
z
oo
N

comumente a epilepsias de difIcil controle medicamentoso e
frequentemente levam a epis6dios de epilepsia partialis conti-

nua. Alem disto, 0 elettencefalograma (ERG) ou 0 eletrocorti-

cograma (ECoG) destes pacientes apresenta trens prolongados

e sustentados de descargas epileptiformes, que representam
quase que uma impressao digital destas lewes. Por fim, estes

indicadores de hiper-excitabilidade acompanham-se de alte-

raltoes moleculares que mostram a hiper-ativaltl'iO de sistemas
neurotransmissores de arninoacidos excitat6rios.

Entretanto, uma serle de observaltoes clinicas, comple-

mentadas por achados mais recentes da neurobiologia eA-pe-
rimental, t€!m sugerido que em paralelo, por assim dizer, com

a hiper-excitabilidade. 0 tecido dispLasico apresenta tarnbem
importante atividade inibit6ria. Esta atividade pode estar na

raiz de uma serie de peculiaridades clinicas e neurofisiol6gi-
cas das epilepsias associadas as displasias corticais.

Cinco aspectos serao discutidos: (i) a prevalencia elevada
de epilepsia partialis continua em pacientes com displasias
corticais. sem praticamente nunea evoluir para status epilep-
tieus generalizado; (ii) a aparente contradir,:ao entre a hiper-
excitabilidade das lesoes displasicas e 0 baixo indice de crises
reflexas nestes pacientes; (ili) a persist€!ncia de d.eseargas epi-
leptiformes por vezes continuas. por horas ou indefmidarnen-
te (crises eletrogrUficasl, sem progressao para crises dinica-
mente detectaveis (que demandariarn 0 envolvimento de
outtas areas corticais adjacentes ou a distllncia); (iv) a ocor-
r€!ncia de intensifica¢o (aumento, piora) das crises em alguns
pacientes com displasias corticais nos quais a lesao e apenas
parcialmente ressecada; e (v) os mecanismos moleeulares
sugestivos de inibi~ao intra-lsional nas displasias corticais.

Uma reflexao sobre as caracteristicas cUnicas menciona-
das, associadas aOs achados de neurobiologia experimental
sugerem que se passe a olhar de uma forma diferente a ques-
tao das displasias corticais, com potencial relevllncia para a
tomada de decisoes terapeuticas.
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Introdu~iio: 0 padrao electroencefalografico de surto-
supressao e relativamente frequente no periodo neonatal, sur-
gindo associado maioritariamente a encefalopatia hipoxico-
isquemica (EHI) ou aos sindromes de Encefalopatia Miocl6nica
Neonatal (Erv1N) e de Encefalopatia EpiIeptica Neonatal -
Sindrome de Ohtahara (SO). Estes sindromes caracterizam-se
pelo infcio de convulsoes neonatdis frequentes, associados a
urn padl"'dode surto-supressao. A sua independencia nosol6gi-
ca e pmvavel, embora persista ainda algoma contmversia
dadas as mtiltiplas caraeteristicas comuns, tornando muitas
vezes diftcH a atriboir,:ao de urn diagn6stico. mesmo que s6 sin-
dromatico. Os autores reveem a literatura reLativarnente a das-
sificar,:aonosol6gica. diagn6stico diferencial e evolw;ao.

Objeetivos: caracterizar e correlacionar na amostra selec-
cionada. os dados clinicos, electroencefalograficos e evoluti-
vos, e clarificar os diagn6sticos sindromliticos atribuidos.

Metodologia: Atraves dos registos do Laborat6rio de
Electtoencefalografia foram seleccionados todos os casos com
padrao de surto-supressao e idade gestacional superior a 36
semanas. realizados de Janeiro de 2006 a Dezembro de 2007.

Resultados: Foram avaliados 6 casos e urn total de 22 BEG.A
amostra foi estudada relatlvamente a vanos parametms: factores
etiol6gicos pre-natais (nao encontrados) e peri-natais (3casas de
sofrimento fetal durcmre periodo expulsivo; restantes sem altera-
r,:oes);apresentat;l'io cl1nica (3 casas com convulsOes neonatais

moito precoces. iniciadas antes das 6 horas de vida; restantes
com convuls6esiniciadas precocemente mas ap6s primeira
semana); registos BEG (verificou-se persistencia do padrao de
Smto-supressao para alem das 3 semanas de vida. em 3 cases;
nos restantes houve evolu¢o para outros padroes/melhoria do
tra~do); magn6~i:icoetiol6gico (3 casos deencefalopatia hip6xi-
co-isquemica, 1 caso de hipergliclnemia nao-cet6tica, 2 casas
sem diagn6stico etiol6gico, mas com diagn6stlco sindromatico
provavel de SO);evolu¢o (a excep¢o de 1 caso de EHI com evo-
lur,:aofavomvel, todos os outmS se caraeterizaram por evolu¢o
neurol6gica moito desfavoravell.

