekizoglu et al., 2014; 

Vanli-Yavuz et al., 2016); anti-GLY-R (glycine receptor) (Brenner et 

al., 2013; Ekizoglu et al., 2014; Vanli-Yavuz et al., 2016); anti-GAD 

(Mcknight et al., 2005; Liimatainen et al., 2010; Errichiello et al., 2011; 

Brenner et al., 2013; Veri et al., 2013); anti-AMPA-R (Mantegazza et 

al., 2002; Ganor et al., 2004; Ganor et al., 2005); anti-GABA-A-R 

(Vanli-Yavuz et al., 2016) e anti-GABA-B-R (Lancaster et al., 2010) 

(Tabela 1). Há também autoanticorpos inespecíficos associados à 

epilepsia ou a encefalites com epilepsia, cujos alvos incluem também 

outros órgãos fora do Sistema Nervoso Central (SNC), a saber: 

anticardiolipina (Peltola et al., 2000), fator antinuclear (FAN) (Peltola et 
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al., 2000), anti-tireoperoxidase (TPO) (Olmez et al., 2013) e anti-

tireoglobulina (TG) (Olmez et al., 2013). 

 

Tabela 1. Autoanticorpos neuronais recentemente associados às 
epilepsias. 
 

Auto-Ac Fonte/Ano Prevalência População 
estudada N 

Anti-
VGKC 

Vanli-Yavuz, 
et al., 2016 3,6% ELTM-EH 111 

Ekizoglu, et 
al., 2014 2,5% 

Epilepsia focal 
de causa 
desconhecida e 
ELTM-EH 

81 

Suleiman, et 
al., 2013 5,3% 

Crianças com 
epilepsia 
recém-
diagnosticada 

114 

Brenner, et 
al., 2013 4,8% 

Epilepsias 
novas e de 
longa data 

416 

Majoie, et al., 
2006 5,7% 

Mulheres com 
epilepsia de 
longa data 

116 

McKnight, et 
al., 2005 11% 

Epilepsia 
associada a 
outras doenças 
autoimunes ou 
refratárias aos 
MAEs 

119 

Anti-
NMDA-R 

Vanli-Yavuz, 
et al., 2016 3,6% ELTM-EH 111 

Ekizoglu, et 
al., 2014 2,5% 

Epilepsia focal 
de causa 
desconhecida e 
ELTM-EH 

81 

Suleiman, et 
al., 2013 3,5% Crianças com 

epilepsia 114 
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recém-
diagnosticada 

Brenner, et 
al., 2013 1,7% 

Epilepsias 
novas e de 
longa data 

416 

Niehusmann, 
et al., 2009 26,3% 

Mulheres com 
epilepsia de 
início recente 
de causa 
desconhecida 

19 

Ganor, et al., 
2005 18% Pacientes com 

epilepsia 82 

Anti-
GLY-R 

Vanli-Yavuz, 
et al., 2016 4,5% ELTM-EH 111 

Ekizoglu, et 
al., 2014 6,2% 

Epilepsia focal 
de causa 
desconhecida e 
ELTM-EH 

81 

Brenner, et 
al., 2013 2,6% 

Epilepsias 
novas e de 
longa data 

416 

Anti-
CASPR-2 

von Podewils, 
et al., 2017 3% 

Epilepsia de 
início tardio 
(≥55 anos) 

66 

Vanli-Yavuz, 
et al., 2016 9,9% ELTM-EH 111 

Ekizoglu, et 
al., 2014 4,9% 

Epilepsia focal 
de causa 
desconhecida e 
ELTM-EH 

81 

Suleiman, et 
al., 2013 2,6% 

Crianças com 
epilepsia recém 
diagnosticada 

114 

Anti-
GAD 

Brenner, et 
al., 2013 1,7% 

Epilepsias 
novas e de 
longa data 

416 

Veri, et al., 
2013 6,7% 

Crianças com 
epilepsia de 
início recente 

208 

Errichiello, et 2,58% Pacientes com 233 
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al., 2011 epilepsia 
Liimateinen, 
et al.,  2010 5,9% Pacientes com 

epilepsia 253 

McKnight, et 
al., 2005 2,1% 

Epilepsia 
associada a 
outras doenças 
autoimunes ou 
refratárias aos 
MAEs 

119 

Anti-
AMPA-R 

Ganor, et al., 
2005 21% Pacientes com 

epilepsia 82 

Ganor, et al., 
2004 24% Pacientes com 

epilepsia 71 

Mantegazza, 
et al., 2002 43,5% Pacientes com 

epilepsia 85 

Anti-
GABA-B-

R 

Lancaster, et 
al., 2010 3,66% 

Pacientes com 
suspeita de 
encefalite 
autoimune 

410 

Anti-
GABA-

A-R 

Vanli-Yavuz, 
et al., 2016 0,9% ELTM-EH 111 

Ac = anticorpos; MAEs = medicamentos antiepilépticos; ELTM-
EH = epilepsia do lobo temporal mesial associada à esclerose 
hipocampal; N = Número da população estudada 

 

Recentes estudos associaram quadros de encefalite límbica como 

fator etiológico de Epilepsia do Lobo Temporal Mesial com Esclerose 

Hipocampal (ELTM-EH) (Soeder et al., 2009).  

A epilepsia do lobo temporal (ELT) é a forma mais comum de 

epilepsia focal em adultos, respondendo por, pelo menos, 40% de todos 

os casos (Cendes et al., 2014). Dentro deste grupo, a esclerose 

hipocampal (EH) é o tipo mais frequente de ELT e caracteriza-se pelo 

seu perfil clínico bem definido, e por ser uma epilepsia em geral 
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refratária ao tratamento clínico e que mais frequentemente requer 

tratamento cirúrgico (Wieser, 2004). 

A epilepsia refratária ao tratamento clínico é definida como 

aquela em que há falha de pelo menos dois medicamentos 

antiepilépticos (MAEs) –  tolerados e adequadamente escolhidos e 

utilizados, tanto em monoterapia quanto em combinação – em alcançar 

o controle sustentado das crises (Kwan et al., 2010). Mesmo com o 

desenvolvimento de novos MAEs, a proporção de pacientes que se 

mantém com crises é elevado, chegando a um terço dos casos em 

algumas estatísticas (Schmidt e Sillanpaa, 2012). 

O tratamento cirúrgico da ELT é mundialmente reconhecido, 

beneficiando aproximadamente 50-70% dos pacientes dos pacientes 

com ELTM-EH. Mesmo que a localização da área epileptogênica seja 

feita corretamente, ainda assim em 20 a 40% dos casos o sucesso pode 

não ser completo, permanecendo o paciente com manifestações menores 

como, por exemplo, “auras”, crises raras ou menos frequentemente, 

nenhuma melhora (Wiebe, Blume, et al., 2001; Wieser et al., 2003; 

Soeder et al., 2009). Tais achados podem sugerir que para cada caso em 

particular existam alterações neuroquímicas, histopatológicas e de 

circuitos neurofisiológicos próximas e/ou distantes da zona 

epileptogênica que contribuam para as diferentes características clínico-

neurofisiológicas de epileptogênese, propagação das crises e 

possivelmente, resposta ao tratamento, seja este cirúrgico ou 

farmacológico. Parte desta refratariedade aos tratamentos clínico e 

cirúrgico talvez poderia ser explicada por uma etiologia autoimune das 

epilepsias, porém mais estudos são necessários para esclarecer este tema 

(Liimatainen et al., 2013). Também há poucos estudos na literatura 
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demonstrando a etiologia autoimune em pacientes com ELTM-EH e os 

resultados são conflitantes (Ekizoglu et al., 2014; Vanli-Yavuz et al., 

2016; Tezer et al., 2017), requerendo replicação dos estudos. 

Alguns trabalhos mostraram o valor prognóstico dos 

autoanticorpos na epilepsia (Bien, 2013). Enquanto algumas 

epilepsias/encefalites autoimunes apresentam boa resposta à 

imunoterapia: aquelas associadas a anti-VGKC e anti-NMDA-R, com 

taxas de remissão variando de 70 a 100% (Reid et al., 2009; Wong et 

al., 2010; Dalmau et al., 2011); outras apresentam uma resposta 

intermediária: anti-GABA-B-R e anti-AMPA-R, com 40 a 60% de 

remissão sem recorrência (Lai et al., 2009; Lancaster et al., 2010); ou 

ruim: anti-GAD, com nenhum paciente tendo suas crises controladas em 

um estudo (Malter et al., 2010). Iorio et al. (2015) avaliaram a resposta 

à imunoterapia de pacientes com epilepsia refratária ao tratamento 

clínico e presença de autoanticorpos neuronais. Os pacientes foram 

submetidos a tratamento com metilprednisolona endovenosa e/ou 

imunoglobulina endovenosa, plasmaferese ou rituximab. Setenta e cinco 

por cento dos pacientes obtiveram uma redução da frequência de crises 

acima de 50%. A detecção de autoanticorpos neuronais, portanto, é 

fundamental no estabelecimento do plano terapêutico e no prognóstico. 

