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RESUMO 
 

A epilepsia é uma doença multifatorial, multifacetada, que apresenta diferentes 

variações de gravidade de pessoa para pessoa, caracterizada pelo surgimento de 

crises espontâneas devido à hiperatividade neural. Dentre as epilepsias, a epilepsia 

do lobo temporal (ELT) é uma forma muito grave e comum, que compreende cerca 

de 40% de todos os casos, comumente refratária à medicação com um impacto 

substancial no processo cognitivo e no comportamento da pessoa afetada. A ELT é 

caracterizada pela presença de crises parciais complexas com início nas estruturas 

límbicas, parcialmente atribuídas à neuropatologia primária mais frequente, a 

esclerose hipocampal. Essa crise pode causar prejuízos cognitivos e 

comportamentais, associados a transtornos psiquiátricos, os quais o Transtorno do 

Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). Com objetivo de avaliar a atividade 

locomotora e exploratória em ratos jovens submetidos ao status epilepticus. Ratos 

Wistar machos com idade de 25 dias pós-natal, receberam injeção intraperitoneal de 

pilocarpina (350mg/kg). Animais controle receberam solução salina.  O modelo de 

indução por pilocarpina foi utilizado nessa pesquisa, tendo em vista que suas 

características histológicas, bioquímicas, eletrofisiológicas e comportamentais 

reproduzem de forma fidedigna as encontradas na ELT em humanos. Após a 

indução ao SE por pilocarpina os animais foram submetidos a testes 

comportamentais que tiveram início 5 dias após o SE e foram concluídos em  15 

dias. Foram eles: o campo aberto e o labirinto em cruz elevado. O presente trabalho 

mostrou evidências que animais jovens submetidos ao status epilepticus apresentam 

hiperatividade moderada com aumento da emocionalidade em um contexto 

ameaçador. A hiperatividade foi observada ao longo do tempo, quando os animais 

foram reapresentados a um ambiente com contexto neutro (campo aberto) ou 

imediatamente, quando expostos a um ambiente ameaçador (LCE).  Os resultados 

observados neste estudo argumentam a favor da presença concomitante de TDHA 

no modelo de ELT.  Mostra evidências que as alterações comportamentais se 

manifestam precocemente, antes mesmo da instalação das crises epilépticas 

comportamentais. Neste aspecto, abre-se uma janela de oportunidades para se 

buscar intervenções precoces que possam minimizar as consequências deletérias 

das crises convulsivas.  

Palavras–Chaves: Epilepsia do Lobo Temporal, Status Epilepticus, Transtorno de 
Déficit de Atenção e Hiperatividade, Repertório Comportamental 

  



 
 

 

ABSTRACT 

 

Epilepsy is a multifactorial disease, multi-faceted, featuring different variations in 

severity from person to person, characterized by the emergence of spontaneous 

seizures due to neuronal hyperactivity. Among the epilepsies, temporal lobe epilepsy 

(TLE) is a very serious and common, comprising about 40% of all cases, often 

refractory to medication with a substantial impact on cognitive processes and 

behavior of the affected person. The ELT is characterized by the presence of 

complex partial seizures with onset in limbic structures, partially attributed to more 

frequent primary neuropathology, hippocampal sclerosis. This crisis can cause 

behavioral and cognitive impairments associated with psychiatric disorders, which 

Disorder Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). In order to evaluate the 

locomotor activity and exploration in young rats subjected to status epilepticus. Male 

Wistar rats aged 25 days postnatal, received intraperitoneal injection of pilocarpine 

(350mg/kg). Control animals received saline. The model induced by pilocarpine was 

used in this study, given that their histological, biochemical, electrophysiological and 

behavioral reliably reproduce those found in human TLE. After induction by 

pilocarpine SE animals underwent behavioral tests that began five days after SE and 

were completed in 15 days. They were: the open field and elevated plus maze. The 

present study showed evidence that young animals subjected to status epilepticus 

exhibit moderate hyperactivity with increased emotionality in a threatening context. 

Hyperactivity was observed over time, when the animals were reintroduced to an 

environment with neutral context (open field) or immediately when exposed to a 

threatening environment (LCE). The results of this study argue for the simultaneous 

presence of ADHD in the model of TLE. Evidence shows that behavioral changes are 

manifested early, even before the installation of behavioral seizures. In this respect, it 

opens a window of opportunity to get early interventions that may minimize the 

deleterious consequences of seizures 

Key Words: Temporal Lobe Epilepsy, Status Epilepticus, Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder, Behavioral Repertoire 
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INTRODUÇÃO 

 

1.1 Epilepsia  

 

A palavra epilepsia tem sua origem do verbo grego ëpilamvanein (ataque, 

convulsão). (MARANHÃO, 2011). Como o próprio termo de origem traz em seu 

sentido original, a manifestação mais peculiar da epilepsia é a convulsão, contudo, 

nem toda convulsão implica nela, portanto, ela representa um grupo complexo de 

distúrbios decorrentes de funções cerebrais alteradas que podem ser secundárias a 

processos patológicos. (GUERREIRO, et al., 2000). 

A epilepsia acompanha a humanidade desde os tempos mais remotos. Os 

primeiros registros históricos se deram a cerca de três mil anos em acadiano, na 

Mesopotâmia, atual território do Iraque. As crises convulsivas eram atribuídas ao 

deus Lua. Essa visão mística foi desvencilhada no início do século XVII, com Wiliam 

Gilbert que descreveu o fenômeno elétrico responsável pela epilepsia. 

(MARANHÃO, 2011). 

Com isso, a epilepsia passa a ser mais estudada e hoje é definida como uma 

doença, caracterizada pelo aparecimento de crises espontâneas devido à 

hiperatividade neural (CAVALHEIRO,1995). Considerada também como um 

transtorno multifatorial, multifacetado, que apresenta diferentes variações de 

gravidade de pessoa para pessoa. (JENSEN, 2011). 

A International League Against Epilepsy (ILAE) define epilepsia como um 

distúrbio cerebral duradouro causado pela predisposição em gerar crises epilépticas  

e pelas consequências neurobiológicas, cognitivas, psicossociais e sociais da 

condição, devendo ter ocorrido pelo menos uma crise epiléptica. (FISHER, et.al, 

2005) 

 Para Gitai et al. (2008), epilepsia é um tipo de disfunção cerebral 

caracterizada clinicamente por alterações comportamentais súbitas (crises 

epilépticas) com tendência a se repetir ao longo da vida da pessoa afetada. Tais 

crises refletem atividade elétrica anormal e paroxística, que acontecem em uma ou 
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mais áreas do córtex cerebral e causam inúmeras patologias estruturais ou 

neuroquímicas.  