ConclusOes: Tal como descrito na literatura, verificou-se
persistencia do padrao de surto-supressao apenas nos casas
das encefalopatias epHepticas, constatando-se modifica9ao
do padrao ou melhoria do tta9ado nas encefalopatias de
causa hipoxico-isquemiea. Globalmente verlficou-se a corre-
la~ao esperada entre a presenr,:a de padrao de surto-supressao
e mau progn6stico neurol6gico. No caso das encefalopatias
epilepticas e frequente a fuslio de caracteristicas de ambos os
slndromes, SO e EMN, pelo que se toma dificil estabelecer urn
diagn6stico sindromatico.
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Introd~iio: 0 fechar dos oThos Tardlllente induz crises epi-
lepticas. Este tipo de crises electroclinicas esta geralmente asse-
ciado as epilepsias generalizadas idiopaticas (EGl). Na sindro-
me de Jeavons (SJ) e possivel identlflcar breves ausencias com
miodonias palpebr'dis (frequentemente com supraversao dos
oThos e rettopulsao ceftilica) ap6s 0 encerramento dos olho&.
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Jeavons. em 1977, descre:veu pela primeira vez esta condi~ao
como mioclonias palpebrals associadas a breves ausencias,
actividade paroxistica generalizada desencadeada pela oclusao
palpebral na presen~a de luz (sendo inibida pelo eseuro - fixa-
tion-off sensitivity) e fotossenssibilidade. Em 1982, Covanis
avan~ou com urna prevalencia desta c()ndi~ao de 7.3% nas epi-
lepsias generalizadas idiopaticas. Esta sindrome n110esm reco-
nhecida pela ILAE;pese embora este tipo de crise tenha sido
aceite e esteja presente em condi~6es idiopaticas, sintomaticas
ou provavelmente sintomaticas. Tern sido sugerido recente-
mente por v{uios auto res, que a SJ seja classificada como urna
sindrome epiMptica independente, tendo em conta as suas
caracteristicas dinicas e eleetroencefalogratlcas especificas.

Objectivo: ldentificar pacientes que preencham os crite-
dos clinicos de sfndrome de Jeavons, avaliando a sua semio-
logia e caracteristicas electroclinicas e evolutivas. Comprovar
o papel do video-EEG equacionando se a associa~o deste a
uma anarnnese completa e suficieni:e para 0 diagn6stico.
Adicionalmente, inferir sobre possiveis causas de subvaloriza-
~ao e/ou nao identifiea¢o desta sindrnme.

Metodologia; Amillse de todos os electroencefalogramas
realizados no Laborat6do de EEG do Servi~o de Neurologia
Pediatrica. do Hospital de Dona Estefania entre Janeiro de
2006 e Dezembro de 2007 (total de 2891), seleccionando aque-
les, que aliados ao quadro clinico, fossem sugestivos de sin-
droma de Jeavons.

Resultados: Foram identificados cinco casos (n = 5) pela
metodologia descrita. Tres do sexo masculino (60%) com oito,
16 e oito anos de idade e dois do sexo feminino (40%), ambos
com 11 anos; sendo a media global de idades desta amostra de
10.8 anos. 0 follow-up e variado (tres meses - 11 anos).
Exceptuando urn destes pacientes (cuja clinica e a mais suges-
tiva), os resrantes casos estao documentados por video-REG
interictal e ictal.