Um estudo recente realizado por Vanli-Yavuz et al. (2016) em 

uma população turca, encontrou uma prevalência de 22,5% de 

autoanticorpos neuronais em pacientes com ELTM-EH. Pelo impacto 

que a epilepsia tem na sociedade, tanto do ponto de vista econômico, 

quanto de qualidade de vida, e pelo fato de que a ELTM-EH é uma de 

suas causas mais frequentes, decidiu-se investigar a validação externa 
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dos achados de Vanli-Yavuz et al. (2016), em uma população com um 

perfil imunogenético diferente. 
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2  OBJETIVOS 

 

2.1  Objetivo geral 

 

Estimar a prevalência de autoanticorpos neuronais específicos em 

um grupo consecutivo, homogêneo e bem definido de pacientes com 

ELTM-EH e correlacionar os achados com dados clínicos e 

epidemiológicos visando determinar as características clínicas típicas 

desta população de ELTM-EH que poderiam responder à terapia 

imunológica, ao invés do tratamento cirúrgico. 

 

2.2  Objetivos específicos 

 

Comparar a prevalência de autoanticorpos neuronais específicos 

em um grupo de pacientes com ELTM-EH refratários ao tratamento 

clínico com pacientes com ELTM-EH sem crises há pelo menos um ano 

e identificar fatores clínico-demográficos preditivos destas populações 

de pacientes. 
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3  MÉTODOS 

 

3.1  Desenho do Estudo 

 

Estudo observacional, analítico, do tipo caso-controle. 

 

3.2  População do Estudo 

 

No total, foram recrutados 100 pacientes do Ambulatório de 

Epilepsia do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa 

Catarina (HU-UFSC), centro de referência terciário para o tratamento 

das epilepsias farmacorresistentes do estado de Santa Catarina com área 

de abrangência de 7 milhões de habitantes, acima de 18 anos de idade, 

com ELTM-EH definidos de acordo com critérios de Wieser (2004) e 

Berg et al. (2010), não submetidos à cirurgia de córtico-amígdalo-

hipocampectomia (Apêndice A), no período de outubro de 2015 a 

outubro de 2017. Uma paciente se recusou a participar do estudo, 

alegando problemas emocionais. Os pacientes deste ambulatório são 

acompanhados por epileptologistas experientes e passam por uma 

extensa avaliação, a qual é constituída por uma história clínica 

detalhada, exame neurológico, ressonância magnética (RM) do encéfalo 

de alta resolução (1,5T), eletroencefalograma (EEG) e avaliação 

neuropsicológica. Somente foram incluídos os pacientes que tiveram 

achados claros de neuroimagem consistentes com ELTM-EH (atrofia 

e/ou alteração morfológica e/ou hipersinal nas sequências T2/FLAIR da 

RM) e achados eletroencefalográficos concordantes (alentecimento e/ou 

ondas agudas em eletrodos de lobo temporal ou exame normal).  
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3.3  Variáveis Clínico-Demográficas 

 

As características clínicas dos pacientes foram coletadas de 

acordo com um protocolo específico desenvolvido para este estudo 

(Apêndice B). Seus prontuários também foram revisados pessoalmente 

pelo autor (Adaucto Wanderley da Nóbrega Junior). O evento 

precipitante inicial (EPI) foi considerado um evento relacionado à 

epilepsia (crises febris, traumatismo crânio-encefálico com perda de 

consciência, hipóxia/anóxia perinatal e infecção/inflamação do SNC) 

que tenha ocorrido antes dos cinco anos de idade (60 meses) (Wieser, 

2004). A idade de início e o tipo de EPI foram registrados. A presença 

de outras comorbidades clínicas (outras doenças autoimunes, doenças 

crônicas como hipertensão, diabetes) também foi registrada. 

Utilizou-se a nova terminologia de Fisher et al. (Fisher et al., 

2017) para a classificação do tipo de crises: focal perceptiva, focal 

disperceptiva e focal evoluindo para tônico-clônica bilateral. A duração 

e frequência das crises foram baseadas na revisão de registros médicos e 

diários de crises dos pacientes, além de questionamento específico 

dirigido aos pacientes e familiares. A idade de início da epilepsia foi 

definida como a idade na qual o paciente iniciou com crises habituais e 

recorrentes. A duração, ou número de anos de epilepsia, foi definida de 

acordo com o intervalo entre a idade de início das crises habituais e o 

momento da avaliação. O intervalo livre de crises foi definido como o 

intervalo acima de um ano em que não houve nenhuma ocorrência de 

crises, sejam elas focais ou generalizadas. 
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Outros dados clínicos foram coletados, como MAEs atuais e 

utilizadas no passado, história de surto psicótico, estado de mal 

epiléptico, insônia, história familiar de doenças neurológicas ou 

psiquiátricas, além do exame neurológico.  

Utilizou-se a definição da Classificação Internacional dos 

Distúrbios do Sono, 2a edição (CIDS-2) (Thorpy, 2012) para insônia: 

“dificuldade para iniciar ou manter o sono ou despertar precoce ou sono 

de baixa qualidade, apesar de circunstâncias adequadas para o sono e 

associada a algum distúrbio diurno (fadiga, sonolência, falta de atenção, 

irritabilidade, cefaleia etc)". 

Para definir um surto psicótico, tomou-se como base o Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, 5a edição (DSM-5) 

(American Psychiatry Association, 2013): “prejuízo do contato com a 

realidade (pensamento desorganizado, ideias delirantes, paranoides, 

ilusões e alucinações)”. 

 

3.4  Escalas de Qualidade de Vida e de Ansiedade/Depressão 

 

Utilizaram-se as escalas QOLIE-31 (Quality of Life in Epilepsy) 

(Silva et al., 2006) para avaliar a qualidade de vida do paciente em suas 

diferentes esferas e a escala HADS (Hospital Anxiety and Depression 

Scale) (Marcolino et al., 2007) para sintomas de ansiedade e depressão 

(Anexos A e B, respectivamente). 

O questionário QOLIE-31 é a escala mais utilizada para avaliar a 

qualidade de vida em pacientes com epilepsia. Foi traduzida e adaptada 

transculturamente para diversas línguas (Cramer et al., 1998), 

permitindo, assim, a comparação entre diversas populações. 
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Compreende 7 subescalas multi-item com os seguintes conceitos de 

saúde: (a) preocupação com as crises; (b) qualidade de vida total; (c) 

bem-estar emocional; (d) energia/fadiga; (e) função cognitiva; (f) efeitos 

da medicação e (g) função social. Possui, ainda, um item que avalia a 

percepção de saúde global. Após a aplicação, cada pergunta é pontuada 

de acordo com um formulário específico (Anexo C). O escore total 

consiste na média ponderada das 7 subescalas (Anexo D), sendo que 

quanto maior os valores, melhor a qualidade de vida. 

A escala HADS compreende 14 itens, sendo 7 itens na subescala 

de ansiedade e 7 na subescala de depressão. Cada item possui 4 

respostas possíveis, pontuadas de 0 a 3. Desta forma, cada subescala 

possui pontuação máxima de 21. Quanto maior a pontuação, piores os 

sintomas de ansiedade ou depressão. O ponto de corte para a população 

brasileira é de 8 para o diagnóstico de depressão (sensibilidade de 84,6% 

e especificidade de 90,3%) e 8 para o diagnóstico de ansiedade 

(sensibilidade de 93,7% e especificidade de 72,6%) (Botega et al., 

1995). A escala foi, inclusive, validada especificamente para pacientes 

com ELTM refratários ao tratamento medicamentoso (De Lemos 

Zingano et al., 2015). 

