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RESUMO

O objetivo do nosso trabalho foi estudar pacientes com
hemiparesia, congênitas e adquiridas, seus aspectos clínicos e epidemiológicos, a
presença ou não de crises epilépticas e os achados eletrencefalográficos e de
neuroimagem por Ressonância Nuclear Magnética. Tentando relacionar a etiologia à
presença e gravidade de crises epilépticas e as possíveis causas de refratariedade.
Trata-se de um estudo prospectivo a partir do diagnóstico clínico
por um neurologista infantil que atestou a presença de lesão motora unilateral.
Compararam-se os achados eletrencefalográficos em pacientes sem ou com crises
epilépticas, e dentre esses últimos, se há ou não controle das crises, sua provável
etiologia e riscos de refratariedade. Analisou-se a atividade de base do EEG do lado da
lesão e contra lateral a esta, além da presença de atividade epileptiforme concomitante.
Estudaram-se as RNM do encéfalo realizadas em todos os pacientes, tentando relacionar
a etiologia e controle ou não de crises epilépticas.
A desorganização da atividade de base bilateral no EEG
correlacionou-se com crises epilépticas de difícil controle. A atividade de base
adequadamente organizada contra lateral a lesão é de bom prognostico em relação às
crises epilépticas. A atividade epileptogênica focal não necessariamente predispõe a
manifestação epiléptica. A RNM é mais importante na determinação da etiologia do que
no prognóstico das crises epilépticas.
A realização deste estudo foi concretizada pela abordagem
multidisciplinar, envolvendo neurologistas infantis, fisioterapeuta e neurorradiologista.
Este aspecto preenche os requisitos de multidisciplinaridade do programa de pósgraduação em Ciências da Saúde.

PALAVRAS CHAVES: Hemiparesia infantil, Crises epilépticas, EEG, RNM,
Prognóstico.
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1-INTRODUÇÃO
A hemiparesia infantil, seja congênita ou adquirida, é um
diagnóstico freqüente nos ambulatórios de neurologia infantil. A prevalência de
hemiparesia congênita em pacientes nascidos a termo e pré-termo é de 0,44 por 1000
habitantes e 0,15 por 1000 habitantes respectivamente1. A prevalência de hemiparesia
pós natal é de 0,07 por 1000 habitantes1.
Considerou-se como hemiparesia congênita a de pacientes cujo
quadro motor tenha se instalado no período pré e peri-natal, ou seja, da concepção até o
28º dia de vida1. Como hemiparesia adquirida, considerou-se o quadro motor que se
instalou de maneira súbita numa criança sem déficit anterior, sem remissão espontânea
ou de instalação insidiosa após um evento agudo, comprometendo o sistema nervoso
central2.
Realizou-se um estudo prospectivo, com amostra de
conveniência, a partir do diagnóstico clínico por um neurologista infantil, que atestou a
presença de lesão motora unilateral.
Os critérios de seleção para inclusão no estudo foram: pacientes
com hemiparesia congênita ou adquirida, atestada clinicamente de forma inequívoca por
neurologista infantil, que tenham se submetido a exames eletrencefalográficos e de
ressonância nuclear magnética de encéfalo durante o estudo e, de exclusão, pacientes
com hemiparesia transitória e/ou alternante, e que não tenham se submetido a estudo
eletrencefalográfico ou de ressonância nuclear magnética do encéfalo.
Uma comorbidade freqüentemente associada à hemiparesia
infantil é a manifestação de crises epilépticas, que ocorre em torno de 25 a 60% dos
casos1.
Ainda é desconhecido porque lesões aparentemente idênticas
podem levar à presença ou não de crises epilépticas1, 3-6 e dentre esses pacientes porque
alguns têm crises controladas, com ou sem o uso de medicamentos e outros evoluem
com epilepsia de difícil controle1, 4-6. A ocorrência de crises epilépticas em pacientes
com lesão cerebral é um evento sério, já que a epilepsia quando severa é muito limitante
para um paciente que já possui uma deficiência física, além da possibilidade de
agravamento do quadro deficitário já existente4, 7.
A hemiparesia na infância tem causa multifatorial, podendo
acometer pacientes desde o período pré, peri e pós-natal1,4-6. O advento da neuroimagem
permitiu um diagnóstico mais preciso da origem e extensão da lesão, seu provável
mecanismo etiológico e, portanto, um melhor seguimento e avaliação do prognóstico
dos pacientes com crises epilépticas7-9.
O presente trabalho relacionou a presença ou não de crises
epilépticas (CE) em crianças com hemiparesia, que tenham se submetido a exames
eletrencefalográficos (EEG) e de imagem por ressonância nuclear magnética de
encéfalo (RNM), tentando interrelacionar a presença e gravidade de crises epilépticas e
as possíveis causas de refratariedade.
No nosso meio há uma carência de estudos mostrando a etiologia
e evolução dos pacientes com hemiparesia, principalmente em crianças e adolescentes,
justificando a realização deste estudo.
Para definição de epilepsia e crises epilépticas foi adotada a
classificação proposta pela ILAE, 1989 e 1981 respectivamente10-11.
Consideraram-se pacientes com crises epilépticas controladas,
aqueles que permaneceram sem crises nos últimos 2 anos, com ou sem uso de
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medicamentos, e pacientes com crises sem controle, aqueles que apresentaram mais de 3
crises por ano, apesar do uso adequado de medicamento12.
Para obtenção pormenorizada dos dados clínicos e
eletrencefalográficos, utilizou-se um protocolo padrão (Apêndice 1 e 2).
Os achados do EEG foram correlacionados com presença ou não
de crises epilépticas, o padrão da atividade de base versus tipos de crises epilépticas; o
padrão da atividade de base versus controle medicamentoso das crises epilépticas e
alteração da atividade de base versus tipo de hemiparesia.
Os
eletrencefalogramas
foram
realizados
em
2
eletrencefalógrafos da marca NIHON KOHDEN modelo 7109 e 4418k. Os eletrodos
foram colocados, segundo o sistema internacional 10-20. Foram realizados registros em
vigília, quando possível, e sono espontâneo ou induzido por levomepromazina.
Os exames de RNM do encéfalo foram realizados em serviços
diversos com no mínimo avaliação em T1 e T2 e na maioria das vezes também flair,
analisados por um mesmo radiologista experiente.
Os resultados dos exames de RNM foram agrupados em 5
subgrupos, tendo sido usados como referência o trabalho de Steilin e col. publicado em
1993: 1) malformação do tecido cerebral; 2) leucomalácia periventricular ou atrofia; 3)
lesões diencefálicas incluindo thalamus, gânglios da base, núcleo caudado e cápsula
interna; 4) lesão cortical e subcortical e 5) normal 8.
As análises estatísticas foram realizadas através do programa
SPSS 11.0 (Statistical Package for the Social Science) atribuindo-se o nível de
significância de 5% para todos os testes estatísticos. Para avaliar diferenças quanto aos
parâmetros demográficos, clínicos, eletrencefalográficos (EEG) e de ressonância
nuclear magnética (RNM) entre pacientes com presença e ausência de crises epilépticas
foi realizado o teste de Fisher. O cálculo do Odds Ratio (OR) foi realizado para
determinar fatores associados à prevalência de crises epilépticas. A correlação entre as
alterações do EEG com a presença de crises epilépticas foi determinada pelo teste de
Correlação de Spearman.
Finalmente, a realização deste projeto nos permitiu a publicação
de um artigo intitulado:
“Hemiplegia congênita e adquirida na criança: interrelação entre
a presença de crises epilépticas e os achados eletrencefalográficos”. Publicado em abril
de 2005, no periódico Acta Cirúrgica Brasileira, volume 20, suplemento 1, pág. 173-177
e a produção do manuscrito “Congenital and acquired hemiplegia: correlation with
epileptic seizures, electroencephalographic and neuroimaging findings using MRI”
enviado para publicação nos Arquivos de Neuro-Psiquiatria.
Esse trabalho, além dos conhecimentos científicos, me
proporcionou a oportunidade de trabalhar com outros profissionais da área de saúde
num conceito de interdisciplinaridade, tão importante para o desenvolvimento de
pesquisas na atualidade. Como projeto para o futuro, planejo ingressar numa linha de
pesquisa em neurofisiologia clínica.
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2 - REVISÃO DA LITERATURA

