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Introduc;ao
A Esc!erose Tuberosa (ET) associa-se a multiplas les6es ce-

rebrais, sendo a epilepsia muito frequente e de dificil controlo.
o EEG revela tambem frequentemente focos independentes
de actividade paroxistica no escalpe, pelo que estes doentes
nao sao em geral considerados candidatos it cirurgia da
epilepsia. Recentemente constatou-se que num sub-grupo
destes doentes e possivel identificar uma area unica de ge-
ra<;:aode crises, passivel de ser removido cirurgicamente, com
efeitos dram<iticos na resolu<;:aoda epilepsia.

Apresentamos dois casos pedi<itricos submetidos a cirur-
gia da epilepsia com bons resultados.

Caso 1
E.1.,4 anos, sem hist6ria familiar de epilepsia, DPM normal.
Inicia aos 2 anos crises epileptic as, lateralizadas aos mem-

bros esquerdos, com frequencia crescente, tornando-se diarias
e de dificil controlo pelos varios antiepilepticos instituidos.

A TAC-CE evidencia calcifica<;:6essubependimarias nas
paredes dos ventriculos laterais e a RM varios hamartomas
cerebrais, cortico-subcorticais e periependimarios, parcial-
mente calcificados, de expressao fronto-temporal it dire ita e
temporo-occipitais it esquerda. A monitoriza<;:ao Video-EEG
revelou actividade interictal multifocal, mas divers as crises
posturais motoras com origem consistente na regiao frontal
superior direita.

Foi encaminhada para urn centro de referencia de cirurgia
da epilepsia, tendo sido submetida a lobectomia frontal direita
aos 3 anos, cerca de 9 meses ap6s 0 inicio das crises. Nao vol-
tou a ter crises, encontra-se medicada com 2 antiepilepticos e
o seu desenvolvimento psicomotor actual e normal.

Caso 2
F.F.,8 anos, com di,agn6stico de ET e epilepsia parcial com

inicio aos 2 meses, que rapidamente se tornou refractana it
terapeutica medica instituida. Com 0 agravamento progressivo
da epilepsia assistiu-se a deteriora<;:aocognitiva e comporta-
mental, com hiperactividade e agressividade.

ARM revelou multiplos tuberos corticais, sendo a transi-
<;:aotemporo-occipital direita a area mais displasica. 0 registo
de video-EEG de longa dura<;:ao revelou focos interictais
multiplos, mas origem persistente da actividade ictal na re-
giao temporal posterior-occipital direita.

Foi submetido a ressec<;:aoalargada da area displastica tem-
poro-occipital, em dois tempos. Num 10 tempo verificou-se
aboli<;:aodas crises com componente motor man tendo crises
com manifestac;6es vegetativas. Ap6s a 2.a interven<;:ao,alguns
dias depois, nao. voltou a ter crises e, 5 meses depois, 0 seu
comportamento e mais adequado, voltando a frequentar a
escola, embora com importantes dificuldades de aprendi-
zagem.

Conclusao
Em dois doentes com 0 padrao c1assico da ET,com les6es

cerebrais multiplas e actividade EEGintercritica multifocal, foi
possivel demonstrar urn padrao electro-c!inico ictal con-
sistente, que possibilitou realiza<;:aode cirurgia da epilepsia
com modifica<;:aoradical da hist6ria natural da doen<;:a.