 

3.5  Exames Complementares 

 

Foram coletadas informações de EEG, em relação à presença de 

ondas agudas, caracterizando paroxismos epileptiformes, e à presença de 

surtos de ondas lentas. Outros achados do EEG também foram 

registados. 
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Quanto à RM do encéfalo, buscou-se a presença de atrofia e/ou 

alterações morfológicas e/ou hipersinal dos hipocampos, além de outras 

alterações associadas e a presença de lesões inespecíficas da substância 

branca cerebral. 

Foram analisados no próprio laboratório do HU-UFSC 

marcadores inespecíficos de inflamação/autoimunidade, a saber: 

velocidade de hemossedimentação (VHS), proteína C reativa (PCR), 

fator antinuclear (FAN), fator reumatoide (FR), anti-tireoperoxidase 

(TPO), anti-tireoglobulina (TG),  anticoagulante lúpico, anticardiolipina 

IgM e anticardiolipina IgG. 

 

3.6  Seleção dos Controles 

 

Cinquenta voluntários saudáveis, pareados por idade e sexo com 

os pacientes, sem história conhecida de qualquer condição neurológica, 

psiquiátrica e autoimune e sem uso regular de medicamentos para tais 

condições, recrutados no mesmo período, foram submetidos a um 

protocolo específico (Apêndice C) e à mesma análise de autoanticorpos 

sob condições idênticas às dos pacientes. Foram recrutados 

pessoalmente pelo pesquisador, através de busca ativa: membros da 

equipe hospitalar assim como acompanhantes de pacientes internados 

por motivos não neurológicos, psiquiátricos ou autoimunes, por 

exemplo, acompanhantes de pacientes internados na Ortopedia ou na 

Cirurgia Geral, para minimizar a influência de doenças genéticas. 
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3.7  Coleta das Amostras 

 

Uma amostra de sangue de todos os indivíduos foi coletada em 

tubos à vácuo com ativador de coágulo e gel separador (Tubos 

Vacutainer® Gel BD SST® Advance) no Ambulatório de Epilepsia do 

HU-UFSC ou no Laboratório de Análises Clínicas do Hospital 

Universitário. Após a coleta, os tubos permaneceram em repouso, na 

posição vertical, por pelo menos 30 minutos para possibilitar a formação 

do coágulo. Posteriormente as amostras foram centrifugadas por 10 

minutos a 1200g. O soro resultante foi dividido em alíquotas menores de 

100 a 500 microlitros (µL) e armazenado a -80oC para posterior análise. 

O fluxograma completo, da coleta de sangue até o 

armazenamento do soro a -80oC, encontra-se no Apêndice D. 

 

3.8 Análise dos Autoanticorpos Neuronais 

 

A detecção dos autoanticorpos contra antígenos da superfície 

celular e antígenos sinápticos (anti-NMDA-R, anti-CASPR2, anti-LGI1, 

anti-GABA-B-R, anti-AMPA-1-R e anti-AMPA-2-R) foi realizada 

através do método de Imunofluorescência Indireta (IFI), utilizando-se o 

kit comercial da empresa Euroimmun-AG (Lübeck – Alemanha). 

O kit consiste em  (1) lâminas com mosaico de BIOCHIPs 

(tecnologia em que lâminas de vidro cobertas com substrato biológico 

são cortadas em fragmentos milimétricos; no caso do mosaico, mais de 

um BIOCHIP, cobertos com substratos diferentes, são colocados lado a 

lado em cada campo de reação), cada um com 6 campos contendo 

células transfectadas para expressar os antígenos acima; (2) 



41 
 

imunoglobulina de caprino anti-humana marcada com fluoresceína; (3) 

controle positivo (imunoglobulina humana anti-receptor de glutamato - 

tipo NMDA); (4) controle negativo (negativo para autoanticorpos); (5) 

Tampão PBS pH 7,2; (6) Tween 20; (7) glicerol; (8) lamínulas; (9) 

bandeja de reação. 

Para a técnica de IFI (vide Apêndice E), as amostras de soro 

foram descongeladas e 11,1µL da mesma foram diluídos em 100µL de 

PBS-Tween (solução tampão) e homogeneizados por 4 segundos no 

vórtex. As lâminas foram codificadas e 30µL da solução resultante 

foram pipetadas em cada campo da bandeja de reação, evitando-se 

bolhas de ar. A seguir, a reação foi iniciada encaixando-se os BIOCHIPs 

na bandeja de reação. Os BIOCHIPs foram incubados por 30 minutos à 

temperatura ambiente. Ao término do período de incubação, os mesmos 

foram lavados com a solução PBS-Tween (solução tampão). Na 

sequência, os BIOCHIPs foram imersos e mantidos por 5 minutos em 

uma cuba de lavagem contendo a solução tampão. Nesse meio tempo, 

25µL do conjugado com fluoresceína foram pipetados em cada campo 

da bandeja de reação limpa. Ao final dos 5 minutos de lavagem dos 

BIOCHIPs, esses foram secos e colocados nos campos de reação. A 

partir deste momento, os BIOCHIPs foram mantidos protegidos da luz 

direta e incubados mais uma vez por 30 minutos em temperatura 

ambiente (23oC). Ao final desta segunda incubação, os BIOCHIPs 

foram lavados novamente como acima e secos. A seguir, as lâminas 

foram montadas em glicerol tamponado, cobertas com lamínulas 

apropriadas e acondicionadas em bandeja ao abrigo da luz para leitura. 

Utilizou-se para a leitura um Microscópio de Imunofluorescência 

Olympus BX-40®, na objetiva de 20x, com filtro de excitação entre 450-
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490 nanômetros (nm), separador de cor 510nm, filtro de bloqueio 

515nm e lâmpada de vapor de mercúrio 100 Watts. Foram considerados 

positivos os casos que apresentavam fluorescência em cor verde (Figura 

1). 

 
Figura 1. Imagens da Imunofluorescência Indireta. (A) Controle 
Positivo para anti-NMDA-R; (B) Paciente Negativo para anti-NMDA-
R. 

 

 
Fonte: Adaucto Wanderley da Nóbrega Junior 

 
As lâminas foram analisadas por dois pesquisadores 

independentes treinados na técnica (Adaucto Wanderley da Nóbrega 

Junior, médico neurologista e Mario Steindel, biólogo), cegos para as 

condições dos indivíduos (casos ou controles) e decodificadas 

posteriormente. Resultados dúbios foram lidos por um terceiro 

indivíduo, consultor técnico da Empresa Euroimmun (Thiago Carvalho), 

com o qual um consenso foi atingido. 

Com o objetivo de minimizar a possibilidade de falsos-negativos, 

também testamos soro de um paciente – para os mesmos autoanticorpos 

neuronais – que preencheu os critérios clínicos de Graus et al. (2016) 

para encefalite autoimune. Este paciente foi considerado o controle 

positivo da vida real. 
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A detecção dos autoanticorpos contra antígenos intracelulares 

sinápticos (anti-GAD65) foi realizada através do método ELISA (Ensaio 

de Imunoabsorção Enzimática, do inglês Enzyme-Linked 

Immunosorbent Assay), utilizando-se o kit comercial também fornecido 

pela empresa Euroimmun-AG (Lübeck – Alemanha). 

O kit consiste em (1) uma microplaca com 96 poços revestidos 

com antígenos (GAD); (2) calibradores 1 a 6 (imunoglobulina humana 

anti-GAD nas concentrações respectivas de 2000, 250, 120, 35, 15, 5 

UI/mL); (3) controle negativo (0UI/mL de imunoglobulina humana anti-

GAD); (4) controle positivo (imunoglobulina humana anti-GAD); (5) 

GAD liofilizado marcado com biotina; (6) tampão para reconstituição 

do GAD; (7) conjugado enzimático (avidina marcada com peroxidase); 

(8) tampão para diluição do conjugado enzimático; (9) tampão de 

lavagem; (10) solução cromógeno/substrato (TMB/H2O2); (11) solução 

de parada (0,25M de ácido sulfúrico); (12) folhas de plástico. 

Para a técnica de ELISA (vide Apêndice F), 4 etapas foram 

realizadas. Na primeira etapa, 25µL do controle positivo e controle 

negativo, assim como dos calibradores 1 a 6, foram pipetadas nos poços 

A1 a H1. As amostras de soro dos pacientes e controles foram 

descongeladas e 25µL foram pipetados nos poços restantes. A 

microplaca foi selada com uma folha de plástico e incubada por uma 

hora em temperatura ambiente (18 a 25oC) e mantida em um agitador de 

microplaca a 500 rotações por minutos (rpm). Após a primeira 

incubação, o plástico foi retirado e os poços esvaziados e posteriormente 

lavados três vezes usando em cada um 350µL do tampão de lavagem. 

