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INTRODUÇÃO
A epilepsia
caracteriza-se pela
ocorrência irregular de crises e
convulsões
por
funcionamento
incorreto e/ou superexcitação cerebral,
podendo ser de etiologia auto-imune.
A imunoterapia tem sido terapêutica
promissora para tratamento nos
pacientes resistentes a anti-convulsivos
e anti-epiléticos.

OBJETIVOS
Descrever o uso da imunoterapia como
forma terapêutica para epilepsia
autoimune (EA) em crianças.

METODOLOGIA
Revisão de literatura na base de dados
PubMed
com
os
descritores
"Autoimmune
epilepsy
AND
immunotherapy", filtro de humanos e
crianças de 0 a 18 anos. Foram
excluídos artigos duplicados, não
concordantes com o tema e trabalho
não científico.

RESULTADOS
Foram encontrados 51 artigos,
excluídos 43 e analisados 8. Verificouse que a escala de Prevalência de
Anticorpos para Epilepsia apresentou
uma sensibilidade de 97,7% na
identificação de pacientes com
autoanticorpos negativos. Ensaios
clínicos que abordam essa terapêutica
em crianças ainda são escassos, mas a
imunoterapia para EA apresentou uma
eficácia de 60-80% em adultos.
Observou-se ainda que o público
pediátrico obteve melhoras, desde
convulsões cessadas a uma diminuição

diminuição das mesmas após sessões
de imunoterapia por 17 meses,
verificou-se também uma resposta
satisfatória
à
imunoglobulina
intravenosa em casos não responsivos
a corticosteroides. Em um ensaio
clínico, 100% das crianças com
autoanticorpo positivos e 50% das
autoanticorpo negativos apresentaram
melhora. 75% das que não realizaram
imunoterapia tiveram piora do quadro
clínico, outro estudo demonstrou que
62%
dos
pacientes
com
EA
responderam
positivamente
à
imunoterapia,
sendo
o
grupo
pediátrico predominante no grupo
responsivo. Verificou-se, ainda, que a
imunoterapia
em
pacientes
autoanticorpos
positivos
têm
resultados
positivos
transitórios,
posteriormente se verificou uma
associação desses anticorpos a outras
"inflamações secundárias".

CONCLUSÃO
Na literatura foram encontrados
inúmeros benefícios no uso da
imunoterapia como forma terapêutica
para a EA, no entanto, evidenciou-se a
necessidade de mais estudos, já que o
uso dessa forma de tratamento é mais
utilizada em adultos.
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