 A atividade epiléptica cerebral pode ser desencadeada por diversos fatores e 

existem duas categorias etiológicas básicas: 

Distúrbio epileptogênico específico que gera epilepsia em indivíduos 

susceptíveis e podem ser lesões como trauma, infecção, neoplasia, malformação 

vascular; malformações congênitas e anormalidades genéticas; como mutações 

gênicas pontuais ou aberrações cromossômicas.  

Fatores precipitantes, que são perturbações endógenas ou exógenas que 

evocam crises epilépticas em determinados períodos de tempos. (GITAI, et al., 

2008) 

A epilepsia é a condição neurológica mais grave e comum do mundo, sua 

incidência varia de acordo com a localização geográfica. Ela ocorre com maior 

frequência nos países em desenvolvimento, onde há mais desnutrição, doenças 

infecciosas e deficiência no atendimento médico.  

As estimativas de prevalência de epilepsia ativa variam de 0,2-4,1% (Banerjee 

et al., 2009). A epilepsia que não leva em consideração idade, classe, raça social, 

geográfica ou fronteiras nacionais, o que a associa a problemas sociais e 

econômicos, podendo ser considerada um significativo problema de saúde pública. 

(BOER et al, 2008). Ela pode provocar consequências profundas, incluindo morte 

súbita (SCORZA et al., 2011), problemas psicológicos e transtornos mentais 

(MARCHETTI et al, 2005).  
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1.2 Epilepsia do Lobo Temporal – (ELT) 

 

Dentre as epilepsias, a epilepsia do lobo temporal (ELT) é uma forma 

bastante comum, que compreende cerca de 40% de todos os casos, geralmente tem 

início na primeira década da vida, é comumente refratária à medicação e pode ter 

um impacto substancial no processo cognitivo e no comportamento da pessoa 

afetada. (HERMANN et al., 2008). 

A ELT é caracterizada pela presença de crises parciais complexas com início 

nas estruturas límbicas, compostas pelo hipocampo e giro dentado. O hipocampo é 

formado por quatro regiões corticais: giro dentado, o hipocampo, complexo subicular 

e o córtex entorrinal. Por sua vez o giro dentado é dividido em três camadas: a 

camada molecular, camada de células granulares e camada polimórfica (hilo). Já o 

hipocampo é dividido em três regiões: CA3, CA2 e CA1. (SCORZA et. al, 2005) 

Assim, os circuitos anatômicos da formação hipocampal incluem a clássica 

via tri-sináptica, fundamentalmente formada por sinapses excitatórias: o giro dentado 

recebe sua maior eferência do córtex entorrinal (via perfurante); as células 

granulares projetam seus axônios (fibras musgosas) para as piramidais de CA3 que 

fazem contatos com as piramidais de CA1 (colaterais de Schafer). (SANABRIA et. al, 

1997; SCORZA et. al 2005) 

Do viés anatomopatológico a esclerose hipocampal caracteriza-se por perda 

neuronal e gliose especialmente das células do CA1 e dos neurônios da região hilar, 

com relativa preservação do CA2, subculum e giro dentado. Observa-se também, 

reorganização axonal, por meio de brotamentos de colaterais axônios das células 

granulares (fibras musgosas) na região da camada molecular interna do giro 

dentado. (Andrade – Valença et al, 2006) 

 Assim a justaposição habitual das células granulares na camada granular do 

giro dentado, produz aumento da espessura e dos espaços intercelulares. Como 

percebido na figura representativa da esclerose hipocampal: 
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Figura 1. Comparação histológica de um hipocampo controle versus hipocampo com esclerose 
hipocampal. Em a) hipocampo obtido de autópsia em b) hipocampo obtido na cirurgia. Notar em “b” 
perda neuronal extensa no hilo do giro denteado CA1 e CA3 e preservação nas áreas de CA2 e 
subículum (SUB) (adaptado de Sloviter, 2005 por Santos, 2008) 

 

  

1.3 Alterações cognitivas e comportamentais na epilepsia do lobo temporal 

 

Muitos pacientes com epilepsia sofrem de transtornos psiquiátricos, incluindo 

depressão, ansiedade, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, psicose, 

distúrbios cognitivos e alterações de personalidade, mas os mecanismos 

subjacentes à associação entre epilepsia e as psicopatologias são ainda pouco 

compreendidas. Os déficits cognitivos têm sido parcialmente atribuídos à 

neuropatologia primária mais frequente, a esclerose hipocampal.  

No entanto, investigações neuropsicológicas mais detalhadas em pacientes 

com ELT fármaco-resistentes encontram prejuízos cognitivos que se estenderam 

além do déficit de memória, como comprometimento de outras funções cognitivas, 

tais como linguagem, função executiva, organização espacial e inteligência, e que 

não podem ser explicadas isoladamente pela esclerose hipocampal (MARQUES et 

al., 2007, HERMANN et al., 2008).  

Os fatores que contribuem para os prejuízos cognitivos incluem a duração da 

epilepsia, frequência e severidade das crises, etiologia, efeitos adversos dos 

medicamentos, complicações médicas (status epilepticus) e anormalidades 

eletroencefalográficas (HERMANN et al., 2002, 2008). Estudos de neuroimagem têm 

contribuído para elucidação da progressão destes prejuízos ao relacionar a perda 
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progressiva do volume de várias estruturas como hipocampo, amígdala, córtex 

entorrinal, fórnix, giro parahipocampal, gânglios da base, tálamo (GONG et al., 2008) 

e córtex pré-frontal (TAKAYA et al., 2006) com a duração e severidade da epilepsia. 

Alguns estudos têm também detectado anormalidades cognitivas e comportamentais 

em crianças recém-diagnosticadas.  

Nestas crianças, que ainda não tinham iniciado tratamento medicamentoso, 

observou-se prejuízo significativo no comportamento de adaptação, no desempenho 

em tarefas de atenção, tempo de reação e memória espacial, que se 

correlacionavam com o desempenho escolar (BAILET et al., 2000). 

Dentre as comorbidades psiquiátricas em crianças com epilepsia, o 

Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) apresenta alta 

prevalência. Em crianças e adolescentes que apresentam transtornos 

neuropsíquicos os que são mais observados em associação com a epilepsia são 

TDAH, autismo, depressão e ansiedade. (KONESHI e CASELLA,2010) 

Em centros especializados em epilepsia, a avaliação sistemática da criança 

para diagnóstico de TDAH é raramente realizado. Déficit de atenção em pacientes 

com epilepsia deveria ser mais cuidadosamente avaliado. Uma vez que quando há 

déficit de atenção em paciente com epilepsia, isso é considerado, como um sintoma 

secundário para o diagnóstico de epilepsia, mas para o de TDAH tem que ser 

considerado. Desatenção é devido a crises subclínicas, causados pelo efeito da 

sonolência provocada pelo uso das drogas antiepilépticas, transtornos cognitivos ou 

comportamentais ou devido à associação com TDAH. (KONESHI e CASELLA, 2010) 

Embora a presença de TDAH em crianças com epilepsia seja amplamente 

documentada, a relação entre ambas às condições é pouco conhecida. 
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1.4 Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) na epilepsia do 

lobo temporal. 