Na segunda etapa, 100µL de GAD foram pipetados em cada poço. 

Novamente a microplaca foi selada com uma folha de plástico e 



44 
 

incubada como anteriormente. Ao final, repetiu-se o processo de 

lavagem como acima. Para a terceira etapa, 100µL do conjugado 

enzimático foram pipetados em cada poço. A microplaca foi coberta 

com a folha de plástico e, dessa vez, incubada por 20 minutos à 

temperatura ambiente a 500rpm. Prosseguiu-se com a terceira lavagem, 

exatamente como as anteriores. Finalmente na quarta etapa, foram 

pipetados 100µL do cromógeno em cada poço. A incubação foi 

realizada por 20 minutos, em temperatura ambiente, sem agitador e ao 

abrigo da luz direta. Ao final, 100µL da solução de parada (ácido 

sulfúrico) foram pipetados em cada poço, na mesma ordem e na mesma 

velocidade que o cromógeno anteriormente. Na sequência, em um 

intervalo de tempo não superior a 15 minutos, a microplaca foi 

submetida à medição fotométrica, com comprimento de onda de 450nm, 

405nm e um comprimento de onda de referência de 620nm (Figura 2). O 

aparelho utilizado foi a Multileitora Spectramax Paradigm®.  

Figura 2. Placa de ELISA. Na primeira coluna (poços A1 a H1): 
controle positivo para anti-GAD (A1), controle negativo para anti-GAD 
(B1) e seis calibradores com concentrações decrescentes de anti-GAD 
(C1 a H1). Os outros poços são resultados de pacientes e controles. 

 
Fonte: Adaucto Wanderley da Nóbrega Junior 
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3.9  Análise estatística e aspectos éticos 

 

Todos os dados coletados foram armazenados e analisados no 

software SPSS® para Mac, Standard Version 17.0.0 (SPSS Inc., 

Chicago, IL, EUA). 

O tamanho da amostra foi estimado baseado em um estudo prévio 

que revelou uma prevalência de 22,5% de autoanticorpos neuronais em 

pacientes com ELTM-EH(Vanli-Yavuz et al., 2016). Após a correção de 

Bonferroni para múltiplas comparações (7 diferentes autoanticorpos 

testados), o valor de “p” foi ajustado para 0,007 e o poder estatístico 

para se encontrar uma prevalência de autoanticorpos de 15% em nossa 

amostra (100 pacientes e 50 controles) foi de 80%. 

Variáveis contínuas foram expressadas como média ± desvio 

padrão (DP), enquanto variáveis categóricas foram expressas como 

porcentagens. As diferenças na distribuição de variáveis clínicas, 

demográficas, de exames complementares e escalas de qualidade de vida 

e depressão/ansiedade entre pacientes com e sem autoanticorpos 

neuronais foram determinados através do teste de Chi-quadrado, teste 

exato de Fisher, teste t de Student e a correlação de Pearson. Nesta 

análise, não foi aplicada nenhuma correção para múltiplas comparações 

e o valor de p < 0,05 foi considerado estatisticamente significativo. 

O presente estudo foi realizado em conformidade com a 

Declaração de Helsinki, Código de Ética Médica do Conselho Federal 

de Medicina e teve início após aprovação do Comitê de Ética para 

Pesquisa em Seres Humanos de nossa instituição (CAAE 

36583614.3.0000.0114; Anexo E). Todo participante da pesquisa 

(pacientes e controles) assinou um termo de consentimento livre e 



46 
 

esclarecido (TCLE) previamente à sua inclusão no estudo. No TCLE 

consta informações a respeito da pesquisa, assim como os riscos e 

benefícios de participar da mesma (Apêndice G e H). Os dados foram 

arquivados e foi mantido o sigilo dos mesmos, sendo que apenas os 

pesquisadores e os orientadores tiveram acesso aos dados. O relatório 

final da pesquisa, enviado ao Comitê de Ética, encontra-se no Anexo F. 
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4  RESULTADOS 

 

4.1  Características Clínico-Demográficas 

 

A idade média dos pacientes foi de 41,2±11,9 anos (18 a 67 anos) 

e dos controles, 42±13,1 anos (19 a 72 anos). Quanto ao sexo, 55% dos 

pacientes e 56% dos controles eram mulheres. 

Quarenta e três por cento dos pacientes apresentaram eventos 

precipitantes: 25% crises febris, 7% infecção/inflamação do sistema 

nervoso central, 5% hipóxia cerebral, 4% traumatismo craniano com 

perda de consciência e 2% outros eventos (um paciente apresentou 

hipoglicemia neonatal e outro, história de febre e hemiplegia esquerda). 

Um paciente apresentou tanto crise febril quanto hipóxia cerebral. A 

idade média dos eventos precipitantes foi de 21,7±19,5 meses (0 a 60 

meses). 

As crises epilépticas regulares tiveram início em uma média de 

14±12,4 anos (0 a 66 anos) e a duração média da epilepsia foi de 

27,2±13,4 anos (1 a 56 anos). Trinta e quatro por cento dos pacientes 

apresentaram intervalo livre de crises. Nesses, a média de anos sem 

crises foi de 7,1±8,7 anos (1-43 anos). 

A frequência do tipo das crises atuais foi a seguinte: sem crises 

1%, crises de início focal disperceptivas 93%, crises de início focal 

perceptivas 69%, crises focais evoluindo para tônico-clônica bilateral 

46%. 

A frequência média das crises de início focal perceptivas e/ou 

disperceptivas foi de 6,38 crises/mês e crises focais evoluindo para 

tônico-clônica bilateral foi de 0,74 crises/mês. 
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O número médio de MAEs utilizados foi de 2,7, e as medicações 

mais utilizadas foram carbamazepina 72%, fenobarbital 37%, clobazam 

31% e valproato 16%. Setenta por cento dos pacientes preencheram 

critérios de epilepsia refratária ao tratamento clínico, de acordo com 

Kwan et al. (2010). Vinte e um por cento apresentaram pelo menos um 

episódio de status epilepticus. 

Quatro pacientes apresentavam história de doenças autoimunes 

(dois com esclerose múltipla, um com esclerose sistêmica e um com 

colite ulcerativa). Cinquenta e três por cento dos pacientes tinham 

parentes de primeiro ou segundo grau com história de epilepsia. 

Treze por cento relataram história compatível com episódio 

psicótico e 35% tinham insônia. 

Em 46% dos pacientes, a RM de crânio mostrou esclerose 

hipocampal à esquerda, 40% à direita e 14% bilateral. Treze por cento 

apresentavam lesões de substância branca inespecíficas. Quarenta e 

cinco por cento apresentavam surtos de ondas lentas no EEG interictal e 

59% com paroxismos epileptiformes localizados no lobo temporal. 

 

4.2  Escalas de Ansiedade e Depressão e de Qualidade de Vida 

 

O escore médio do HADS-A foi de 7,96±4,54 (0-17) e  do 

HADS-D foi de 6,34±4,90 (0-21). Houve 49% dos pacientes que 

preencheram critérios para ansiedade segundo o HADS-A (pontuação ≥ 

8) e 34% que preencheram critérios para depressão segundo o HADS-D 

(pontuação ≥ 8). 
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Dos 100 pacientes do estudo, 99 completaram o questionário 

QOLIE-31. Uma paciente não se sentiu confortável para respondê-lo – 

por questões psicológicas – e interrompeu sua aplicação. 

O escore total do questionário QOLIE-31 foi de 59,28±17,87 

(11,09 a 99,40). A média dos subescores foram, respectivamente: (a) 

preocupação com as crises: 4,42±2,44 (0 a 8); (b) qualidade de vida 

total: 9,08±2,59 (0 a 14); (c) bem-estar emocional: 8,09±3,40 (0,60 a 

15); (d) energia/fadiga: 6,71±2,59 (0 a 12); (e) função cognitiva: 

16,35±6,59 (0,9 a 27); (f) efeitos da medicação: 1,88±0,91 (0 a 3); (g) 

função social: 12,75±5,50 (0 a 21); (h) percepção de saúde: 60,44±25,66 

(0 a 100). 

 

4.3  Marcadores Inespecíficos de Inflamação / Autoimunidade 

 

Os marcadores inespecíficos de inflamação e autoimunidade 

testados estão descritos na Tabela 2. Por limitações técnicas e de 

infraestrutura, nem todos os pacientes conseguiram realizar todos estes 

exames. 

