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diversidade de quadros electro-clinicos na infftncia, a origem
predominantemente neocortical da actividade epil~ptica e 0

dinamismo assodado ao desenvolvimento torna complexa a
tarefa de estabelecer 0 procedimemo cirUrgico mais adequado
eo tempo de interven<;ao apropriado.

Objectivos: Descrever a experiencia de um ano do grupo
de Cln1rgia da Epilepsia do CHLO no estudo nenroflslol6gico
das epilepsias da idade pedhitrica referendadas para cin1rgia.

Resultados: No periodo de 12 meses foram estudados 28
doentes em ldade pediatrica Cidademedia de 7 anos), atraves
da realiza~o de monitoriza<;Qes video-EEG (durat;ao media
de 2 dias) e posterior m;tudo por Ressonancia Magnetica.

5 doentes foram operados Olobectomia temp(lrdl, 1hemis-
ferecromia 1'uncional, llesionectomia occipital, 1lesionectomia
frontal e 1 lesionectomia temporal). 4 doentes encontram·se a
a&'l.1ardarcirUrgia (2 lesionectomias frontais, 1 lesionectomia
occipital e llobeetomia temporal). Hdoentes forarn te<.usados
para cirUrgia. Os restantes encontram-se na sua maioria aguar-
dando avalia<;oes com electrodos invasivos ou estudos funcio·
nais com SPEGr ici:dl.

Em varios doentes, especialmente nas idades mais pre-
coces, 1'oinecessario efectuar registos EEG prolongados repe·
tidos ao Iongo do tempo, quando a clinic a sugeria modi-
fica<;ao das caracteristica.~ das crises.

ConclusOOs: A avaliac;ao neurofisioI6gica na idade pedhitri.
ca e um significativo desafio, nao s6 pela diversidade das epi-
lepsias, pela frequente normalidade dos exames imagiol6gicos
maS rarnbem peIo dinamismo das caracteristicas comporta·
mentais ictais ao longo do tempo. Na nossa serie foi possivel
planear uma intervenc;ao por metodos nao invasivos em 9 de
28 casos, sendo que uma significativa pnr<;ao dos GaSnsem que
niio se chegou a uma decisiio aguardam estudns invasivos.
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Introdw;:ao: A £Sclerose Tuberosa (E.l:) e uma slndrome
neurocuttmea ou facomatose autossomica dominante de proli.
rerac;ao e diferenclac;ao celular. com disp!asias e hamartomas
multissistemicos. afectando frequentemente cerebro. pele.
corayao. oIhos e rins. 0 envolvimento frequente do sistema ner-
vosn leva a queesta doen<;a se manifeste por epilepsia em 85-
92% dos casos, sendo comum a presenc;a de crises convulsivas
foeals el ou generalizadas no pr.imeiro ano de vida. A utiHzac;ao
indiscriminada de metndos de avalia~o neurofislo16gica cll,\ssi·
ca raramente permite uma selecyao adequada dos casos para
cirurgia da epilepsia. A introduc;ao de novos instrumentos diag·
nosticos (neurofislnlogicos e imagiol6gicos) pennitiu que varios
doentes beneftclassel1l da op<;aocirUrgica como terap8utlca.

Objectivos: 0 presente estudo pretende comparar as meto-
dologias de estudo das epilepsias associadas a ET usadas ao
longo do tempo e demonstrar que as avalia<;oes mais detalha·
das usadas recentemente pennitem seleccionar um subgrupo
de doentes beneficiando da cimrgia da epilepsia como hip6te-
se terapeutica.

Metodologia: limdo como base os doentes seguidos no
nosso hospital entre 1983 e 2006 Com 0 diagn6stico de
Esclernse li.tberosa, criamos dois grupos: Grupo I, Cnm segul-
men to de 1983 ate 2001 03 casos) e urn grupo II com segui-
mento entre 2001 e 2006 (9 casos). Pela consulta de processos
cUnicos. registamos os exames complernentares de diagn6stl-
co efectuados e a eventual refer8nciac;ao para cirurgia da epi-
lepsia em cada doente, bem com 0 result ado da mesrna.

Resultados: No grupo I, 61,5% dos pacientes realizaram TC·
CE (8). 84,6% RMN-CE (11), todos fizeram EEG (100%), sendo
que nenhum fez vldeo-EEG (0%), registo prolongadn de REG
em ambulat6rio ou outro meio imagiol6gico compIementar. 0
follow-up medio desta amostra foi de H.Banos (entre 4 meses e
os 17 anos). Nenhum dos C'<!Sosdeste gmpo 1'01 proposto para
cirurgia. apesar da persistencia das crises.

No grupo II, 7 realizaram TC-CE (77,1l%).todos foram sub-
metldos a RMN·CE e a EEG de rotina de Vigiliae sono (100%),
enquanto 7 deles tanlb~m realizaram video-EEG (77,8%), 3
fizeram mnnitoriza<;ao prolongada de REG emambulat6rio
(33.3%) e um dos casos foi submetido aSPECT (11.1%). 0 fol-
low-up desta sene variou entre 6 meses e 4 anos (media 2)2
anos). Oesta s~rie, 5 dos 9 pacientes (55,6%), fnram referencia-
dos para dturgia da epilepsia. tendo 3 deles ja sido submetidos
a esta e estando 2 a aguardii·la brevemente.

Conelusao: A uti1iza<;iiode metodos neurofisiol6gicos con·
vencionais nao permite seleccionar candidatos para cirurgia da
epilepsla nafJ:7.A investiga¢o detalhada e muitas vezes reped-
da, com8nfase para os registos ictais. conIere uma maior proba-
bilidade de concordancia entre os varios instrumentos diagn6s-
ticos permitindo que alguns casos (5/9 na nossa serie) bene-
ficiem da opc;ao c.irUrgica, que pode ser extremamente eficaz
(3/3 operados que nao tem crises actuaImente).
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Introdu~o: Urn dos objectivns mais relevantes do estudo
neurofisiol6gico das epilepsias.3 para cin1rgia da epilepsia e a
localizac;ao espacial das areas epilepticas. Este objectivo e dm-
cultadn nao s6 peia baLxaresolu~o espacial do REGno escalpe,
mas tambem pela deficiente amostragem espacial do mesmo
(usualmente 20·30 electrodos). A dispnnibilidade recente de
eIectroencefal6gf'd1'os com grande nurnero de canais permite a
realizal,:ao de regisIX)Scnm 64 e mais electrodos, sendo que 0

impacto desta tecnologia ainda esta mal estabelecido nos prn-
gramas de cirtirgia da epilepsia ..

Objectivos: Descrever protocoIn e resultados inidais da
utilizayao deregistos EEG de alta resolu~o (64 eIectrodos) na
avaiiay1io de doentes com epilepsias focais candidatos a cirur-
gia da epilepsia.

Metodos: No nosso laborat6rio oSdoentes silo submetidos
a registo REG com 64 canais (sistema 10·10), utilizando um
touca com electrodos de AgCI ("EasyCap") e electroencefal6-
graio digital da marca Micromed. 0 estudn e efeetuado no
peciodo da tarde. sendo a dura<;ao de cerca de 2h. induindo
Vigilia e sono. No final e medida a posi<;ao dos el~etrodos no
escaIpe, quec atraves de digitalizador 3D. quer por fotogralias
da cabe<;a do doeme.
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