 

O TDAH é o transtorno neurocomportamental mais comum na infância, 

caracterizado por hiperatividade, desatenção e impulsividade que leva a 

comprometimento nos níveis acadêmico, social, afetivo e familiar. (COSTA et al., 

2010). Sua maneira clássica de caracterização se dá por alterações dos sistemas 

motores, perceptivos, cognitivos, de comportamento, comprometendo o aprendizado 

de crianças com potencial intelectual adequado. (POSSA et al., 2005). 

A prevalência estimada de TDAH em crianças em idade escolar é de 3% a 

7% (American Psychiatric Association (APA), 2000). De acordo com o Diagnosticand 

Statistical Manual of Mental Disorders- Fourth Edition-Text Revision (DSM-IV-TR) 

(American Psychiatric Association (APA), 2000) três subtipos de TDAH são 

reconhecidos: tipo combinado, no qual desatenção e hiperatividade-impulsividade 

estão presentes, TDAH predominantemente desatento e TDAH predominantemente 

hiperativo-impulsivo. 

 Em crianças com epilepsia, a prevalência de TDAH estimada é de 12 a 39%, 

sendo muito superior a observada na população geral (American Academy of 

Pediatrics, 2000), variando amplamente entre os estudos na dependência da 

amostra de crianças investigadas e das ferramentas utilizadas para avaliação dos 

sintomas (DUNN, AUSTIN, HAREZLAK E AMBROSIUS, 2003). 

 Loutfi et al. (2010) utilizando Child Behavior Checklist (CBCL) em crianças 

com epilepsia idiopática relataram que 53% preencheram diagnóstico para TDAH. O 

tipo combinado foi o mais prevalente (43,7%), seguido pelo tipo hiperativo-impulsivo 

(37,5%) e pelo tipo desatento (18,7%). Hesdorffer et al. (2004), utilizando o 

Diagnostic Interview Schedule for Children (DICA)  

Shaffer, Fisher, Lucas, & Schwab-Stone, (2000) em estudo baseado na 

população de crianças recém-diagnosticadas com crises não provocadas, relataram 

que 13.7% preencheramcritérios do DSM-IV paraTDAH.  

Hedderick e Buchhalter (2003) relataram que a revisão dos prontuários de 

todos os casos de epilepsia diagnosticada em crianças com menos de 16 anos em 
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Rochester, Minnesota indicou que a prevalência de TDAH, segundo o DSM-IV foi 

17% em uma amostra de 134 crianças. 

Sherman et al., (2007) relataram que em uma população de crianças com 

epilepsia severa 70% preencheram critérios clínicos para o dignóstico para TDAH. 

Hermann et al., (2007) relataram que TDAH é significantemente mais prevalente em 

crianças recém-diagnosticadas comparadas a crianças controles (31% versus 6%), 

sendo o tipo desatento o de maior prevalência. Tem-se também observado uma 

tendência para crianças com TDAH ter um início mais precoce e uma maior 

frequência de crises do que crianças com epilepsia sem TDAH. Aquelas com 

epilepsia e TDAH foram mais propensas a status epilepticus, e também mais 

propensas a apresentarem refrateriedade do que aquelas com apenas epilepsia 

(REILLY et al., 2011).  

Richer et al., (2002)  relataram que  crianças diagnosticadas com TDAH 

apresentam alto risco para anormalidades eletroencefalográficas comparadas a 

população normal (6.1% versus 3,5%). Aquelas com EEG alterado, mais 

frequentemente apresentaram o TDAH do subtipo desatento.  Dois aspectos da 

manifestação dos sintomas de TDAH em crianças com epilepsia sugerem possíveis 

diferenças daquela de populações típicas do TDAH.  

Em primeiro lugar, o subtipo de TDAH predominantemente desatento foi mais 

prevalente em crianças com epilepsia em alguns estudos (mas não em todos) do 

que o subtipo combinado (DUNN et al., 2009; HERMANN et al., 2007; SHERMAN et 

al., 2007). Este não é o caso da maioria das crianças com TDAH sem epilepsia. A 

alta prevalência de epilepsia e TDAH predominantemente desatento sugere que 

ambos podem compartilhar um mecanismo subjacente comum, e que subtipo 

predominantemente desatento está associado com um risco aumentado para o 

desenvolvimento de crises não provocadas (HESDORFFER et al., 2004). Ainda, a 

vulnerabilidade subjacente comum pode envolver déficits no sistema  noradrenérgico 

(HESDORFFER et al., 2004). 

Em segundo lugar, em indivíduos com TDAH sem epilepsia tem-se observado 

uma maior prevalência no sexo masculino, com uma relação meninos-meninas de 

2:1 a 9:1 (American Psychiatric Association, 2000). Este relação tende a ser menos 

pronunciada para o subtipo desatento. Em crianças com epilepsia e TDAH, não se 
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tem registro de predominância entre meninos (HESDORFFER et al., 

2004,HERMANN e tal., 2007). Na população adulta a prevalência de TDAH é de 1 a 

4%, havendo uma tendência para o declínico dos sintomas de impulsividade e 

hiperatividade, e uma maior persistência dos sintomas de desatenção 

(BIEDERMAN, MICK, & FARONE, 2000). 

As crianças com epilepsia frequentemente apresentam problemas como 

atenção e hiperatividade (TDAH). Aproximadamente um terço das crianças com 

epilepsia, também recebem um diagnóstico de TDAH (DUNN et al., 2003; 

HERMANN et al., 2007). 

 Diversos mecanismos podem explicar a associação entre epilepsia e TDAH e 

incluem: efeitos de medicações antiepilépticas, predisposições genéticas, fatores 

bioquímicos, descargas epileptiformes subclínica, ou mesmo o fato de que a 

epilepsia e o TDAH serem comuns na infância. (HAMODA et al., 2009; KAUFMANN 

et al., 2009; PARISI et al., 2010). 

Hermann et al. (2007) publicaram os primeiros resultados sobre a 

neurobiologia do TDAH em crianças com epilepsia idiopática 

usando morfometria baseada em voxel (VBM). Os autores encontraram 

diminuiu significativamente a massa cinzenta nos lobos frontais e 

menores volumes de tronco cerebral em crianças com epilepsia e/ou hiperatividade 

comparados aos controles saudáveis. 

Bechtel et al. (2009) utilizando tensor de difusão de imagem (DTI) comparou  

uma amostra de pacientes com epilepsia, TDAH e um grupo de controle saudavel. 

Os resultados revelaram conexões cerebelares deficientes em ambos os grupos de 

pacientes quando comparados ao controle, sugerindo que os pacientes com 

epilepsia e ou TDAH pode ter semelhante patologia cerebelar. 