 

Tabela 2. Resultados dos exames laboratoriais de inflamação e 
autoimunidade 
 

Exame N Positivos 
(%) 

Média±DP Min-Max Unidade 

VHS 86 24,4 11,17±12,81 1-57 mm/h 
PCR 86 44,2 6,58±12,41 0-73,8 mg/L 
FAN 88 10,2 * * * 
FR 88 1,1 0,73±3,07 0-16 UI/mL 

Anti-TPO 86 4,7 39,90±150,69 0-1301 U/mL 
Anti-TG 87 5,7 22,14±61,18 0-501 U/mL 



50 
 

Anticoagulante 
Lúpico 

86 1,2 ** ** ** 

Anticardiolipina 
IgM 

78 2,6 6,36±8,70 1-59 mpl-U/mL 

Anticardiolipina 
IgG 

84 2,4 5,77±5,39 1-34 gpl-U/mL 

*Resultados descritos como títulos: (a) 1/80: 6,8%; (b) 1/160: 
1,1%; (c) 1:320: 1,1%; (d) >1/1280: 1,1% 

**Resultados descritos como positivo ou negativo 
VHS, velocidade de hemossedimentação; PCR, proteína C 

reativa; FAN, fator antinuclear; FR, fator reumatoide; Anti-TPO, anti-
tireoperoxidase; Anti-TG, anti-tireoglobulina 
 

4.4  Autoanticorpos Neuronais 

 

Os anticorpos anti-NMDA-R, anti-CASPR2, anti-LGI1, anti-

GABA-B-R, anti-AMPA-1-R e anti-AMPA-2-R não foram detectados 

nos pacientes ou nos controles. O paciente que preencheu os critérios 

clínicos de encefalite autoimune de Graus et al. (2016) e que foi testado 

como controle positivo da vida real, teve resultado positivo para o 

anticorpo anti-NMDA-R (título de 1:100 no soro e 1:10 no líquor). 

O anticorpo anti-GAD foi encontrado em 3 pacientes e 2 

controles (p=0,75). A concentração média nos pacientes positivos foi de 

1309,9±918,2UI/mL e nos controle positivos, 116,6±149,1UI/mL 

(p=0,18). Dois pacientes apresentaram altos títulos de anti-GAD 

(>1000UI/mL), mas nenhum dos controles (p=0,30). Não houve 

diferença entre os pacientes anti-GAD positivos e anti-GAD negativos, 

em relação às características clínico-demográficas, às escalas de 

ansiedade/depressão (HADS) e de qualidade de vida (QOLIE-31) e aos 

exames complementares, exceto pela presença de doenças autoimunes e 

pela concentração de anticardiolipina IgM (Tabela 3). 
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Tabela 3 – Características clínicas, demográficas e de exames 
complementares dos pacientes anti-GAD positivos e anti-GAD 
negativos. 
 

 Anti-GAD 
negativo 
(n=97) 

Anti-GAD 
positivo 

(n=3) 
p 

Sexo, Feminino (%) 53,6 100 0,11 
Idade Média (anos) 41,3 41 0,97 
Evento 
Precipitante 
Inicial(%) 

Nenhum 57,7 33,3 

0,58 

Hipóxia Cerebral 5,2 0 
Crise Febril 24,7 33,3 
Traumatismo 
Craniano 4,1 0 

Infecção SNC 6,2 33,3 
Outros 2,1 0 

Idade Média no Evento Precipitante 
(meses) 22 15 0,63 

Idade Média no início das Crises 
Regulares (anos) 13,7 23 0,20 

Duração da Epilepsia (anos) 27,5 18 0,23 
Crises Refratárias (%) 70,1 66,7 0,90 
Status Epilepticus (%) 21,6 0 0,37 
Doenças Autoimunes (%)* 3,1 33,3 0,008 
Episódios Psicóticos (%) 13,4 0 0,50 
Insônia (%) 35,1 33,3 0,95 
RM – EH (%) Bilateral 13,4 33,3 

    0,31 Esquerda 45,4 66,7 
Direita 41,2 0 

EEG (%) Atividade 
Epileptiforme 
Temporal 

59,8 33,3   0,36 

 Surtos de Ondas 
Lentas 
Temporais 

43,3 100 0,052 

HADS-A  7,9 8,7 0,79 
HADS-D  6,4 6 0,90 
QOLIE-31  59,5 52,5 0,51 
VHS (mm/h)  11,1 13 0,80 
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PCR (mg/L)  6,5 9,7 0,66 
FAN positivo 
(%) 

 9,4 33,3 0,18 

FR (UI/mL)  0,8 0 0,68 
Anti-TPO 
(U/mL) 

 40,8 16,2 0,78 

Anti-TG (U/mL)  22,9 0 0,53 
Anticoagulante Lúpico positivo (%) 1,2 0 0,85 
Anticardiolipina IgM 5,8 27 <0,001 
Anticardiolipina IgG 5,8 6 0,95 
*2 pacientes com esclerose múltipla, 1 paciente com esclerose sistêmica 
e 1 com retocolite ulcerativa 
Anti-TG, anti-tireoglobulina; Anti-TPO, anti-tireoperoxidase; EEG, 
eletroencefalograma; EH, esclerose hipocampal; HADS-A, Hospital 
Anxiety and Depression Scale – subescala de ansiedade; HADS-D, 
Hospital Anxiety and Depression Scale – subescala de depressão; FAN, 
fator antinuclear; FR, fator reumatoide; PCR, proteína C reativa; 
QOLIE-31, Quality of Life in Epilepsy; RM, ressonância magnética; 
SNC, sistema nervoso central; VHS, velocidade de hemossedimentação. 
 
 
4.5  Produção Científica 

 
Parte dos resultados da presente dissertação foram levados ao 

32nd International Epilepsy Congress, realizado em Barcelona, Espanha, 

no período de 2 a 6 de setembro de 2017, sendo apresentado como 

pôster e publicado nos anais do congresso (Anexo G) e um dos 

premiados na categoria “Best Abstract Contribution” (Anexo H). 

Os resultados finais da dissertação foram submetidos ao periódico 

Epilepsia, revista oficial da International League Against Epilepsy 

(ILAE) e com fator de impacto de 5,295 (2018). No Anexo I encontra-se 

o comprovante de submissão e no Apêndice I, o manuscrito. 
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5  DISCUSSÃO 

 

Há poucos estudos sobre autoanticorpos neuronais em um grupo 

homogêneo especificamente com ELTM-EH. Ao nosso melhor 

conhecimento existem apenas três estudos nesta área – além deste – dois 

da Turquia (Vanli-Yavuz et al., 2016; Tezer et al., 2017) e um do Brasil 

(apresentado em uma sessão de pôster em um congresso regional de 

neurologia) (Watanabe et al., 2017). 

Nosso estudo não corrobora o estudo previamente publicado por 

Vanli-Yavuz et al. (2016) que revelou uma prevalência de 22,5% de 

autoanticorpos neuronais (anti-CASPR2, anti-antígenos não 

caracterizados do complexo VGCK, anti-GLY-R, anti-NMDA-R e anti-

GABA-A-R) em pacientes com ELTM-EH. Esse estudo também testou 

mas não detectou anticorpos anti-GAD, anti-LGI1 e anti-AMPA-R. 

Nossos achados estão em consonância com dados obtidos por 

Tezer et al. (2017). Esses autores não observaram a presença de 

autoanticorpos neuronais em 15 casos patologicamente comprovados de 

esclerose hipocampal. Outro estudo não publicado, do Brasil, encontrou 

4,4% de anticorpos anti-NMDA-R em 45 pacientes com ELTM-EH, 

sem sinais de encefalite límbica recente (Watanabe et al., 2017). Dados 

recentes, publicados por von Podewils et al. (2017) mostraram uma 

prevalência relativamente baixa de autoanticorpos neuronais (dois 

pacientes, 3,03%, ambos anti-CASPR2 e ELTM) em pacientes com 

epilepsia de início tardio. 

Além disso, e similar ao nosso estudo, o anticorpo anti-GAD foi 

detectado em apenas um paciente com ELTM-EH (3,8%), mas não foi 

estatisticamente diferente dos controles saudáveis (Ceyhan Dirican et 
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al., 2016). A presença de anti-GAD em pacientes com epilepsia tem 

sido descrita, especialmente em epilepsia do lobo temporal, na qual os 

títulos tendem a ser maior (Liimatainen et al., 2010). Em nosso estudo, 

os títulos embora mais elevados entre nossos pacientes não foram 

estatisticamente significativos em relação aos controles. 