Estudos clínicos e eletrencefalográficos em pacientes com
hemiparesia com ou sem crises epilépticas, tentam mostrar os fatores de risco de
gravidade da epilepsia e avaliar o seu prognóstico em longo prazo1, 3-5. A ocorrência de
crises epilépticas em um paciente já com uma deficiência física agrava a sua qualidade
de vida e desenvolvimento de suas capacidades1-2,4-5.
Descrições de hemiplegia espástica podem ser encontradas, pelo
menos por representação gráfica, desde o antigo Egito, mostrado que pacientes
hemiparéticos podiam ter uma função na sociedade. Embora o diagnóstico
neuropatológico não possa ser confirmado, Christensen e Melchior propuseram o
diagnóstico de hemiplegia à escultura talhada do guardião do Templo de Menphis1, 13.
A literatura, inicialmente, tentava focar três aspectos principais
dos pacientes com hemiparesia: as alterações morfológicas do SNC, a etiologia e a
apresentação clínica1.
Os primeiros estudos baseavam-se somente em dados de
anamnese, exame clínico e estudos anatomopatológicos, o que gerava muita
especulação diagnóstica.
Com o advento das técnicas de neuroimagem foi possível uma
avaliação morfológica mais precisa e um estudo populacional in vivo1, 4,14-16. Muitos
trabalhos surgiram com o aparecimento da tomografia computadorizada (TAC) na
década de 70 e 801,16-17, todos eles, mostrando alterações morfológicas, antes somente
descritas por anatomia patológica. Com o surgimento da ressonância nuclear magnética
e da tomografia por emissão de positrons, além das alterações morfológicas, alterações
circulatórias e metabólicas têm sido cada vez mais elucidadas. A positividade da RNM
de encéfalo é muito maior que o quadro clínico, EEG ou tomografia computadorizada
de crânio8, 5, 7, 15,18.
A apresentação clínica da hemiparesia, seja ela congênita ou
adquirida, está relacionada com a área do SNC comprometida e sua etiologia é variada,
podendo ser ocasionada por insultos ocorridos deste o primeiro trimestre de vida intrauterina até o período pós-natal.
As hemiparesias congênitas são estudadas no grupo das paralisias
cerebrais, já que por definição é um comprometimento motor, unilateral, que acomete o
cérebro imaturo, sem caráter progressivo4, de instalação no período pré e perinatal, ou
seja, da concepção até o 8o dia de vida em pacientes a termo e 28º dia em pacientes
pretermo1, 19-20.
Nas hemiparesias adquiridas, o comprometimento motor se
instala de maneira súbita numa criança sem déficit anterior e sem remissão espontânea
ou é de instalação insidiosa, após um evento agudo, comprometendo o SNC após um
mês de vida2.
Apesar da aparência muitas vezes semelhante, a severidade e
prognóstico de cada caso continuam sem uma explicação definitiva3-4,6. É comum a
associação de comprometimento cognitivo e perceptivo além de crises epilépticas ao
quadro motor e postural já existente4, 21. Não há uma correspondência significativa entre
o tamanho da lesão e a severidade do comprometimento motor ou cognitivo16, 22. Casos
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morfologicamente semelhantes apresentam evolução clinica variada, muitas vezes pelo
surgimento de crises epilépticas e presença de retardo mental associado22-23.
Dentre as hemiparesias congênitas, tem sido dado especial
relevância a crianças nascidas a termo e pré-termo, devido a mecanismos patogênicos e
à vulnerabilidade cerebral de cada etapa do amadurecimento. Wigglesworth e Pape
afirmam que há uma diferença maior entre o cérebro de uma criança na 28º semana e
outra na 36º semana do que entre o cérebro de uma criança de 3 meses e um adulto24-25.
Essas diferenças dependem do suprimento vascular predominantemente nos gânglios da
base e na matrix germinativa no cérebro imaturo para o padrão cortical que ocorre no
cérebro maduro24-26. Por isso, muitos investigadores, ao estudarem pacientes com
hemiparesia congênita, separam em grupos, levando em consideração sua idade
gestacional1, 7-8, 24,26-27.
Considera-se nascimento pré-termo o que ocorre até a 37ª semana
de gestação e o a termo o que ocorre após este período 1,6-7, 17, 20, 24,26.
Os fatores etiológicos associados ao desenvolvimento da
hemiparesia congênita não estão totalmente esclarecidos 20,24.
Inicialmente, as causas perinatais, como trabalho de parto
prolongado, parto distócico, hematomas subdurais, asfixia perinatal e parto prematuro
eram as causas mais citadas como responsáveis pelos casos de hemiparesia congênita 1,
20,24
. Apesar da descrição de Batten em 1913 de que causas pré-natais como a oclusão de
vasos cerebrais eram um fator causal importante na gênese da hemiparesia congênita 28,
só após estudos com tomografia computadorizada é que os distúrbios circulatórios do
terceiro trimestre de gestação foram validados como mecanismo patogênico 20, 24,26.
Estudos mais recentes mostram que a asfixia perinatal é
responsável por apenas 3 a 13% dos casos de paralisia cerebral 21.
Nos últimos anos, lesões periventriculares têm surgido como
importante fator etiológico das hemiparesias congênitas, seja em pacientes a termo ou
pré-termo 20, 24,26. Isto se deve à utilização da ultra-sonografia transfontanela cada vez
mais accessível e à grande sensibilidade da RNM na visualização da substância branca
e, portanto maior identificação dessas alterações, assim como das malformações
cerebrais. O grau de maturidade cerebral no momento do insulto parece ser mais
determinante para o tipo de lesão do que o fator etiológico em si 18, 24, já que o mesmo
insulto em diferentes idades gestacionais leva a diferentes apresentações anatômicas
18,24
.
Insultos que ocorrem nos primeiros meses da idade fetal levam à
alteração da organogênese e histogênese cerebrais, caracterizando as malformações
enquanto insultos ocorridos no ultimo trimestre de vida fetal causam mais lesões
destrutivas 26,29-31. A natureza do insulto pode ser genética, vascular, tóxica ou
infecciosa 26,29-31.
As malformações cerebrais decorrem de distúrbios ocorridos
entre o segundo e o quinto mês de gestação 8,30-32. Os primeiros estudos não deram a
devida importância as malformações cerebrais no desenvolvimento das hemiparesias 20,
32
, porém os trabalhos sobre distúrbios da migração neuronal incluem as hemiparesias
como possível conseqüência dessas alterações 20,29-30,32. Essas malformações são
geralmente complexas e são decorrentes de distúrbios ocorridos na fase de migração
(até o segundo mês de idade fetal como as esquizencefalias) e proliferação neuronal
(entre o terceiro e quarto mês de idade fetal como as paquigirias ou até o quinto mês de
idade fetal como as heterotopias corticais) 32-34. As malformações de corpo caloso
também ocorrem até o terceiro mês de idade fetal 20,32. Lesões encefaloclásticas prénatais precoce também são incluídas neste grupo. As síndromes neurocutâneas,
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ocasionadas por defeito da histogênese também são classificadas dentro do grupo das
malformações cerebrais 20,32.
A leucomalácia periventricular, é conseqüência de um dano