Os fatores ambientais podem desempenhar um papel importante nos 

aspectos clínicos ou prognósticos do TDAH, mas não há relação de causa/efeito. 

Estudos genéticos de caráter molecular mostram a participação de vários 

genes de TDAH. Gizer et al.(2009) publicaram uma revisão meta-analítica de 

estudos genéticos quantitativos, para determinar qual gene candidato mostra 

evidencia consistente de associação com o TDAH. Eles encontraram associação 
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significativa para vários genes, incluindo o gene transportador de dopamina (DAT1), 

o gene do receptor D4 de dopamina (DRD4), o gene do receptor de dopamina D5 

(DRD5), o gene do transportador de serotonina (5HTT), o gene receptor de 

serotonina (HTR1B) e a proteína associada sinaptossomal 25 (SNAP-25), e sugerem 

que estudos futuros podem explorar moderadores potenciais para essas 

associações, como subtipos de diagnóstico, sexo, presença de comorbidades ou 

exposição de fatores de riscos ambientais 

No nosso conhecimento, não há trabalhos na literatura sobre TDAH e 

epilepsia em pacientes adultos, bem como, não se encontrou registro na literatura 

modelos animais nos quais ambas as condições estejam presentes e que possam 

auxiliar na compreensão da complexidade desta associação.  

 

1.5 Alterações comportamentais e cognitivas no modelo de epilepsia do lobo 

temporal induzido pela pilocarpina. 

 

Os modelos animais de epilepsia são úteis para estudar a relação entre 

epilepsia e distúrbios comportamentais. O modelo de epilepsia do lobo temporal pela 

administração sistêmica de pilocarpina, descrito por Turski e colaboradores em 

1983, é um dos mais utilizados tendo em vista que suas características histológicas, 

bioquímicas, eletrofisiológicas e comportamentais reproduzem de forma fidedigna as 

encontradas na ELT em humanos. 

A pilocarpina é um alcalóide extraído das folhas da planta jaborandi 

(Pilocarpus jaborandi), a qual possui propriedades colinérgicas capazes de induzir 

status epilepticus(SE), culminando com lesões encefálicas específicas e movimentos 

estereotipados convulsivantes.  A pilocarpina é capaz de induzir status epilepticus 

tanto administrada diretamente no encéfalo como por via intraperitonial. 

Na dose de 350 mg/kg, os animais apresentam crises motoras límbicas com 

intensa salivação, “rearing” (o animal permanece em pé apresentando clonias dos 

membros anteriores apoiado sobre as patas posteriores) e crises tônico-clônicas 

generalizadas. Tais crises recorrem a cada 2 - 8 minutos e evoluem para o SE, o 

qual perdura em média 10 horas, sendo que as primeiras 24 horas após a injeção da 
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pilocarpina caracterizam o período agudo do modelo. Em seguida, os animais 

recuperam gradativamente suas condições pré-droga, sem crises e sem alterações 

comportamentais aparentes, caracterizando o período latente do modelo. Este 

período pode durar de 4 a 44 dias (média de 14, ± 3.0 dias). Após este período, os 

animais sobreviventes passam a exibir crises epilépticas espontâneas e recorrentes 

que caracterizam o período crônico. Durante este período, os animais apresentam 

de 2 a 15 episódios críticos por mês (média de 2 a 3 crises por semana). As crises 

espontâneas são caracterizadas por automatismos faciais, clonias dos membros 

anteriores com elevação do corpo sobre os membros posteriores e perda de 

equilíbrio com convulsões generalizadas (CAVALHEIRO, et al., 1994). 

A literatura tem a acumulado evidências sugerindo que, em modelos animais 

de epilepsia, as crises prolongadas ou breves produzem déficits cognitivos e 

comportamentais, mesmo na ausência de alterações estruturais significativas. Estas 

alterações comportamentais e cognitivas relembram àquelas observados na 

condição humana. Como veremos a seguir, nos trabalhos que foram 

cuidadosamente analisados utilizando este modelo, observamos que as alterações 

comportamentais sugerem a presença concomitante de TDAH, tornando o modelo 

ainda mais atrativo para a compreensão da associação entre ambas as condições 

na condição humana. Para tal, consideramos que a validação de um modelo animal 

para estudo de doenças que acometem à condição humana deve incorporar 

validade de face, de construto e preditiva. 

Para estudo do TDAH em modelo animal, a validade de face afirma que os 

animais devem apresentar hiperatividade, impulsividade ou uma capacidade 

reduzida de espera e déficit de aprendizagem (SOTAG  et al., 2010). Considerando 

que neste modelo, assim como na condição humana, várias estruturas cerebrais são 

afetadas, torna difícil a interpretação conjunta das inúmeras alterações 

comportamentais observadas, e talvez por esta razão esta associação entre 

epilepsia e TDAH neste modelo ainda não tenha emergido na literatura. 

Utilizando uma bateria de testes para o estudo das alterações 

comportamentais e cognitivas no modelo de pilocarpina da ELT em camundongos 

C57BL/6, Muller  et al., (2009) observaram que os camundongos com epilepsia 

apresentaram aumento significativo do comportamento tipo ansioso em campo 
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aberto e na caixa claro-escuro, hiperatividade no campo aberto, no labirinto em cruz 

elevado, na tábua de buracos, e na exploração de objetos. 

Hiperatividade foi também observada por Stewart e Leung, 2003; Brandt et 

al., 2006 em animais com epilepsia do lobo temporal. Ferrari (2008) estudou o 

comportamento dos animais com epilepsia do lobo temporal na esquiva 

discriminativa em labirinto em cruz elevado.  

O referido teste tem como objetivo analisar, simultaneamente, o 

aprendizado/memória, ansiedade e atividade locomotora. Neste paradigma, os 

animais são condicionados a escolher entre dois braços fechados (um aversivo e um 

não-aversivo) ao mesmo tempo em que evitam a exposição aos braços abertos de 

um labirinto em cruz elevado modificado (SILVA, et al, 1997, 1999, 2000, 2002a e 

2002 b, 2004; CLARO, et al; SILVA, FRUSSA-FILHO, 2000; CASTRO, et al., 2005).  

Nos animais com epilepsia, Ferrari (2008) observou aumento do número total 

de entradas (braços fechados e braços abertos) comparativamente ao controles na 

sessão treino e na sessão teste. Adicionalmente, em ambas as sessões, os animais 

experimentais permaneceram mais tempo, tanto no braço aversivo quanto nos 

braços abertos em comparação aos controles.  Os animais com epilepsia falharam 

no aprendizado condicionado e em paralelo, exploraram por mais tempo o braço 

aberto. 