Vanli-Yavuz et al. (2016) reportaram a coexistência de doenças 

autoimunes em 20% dos casos de ELMT-EH com autoanticorpos 

neuronais. Entretanto esta prevalência não foi estatisticamente diferente 

do grupo sem autoanticorpos neuronais. Em nosso estudo, outras 

doenças autoimunes foram observadas mais frequentemente entre o 

grupo anti-GAD positivo. Neste sentido, a presença de títulos elevados 

de anti-GAD poderia representar um epifenômeno e não a causa direta 

da epilepsia. 

Nossos pacientes apresentam características semelhantes a outras 

séries de ELTM-EH. A prevalência de 55% do sexo feminino em nosso 

estudo é similar às séries de Vanli-Yavuz et al. (2016) (58,5% de 

mulheres) e Tezer et al. (2017) (59% de mulheres). A idade média de 

nossos pacientes de 41,2 anos condiz com Vanli-Yavuz et al. (2016) 

(38,04 anos), mas é ligeiramente diferente de Tezer et al. (2017) (29,54 

anos). Quanto à duração da epilepsia, as médias do nosso estudo, de 

Vanli-Yavuz et al. (2016) e de Tezer et al. (2017) foram, 

respectivamente, 27,2 anos, 24,74 anos e 18,9 anos. A idade e a duração 

média menor no estudo de Tezer et al. (2017) poderiam ser explicadas 

por uma abordagem mais precoce destes pacientes. 

O resultado médio da escala de qualidade de vida (QOLIE-31), 

não foi avaliado nos dois estudos anteriormente citados (Vanli-Yavuz et 

al., 2016; Tezer et al., 2017), o que inviabiliza a comparação com 
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nossos resultados. Em nossa população, o valor médio do QOLIE-31 foi 

de 59,28, semelhante ao encontrado em outros estudos, com pacientes 

com ELTM não-operados. Em um estudo do Brasil, o resultado médio 

do QOLIE-31 foi de 60,08 (Dias et al., 2017); enquanto que no México, 

55,6 (Alonso-Vanegas et al., 2013); na Itália, 57,63 (Bonora et al., 

2011) e 58,40 (Meldolesi et al., 2006) e no Canadá, 64,4 (Wiebe, 

Eliasziw, et al., 2001). 

Da mesma forma, a pontuação média da escala HADS de nossa 

população (HADS-A 7,96 e HADS-D 6,34) foi semelhante a outros 

estudos, como em de Lemos Zingano et al. (2015), em que os autores 

encontraram um HADS-A médio de 7,74 e uma HADS-D médio de 6,23 

em pacientes com ELTM. Os trabalhos de Vanli-Yavuz et al. (2016) e 

Tezer et al. (2017) também não avaliaram a escala de HADS. 

Em relação aos marcadores inflamatórios/autoimunes 

inespecíficos, muitos estão associados à presença de crises epilépticas 

em doenças autoimunes, como anticoagulante lúpico e anticardiolipina 

(Herranz et al., 1994; Appenzeller et al., 2004) ou mesmo na ausência 

de doenças autoimunes evidentes, como proteína C reativa (Alapirtti et 

al., 2012), fator antinuclear (Peltola et al., 2000), anticoagulante lúpico 

(Gibbs e Husain, 2002), anticardiolipina (Peltola et al., 2000), 

antitireoglobulina (Olmez et al., 2013) e antitireoperoxidase (Olmez et 

al., 2013). Estes achados têm sido interpretados como uma desregulação 

do sistema imunológico em pacientes com epilepsia, porém mais 

estudos são necessários para elucidar o real papel patogênico destes 

marcadores. 

Uma diferença importante entre o presente estudo e estudos de 

outros autores é a baixa frequência de crises febris como evento 
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precipitante em nossa população: crises febris foram relatadas em 

apenas 25% de nossos pacientes contra 64% no estudo de Vanli-Yavuz 

et al. (2016) e 45,5% no estudo de Tezer et al. (2017). Apesar de que 

isso possa ser explicado por subnotificação, pode-se hipotetizar que 

diferentes mecanismos do evento precipitante inicial pode estar 

relacionado com o aparecimento de autoanticorpos neuronais. 

Comparadas a outros eventos precipitantes, as crises febris são 

provavelmente as mais imunogênicas: infecções por vírus neurotrópicos 

têm um papel nas crises febris (Millichap e Millichap, 2006) e podem 

levar à apresentação de auto-antígenos para o sistema imunológico, 

induzindo a formação de autoanticorpos. Níveis elevados de 

interleucina-1β no hipocampo de modelos animais de crises febris foram 

demonstrados (Heida et al., 2009), o que representa uma evidência de 

inflamação cerebral ativa durante crises febris e um cenário ideal para a 

apresentação de antígenos. 

Nossos pacientes não foram testados para anti-GLY-R e 

anticorpos não-caracterizados contra antígenos do complexo VGKC, os 

quais foram detectados em 4,5% e 3,6% respectivamente em pacientes 

investigados por Vanli-Yavuz et al. (2016). Nossos achados são 

limitados a autoanticorpos séricos. Entretanto, foi descrito que alguns 

autoanticorpos neuronais apresentam uma sensibilidade maior no 

líquido cefalorraquidiano (Graus et al., 2016). 

Os resultados controversos também podem ser explicados por 

diferenças genéticas e ambientais entre as duas populações estudadas. 

As proteínas do sistema antígeno leucocitário humano (HLA) medeiam 

a complexa interação do sistema imunológico com o ambiente (Ozkara 

et al., 2002). Um estudo turco de 2002 (Ozkara et al., 2002) analisou o 
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perfil de HLA de pacientes com ELTM-EH. O mesmo revelou uma 

frequência significativamente elevada de HLA-DQ2, HLA-DR4 e HLA-

DR7 nesta população. Entretanto, um estudo brasileiro de 2015 (Horta 

et al., 2015) não conseguiu demonstrar qualquer associação com 

subtipos de HLA em pacientes brasileiros com ELTM-EH. 

Outra explicação possível para a ausência de autoanticorpos 

neuronais em nossos pacientes é o achado de Tezer et al. (2017), que 

encontraram infiltrados parenquimatosos perivasculares de células T 

CD3+ e CD8+ em tecidos de hipocampo de pacientes refratários com 

ELTM-EH que foram submetidos à ressecção temporal. Dessa forma, os 

autores hipotetizaram um importante papel da imunopatologia mediada 

por células T nestes pacientes. Não havia sinais de depósito de 

imunoglobulinas nestes tecidos, inferindo-se um papel menos 

importante dos autoanticorpos nesta série, que também não encontrou 

nenhum autoanticorpo neuronal no soro dos pacientes. Nosso estudo não 

avaliou os tecidos hipocampais, mesmo porque se propôs a analisar a 

prevalência dos autoanticorpos neuronais em pacientes não submetidos 

à cirurgia. 

Esta é a segunda maior série consecutiva de pacientes com 

ELTM-EH confirmada por RM, sistematicamente investigada para 

autoanticorpos neuronais, contestando os achados recentes de Vanli-

Yavuz et al. (2016). Em nossa população, imunogeneticamente diferente 

da população avaliada por Vanli-Yavuz et al. (2016), ELMT-EH está 

infrequentemente associada com a presença dos autoanticorpos 

neuronais mencionados. Estes resultados não sustentam a validação 

externa para a associação entre autoanticorpos séricos e ELTM-EH. 
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Mais estudos são necessários para definir o real papel dos 

autoanticorpos na gênese da epilepsia, em especial na ELTM-EH. 
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6  CONCLUSÕES 

 
1. A prevalência de autoanticorpos neuronais (anti-NMDA-R, 

anti-CASPR2, anti-LGI1, anti-GABA-B-R, anti-AMPA-1-R e anti -

AMPA-2-R e anti-GAD) é baixa em pacientes com ELTM-EH. 

 

2. Apenas anti-GAD foi positivo em 3% de pacientes com 

ELTM-EH, o que não diferiu da população controle. 

 

3. Não foi possível correlacionar a prevalência de autoanticorpos 

neuronais em pacientes com ELTM-EH refratários ao tratamento clínico 

daqueles sem crises. 

