
LLI
Z
LLI
oo
N

para a familia, quer para os pr6prios profissionais de saMe.
Algumas das causas recentemente implicadas em c~s de

encefalopatia epileptica sao as muta~oes no gene CDKLS.
Descritas pela primeira vez na literatura em 2003, estas muta-
.;oes associam-se a epilepsia refratana com espasmos e outros
tipos de crises, atraso do desenvolvimento psicomotor de ini-
cio precoce. antes dos 6 meses de idade e sindrome de Rett
atipico. Foram, ate it data. descriras menos de 20 diferentes
muta~oes neste gene, todas em doentes do sexo feminino,
com restante inve·stiga~o etiol6gica negativa e imagem nor-
mal ou inespecffica. De fun~o ainda desconhecida, sabe-se
no entanto que a proteina codificada por este gene, localizado
no cromossoma X, e ubiquitaria. particularmente expressa no
tecido cerebral, tendo importfulcia na matura~o neuronal e
sinaptogenese. A sua importfulcia na fosforila~o da prote[na
MECP2 correlaciona-se com a sobreposi.;ao das manifesra-
.;oes clinicas entre as duas doen~as.

Caso Clfnico: Crian.;a actualmente com 20 meses de idade
que inicia, aos 4 meses. crises convulsivas de varios tip os
(t6nico-cl6nicas. parciais, espasmos em tlexao e em extensao,
mioclonias), associadas a urn marcado atraso do desenvolvi-
mento psicomotor, aparenternente normal antes do infcio
deste quadro. 0 primeiro electroencefalograma. realizado aDs
4 meSes. e· normal, mas os sucessivos exames realizados pos-
teriormente revelam actividade de base lenta e mal estrutura-
da, com actividade paroxfstica multifocal de ponta-onda e
padrao de surto-supressao grave. Apesar de ja rnedicada com
varios farmacos anti-epilepticos e dieta cetogenica, a epilep-
sia rnantem-se com a mesma gravidade, sendo 0 desenvolvi-
mento psicornotor rnarcadamente afectado por este quadro. A
investiga~o inicial metab6lica. imagiol6gica e genetica reve-
Iou apenas discreta atrofia encef;j]ica difusa. sem padrao
especifico. A pesquisa de mutayoes no gene CDKLS foi positi-
va, revelando uma muta~o missense em beterozigotia no
exao 5 (p.Arg65Gln). 0 estudo genetico dos pais identificou a
mesma muta~ao na mae. esrando em curso 0 estudo de inac-
tiva.;ao do cromoSSorna Xmutado, assim como 0 estudo gene-
tico dos av6s maternos.

Conclusio: A muta.;ao identificada na nossa doente foi
apenas descrita uma vez na lireratura, nao sendo nesse casu
parogenica. uma vez que foi herdada de pai saudavel. No casu
da nossa doente, porern, foi identificada a mesrna muta.;ao na
mae. 0 que podera significar que a mesma e de facto patoge-
olea. Os estudos geneticos que estao em curso serao, no
entanto. fundamentais para 0 esclarecimento desra hip6tese.
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Introdu(:iio: 0 funcionamento cognitivo das crian.;as com
epilepsia tern sido estudado nas Uitimas decadas e foi sendo
conceptualizado por diversos autores de modo antag6nico. 0
presente estudo pretende caracterizar eventuais defices cogni-
tivos especificos em crian~as e adolescentes com epilepsia de
ausencias (EA)e, em caso afinnativo. aIertar para a elabora.;ao
de estrategias de interventyao que facilirem a aprendizagern.

Objectivos: Caracteriza/yao das competencias cognitivas
das crian/yas e adolescentes com EA.

Metodologia: Avaliafi:3.Oneuropsicol6gica de 20 crian~as
com EA.dextras. medicadas com valproato de s6dio e etossuxi-
mida, seguidas na Consulta de Neuropediatria do Hospital D.
Estefania. Grupo controlo: 20 crian/yas sem perturbayOes neu-
rol6gicas, pertencentes ao rnesmo grupo elario. genero, estatu-
to s6cio-economico e educacional. Variaveis: cogni.;ao, lingua-
gem, mem6ria (verbal, nao verbal, por evocafi:3.o),capacidades
visuo-espaciais. rnanuten/yao da aten~o (visual e auditiva).
Idade de inicio das crises; pedodo de tempo em que ocorreram
crises; dura~o da remissao; rendirnento escolar. Metodos:
Consulta de Processos Clfnicos e Testes Neuropsicol6gicos:
Escala de Inteligencia de Wechsler para Crian/yas (WISC-lm;
C6pia de Figuras Complexas de HEY;Matrizes Progressivas de
Raven); Teste de Memoria e de Aprendizagern de Reynolds e
Bigler (TOMAL). 'lIatamento estatistico descritivo e compara-
.;ao das medias entre os 2 grupos.

Resultados: Verificararn-se difereOl;:as significativas entre
os dois grupos, com prejuizo dos pacientes com EA, em todas
as variaveis avaliadas. bern como urn maior nurnero de casos
com dificuldades escolares nas crian~s com EA. Destaca-se:
QJ escala completa: grupo controlo (M=107.94»grupo EA
(M=78.53); QI Verbal: grupo contolo (M=107.94»grupo EA
(M=84.84); QJ Realiza.;ao: grupo controlo (M=106.47»grupo
EA (M=79.21); In dice compreensao verbal: grupo controlo
(MI07.24»grupo EA (M=87.2l); indice Organiza~ao
Perceptiva: grupo controlo (M=107.82»grupoEA (M=80.68);
Indice Mem6ria Global: grupo controlo (M=108.1 7»grupo EA
(M=90.26); indice Mem6ria Nao Verbal: grupo controlo
(M=I08.94»grupo EA (M=90.I6); fndice Mem6ria Visual:
grupo controlo (M=I05.88»grupo EA (M=91.79).

Discussao IConclusOes: As crianyas com EArevelaram urn
funcionamento cognitivo global, em todas as variaveis avalia-
das, inferior as do grupo controle, parecendo existir urn com-
prornisso das suas capacidades, mesmo quando as crises
esrao controladas. Coincidentes com alguns auto res e discor-
dantes de outros, e poss.fvel que nestes resultados interfira 0

facto de se tratar de urn centro de referencia, com epilepsias
de maior gravidade. Nao foram analisados posslveis efeitos
secundarios dos antiepilepticos. Estando a EA associada a
dificuldades escolares, importa esclarecer pais e p.rofessores e
activar apoios psicopedag6gicos que permitarn urn melbor
ajustamento academico e social destas crianyas.

Patrodnio: Bolsa de Investiga/yao em Epilepsia- Tecnifar
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Introdu(:iio: A epilepsia e urna das perturba<;6es neurol6gi-
cas que afecta cerca de 50 mi!hoes de pessoas. Infelizmente.
apesar da disponibilidade crescente de novos farmacos antiepi-
lepticos. urn ter~ dos doentes continua a apresentar crises
refractarias a ter-apia farmacol6gica. Perante esta realidade,
existe uma necessidade prernente de desenvolver farmacos
antiepilepticos novos e mais efectivos. 0 acetato de eslicarba-
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