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Introduc;ao
A Esclerose Tuberosa e uma causa relativamente comum de

epilepsia focal, em geral de dificil controlo farmacol6gico. A
possibilidade de terapeutica cirurgica e dificultada pela
multiplicidade dos paroxfsmos e pela incapacidade em
estabelecer uma rela<;aocausa-efeito entre estes e asmultiplas
les6es cerebrais caracteristicamente presentes. 0 estudo
individualizado de cada casooferece a melhor oportunidade de
compreender a complexa dinamica da epilepsia nestes
doentes e contribuir para uma maior eficacia da cirurgia na
modifica<;aoda hist6ria natural da doen<;a.

Objectivos
Estudar 6 doentes com epilepsia e Esclerose Tuberosa os

aspectos neurofisiol6gicos ictais e interictais estabelecendo a
rela<;ao espacial entre geradores da actividade epileptica e
les6es hamartomatosas cerebrais.

Metodos
Os doentes fDram submetidos a EEGambulat6rio de longa

dura<;ao (24 a 120hj com registos ictais multiplos e 5/6
posteriormente realizaram video-EEG 12h para documentar
aspectos comportamentais ictais. A Ressonancia Magnetica
incluiu sequencias TI volumetrica de alta resolu<;ao e
sequencias T2, tendo sido efectuado 0 co-registo com 0 EEG
atraves da localiza<;aodos electrodos no escalpe.

Resultados
Todos os doentes apresentaram les6es cerebrais multiplas

envolvendo os dois hemisferios. 0 EEG interictal revelou
anomalias multifocais na maioria dos doentes, mas existia de
forma consistente um foco dominante. As crises foram
esterotipadas em 5/6 doentes (frontais em 3, occipital em I e
temporal em I), sendo que em I documentaram-se dois tipos
de crises (frontais e parietais). A area de origem das crises foi
consistentemente mais focalizada do que a sugerida pela
actividade interictal, existindo na sua proximidade uma lesao
hamartomatosa. Em 3 destes a lesao suspeita correspondia a
maior lesao displasica aparente na Ressonancia Magnetica. Um
doente apresentou simultaneamente crises focais e espasmos
infantis com actividade paroxfstica similar e localizada na
proximidade da maior lesao cerebral.

Conclusoes
Os casos estudados de epilepsia refractaria .associada a

Esclerose Tuberosa mostraram actividade paroxfstica ictal mais
focalizada que a sugerida pelo registo interictal e com melhor
rela<;aocom as les6es cerebrais. Na maioria dos doentes foi
possivel estabelecer forte rela<;ao de suspei<;ao entre a
localiza<;aodo geradores de crises e les6es hamartomatosas
cerebrais, abrindo a porta para estudos mais detalhados tendo
em vista terapeutica cirurgica.
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