Conclusiio: A sindrome de Jeavons nao e invulgar entre as
epilepsias generalizadas idiopaticas. £i possIvel a sua nao
identificac;ao devido as modificac;5es da sua subtil semiologia
clinica ao longo dos anos e da atenua~o/supressao da activi-
dade paroxistica pela terapeutica anti-epileptica. 0 registo de
vIdeo-EEG na primeira abordagem, nao medicada, naO deixa
margens para erros diagn6sticos. Quando sao aplicados crite-
rios de indusao rigorosos, a SJ constitui uma entidade homo-
genea, provavelmente com uma forte componente genetica e
bastante distinta das rest-dntes EGI, pelo que pensamos que
exisre:m argumentos fortes para a sua c1assificac;ao, pela lLAE,
como uma sindrome clinica independente.
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Introdu~: 0 estado de mal parcial complexo (EMPC)
constitui frequentemente urn desafio diagn6stico. A tomografia
computorizada (Te) e, em particular, a ressonl\ncia magn£)tica
(RM) podem assurnir papel fundamental na sua afirmac;ao.

Nas imagens ponderadas em T2 sao habitualmente descri-
tas areas de hipersinal c6rtico/subcorticals, com diminui~~o
da difusibilidade prot6nica e correspondente hipossinal nos

mapas de coeficiente de difusao aparente (ADC), considera-
das transit6rias pela maloria dos autores.

Material e m~todos: Foram revistos os processos dinicos
de quatro doentes (0) com 0 diago6stico de EMPC possuido-
res de exames neurorradiol6gicos (TC e HM) realizados na
fase precoce da doenc;a e aos Ganos (Oll, 5meses (D2), ameses
(03) e 6semanas (04).

Resultados: Apenas dOis doentes tinham hist6ria conheci-
da de epilepsia. 0 diagn6stico de EPMC foi estabeleCido entre
as 6h e 0 ao dia. Urn sindrome febril foi precipitante emtres
doentes e a suspensao da medica!(ao noutro. Excluiram-se
outras causas desencadeantes. Registou-se actividade pam-
xistica focal continua em dois doentes e lentificac;ao difusa
noutros dois. 0 controlo do EM foi conseguido com fenHoina
IV (Dl, D2), coma barbiturico (03l e levetiracetam (04).
Apenas urn doente teve alta sem sinais focals. Todos os doen-
res reaJizaram TC no primeiro dia de doen~a; em dois (01, D2)
observaram-se uma ou mals areas de edema focal. Nos res-
tantes nao se observaram lesoes agudas. As RM inicials foram
realizadas aos 5° CDl, D2), 3° (D3) e 6° dias (04) de doenc;a e
mostraram areas de edema focal, unilaterals (O2l ou bilaterals
CDl, D3, D4) supratentorials, supra e infratentorlals (D3), com
dirninui!(ao do ADC nos casos determinados CD2,D3, D4). As
RM evolutivas mostraram areas de atrofia focal, num caso
(oll acompanhando-se atrofia cerebelosa cruzada.

Discussio: 0 diagn6stico de RMPC foi feito tardiamente em
todos os doentes. As RM inicials mostraram padrao semiol6gi-
co semelhante, compatlvel com edema citot6cico. eomprova-
do em tres caws (02, D3 e D4) por redu~ao do ADC. Os exames
de controlo roostraram areas de atrofia focal, reflectindo a irre-
versibilidade das a1tera¢es parenquimatosas, provavelmente
devido a necrose neuronal selectlva e de acordo com vulnera-
bilidade metab6lica local. A atrofia cerebelosa cruzada pode
ser explieada por diasquise, com Iiberta~ao de neurorransmis-
sor inibidor, ou por degenerescencia Walleriana.

Conclusio: Os autores sublinham a irnportl\ncia do reeo-
nhecimento da semiologia imagiol6gica no EMPC, incluindo-
o no diagn6stico diferencial das entidades clinicas que se
expressam por areas de edema citot6cico. Aquele reeonheci-
mento po de obviar ao uso de tecrucas diagn6sticas invasivas.
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Introdu~iio: Apesar dos avan!(os nos exames complemen-
tares, a semiologia ictal permanece urn instrumento valido na
localiza{,:aodo foco epileptico. A presenc;a de actividade paro-
xIstica bitemporal lla esclerose mesial tern um significado
alnda por determinar.

Objectivos: Pretendeu-se caracterizar a semiologia dos
doentes com esclerose mesial seguidos no nosso centro,
nomeadamente se a semiologia ictal nos doentes com aetivi-
dade paroxistica bitemporal no REG. sfncrol1a ou assincrona,
difere daqueles corn actividade unitemporal.

Metodologia: Seleccionaram-se OS doentes consecutivos
com esclerose mesial registados na Base de Dados de Epilepsia
do nosso hospital de Janeiro/200S a Dezembro/2006 que preen-
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