hipóxico isquêmico ocorrido no inicio do terceiro trimestre de gestação, entre a 28ª e
34ª semana de gestação 8, 30,33. Neste estágio, a substância branca periventricular é a
região da fronteira vascular. A autoregulação da perfusão cerebral é pobre num cérebro
lesado e imaturo, podendo levar a alterações da substância branca periventricular. Este
trauma pode levar a degeneração cística conhecida como leucomalácia periventricular e
afeta particularmente os tratos cortico-talâmicos na corona radiata e radiações ópticas e
auditivas 20.
A matrix germinal involue no final do período gestacional e
desaparece totalmente por volta da 36ª semana20. As hemorragias da matrix germinal
ocorrem, portanto, anteriormente a este período20. Se as hemorragias forem extensas
podem se estender aos ventrículos e destes se espalharem para o parênquima cerebral,
ocasionando hemorragias intraventriculares e parenquimatosas, respectivamente20.
Estudos neuropatológicos sugerem que as hemorragias parenquimatosas sejam
secundárias a uma lesão isquêmica primária, resultando num infarto hemorrágico e não
uma extensão de hemorragia intraventricular 20, 22,24.
A fisiopatologia das hemorragias da matrix germinal inclui uma
grande variedade de fatores causais, inclusive alteração da perfusão cerebral. Alterações
da pressão sanguínea sistêmica podem levar a lesões hemorrágicas e isquêmicas assim
como a infartos periventriculares, que podem aparecer juntas num mesmo paciente 20,
22,24
.
A substância branca é também uma região onde há uma ativa
glicólise anaeróbica e mostra alta vulnerabilidade na diferenciação das células gliais
periventriculares. Tanto fatores vasculares como metabólicos são responsáveis pela
localização da leucomalácia periventricular. Lesões da substância branca periventricular
como resultado de infartos e/ou hemorragia periventricular ou cistos encefaloclásticos
podem evoluir com dilatação ventricular, porém apenas um pequeno grupo de pacientes
evoluirá para aumento da pressão intracraniana e hidrocefalia 20,30.
A hidrocefalia pode ser decorrente da redução do parênquima
cerebral e é mais proeminente na porção posterior dos ventrículos laterais. As alterações
vistas na RNM de encéfalo nos casos de leucomalácia periventricular são a redução da
substância branca periventricular, gliose e ventriculomegalia irregular e assimétrica dos
ventrículos laterais 15.
O dano hipóxico-isquêmico secundário a um colapso circulatório
sistêmico se apresenta de forma bilateral, mais ou menos simétrica. Entretanto, em
muitos casos de hemiparesia, a assimetria é considerável e, muitas vezes, puramente
unilateral 16, 20, 22,24.
Não está bem definido quando o dano da região diencefálica
ocorre com certeza, mas sabe-se que há uma maior predisposição à hemorragia nesta
área, durante o terceiro trimestre de gestação8. A alta concentração de receptores de
glutamato nos gânglios da base e tálamo no cérebro fetal sugere que o diencéfalo é uma
área de menor resistência à isquemia durante o terceiro trimestre da gestação 8. A lesão
ocorreria devido à hipoperfusão após a perda da autoregulação33, levando a uma
leucomalácia subcortical equivalente a leucomalácia periventricular do cérebro imaturo
24,33
.
À medida que a circulação cerebral amadurece, existe uma fase
intermediária na qual a substância branca periventricular deixa de ser a área mais
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vulnerável e esta vulnerabilidade passa a ser a substância branca subcortical. Lesões
isquêmicas nesta região levam a uma leucomalácia subcortical 26.
As lesões subcorticais e corticais ocorrem entre a 34ª e 38ª
semana de idade gestacional e representam lesões isquêmicas primárias decorrentes de
infartos no território das artérias cerebrais principais, podendo ou não estar associadas à
hemorragia subaracnóidea 8, 9, 15, 16, 20, 27,30. As lesões mais extensas aparecem como
atrofias hemisféricas 29-30. Nas lesões cortico-subcorticais, a correspondência entre o
sítio da lesão e distribuição arterial sugerem um mecanismo patogênico vascular do tipo
oclusão arterial como compressão ou espasmo durante o parto ou período neonatal ou
obstrução arterial direta por trombose ou embolia 16.
Uma forma de porencefalia familiar tem sido descrita em
1,24
diversos trabalhos
e tem sido especulada a origem genética para este tipo de
hemiparesia. A maior parte das crianças nasceu a termo, sem complicações pré ou
perinatais reconhecidas, mas na neuroimagem mostram alterações tipo leucomalácia
periventricular.
As lesões que ocorrem no período pós-natal são lesões
encefaloclásticas ou glióticas que ocorrem em diferentes estágios do desenvolvimento,
em decorrência de infartos ou hemorragia frequentemente em território da artéria
cerebral media como resultado eventos traumáticos, doenças cardíacas e/ou vasculares,
incluindo malformações vasculares, doenças hematológicas, doenças infecciosas,
desordens genéticas e outras causas desconhecidas 9.
Embora a maioria das lesões possa ser classificada como focal, a
atrofia assimétrica que ocorre em muitos pacientes hemiparéticos contribuem para um
aumento da lesão cerebral 20. Ainda não há explicação para o fato da lesão que provoca
a hemiparesia não ocorrer simetricamente 16.
Técnicas de neuroimagem, principalmente por RNM, podem
identificar a etiologia do dano cerebral como avaliar a probabilidade de tratamento
cirúrgico35. Uma gama de lesões, sejam congênitas ou adquiridas, podem ser definidas
8,35-36
.
Levando em consideração os achados por RNM, varias tentativas
de classificação foram propostas. Steinlin e col. propuseram a seguinte classificação: 1)
malformação/lesões encefaloclásticas pré-natais; 2) leucomalácea ou atrofia
periventricular; 3) lesões diencefálicas; 4) lesões corticais e subcorticais; 5) exame
normal 8. Cioni e col. sugeriram: 1) malformações cerebrais; 2) lesões da substância
branca periventricular; 3) lesões cortico-subcorticais; 4) lesões encefaloclásticas ou
glióticas ocorridas em decorrência de traumas, doenças vasculares e/ou cardíacas,
doenças infecciosas ocorrendo após o primeiro mês de vida 9.
Wiklund e col. sugeriram uma classificação que foi inicialmente
adotada em estudos com TAC de crânio e depois foi usada também em trabalhos com
RNM: 1) malformações cerebrais; 2) atrofia periventricular; 3) atrofia cortical e
subcortical; 4) miscelânea; 5) exame normal 20.
Nas diversas séries, as lesões por malformação cerebral ocorrem
de 10 a 20% do total de pacientes hemiparéticos 7-9, 20,27. Não existe uma história
positiva de eventos adversos pré ou perinatais e, na maioria dos casos o diagnóstico é
dado por TAC ou RNM de encéfalo. O prognóstico deste grupo é desfavorável, tanto do
ponto de vista motor, como mental, além de maior gravidade da epilepsia.
Nas lesões periventriculares, a freqüência varia de 28 a 67% nos
pacientes prematuros e 23 a 57% nos pacientes nascidos a termo 1,7-9, 16, 20,27. Neste
grupo, o comprometimento motor predomina em membro inferior e há menor risco de
desenvolver epilepsia.