Estudos em animais e humanos com epilepsia do lobo temporal têm 

demonstrado a presença de lesões cerebrais no córtex olfatório, hipocampo, 

amígdala, tálamo (KLITGAARD, et al, 2002) e córtex pré frontal (TAKAYA  et al., 

2006).Estas lesões podem explicar o prejuízo na aprendizagem associativa dos 

animais com epilepsia. A amígdala tem um papel central no comportamento 

emocional, como no aprendizado e na lembrança do medo. O núcleo lateral da 

amígdala recebe impulsos procedentes de regiões sensoriais como tálamo, córtex e 

hipocampo, e os retransmite para ao núcleo basolateral e acessório amigdaliano e, 

por sua vez, para o núcleo central. Lesões no tálamo ou amígdala impedem o 

condicionamento ao medo (PHELPS et al.,  2005). Também tem sido mostrado que 

o circuito entre o hipocampo e o córtex pré-frontal desempenha papel relevante na 

memória episódica. Ratos em lesão bilateral no córtex pré-frontal medial falharam na 

utilização das informações contextuais temporais para recuperar a memória de um 
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evento de condicionamento ao medo, indicando prejuízos na memória episódica (LI 

et al., 2011). Ainda, os resultados destes estudos também demonstram que os 

animais com epilepsia tanto em ambiente com contexto aversivo quanto em não 

aversivo (campo aberto) apresentam hiperatividade. Portanto, a hiperatividade não 

pode ser interpretada como uma tentativa para escapar de um perigo iminente, visto 

que adicionalmente os animais falharam na aprendizagem ao medo condicionado.  

Este déficit de aprendizagem também pode ser reflexo da impulsividade e ou 

desatenção com a tarefa, mesmo aquela que ofereça maior risco. Déficits de 

aprendizagem e na memória espacial também têm sido observados no labirinto 

aquático de Morris (MULLER  et al., 2009,DOS SANTOS et al., 2005).  

O labirinto aquático de Morris (MORRIS, 1984) é amplamente utilizado em 

roedores para avaliar a memória espacial dependente da integridade do hipocampo, 

sendo equivalente a memória episódica em humanos. Ele consiste de um tanque 

circular cheio de água contendo uma base estacionária submersa em um dos 

quadrantes. Neste aparato, os roedores são treinados para escapar da água 

localizando a plataforma submersa. A hiperatividade, aumento da ansiedade e a 

desatenção dos animais podem comprometer o desempenho na tarefa, uma vez que 

a localização da plataforma é mediada pela observação de pistas externas. É 

amplamente aceito, que muito embora o hipocampo exerça um papel de extrema 

relevância neste teste, lesões em outras estruturas como cerebelo, córtex entorrinal, 

neocórtex, estriado, gânglios da base podem alterar o desempenho dos animais.  

Desta forma, não se pode atribuir o déficit de aprendizagem visoespacial 

exclusivamente aos danos hipocampais, amplamente documentados neste modelo. 

Como discutido acima, os comportamentos dos animais com epilepsia parecem 

preencher os critérios para validade de face de um modelo animal para estudo do 

TDAH. Com respeito à validade de construto que abrange alterações estruturais 

bem como neuroquímica, faremos uma breve consideração sobre ambas, no TDAH 

em paralelo com a epilepsia do lobo temporal em humanos e no modelo animal.  
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1.6 Alterações estruturais e neuroquímicas na epilepsia do lobo temporal  

 

Como mencionado anteriormente, as alterações estruturais na epilepsia 

abrange diversas regiões cerebrais. Estas alterações são dependentes da duração, 

frequência e severidade das crises. Estudos em animais e humanos com epilepsia 

do lobo temporal têm demonstrado a presença de lesões cerebrais no córtex 

olfatório, hipocampo, amígdala, tálamo (SCORZA, et al.,1998, 2002, KLITGAARD et 

al., 2002) e córtex pré-frontal (TAKAYA  et al., 2006). Por outro lado, os sintomas do 

TDAH envolvem deficiências na regulação cortical pré-frontal na atenção, 

comportamento e na emoção (ARNSTEN, 2011, ARNSTEN , PLISZKA, 2011).Todos 

os tratamentos farmacológicos atuais para o TDAH facilitam a transmissão 

catecolaminérgica no córtex pré-frontal (PFC). A noradrenalina e a dopamina 

aumentam a função do PFC por meio da estimulação dos receptores α2A-

adrenérgico e D1dopaminérgico, respectivamente.  

O PFC é particularmente sensível ao ambiente neuroquímico, de forma que 

pequenas mudanças nos níveis de noradrenalina e dopamina, para cima ou para 

baixo, podem produzir mudanças significativas na conectividade darede neural do 

PFC. A conectividade e a função do PFC requer que as concentrações das 

catecolaminas estejam em um nível ótimo (Fig. 2) (ARNSTEN, 2011, ARNSTEN , 

PLISZKA , 2011). 

 

 

Figura 2. Influência dos níveis de catecolaminas no funcionamento do córtex pré-frontal. Extraído do 
artigo de Arnsten e Pliszka (2011,no prelo). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Arnsten%20AF%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Pliszka%20SR%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Arnsten%20AF%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Pliszka%20SR%22%5BAuthor%5D
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Concernente às alterações neuroquímicas na ELT, os estudos tem focado 

primariamente no hipocampo. No hipocampo de ratos submetidos ao modelo de 

epilepsia induzido pela pilocarpina observou-se aumento da taxa de utilização de 

noradrenalina e uma redução da taxa de utilização da dopamina, em todas as fases 

do modelo. (CAVALHEIRO et al., 1994). Estes estudos revelam um desequilíbrio na 

utilização destes neurotransmissores. Embora os estudos não tenham investigado o 

status neuroquímico no córtex pré-frontal, se esse mesmo padrão for mantido, é 

lícito supor que a conectividade do córtex pré-frontal está alterada. Embora não 

tenhamos uma evidência direta de alterações do PFC no modelo da pilocarpina, em 

humanos, Takaya et al., (2006) relataram hipofunção do PFC em pacientes com 

epilepsia do lobo temporal medial refratária à farmacoterapia. Curiosamente, a 

depleção da noradrenalina tem sido associada com aumento da susceptibilidade 

para crises, estando à noradrenalina relacionada com a proteção contra o início ou 

propagação das crises. Mac Intyreand Edson, (1982) e Shiosaki et al.(1996) 

relataram hiperatividade e crises em roedores tratados com agonistas do receptor 

dopaminérgico do tipo de D1. 

 O conjunto dos resultados expostos acima sugere que o modelo de epilepsia 

induzido pela pilocarpina é bastante apropriado para o estudo das alterações 

comportamentais e cognitivas da ELT, incluindo o TDAH. Considerando que as 

crianças com epilepsia e TDAH foram mais propensas a experimentar status 

epilepticus. Reilly, (2011) e Navarro e colaboradores (2009) demonstraram que ratos 

injetados com pilocarpina e que não desenvolveram SE podem apresentar crises 

espontâneas e recorrentes em longo prazo, nos interessou avaliar se o status 

epilepticus é mandatório para produzir mudanças comportamentais TDAH-like. 

