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Introdução: A epilepsia focal mais frequente entre adultos é a do lobo temporal. Nessa epilepsia,
crises epilépticas são iniciadas geralmente no hipocampo, estrutura que apresenta perda neuronal
variável. Regiões límbicas como amígdala podem gerar a epilepsia do lobo temporal e outras
regiões límbicas são associadas às comorbidades da epilepsia. Em roedores, a epilepsia pode
ser gerada após indução de status epilepticus. Objetivos: Utilizando ratos Wistar, verificar por
avaliação comportamental se a aplicação de pilocarpina na amígdala induz status epilepticus e
avaliar se também ocorre degeneração neuronal em estruturas límbicas. Material e Métodos:
Pilocarpina (grupo status; n=7) ou solução salina 0,9% foram aplicadas (grupo controle; n=6)
na amígdala de ratos adultos. Quatro horas após o inicio do status epilepticus ou da aplicação
da solução salina, os animais foram tratados com anticonvulsivante e observados por mais 20
horas. No final, após eutanásia, os cérebros dos animais foram processados com técnica de
Fluoro-Jade C para detecção de neurônios em processo de degeneração. Resultados: 1) o grupo
controle apresentou comportamento normal durante todo o experimento e não teve degeneração
neuronal; 2) todos os animais com aplicação de pilocarpina na amígdala apresentaram status
epilepticus e sobreviveram até o final do experimento; 3) o status epilepticus foi parcial durante
77±33 minutos e generalizado durante 177±36 minutos (média±EPM); 4) todos os animais do
grupo status apresentaram degeneração neuronal, variando de 43 a 100% a proporção de ratos
com lesão no hipocampo, córtices piriforme e perirrinal, e núcleos do tálamo e hipotálamo; 5)
a degeneração neuronal foi similar entre os lados esquerdo e direito do cérebro (teste exato de
Fischer, p>0,05). Conclusão: a aplicação de pilocarpina na amígdala induz status epilepticus
com alta eficiência, baixa mortalidade e lesão neuronal específica de estruturas límbicas. A
distribuição dessa lesão corresponde com a detectada em modelos experimentais da epilepsia
do lobo temporal.
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