7
A incidência de lesões cortico/subcorticais na literatura varia de 7
a 50% nas diversas séries estudadas 1,7-9, 16, 20,27. Alguns autores não evidenciaram risco
pré ou perinatal destes pacientes 23, enquanto outros evidenciam 50% de risco maior de
lesão perinatal 9. Este evento é considerado muito raro em prematuros 7,9. Lesões
diencefálicas isoladas ou associadas a lesões córtico-subcorticais ocorrem em 10% dos
pacientes 8. Estes pacientes geralmente apresentam movimento extra piramidais,
principalmente quando o putamen está envolvido. Embora o comprometimento
cognitivo neste grupo não seja grave, o risco de convulsões é alto e geralmente precoce
1,7-9, 16, 20,27
.
A Epilepsia é uma das maiores manifestações de disfunção
cerebral 3 e é definida como a ocorrência de dois ou mais eventos epilépticos sem fator
desencadeante e que não tenham sido diagnosticadas como crise neonatal ou febril 1,4.
Uma súbita interferência do movimento, postura e consciência
pode ser devastador em um paciente que tem sua capacidade de marcha limitada pela
hemiparesia 35. A presença de crises eletrencefalográficas subclínicas pode levar a uma
perda gradual da função cerebral já comprometida pela dificuldade motora 35.
Uma lesão bem definida nem sempre é causa de epilepsia, bem
como muitos casos de epilepsia surgem sem uma lesão anatômica bem determinada37. A
presença de lesão anatômica não necessariamente significa que a origem da crise
epiléptica esteja identificada 35.
Teoricamente, a neuropatologia e patogênese da hemiparesia com
epilepsia diferem das hemiparesias sem epilepsia. Lesões confinadas a substância
branca e lesões necróticas corticais circunscritas podem produzir hemiparesia, mas
raramente são epileptogênicas3. Por outro lado, descargas epileptogênicas
freqüentemente se desenvolvem de lesões cerebrais que contêm uma grande população
de neurônios viáveis apesar de danificados3. Daí se diz que pacientes portadores de
atrofia cortico-subcortical estão mais sujeitos a apresentarem crises epilépticas do que
os portadores de leucomalácia periventricular 22.
Na população infantil, a prevalência de epilepsia varia de 3 a
6/1000habitantes. Já entre os pacientes adultos ou crianças com lesão cerebral, a
epilepsia ocorre entre 15 e 55% dos afetados 19, 35,38. Entre os pacientes hemiparéticos,
30 a 60% apresentam história de convulsão 1, 6,19. Se há coexistência de distúrbios
cognitivos, estes valores chegam a 71%.
Os trabalhos mostram uma freqüência variada de crises nas
diferentes séries de pacientes hemiparéticos estudados. Dentre as hemiparesias
congênitas, diz-se que 30 a 60% dos casos evoluirão com epilepsia 1, 20, 27,39 e dentre as
hemiplegias adquiridas, 34 a 75% evoluirão também com epilepsia 1-2. Em terço dessas
evoluíram com crises de difícil controle 1.
Crises em pacientes com lesão cerebral podem se apresentar de
3
várias formas , embora se saiba que crises generalizadas primárias são muito raras de
ocorrer neste grupo de pacientes. As crises mais comuns são as focais, tanto simples
como complexas assim como as de generalização secundária3, 19, 40, variando de 69 a
73% dos achados da literatura 1,35. Outros trabalhos sugerem uma maior freqüência de
crises tônico-clônica generalizada 6. Presume-se que essas crises sejam secundariamente
generalizadas. Crises mioclônicas e atônicas têm sido descrita em 17% dos pacientes
com hemiparesia1 e Síndrome de West em 2% dos casos de hemiparesia 19,35 Podem
também ocorrer crises tipo startle descritas por Bancaud, assim como mioclonias focais
em pacientes portadores de displasia cortical 31. Menos especificas são as crises tônicas
ou atônicas.
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A classificação do tipo de epilepsia é às vezes difícil nos
pacientes portadores de hemiparesia pelas seguintes razões: primeiro, as crises parciais
tem inicio rápido e apresentam generalização secundária dificultando a observação da
mesma; segundo, o comprometimento da consciência é de difícil valorização em
pacientes com múltiplas deficiências; terceiro, a diferenciação entre crises mioclônicas,
tônicas e atônicas torna-se difícil sem a presença de um vídeo-EEG 42..
Às vezes, pode ser difícil distinguir movimentos involuntários,
principalmente distônicos de crises epilépticas verdadeiras, sem contar com a
possibilidade de existência concomitante ou não de síncopes vaso-vagais, entre outros
paroxismos35. Mais raramente, os pacientes podem apresentar irregularidades no padrão
respiratório, ou outro tipo de desordem paroxística não epiléptica. O estudo por vídeoEEG pode ser útil para diagnóstico diferencial das crises, apesar dos artefatos de
movimento que podem, muitas vezes, dificultar a interpretação do registro 35.
Existe uma maior associação de epilepsia e retardo mental em
pacientes hemiparéticos do que no grupo de pacientes sem crises epilépticas, portanto
pode-se dizer que a presença de epilepsia é um forte fator preditivo de severidade e de
múltiplas deficiências 1, 35,38.
Alguns autores relatam uma proporção maior de recaídas de
crises depois de retirada da medicação em pacientes hemiparéticos (61%), do que em
pacientes com outro tipo de lesão cerebral 38,40. Crises prolongadas também são capazes
de causar uma lesão cerebral ou agravar lesões já existentes 3.
Estudos têm demonstrado que 30% dos pacientes hemiparéticos
portadores de epilepsia, terão remissão1,19,35, apesar da natureza sintomática da
epilepsia, mesmo sem uso de medicamento. Por outro, epilepsias intratáveis persistem
em um terço dos pacientes hemiparéticos 1,35.
Os estudos mostram ainda que epilepsia ocorre mais
freqüentemente nos casos de hemiparesia adquirida do que nos casos de hemiparesia
congênita 1, 3, 35, 42, mas dentre essas, as hemiparesias cujo insulto ocorreu no inicio da
idade fetal é mais epileptogênico do que lesões periventriculares 43.
Em estudos envolvendo pacientes com epilepsia e lesão cerebral,
16% apresentavam historia familiar de epilepsia em parentes de primeiro grau contra
8% de pacientes com epilepsia, sem lesão cerebral 35,40.
Muito se tem discutido sobre a capacidade do cérebro se
regenerar ou de amoldar a situações novas após um insulto cerebral 23,44-45. Muitos
estudos têm sido feitos para determinar o papel da plasticidade cerebral na recuperação
das funções corticais após uma lesão. Não se sabe ao certo se este mecanismo seria
protetor ao aparecimento da epilepsia, porém o comprometimento motor é menor nas
hemiparesias por malformações cerebrais do que nas hemiparesias adquiridas 22-23,
provavelmente pelo maior potencial de reorganização da lesão mais precoce. Quanto
mais amadurecido estiver o cérebro, por ocasião da lesão, menor será sua capacidade de
reorganização22, 46.
Muitas teorias têm tentado explicar o fenômeno. Uma delas seria
equipotencialidade hemisférica, na qual os dois hemisférios teriam o mesmo potencial
de desenvolvimento ao nascimento, e no caso de um trauma até esta ocasião, o
hemisfério sadio assumiria as funções que normalmente seria do hemisfério
comprometido 47-48. Outra teoria é a da especialização hemisférica, na qual cada função
teria uma preferência por determinado hemisfério, e apesar de haver uma retomada da
função pelo hemisfério sadio, esta não seria completa 47.
Como existem evidências a favor e contra as duas hipóteses, a
questão permanece aberta. Seria o cérebro imaturo capaz de compensar uma lesão
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cerebral de determinada área especifica? A habilidade de reorganização do cérebro em
desenvolvimento em resposta a um insulto unilateral está descrita do ponto de vista
motor, cognitivo e perceptivo 23,45-46.
Lennenberg, em seus estudos sobre linguagem, propõe que os
dois hemisférios teriam o mesmo potencial de desenvolvimento ao nascimento e que
casos de um insulto cerebral precoce, áreas isoladas do córtex cerebral teriam
capacidade de assumir a função da área comprometida 49. Lennenberg supõe ainda que a
plasticidade cerebral seria completa até os 3 anos de idade, mas poderia ocorrer em
certo grau até a puberdade 48-49 .
Outros autores referem que a transferência de funções, como a
linguagem, ocorreria se o insulto cerebral acontecer antes dos 5 anos de idade 48-50. Nos
últimos vinte anos, muito tem se estudado sobre plasticidade cerebral em diversas áreas
do funcionamento cognitivo e no estudo da linguagem tem se utilizando modelos pós
hemisferectomia 51 e pós acidente vascular unilateral que sugerem que uma lesão no
hemisfério esquerdo leva a um maior comprometimento da linguagem do que uma lesão
semelhante no hemisfério direito 47,52.
Estudos recentes sugerem que a teoria da equipotencialidade e da
especialização hemisférica não estejam em pólos opostos 53. Uma lesão focal no
hemisfério esquerdo pode resultar num atraso lingüístico inicial, quando comparado
com uma criança normal ou com uma lesão equivalente no hemisfério direito.
Entretanto, subseqüentemente, a plasticidade neuronal e comportamental do cérebro
imaturo permitem que a área não lesada recupere a função comprometida, chegando a
um desempenho normal, ou seja, a diferença inicial entre os dois hemisférios desaparece