 

2. OBJETIVO 

 

Este estudo tem como objetivo avaliar a atividade locomotora e exploratória 

em ratos jovens submetidos ao status epilepticus. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Animais 

Todos os animais foram tratados de acordo com os protocolos para o cuidado 

dos animais estabelecidos pelo comitê de ética da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, São Paulo. Foram utilizados ratos Wistar machos com idade de 25 dias 

pós-natal mantidos em condições controladas (7 – 19 horas, ciclo claro /escuro,22-

24ºC) e com livre acesso a água e a comida. 

 

3.2  Indução ao Status Epilepticus 

 

A fim de evitar os efeitos periféricos provocados pela pilocarpina, os animais 

foram previamente tratados com metilescopolamina (1mg/kg, s.c). A administração 

da metilescopolamina é um procedimento padrão para evitar os efeitos periféricos 

colinérgicos, isto é, para diminuir a taxa de mortalidade dos ratos devida à 

insuficiência respiratória. (SZYNDLER,2005) 

 Após 30 minutos receberam pilocarpina (350mg/kg, i.p.), e o grupo controle 

recebeu salina. Após 4 horas do início do status epilepticus, este foi interrompido 

mediante a administração de diazepan (7,5mg/ kg, s.c). Todos os animais 

receberam diazepam, inclusive os controles. Os animais foram filmados durante 24 

horas até 15 dias após SE, quando todos os testes comportamentais foram 

finalizados. Os animais que apresentaram crises recorrentes foram excluídos do 

experimento. Os animais foram divididos em 2 grupos de 12 animais: EXP (grupo 

experimento), e CTRL(grupo controle). 
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3.3 Testes Comportamentais 

 

Os testes comportamentais tiveram início 5 dias após o SE e foram 

concluídos em até15 dias (durante o período silencioso do  modelo). 

 

3.3.1 Teste de habituação em Campo Aberto – CA 

O teste Campo Aberto tem como objetivo analisar a atividade locomotora dos 

animais (Yousuf et al., 2011), assim como o tempo de imobilidade, exploração, 

memória, comportamentos repetitivos e a ansiedade (Grace et al. 2009; Cruz et al., 

2009). 

O equipamento campo aberto é constituído por uma arena circular, a qual se 

apresenta como um assoalho branco limitado por uma parede circular acrílica. O 

assoalho é constituído por oito quadrantes periféricos e quatro quadrantes centrais 

(delimitados por linhas de cor preta), os quadrantes periféricos são os que estão 

encostados na parede circular acrílica. Esse teste é uma adaptação do descrito por 

YOUSUF et al. 2011. 

Os animais foram observados em três exposições ao campo aberto, 

intervaladas por 7 dias. A atividade locomotora, exploração e a imobilidade foram 

avaliadas por 10 minutos. No intervalo entre as sessões, a arena foi limpa com uma 

solução de etanol 5% a fim de evitar possíveis rastros de odor deixado pelo sujeito 

anterior. As provas foram realizadas sempre no mesmo horário para reduzir os 

efeitos do ciclo circadiano e os animais de diferentes grupos observados 

alternadamente. O teste foi realizado com iluminação rebaixada, e os animais foram 

habituados a essa condição 60 minutos precedentes à sessão. 

O animal foi colocado no centro da arena e permaneceu no local por 10 

minutos, nesse tempo o observador anotou quantos quadrantes o animal percorreu 

(atividade locomotora), levando em conta se foram quadrantes centrais ou 

periféricos (ansiedade), o número de vezes que o animal se levanta (exploração), o 

tempo de imobilidade. Considerou-se que o animal mudou de quadrante quando o 

mesmo põe as quatro patas no quadrante seguinte. Em relação ao levantar, se 
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considera que o animal se levantou quando são retiradas as duas patas dianteiras 

do assoalho da arena, isto é, o rato fica apoiado apenas com as duas patas 

traseiras.  

 

3.3.2 Labirinto em Cruz Elevado – LCE 

O Labirinto em Cruz Elevado (LCE) é amplamente utilizado para avaliação do 

comportamento tipo-ansioso. O teste apresenta ao animal o conflito entre sua 

tendência natural de explorar um novo ambiente e sua relutância em se expor em 

território aberto no qual o risco de quedas e predadores é maior. Como 

consequência, os menos ansiosos exploram mais o braço aberto.  

O LCE é composto por 4 braços, senddo 2 abertos (10 X 50 cm) e dois 

fechados (10 X 50 X 45 cm), arranjados de uma forma que os braços do mesmo tipo 

fiquem em oposição entre si, ligados por uma área central (10 X 10 cm). O aparelho 

estará elevado a 40 cm do chão. No intervalo entre as sessões, o aparelho foi limpo 

com uma solução de 5% de etanol, a fim de evitar possíveis rastros de odor 

deixados pelo sujeito anterior. Os testes foram sempre realizados no mesmo horário 

para diminuir os efeitos circadianos no comportamento dos ratos, sendo os animais 

dos diferentes grupos observados de forma alternada. Como o Campo Aberto o LCE 

também foi realizado com iluminação rebaixada, e os animais foram habituados a 

essa condição 60 minutos precedentes à sessão. 

O animal foi colocado no centro do equipamento com a face voltada para o 

braço aberto, permanecendo por 5 minutos. Nesse tempo foram mensuradas 

quantas vezes o animal entra em cada braço (aberto/fechado) e o número totais de 

entradas, assim como tempo permanecido em cada braço e quantos head dippings 

(olhar para baixo – avaliação de risco) foram realizados (Rodriguez & Sandi, 2011). 
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3.3.3 Análise Estatística 

 

Os resultados foram expressos com média ± erro padrão. Os parâmetros 

mensurados no campo aberto foram analisados empregando-se a ANOVA de 2 vias 

(2-way ANOVA) com medidas repetidas, seguido pelo pós-teste de Bonferroni.  

Para o labirinto em cruz elevado utilizou-se o test t de Student para amostras 

independentes. As diferenças foram consideradas significantes para um valor de p< 

0,05. As análises foram efetuadas utilizando-se o Prism versão comercial 5.03 para 

Windows.  
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Campo Aberto 

 

 

Para o tempo de imobilidade a análise de variância de 2 vias com medidas 

repetidas mostrou efeito significante do fator exposição [F[1,44] = 16,55; p<0,0001] e 

do fator grupo (F[1,44] = 5,43; p=0,029). O tempo de imobilidade aumentou 

significantemente a partir da 2ª exposição somente no grupo controle (CTR, 1ª x 2ª, 

t= 4,51, p<0,01; EXP, 1ª x 2ª, t= 2,017, p>0,05) e estabilizou na 3a exposição à 

arena em ambos os grupos (CTR, 1ª x 3ª, t= 5,1, p<0,001, EXP, 1ª x 3ª, t=2,36, 

p<0,05). Na 3ª exposição, o tempo de imobilidade foi significantemente menor no 

grupo experimental comparativamente ao controle (103 ± 15,59 x 160.7± 21,68; 

t=2,46, p<0,05).  