 

4. Não foi possível identificar fatores clínicos e demográficos que 

pudessem predizer a presença de autoanticorpos neuronais. 
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APÊNDICE A – Critérios de Inclusão no Estudo 
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APÊNDICE B – Protocolo Pacientes - Projeto ELTM-EH-
Autoimune 

 
 

1. Nome completo: __________________________________________________ 

2. Data da Coleta de Informações (dd/mm/aaaa): _______/_______/__________     

3. Telefones para contato: (___)___________ (___)__________ (___)__________ 

4. Data de Nascimento (dd/mm/aaaa): __________/__________/______________ 

5. Sexo:   1-Masculino   2-Feminino 

6. Evento Precipitante Inicial:   1-Nega 4-TCE com perda de consciencia 

                                                   2-Anóxia Perinatal    5-Infecção SNC. Especificar: 

                                                   3-Crise Febril  6-Outros. Quais? _________ 

7. Idade do Evento Precipitante: ________ anos e ________ meses 

8. Tipo de Crise no EPI: 1-Focal Percep  2-Focal Dispercep  3-Focal p/ TC  4-N/A 

9. Idade de Início das Crises Epilépticas Regulares: ________________________ 

10. Intervalo Livre de Crises: __________________________________________ 

11. Tipo de Crise Atual:   1-Focal Percep   2-Focal Dispercep   3-Focal Evol p/ TC 

12. Frequência atual de Crises c/ Gen. 2a: _____ crises por (   )sem (  )mês  (  )ano 

13. Frequência atual de Crises Focais: ________ crises por (   )sem (  )mês  (  )ano 

14. Drogas Antiepilépticas Atuais (especificar mg/dia): 

- Carbamazepina:  1-Não     2-Sim______  - Clonazepam:   1-Não     2-Sim______ 

- Oxcarbazepina:   1-Não     2-Sim______  - Lamotrigina:     1-Não   2-Sim______ 

- Fenitoína:            1-Não     2-Sim______  - Topiramato:      1-Não   2-Sim______ 

- Fenobarbital:       1-Não     2-Sim______     - Levetiracetam: 1-Não  2-Sim_____ 

- Ác. Valproico:     1-Não     2-Sim______    - Lacosamida:    1-Não   2-Sim_____ 

- Clobazam:           1-Não     2-Sim______   - Outras:   1-Não   2-Sim. Quais?____ 



72 
 

15. Quantas DAEs já utilizou em doses adequadas e toleradas? _______________ 

Doses adequadas:  Carbamazepina: 1000mg/dia   /  Ác. Valproico: 1500mg/dia   /  
Fenobarbital: 100mg/dia  /  Oxcarbazepina:1000mg/dia  /  Fenitoína: 300mg/dia  /  
Clobazam: 20mg/dia  /  Clonazepam: 8mg/dia  /  Lamotrigina: 300mg/dia  /  
Topiramato: 300mg/dia  /  Levetiracetam: 1500mg/dia  /  Lacosamida: 300mg/dia  /  
Outros: anotar dose e checar em www.whocc.no/atcddd 

 
16. Refratário a DAEs?   1-Não     2-Sim 

17. História de Estado de Mal Epiléptico? 1-Não   2-Sim. Quantas vezes? _______ 

18. Antecedentes Pessoais / Comorbidades: _______________________________ 

19. Doenças Autoimunes? 1-Não    2-Sim. Especificar:______________________ 

20. Surto Psicótico? 1-Não    2-Sim. Quantas vezes? ________________________ 

21. Insônia:        1- Não          2- Sim 

22. Avaliação Neuropsicológica: Anotar nome/telefone na Lista para Dra. Raquel 

23. HADS: ________________________________________________________ 

24. História Familiar de Dças Neurológicas ou Psiquiátricas (especificar familiar - 

doença): __________________________________________________________ 

25. Exame Neurológico (descrever somente as alterações, atentar para distúrbios do 

movimento: tremores, mioclonias, distonias, coreia, atetose, balismo): _______ 

________________________________________________________ (    ) Normal 

26. EEG: 

Tipo de alteração:  1-Atividade Epileptiforme. Localização (lobos e lado):_______ 

                               2-Surtos de Ondas Lentas. Localização (lobos e lado):_______ 

Outros achados: _____________________________________________________ 

27. RM crânio:      1-EH esquerda          2-EH direita        3- EH bilateral 

                              4- Outras alterações no parênquima cerebral: _______________ 

__________________________________________ (      ) Sem outras alterações 

28. QOLIE-31: ____________________________________________________ 

29. Data da coleta de sangue (dd/mm/aaaa): ________/________/___________ 
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APÊNDICE C – Protocolo Controles – Projeto ELTM-EH-
Autoimune 

 
 
1. Nome completo: ____________________________________________________ 

2. Data da Coleta de Informações: _____________/_____________/_____________ 

3. Telefones para contato: (___)__________(___)____________(___)___________ 

4. Data de Nascimento (dd/mm/aaaa): __________/___________/_______________ 

5. Sexo:      1-Masculino      2-Feminino 

6. Antecedentes Pessoais: _______________________________________________ 

7. História Familiar de Doenças Neurológicas/Psiquiátricas (especificar familiar - 

doença): ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

8. Data da coleta de sangue (dd/mm/aaaa): ________/________/___________ 
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APÊNDICE D – Fluxograma de Coleta de Sangue 
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APÊNDICE E – Fluxograma da Técnica de Imunofluorescência 
Indireta 
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APÊNDICE F – Fluxograma da Técnica de ELISA 
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APÊNDICE G - Termo de consentimento livre e esclarecido - 
Controles 

 
Eu ___________________________________________________________ 

entendo que fui convidado(a) a participar de um projeto de pesquisa envolvendo 

pacientes com epilepsia. Participarei do grupo denominado “controle”, ou seja, 

aquele com indivíduos saudáveis do ponto de vista neurológico. O objetivo geral é 

aperfeiçoar os conhecimentos acerca de certos tipos de epilepsia participando do 

estudo: “AUTOANTICORPOS E MECANISMOS IMUNOLÓGICOS NA 

EPILEPSIA DO LOBO TEMPORAL POR ESCLEROSE MESIAL TEMPORAL 

E PROGNÓSTICO”.  As informações médicas a meu respeito, que forem obtidas 

para esse estudo, poderão ser compartilhadas com outros pesquisadores que 

trabalham com epilepsia. Estou ciente que, concordando em participar deste estudo, 

os pesquisadores participantes farão perguntas a meu respeito e dos meus 

antecedentes médicos.  

Gostaria de obter todas as informações sobre este estudo: 
 
1. Tempo que terei de ficar disponível: 

• Aproximadamente 30 minutos. 
2. Quantas sessões serão necessárias (com dia e horário marcados): 

• Uma sessão, a ser agendada. 
3. Detalhes sobre todos os procedimentos (testes, tratamentos, exercícios 

etc.) 
• Acompanhado(a) da pesquisadora responsável pelo projeto terei de 

responder a perguntas sobre meus antecedentes médicos, autorizando o 
uso destes dados pela mesma.  

• Meu sangue será coletado para análise de autoanticorpos, ou seja, 
substâncias produzidas pelo meu corpo que possam ter relação com minha 
epilepsia. A coleta será feita através de punção venosa, ou seja, retirada de 
sangue da minha veia através de uma agulha. Em geral esta punção é feita 
no braço/antebraço. 

4. Local onde será realizado: 
•  Ambulatório de Epilepsia do Hospital Universitário - UFSC.  

5. E quais outras informações sobre o procedimento do estudo a ser 
realizado em mim: 
• Não vou pagar nada e também não receberei dinheiro por minha 

participação na pesquisa.   
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6. Quais medidas a serem obtidas? 
• Antecedentes médicos, como doenças atuais e prévias e uso de medicações 

contínuas. 
• Presença ou não de proteínas do tipo autoanticorpos/imunoglobulinas em 

meu sangue. 
7. Quais os riscos e desconfortos que podem ocorrer? 

• Poderei sentir o desconforto natural de uma coleta de sangue, porém, trata-
se de um procedimento sem maiores riscos. Poderão ocorrer, menos 
frequentemente, irritação no local da punção (flebite) e extravasamento de 
sangue (formação de hematoma). 

8. Quais os meus benefícios e vantagens e fazer parte deste estudo? 
• Compreendo que a participação neste estudo poderá trazer mudanças 

benéficas ao tratamento de pessoas com epilepsia, assim como contribuir 
para o desenvolvimento da ciência nesta área específica. 