com o curso do desenvolvimento 47,53.
O EEG é um exame complementar importante no diagnóstico e
seguimento da epilepsia.
Anormalidades no EEG são encontradas na grande maioria dos
casos e podem se apresentar como alterações severas 54. Em casos de cistos ou
pseudocistos porencefálicos, a atividade elétrica cerebral encontra-se deprimida, quase
achatada no hemisfério afetado, às vezes, entrecortado por pequenas áreas de atividade
mais ampla onde o cérebro está menos afetado 54.
Em casos de comprometimento muito extenso, o córtex
destruído é incapaz de gerar atividade epileptiforme. Isto é justificável pela quase
completa falta de células neurais com potencialidade de gerar qualquer tipo de atividade
elétrica cerebral, porém essas descargas epilépticas podem ser registradas no hemisfério
contra lateral, considerado sem lesão anatômica 54.
As anormalidades persistem durante o sono, podendo haver uma
pronunciada depressão dos fusos de sono e ondas agudas do vertex do lado afetado 54.
Segundo Melo e Niedermeyer, em muitos casos, períodos de atividade de grande
voltagem se misturam a períodos de atividade lenta associado a espículas registradas no
lado afetado. Há registro de hipsarritmia, o que é visto como fator de prognóstico
desfavorável 54. Um quinto dos pacientes que apresentam lentificação unilateral com
presença de atividade de grande voltagem e atividade irritativa não apresentam crises
epilépticas clínicas 54.
Em alguns casos, o paciente pode apresentar mais de um tipo de
crise epiléptica e muitas vezes a interpretação das mesmas, além da caracterização
eletrencefalográfica, pode estar dificultada pelos artefatos de movimento. Nestes casos a
realização de vídeo-EEG pode ajudar no esclarecimento diagnóstico 35.
Alguns
trabalhos
tentam
relacionar
a
alteração
eletrencefalográfica com os achados por RNM. Cioni e col. encontraram 50% de
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alteração em pacientes com leucomalácia periventricular, 74% nos pacientes com lesão
córtico-subcortical e 84% nos pacientes com má formação cerebral 9. Churchill e col.
encontraram quase 70% de normalidade nos pacientes hemiparéticos sem convulsão e
100% de anormalidade em pacientes com epilepsia 42.
Entretanto, existem limitações a serem consideradas. O EEG
pode ser anormal quando não há história clinica de crises convulsivas 6,35 e, por outro
lado, pode não apresentar alterações em pacientes sabidamente epilépticos. Muitas
vezes, o foco de origem da crise epiléptica está longe da superfície do cérebro, e o EEG
interictal e mesmo o ictal, não conseguem registrar os paroxísmos no escalpe. Levando
em consideração essas limitações, o EEG entretanto, pode ser útil, tanto no diagnóstico,
na caracterização da síndrome epiléptica e no seguimento da epilepsia 35,37.
Estudos com pacientes com hemiparesia e epilepsia mostram
quase 60% de atividade epileptiforme geralmente, mas nem sempre confinada ao
hemisfério afetado 1. Em 83% dos pacientes com hemiparesia e epilepsia, a atividade de
base apresentava-se alterada35, 55. Muitas vezes, o EEG interictal mostra lentificação
difusa ou localizada, ou ainda, surtos de poliespículas multifocais.
Crothers e Paine, em 1959, relataram alteração em 75% dos
pacientes portadores de hemiparesia, mas destes somente 56% apresentavam epilepsia
56
. Grace Woods, estudando o EEG de pacientes hemiparéticos encontrou 86% de
anormalidade em 100 crianças estudadas 57. Em alguns casos, as anormalidades eram
difusas, outras unilaterais. Traçados de baixa voltagem ou com quase silêncio elétrico
apresentavam pior prognóstico. Existe uma correlação positiva entre alteração
eletrencefalográfica e a presença de crises epilépticas, embora a alteração no EEG nem
sempre indique que crises convulsivas irão ocorrer, já que 6% dos pacientes com
alteração eletrencefalográfica nunca apresentaram crises epilépticas.57-58. Ito e col.
encontraram 76% de anormalidade ao EEG em pacientes portadores de epilepsia e
destes 50% apresentavam depressão da atividade elétrica cerebral e/ou ausência de
spindles do lado contra lateral à lesão e 55% apresentavam paroxísmos epileptogênicos
59
. Dos 22 pacientes com atividade epileptogênica, 90% apresentavam crises epilépticas
59
.
John Foley mostrou, em seu estudo de pacientes portadores de
paralisia cerebral, que a natureza do EEG não é estática e que existe uma tendência à
deterioração da atividade de base com a evolução do paciente, seja este com ou sem
epilepsia e que esta deterioração não tem relação com a apresentação física ou mental
do paciente 60. Essa deterioração seria vista mais em pacientes que iriam desenvolver
epilepsia.
As alterações eletrencefalográficos podem se caracterizar pela
presença ou não de paroxismos epileptogênicos, pela presença ou não de assimetria da
atividade de base, pela presença de lentificação difusa 1,14. Jabbour e col. relataram uma
correspondência positiva entre a alteração do EEG e presença de crises epilépticas em
42 crianças com hemiparesias agudas e crônicas de um total de 43 examinadas 59,61.
Muitos trabalhos mostram uma positividade do EEG com o lado
da lesão em 70 a 80% dos casos 59, porém quando se analisa a alteração do EEG e a
presença de crises epilépticas a correspondência chega a 86% 59.
Alterações eletrencefalográficas estão significativamente
relacionadas à presença de crises epilépticas, mas não estão relacionadas a retardo
mental 6.
Várias classificações têm sido propostas para o estudo do EEG
em pacientes hemiparéticos: Lerique e col. propuseram 5 categorias assim apresentadas:
1) espículas e complexo espícula-onda, localizada ou difusa, mas predominante em uma
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região; 2) ondas delta localizadas; 3) diminuição da amplitude e freqüência com
desaparecimento do ritmo de base; 4) anormalidades difusa; 5) traçado sem
anormalidades 62. Achslogh e col. descreveram uma lentificação e depressão da
atividade de base associado a elementos irritativos que ocorriam em 65% dos casos 63-64.
Gaggero e col. sugerem 4 padrões de achados
eletrencefalográficos: 1) lentificação focal; 2) descarga epileptiforme focal; 3)
anormalidade epileptiforme generalizada rara; e 4) anormalidade epileptiforme
generalizada subcontínua 5.
Muitos estudos mostram uma maior freqüência de hemiparesias à
direita 1,5-6, 16, 42,59 e muitas hipóteses têm sido levantadas. Esse predomínio tem sido
observado nos casos de hemiparesia congênita. Nos casos de hemiparesia adquirida não
há esse predomínio 1,65. Uma explicação seria a maturação mais tardia do hemisfério
dominante 66. A assimetria do arco aórtico pode fazer com que a circulação da carótida
esquerda seja mais vulnerável à embolia 42,65.
Outro aspecto estudado seria o de que muitas crianças nasceriam
em apresentação occipito direita. Esta posição deixa o hemisfério esquerdo mais
vulnerável 1. Há ainda estudos que levantam a hipótese de ser o hemisfério esquerdo
dominante e, portanto, teria um gradiente de maturação diferente que o faria mais
vulnerável 1,66. Alguns trabalhos mostram, inclusive, que há predomínio de atividade
irritativa focal ao EEG em pacientes com hemiparesia direita 6. Porém outros trabalhos
apresentam um predomínio das hemiparesias à esquerda 9 ou não mostram diferenças
significativas entre os dois hemisférios.
A literatura apresenta uma maior freqüência de hemiparesia no
1,5-9, 40,66
sexo masculino
. Esse aumento de vulnerabilidade está presente, tanto em
nascidos a termo ou pretermo, quanto em casos de hemiparesia congênita ou adquirida
1
. Alguns trabalhos não mostram diferença significativa entre os sexos19, 35,59 e há alguns
que mostram predomínio no sexo feminino16. Mesmo alguns trabalhos que apresentam
predominância da hemiparesia no sexo masculino, mostram maior freqüência de crises
epilépticas no sexo feminino 1 embora não haja uma explicação para esta ocorrência.
A idade de inicio das crises epilépticas varia nos diversos
trabalhos, mas em pacientes com hemiparesia congênita há uma tendência a apresentálas mais tardiamente, geralmente após os 18 meses 1,19. Alguns autores relatam o
surgimento de crises epilépticas após os 48 meses de vida e há relatos de primeira crise
somente na adolescência 19. Nas hemiparesias adquiridas, as crises epilépticas
costumam aparecer 6 meses após o insulto 3.
Vargha-Khadem e col. relataram que em pacientes hemiparéticos,
a presença de epilepsia está associada a uma severidade maior das dificuldades
cognitivas 45. Sussová e col. também relataram que 63% dos pacientes hemiparéticos
apresentavam retardo mental, quando associado com epilepsia contra 16% dos não
epilépticos 6. Kwong e col. também observaram um aumento do comprometimento
cognitivo em pacientes hemiparéticos com epilepsia em relação a pacientes sem
epilepsia 41.
Ao longo dos anos, a literatura relaciona o paciente com
hemiparesia, ou seja, com comprometimento motor unilateral e sua capacidade de
recuperação, os fatores de risco para o aparecimento de co-morbidades e possíveis
causas de agravamento, visando uma maior integração das crianças e adolescentes com
essa patologia a uma vida integrada à sociedade.