 

 

Gráfico 1. Tempo de imobilidade, representado como média ± erro padrão, dos grupos controle e 
experimental. O tempo de imobilidade aumenta ao longo do tempo para ambos os grupos, mas 
mantém-se menor no grupo experimental. 
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Na locomoção periférica (LP) observou-se efeito significante do fator 

exposição (F[1,44] = 24,17; p<0,0001), interação entres os fatores (F[1,44] = 5,22; 

p=0,009) sem diferença entre os outros grupos (F[1,44] = 0,072; p=0,79). Quando se 

evidencia presença de interação, a interpretação da influência isolada dos fatores é 

negligenciada. Neste caso, os fatores são: grupo (controle e experimental) e a 

exposição (1a, 2a e 3a exposição). O efeito significante da interação entre os fatores 

revela que o parâmetro avaliado (locomoção periférica) se portou diferentemente ao 

longo do tempo entre os grupos. No grupo controle, a LP decaiu no decorrer 

sessões. No grupo experimental, a LP reduziu ligeiramente na 2a exposição e 

estabilizou, Gráfico 2. Este resultado está em consonância com o tempo de 

imobilidade que foi significantemente inferior no grupo experimental 

comparativamente ao grupo controle na 3a exposição à arena do campo aberto, 

Gráfico1.  

 

Gráfico 2. Locomoção Periférica (LP), representada como média + erro padrão, dos grupos controle e 

experimental.  
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Na locomoção central (LC), a semelhança do que foi observado na locomoção 

periférica (LP), se observou efeito significante do fator exposição (F[1,44] = 22,69; 

p<0,0001), interação entre os fatores (F[1,44] = 3,61; p=0,035) e sem diferença entre 

os grupos (F[1,44] = 1,79; p=0,19). Como no caso anterior, o efeito significante da 

interação revelou que a LC se portou diferentemente entre os grupos ao longo do 

tempo. No grupo controle, a LC reduziu drasticamente na 2a exposição e 

permaneceu decaindo na 3a exposição. Contrariamente, no grupo experimental, a 

LC que foi inferior ao do grupo controle na 1a exposição, decaiu de forma branda na 

2a exposição e permaneceu estável em um patamar superior ao do grupo controle, 

Gráfico 3. 

  

 

Gráfico 3. Locomoção Central (LC), representada como média + erro padrão, dos grupos controle e 

experimental.   
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Na locomoção total (LT), que representa a somatória da LC e LP, resultados 

similares foram observados. A análise estatística revelou efeito significante do fator 

exposição (F[1,44] = 25,90; p<0,0001), interação entre os fatores (F[1,44] = 4,87; 

p=0,012) sem diferença entre os grupos (F[1,44] = 0,5; p=0,48). A partir do efeito 

significante da interação entre os fatores, foi possível inferir que no grupo controle a 

LT decaiu ao longo do tempo. No grupo experimental, a LT decaiu na 2a exposição e 

estabilizou em nível superior ao observado no grupo controle, Gráfico 4. 

 

 

 

Gráfico 4. Locomoção total (LT), representada como média + erro padrão, dos grupos controle e 

experimental.   
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Quanto ao comportamento exploratório, se observou efeito significante do 

fator exposição (F[1,44] = 45,31; p<0,0001) sem diferença entre os grupos (F[1,44] = 

3,37; p<0,079). O número de eventos decaiu a partir da 2ª exposição em ambos os 

grupos (CTR, 1ª x 2ª t=7,00, p<0,001; EXP, 1ª x 2ª t=5,15, p<0,05), prosseguiu 

decaindo no grupo controle, e marginalmente se elevou no grupo experimental 

(CTR, 1ª x 3ª, t= 7,22, p<0,001; EXP 1ª x 3ª t=3,85, p<0,001). Na 3ª exposição, o 

grupo experimental exibiu maior comportamento exploratório comparativamente ao 

grupo controle (31,83 ± 2,88 versus 19,75 ± 2,05, t=12,08, p<0,05), Gráfico5. 

 

 

Gráfico 5. Levantadas, representada como média ± erro padrão, dos grupos controle e experimental.  
O número de eventos reduz com a reexposição . *p < 0.05. 

 

O conjunto dos comportamentos observados em campo aberto sugere que os 

animais submetidos ao SE apresentam uma maior uma atividade exploratória e 

locomotora, tempo dependente, comparativamente aos controles. 
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4.2 LABIRINTO EM CRUZ ELEVADO 

 

 Para avaliação da atividade O número total de entradas (TENT) foi 

significantemente maior no EXP em comparação ao CTR(16,92 ± 0,88 versus 13,00 

± 1,42, t= 2,336; df= 22; p= 0,029), como consequência do aumento da atividade 

locomotora no braços fechados (8,53 ± 0,73 versus 10,5 ±  0,43, p= 0,038), Gráfico 

6. 

 

 

 

Gráfico 6.  Número total de entradas, representada como média + erro padrão, dos grupos controle e 
experimental. Grupo experimental apresentou maior número total de entradas quando comparados 
como grupo controle. *p < 0,05. 
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Gráfico 7.  Número de entradas nos braços fechados, representada como média + erro padrão, dos 
grupos controle e experimental. Grupo experimental exibiu maior número entradas quando 
comparados como grupo controle. *p < 0,05. 

 

Entretanto, o número de entradas nos braços abertos,o tempo de 

permanência nos braços abertos, e número de head-dippings não diferiram 

significantemente entre os grupos CTR e EXP [t= 1,88; df=22; p=0,24; t= 0.056; 

df=22; p=0.95; t= 0.086; df=22;  t= 0.79; df=22; p=0.43,  respectivamente] os gráficos 

8,9,e10.  

 

   

Gráfico 8. O número de entradas no braço aberto representado como média + erro padrão, não diferiu 
significantemente entre os grupos controle (CTR) e experimental (EXP). 
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Gráfico 9.  Tempo nos braços abertos (TBA), representado como média + erro padrão, não diferiu 

significantemente entre os grupos controle e experimental. 

 

   

Gráfico 10. Head-dippings (HD), representado como média + erro padrão, não diferiu 
significantemente entre os grupos controle (CTR) e experimental (EXP). 

 

A análise dos dados revela que os animais expostos ao SE apresentam 
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5. DISCUSSÃO  

 

 A presença do TDHA em crianças e adolescente com epilepsia é amplamente 

descrita na literatura. No nosso conhecimento, não há modelos animais nos quais 

ambas as condições estejam presentes e que possam auxiliar na compreensão da 

complexidade desta associação. O presente estudo explorou as alterações 

comportamentais compatíveis com o TDAH no modelo animal de epilepsia induzido 

pela pilocarpina. 