9. Quais as pessoas que estarão me acompanhando durante os 
procedimentos práticos deste estudo? 
• O Neurologista Adaucto W. da Nóbrega Jr e a Professora Dra Katia Lin. 

 
Termo de consentimento informado e esclarecido 

 
Declaro que fui informado(a) sobre todos os procedimentos da pesquisa e 

que recebi, de forma clara e objetiva, todas as explicações pertinentes ao projeto e 

que todos os dados ao meu respeito serão sigilosos. 

Declaro que fui informado que posso me retirar do estudo a qualquer 
momento. 

 
Nome por extenso:____________________________________________ 
 
RG:________________________________________________________ 
 
Local e Data:_________________________________________________ 
 
Assinatura:___________________________________________________ 
 
 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária, o 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO deste controle para participação 

neste estudo. 

 
Pesquisador 
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APÊNDICE H - Termo de consentimento livre e esclarecido - 
Pacientes 

 
Eu ___________________________________________________________ 

entendo que fui convidado(a) a participar de um projeto de pesquisa envolvendo 

pacientes com epilepsia. O objetivo geral é aperfeiçoar os conhecimentos acerca do 

meu tipo de epilepsia participando do estudo: “AUTOANTICORPOS E 

MECANISMOS IMUNOLÓGICOS NA EPILEPSIA DO LOBO TEMPORAL 

POR ESCLEROSE MESIAL TEMPORAL E PROGNÓSTICO”.  As informações 

médicas a meu respeito, que forem obtidas para esse estudo, poderão ser 

compartilhadas com outros pesquisadores que trabalham com epilepsia. Estou ciente 

que, concordando em participar deste estudo, os pesquisadores participantes farão 

perguntas a meu respeito e dos meus antecedentes médicos.  

Gostaria de obter todas as informações sobre este estudo: 
 

1. Tempo que terei de ficar disponível: 
• Aproximadamente 30 minutos. 

2. Quantas sessões serão necessárias (com dia e horário marcados): 
• Uma sessão, durante minha consulta médica de rotina. 

3. Detalhes sobre todos os procedimentos (testes, tratamentos, exercícios 
etc.) 
• Acompanhado(a) da pesquisadora responsável pelo projeto terei de 

responder à perguntas sobre minha epilepsia e autorizo o uso de dados 
epidemiológicos que constam no meu prontuário médico.  

• Meu sangue será coletado para análise de autoanticorpos, ou seja, 
substâncias produzidas pelo meu corpo que possam ter relação com minha 
epilepsia. A coleta será feita através de punção venosa, ou seja, retirada de 
sangue da minha veia através de uma agulha. Em geral esta punção é feita 
no braço/antebraço. 

4. Local onde será realizado: 
• Ambulatório de Epilepsia do Hospital Universitário - UFSC.  

5. E quais outras informações sobre o procedimento do estudo a ser 
realizado em mim: 
• Não vou pagar nada e também não receberei dinheiro por minha 

participação na pesquisa.   
6. Quais medidas a serem obtidas? 
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• Informações sobre o início da epilepsia, frequência de crises, 
medicamentos usados e outras informações referentes à evolução da 
doença. 

• Presença de proteínas do tipo autoanticorpos/imunoglobulinas em meu 
sangue. 

7. Quais os riscos e desconfortos que podem ocorrer? 
• Poderei sentir o desconforto natural de uma coleta de sangue, porém, trata-

se de um procedimento sem maiores riscos. Poderão ocorrer, menos 
frequentemente, irritação no local da punção (flebite) e extravasamento de 
sangue (formação de hematoma). 

8. Quais os meus benefícios e vantagens e fazer parte deste estudo? 
• Compreendo que a participação neste estudo poderá trazer mudanças 

benéficas ao meu tratamento. Poderei também entender melhor como 
minhas crises epilépticas acontecem e os resultados deste estudo podem, a 
longo prazo, oferecer vantagens para as pessoas com epilepsia, 
possibilitando um melhor diagnóstico e um tratamento mais adequado.  

9. Quais as pessoas que estarão me acompanhando durante os 
procedimentos práticos deste estudo? 
• O Neurologista Adaucto W. da Nóbrega Jr e a Professora Dra Katia Lin. 

 
Termo de consentimento informado e esclarecido 

 
Declaro que fui informado(a) sobre todos os procedimentos da pesquisa e 

que recebi, de forma clara e objetiva, todas as explicações pertinentes ao projeto e 

que todos os dados ao meu respeito serão sigilosos.  

Declaro que fui informado que posso me retirar do estudo a qualquer 
momento. 

 
 

Nome por extenso:______________________________________________ 
RG:__________________________________________________________ 
Local e Data:___________________________________________________ 
Assinatura:____________________________________________________ 
 
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária, o CONSENTIMENTO 

LIVRE E ESCLARECIDO deste paciente ou representante legal para participação 

neste estudo. 

 
 

Pesquisador 
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APÊNDICE I – Manuscrito submetido ao periódico Epilepsia 
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ANEXO A – Escala QOLIE-31 
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ANEXO B – Escala HADS 
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ANEXO C – Formulário de Pontuação QOLIE-31 
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ANEXO D – Fórmula para calcular o escore total 
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ANEXO E – Página do site Plataforma Brasil com a aprovação do 
Projeto 
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ANEXO F – Relatório Final da Pesquisa 
 

 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARNA 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO - TRINDADE CEP: 88040-900 - FLORIANÓPOLIS - 
SC 

TELEFONE (048) 234-1755 - FAX (048) 234-4069 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL 
SANTA CATARINA 
COMITÊ DE ÉTICA EM 
PESQUISA COM SERES 
HUMANOS 

Relatório Parcial (     ) 
Relatório   Final  (  x   )   

de Projeto de Pesquisa 

Departamento 
PPGCM 

 
 
Data de entrada do projeto no CEP: 
20/10/2014 

Data de apresentação do Relatório: 
06/02/2018 
 

 
1) Título do Projeto: 
Autoanticorpos e Mecanismos Imunológicos na Epilepsia do Lobo Temporal Associada à 
Esclerose Mesial Temporal e Prognóstico 
 
 
2) Nome do Pesquisador Responsável:  Katia Lin 

  
  
 
 
 

______________________ 
Pesquisador Responsável 
 
3) Nome do Pesquisador Principal: Katia Lin 

 
 
 
 
 

_____________________________ 
Pesquisador Principal 
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4) Registro no CEP: 
36583614.3.0000.0114 

5) Relatório referente ao período: 
2014-2018 
 

 
5) Área de Conhecimento 
Grande Área 2. Ciências Biológicas; Grande Área 4. Ciências da Saúde 
 
 
6) Etapa atual de desenvolvimento:  
Concluído. 
 
7) Atividades desenvolvidas e resultados obtidos  
 
Após a coleta de dados clínico, demográficos, de exames complementares e após a análise do 
soro de pacientes e controles, pode-se concluir:  
 
1. A prevalência de autoanticorpos neuronais (anti-NMDA-R, anti-CASPR2, anti-LGI1, anti-
GABA-B-R, anti-AMPA-1-R e anti -AMPA-2-R e anti-GAD) é baixa em pacientes com 
ELTM-EH. 
 
2. Apenas anti-GAD foi positivo em 3% de pacientes com ELTM-EH, o que não diferiu da 
população controle. 
 
3.  Não foi possível correlacionar a prevalência de autoanticorpos neuronais em pacientes com 
ELTM-EH refratários ao tratamento clínico daqueles sem crises. 
 
 
8) Apresentação em eventos científicos: 
 
Pôster apresentado no 32nd International Epilepsy Congress, realizado em Barcelona, Espanha, 
no período de 2 a 6 de setembro de 2017. Foi um dos premiados na categoria “Best Abstract 
Contribution”. 
 
 
9) Publicações 
 
Os resultados finais da dissertação foram submetidos ao periódico Epilepsia, revista oficial da 
International League Against Epilepsy (ILAE) e com fator de impacto de 5,295 
 
 
10) Outras observações 
 
Sem mais. 
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ANEXO G – Página dos Anais do 32nd International Epilepsy 

Congress 
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ANEXO H – Certificado do prêmio “Best Abstract Contribution” 
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ANEXO I – Comprovante de submissão do artigo ao periódico 
Epilepsia 

 

 
 