12

3- INDEXAÇÃO DE ARTIGOS

3.1 Artigo Publicado

Separata
Acta Cirúrgica Brasileira
Volume 20 suplemento 1 2005

Hemiplegia congênita e adquirida na criança: interrelação
entre a presença de crises epilépticas e os achados
eletrencefalográficos.

ANA MARIA DA CÂMARA SILVA

13

14

15

16

17

18

3.2 - MANUSCRITO ENVIADO PARA PUBLICAÇÃO

Congenital and acquired hemiplegia: correlation with
epileptic seizures, electroencephalographic and neuroimaging
findings using MRI. 1

Ana Maria da Câmara Silva 2
Maria José Minora de Almeida3
Tânia Fernandes Campos4
Manoel Moreira Neto5
Áurea Nogueira de Melo6

1- Study performed in the Postgraduate Program in Health Sciences
(PPGCSA) of the Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN)
2- Pediatric neurologist, postgraduate student of PPGCSA.
3- Pediatric neurologist and physician at the Child Rehabilitation Center
4- PhD in psychobiology and professor of neurology physical therapy UFRN
5- Neuroradiologist, medical assistent of the Onofre Lopes University
Hospital - UFRN
6- PhD in neurology, adjunt professor of pediatric neurology at the UFRN
Health Sciences Center, project adviser of PPGCSA - UFRN

19
Congenital and acquired hemiplegia in children: correlation with epileptic
seizures, electroencephalographic and neuroimaging findings using MRI.

Ana Maria da Câmara Silva2, Maria José Pinheiro Minora de Almeida3, Manoel
Moreira Neto4, Tânia Fernandes Campos5, Áurea Nogueira de Melo6

1. Study performed in the Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde
(PPGCSA) of the Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN – Natal,
Brazil.
2- Pediatric neurologist enrolled in the PPGCSA – UFRN
3. Pediatric neurologist and physician at the Centro de Reabilitação do Rio Grande do
Norte - Brazil
4. Medical radiologist at Hospital Universitário Onofre Lopes – UFRN
5. PhD in psychobiology and professor of neurologic physical therapy – UFRN
6. PhD in neurology, professor of pediatric neurology of UFRN and PPGCSA – UFRN
project advisor

Correspondence:
Áurea Nogueira de Melo
Rua Paulo Lyra, AP 1301, Candelária
CEP 59064-550
Natal-RN, Brasil
E-mail: aurea@ccs.ufrn.br