 Neste trabalho a avaliação comportamental ateve-se ao período silencioso do 

modelo. Embora os animais não tenham sidos monitorados neste período, nenhuma 

crise foi observada durante os estudos comportamentais. A razão para a avaliação 

comportamental ter sido efetuada no período latente do modelo se baseou nos 

relatos da literatura, de que crianças com epilepsia e TDHA apresentam uma maior 

propensão ao status epilepticus do que aquelas com somente epilepsia. Desta 

forma, nos interessou avaliar se o status epilepticus per se antes inauguração da 

fase crônica do modelo poderia levar a mudanças comportamentais compatíveis 

com a presença concomitante de comportamentos TDHA-like.  

 Para a validade de face de um modelo animal de TDAH defende-se a 

presença de comportamentos característicos da condição humana. A lista de 

critérios inclui: impulsividade, esta, deve inicialmente estar ausente e se desenvolver 

gradualmente ao longo do tempo, déficit de atenção deve ser demonstrado quando 

os estímulos são amplamente espaçados e a hiperatividade geralmente não deve 

ser observada em um ambiente novo e não ameaçador, mas se desenvolver ao 

longo do tempo (Russel et  al., 2005,). No entanto, neste estudo preliminar focamos 

a atenção na hiperatividade.  

O presente trabalho mostrou evidências que animais jovens submetidos ao 

status epilepticus apresentam hiperatividade moderada com aumento da 

emocionalidade em um contexto ameaçador. A hiperatividade foi observada ao 

longo do tempo, quando os animais foram reapresentados a um ambiente com 

contexto neutro (campo aberto) ou imediatamente, quando expostos a um ambiente 

ameaçador (LCE). Esses resultados estão em concordância com alguns dos critérios 

para a validação de face de um modelo de TDHA. A hiperatividade geralmente, mas 
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não sempre, está ausente em situações novas, e presente em ambiente familiar 

(SAGVOLDEN et al., 2000, SAGVOLDEN et al., 2005). Mas em situações 

ameaçadoras, a hiperatividade, aliada a um estado de maior ansiedade, pode se 

apresentar subitamente, como uma tentativa de escape de um perigo iminente.  

Estudos comportamentais conduzidos no período latente do modelo de 

epilepsia são escassos na literatura, dificultando o confronto com os nossos 

resultados. Mas, alguns trabalhos podem vir a corroborar. Kubova et al., (2000) 

relataram hiperatividade em ratos submetidos ao modelo de epilepsia pela 

administração do ácido caínico aos 25 dias pós-natal. A hiperatividade foi registrada 

durante todo o perído de avaliação: 6, 13, 43 e 73 dias pós-SE. Assim, é possível 

especular que as alterações comportamentais têm início na fase silenciosa do 

modelo e que devem se intensificar com a reorganização sináptica ao longo do 

tempo, e posteriormente com a instalação das crises espontâneas e recorrentes. Por 

exemplo, Müller et al., (2009) estudaram as alterações comportamentais e cognitivas 

de camundongos adultos C57BL/6 que foram submetidos ao modelo de ELT pela 

pilocarpina aos 25 dias pós-natal. Os animais que desenvolveram epilepsia 

apresentaram comportamento tipo-ansioso, aumento da atividade locomotora no 

campo aberto, no labirinto em cruz elevado, na placa de buracos, no teste de 

exploração de objetos, e adicionalmente, déficit de aprendizagem no labirinto 

aquático de Morris. Esta hipótese pode ser particularmente importante, para a busca 

de intervenções precoces que possam minimizar os danos ocasionados pelas crises 

convulsivas. 

 Nesta linha, Brandt e colaboradores (2006) investigaram se o ácido valpróico 

(VPA) era capaz de reduzir os danos cerebrais e as alterações comportamentais no 

modelo de epilepsia induzido pela estimulação elétrica prolongada da amígdala 

basal. Após 4 horas de status epilepticus, deu-se o início do tratamento com o VPA 

ou veículo por 4 semanas. O tratamento com o VPA preveniu a hiperatividade 

locomotora e a perda neuronal do hipocampo e do hilo, embora não tenha sido 

capaz de prevenir a ocorrência das crises recorrentes.  

Outro aspecto extremamente relevante para validação do modelo de TDAH, 

diz respeito à validade de construto. Neste sentido, o modelo proposto deve estar 
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em conformidade com a hipótese teórica para o transtorno (SAGVOLDEN et al., 

2000, RUSSEL et  al., 2005, SAGVOLDEN et al., 2005, SONTAG et al., 2010).  

Apesar do TDAH ser comum entre crianças e adolescentes, pouco se sabe 

sobre suas bases neurobiológicas.Tem sido sugerido que alterações 

catecolaminérgicas no sistema fronto-estriatal estejam envolvidas na fisiopatologia 

do TDHA. A hipótese mais aceita sobre o envolvimento da dopamina foi proposta 

por Castellanos FX, em 1997. De acordo com esta hipótese, o déficit de dopamina 

na via mesocortical (relacionada com os déficits na função executiva e na atenção) 

coexiste com um estado de hiperatividade dopaminérgica estriatal (relacionada com 

o comportamento de hiperatividade). No modelo animal utilizado neste trabalho, 

especialmente nesta faixa etária, os estudos neuroquímicos são escassos, o que 

dificulta uma correlação com a hipótese neuroquímica proposta para o TDAH.  

Contudo, Nascimento e colaboradores (2005) observaram no estriado de 

animais com 21 dias submetidos ao SE pela pilocarpina, redução do conteúdo da 

dopamina com concomitante aumento do seu metabólito, o ácido homovalínico e 

redução na densidade de receptores dopaminérgicos do tipo D1 sem alteração na 

afinidade. Estas análises foram realizadas agudamente, ou seja, 60 minutos após a 

indução do SE. Os resultados mostraram que o SE no período agudo aumentou a 

taxa de utilização da dopamina, ou seja, aumentou a atividade dopaminérgica no 

estriado, levando a infraregulação dos receptores D1.  
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6. CONCLUSÃO 

 

Os resultados observados neste estudo argumentam a favor da presença 

concomitante de TDHA no modelo de ELT. Além disso, mostra evidências que as 

alterações comportamentais se manifestam precocemente, antes mesmo da 

instalação das crises epilépticas comportamentais. Neste aspecto, abre-se uma 

janela de oportunidades para se buscar intervenções precoces que possam 

minimizar as consequências deletérias das crises convulsivas. 

 O estudo apresenta limitações importantes, pois entre outras, focou em 

somente um dos critérios defendidos para a validação de face de um modelo para 

TDHA. A associação de ambas patologias em um único modelo, permitirá agregar 

conhecimento à fisiopatologia de ambas as condições, estudar o decurso temporal 

das alterações comportamentais, neuropatológicas, neuroquímicas e testar novas 

intervenções.  
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