20
ABSTRACT
OBJECTIVE: The purpose of this study was to compare the presence or not of
epileptic seizures and their interrelation with electroencephalographic and neuroimaging
findings in children with congenital or acquired hemiplegia.
METHODS: Children with congenital or acquired hemiplegia were studied from the
clinical, electroencephalographic and magnetic resonance imaging (MRI) point of view,
analyzing the type, frequency and severity of the epileptic seizures (ES) and their
interrelation with background and epileptogenic activity on the electroencephalogram
(EEG) and neuroimaging findings.
RESULTS: The sample consisted of 35 children: 26 (74.6%) with congenital
hemiplegia and 9 (25.4%) with acquired hemiplegia; 17 (48.5%) had right hemiplegia and
18 (51.4%) left. Epileptic seizures were observed in 25 cases (71.4%) and 10 cases (28.6%)
did not present with ES. All the patients with ES showed electroencephalographic
alterations, of which 44% were bilateral. Of the patients without ES, 90% had
electroencephalographic alterations, of which only 10% were bilateral. We found epileptic
activity in 78% of patients with ES and in 68% of patients without ES. The following MRI
findings were observed: cerebral malformation (5/14,3%); periventricular leukomalacia
(6/17,1%); diencephalic lesions (3/8,57%); cortical and subcortical lesions (19/54,3%);
without abnormalities (2/5.7%). The interrelation showed a significant association (p =
0.018) between bilaterally altered background activity and uncontrolled epileptic seizures.
DISCUSSION: The disorganized bilateral background activity on the EEG correlates
with refractory ES. Background activity suitably organized contralateral to the lesion
represents a good prognosis with respect to ES. Focal epileptogenic activity does not
necessarily predispose to ES manifestation. MRI is more important in determining etiology
than in the prognosticate epileptic seizures.
KEYWORDS: infantile hemiplegia, seizures, electroencephalogram, background
activity

21
Introduction
Infantile hemiplegia, whether congenital or acquired, is frequently diagnosed in out
patient neuropediatric clinic.
It is unknown why apparently identical lesions in children with hemiplegia can lead or
not lead to epileptic seizures 1-4. Nor is it known why some of these patients present
with controlled seizures with or without medication and others evolve into refractory
epilepsy 1-4.The presence of epileptic seizures in patients with hemiplegia is a serious
event, given that severe epilepsy is very limiting to a patient with an already existing
physical deficiency 1-5.
Electroencephalographic alterations associated or not to epileptic seizures are also
common in children with hemiplegia 1.
Neuroimaging, especially nuclear magnetic resonance (MRI) of the brain, has enabled a
more precise diagnosis of the origin and extent of the lesion, its likely etiologic
mechanism and therefore, a better follow-up and prognostic assessment of patients with
epileptic seizures, whether hemiplegic or not 1,6-7.
The purpose of this study was to relate the presence or not of epileptic seizures with
electroencephalographic and neuroimaging findings using MRI in children with
congenital or acquired hemiplegia.
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Methods
The present study analyzed children of both sexes with congenital or acquired
hemiplegia and associated of or not from epileptic seizures, referred to the out patient of
the Universidade Federal do Rio Grande do Norte between January, 2003 and June,
2004 at neuropediatric clinic in Natal, Brazil. This is a prospective study based on the
clinical diagnosis of an infantile neurologist who confirmed the presence of a unilateral
motor lesion detected by neurologic examination.
The selection criteria used were: Inclusion: a) patients were considered to have
congenital hemiplegia if the condition’s onset was in the pre or perinatal period, that is,
from conception until the 28th day of life3; b) patients with acquired hemiplegia were
those where onset occurred suddenly in a child with no previous motor deficit, with no
spontaneous remission or insidious contraction after an acute event compromising the
central nervous system9; c) having undergone more than one EEG; d) available images
of one or more brain MRIs and Exclusion: a) patients with transitory and/or alternating
hemiplegia; b) patients undergoing no electroencephalographic examinations during the
study period; c) patients who were not submitted to MRI examination; d) patients with
fewer than two out clinic neuropediatric visits.
ILAE classification, 1989 and 1981, was adopted for epilepsy and epileptic seizure
definition, respectively10-11. Patients who had remained seizure-free, with or without
medication, for the previous two years were considered to have controlled epileptic
seizures, while those with chronic epilepsy and no control over seizures, despite
adequate medication use, were judged to have uncontrolled seizures12.
Electroencephalograms
were
performed
on
2
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electroencephalographs, model 7109 and 4418k. The electrodes were placed according
to the International 10-20 System10. EEG calibration was: time constant of 0.3 sec, 70
Hz filter, sensitivity of 50µV/5mm, duration of 30-60 minutes, referential montage
(longitudinal or AP direction) and bipolar montage (scalp to scalp in the transverse and
coronal direction). Wake recordings were performed, whenever possible, as well as
those of spontaneous sleep or induced by levomepromazine (1 mg/kg weight). The EEG
tracings were analyzed by the same electroencephalographer, highlighting two aspects:
a) background activity pattern: organized or altered and b) epileptogenic activities:
present or absent.
The MRI examination of the encephalon was performed at diverse facilities, with at
least T1 and T2 assessment and in most cases by FLAIR as well. The MRI was
analyzed by the same experienced radiologist. The MRI findings were classified into 5
groups, according to Steinlin et al, 19936: Group 1 – malformation of the cerebral tissue
(altered organogenesis or histogenesis) and prenatal encephaloclastic lesions; Group 2 –
periventricular leukomalacia or atrophy; Group 3 – diencephalic lesions including
thalamus, basal ganglia, caudate nucleus and internal capsule; group 4 – cortical and
subcortical lesion, and Group 5 – normal. The EEG and neuroimaging findings were
then correlated with: a) presence or not of epileptic seizures and b) with controlled or
uncontrolled seizures. The following factors were also analyzed: a) demographic – age,
sex, prenatal, perinatal, postnatal data and b) clinical – lesion side and lesion type.
Statistical analyses were performed using SPSS 11.0 (Statistical package for the Social
Sciences) software, with a significance level of 5% for all the statistical tests. Fisher’s
test was used to assess the differences in demographic, clinical, electroencephalographic
(EEG) and MRI parameters between the patients with and without epileptic seizures
(ES). Odds Ratio (OR) was calculated to determine the factors associated to the
prevalence of epileptic seizures. Spearman’s rank correlation test was used to assess the
relationship between EEG alterations and the presence of ES.
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Results
A total of 35 patients with a history of hemiplegia were selected, 26 (74.3%) congenital
and 9 (25.7%) acquired. The age group ranged from 2 to 20 years, consisting of 16
(45.3%) preschoolers and 19 (54.3%) school-age individuals. The sample consisted of
14 (40%) females and 21 (60%) males. It was observed that 17 (48.6%) of the patients
presented with right hemiplegia and 18 (51.4%) with left hemiplegia.
Among the total of group ( 35 patients), 25 (71.4%) had ES, whereas only 8 (32%) had
refractory seizures. No ES were observed in 10 (28.6%) patients. Table 1 demonstrates
the significance between the presence and absence of epileptic seizures and
demographic and clinical data. We verified a statistically significant difference in the
distribution of cases with and without ES only in relation to sex (p = 0.029). The
association between sex and ES was significant (OR = 0.167). But when we assessed
the difference between the sexes and ES control in the 25 cases with ES, the males were
observed to control ES less, a difference, however, that was not statistically significant
(p = 0.607).
The main types of epileptic seizures in the 25 patients were: 2 (8%) had only
generalized seizures, 6 (24%) only simple partial seizures and 17 (68%) presented with
simple, complex and secondary generalized seizures. During evolution, 3 (12%) patients
presented with status epilepticus, 2 in patients with acquired hemiplegia and 1 with the
congenital form. Of the patients with refractory epilepsy, 1 (12.5%) presented with
generalized and 7 (87.5%) with secondary generalized seizures.
All of the patients with ES also exhibited electroencephalographic alterations. On the
lesion side EEG background activity was slow in 23 (92%) of the cases with ES and in
9 (90%) of the cases without ES. Table 2 demonstrates findings related to the statistical
significance and risk factor (OR) for EEG alterations versus the presence or not of
epileptic seizures. A significant statistical difference (p = 0.018) and a positive
association (OR = 1.667) was verified in regards to altered EEG in the background
activity of the contralateral lesion side. We observed slow background activity in 44%
of the patients with ES but in only 10% of the patients without ES. Epileptogenic
activity was observed in 20 cases (80%) of patients with ES and in 7 cases (70%) of
patients without ES.
MRI results revealed cerebral malformation in 5 (14,3%) patients (group 1);
periventricular leukomalacia in 6 (17.1%) patients (Group 2); diencephalic lesions in 3
(8.6%) (Group 3); cortical and subcortical lesions in 19 (54.3%) (Group 4); and normal
MRI in 2 (5.7%). Of the 19 patients in Group 4, 9 exhibited exclusive cortical and
subcortical lesions, while 10 also presented with periventricular and diencephalic
lesions. One group 3 patient presented with a bilateral lesion. In table 3 we demonstrate
MRI findings and the presence or not of epileptic seizures. There was no significant
statistical difference between the various groups of MRI findings and the control or not
of ES (p = 0.231). The interrelation of MRI findings, epileptic seizure control and type
of hemiparesis at the end of follow-up revealed the following: in the congenital
hemiplegias 14 (53,8%) of the cases were seizure-free and 5 (19,2%) were uncontrolled,
and in the acquired form, 3 (33,3%) were seizure-free while 3 (33.3%) were not (Table
4). This difference was significant (p=0009).
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DISCUSSION
Clinical and EEG studies in hemiplegic patients, with or without epileptic seizures,
attempt to show the risk factors of epilepsy severity and assess the long-term
prognosis4.
Our data do not differ from those found in the literature2-4, in regards to ES
predominance in males. Although males control seizures less, there was significant
statistical difference. This finding may indicate that sex does not interfere in seizure
control, but rather, it is likely due to the nature of cerebral lesion per se. More severe
seizures were observed in patients with acquired hemiplegia in the postnatal period
when compared to congenital hemiplegics3,6,13. This is likely a result of neuronal
plasticity, which is the capacity of the brain to use intact areas of the cerebral cortex to
perform functions in lesioned areas7 and execute more suitable tasks when the lesion
occurs intrauterine than when it occurs postnatal, thus enabling better neuronal
organization14,15. Consequently, from this point of view, improved prognosis regarding
the presence of seizures in children with congenital hemiplegia will be achieved.
As to the predominance of right hemiplegia, our findings do not coincide with those of
the literature2-4,16. This is due to the fact that no significant statistical difference was
found between patients with right or left hemiplegia. It is likely that lesion site has no
prognostic implication, as was demonstrated in our sample.
The frequency of ES in hemiplegic patients varies from 25 to 60% in the various
studies2-5, 17, 18. The greater frequency of epileptic seizures in our study (71%) may be
explained by the fact that our ambulatory facility is a major center for epileptic patients.
The literature describes that one-third of hemiplegic children with epilepsy have
refractory seizures1,3,4, an observation that coincides with our findings. Among the types
of epileptic seizures, partial seizures with or without generalization are the most
common 3,18,19, but their severity is more related to seizure variability in a same patient4
that with the presence of the hemiplegia itself. Although myoclonic, atonic and atypical
absences of seizures have been described in 17% of the cases3 and West’s Syndrome in
2%18, this fact was not observed in our sample. The most frequently described EEG
findings in the literature regarding patients with hemiplegia and epilepsy are focal
epileptiform activities and diffuse slowing of background activity17,18,21.
In this EEG study, which sought to analyze the differences between background activity
on the side and contralateral side of the lesion in addition to the presence of a unilateral
or bilateral epileptic activity in hemiplegic patients with or without ES, no studies were
found in the literature demonstrating this interrelation.
Epileptiform activities are not always confined to the lesion hemisphere nor to patients
with ES3. These epileptiform activities have already been described in children with
hemiplegia and focal lesions but without ES2. With respect to electroencephalographic
alterations in hemiplegic patients with epilepsy, our data differ from those of the
literature, since most studies show alterations varying around 83%14 while in our cases
it was 100% alteration, both for background and epileptiform activity.
A correspondence was observed between the hemiplegia side and altered background
activity both in patients with and without ES. When background activity on the
contralateral side of the lesion, we observed that among patients with controlled ES or
without ES, this activity was adequate in 75% of the cases. In patients with refractory
seizures, however, activity was adequate in only 10% of the cases. It is possible that the
alteration in contralateral background activity is related to repeated seizure episodes, but
it also may be that the alteration itself is responsible for the uncontrolled seizures. This
is because their control does not improve background activity per se20-22.
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Despite the predominance of epileptic activity in patients with refractory ES, the
presence of this activity in our sample did not signify an unfavorable prognosis. This
confirmation, little reported in the literature, is based on the observation of patients who
had never suffered from epileptic seizures or had them easily controlled with
medication, but who also exhibited epileptogenic activities on the EEG.
One of the important data observed in this sample was the odds ratio (OR) of 1.667 for
patients with altered background activity contralateral to the lesion and the prevalence
of epileptic seizures in these patients. This fact, unreported in the literature, shows that
the involvement of the hemisphere contralateral to the hemiplegia of the child is a factor
for the prognosis of epileptic seizures in these children.
MRI studies corroborate the literature findings since there is a location correspondence
between the lesion side and the contralateral side of the hemiplegia in 33 of the 35
patients studied.
Older studies suggested that the cause of congenital hemiplegia was prolonged labor
and perinatal hypoxia23. More recent investigations, however, report that more than 60%
of children with congenital hemiplegia do not experience these events and have
concluded that the majority of lesions are prenatal24. Neuroimaging examinations,
mainly MRI, have verified these assertions6,24-25.
In the literature, 15% of the patients with congenital hemiplegia exhibit cerebral
malformation and greater frequency and severity of the epilepsy is observed in these
cases6-7, 25, 26. Our sample showed 14% of the patients with cerebral malformation and of
these, 60% presented with refractory epilepsy. Cerebral malformation lesions tend to
occur between the first and fifth month of gestational age6 and are relevant, from the
etiologic point of view, in refractory epilepsies26.
Periventricular leukomalacia (PVL) is more described in premature patients, but in our
sample this finding cannot be considered. This type of lesion is not regarded as highly
epileptogenic. Of the 6 patients with PVL, only 4 exhibited seizures and of these, three
are well controlled. PVL is a type of ischemic hypoxic damage that occurs in the third
trimester of gestation between week 28 and 34. In this stage of cerebral development the
white periventricular substance is the vascular territory boundary and is more
susceptible to damage6.
Isolated diencephalic lesions are found in 10% of the patients in the literature. In our
study the figure was 8.6% with one patient presenting with bilateral lesion. These
patients had well-controlled epileptic seizures. It is not known with certainty when the
lesion occurs but it is believed to be in the third trimester of gestational age.
The cortical/subcortical lesion group is the most numerous in our study (54%), a result
that corresponds with literature data, which ranges from 7 to 50% of MRI findings in
children with hemiplegia 6-7. The cerebral damage is almost exclusively an infarction of
the middle cerebral artery and its branches or of the intermediate zone of the middle
cerebral and anterior cerebral artery. The relationship between lesion site and the
arterial distribution of vessels seems to suggest a vascular pathogenic mechanism due to
occlusion by compression or spasm during the delivery or the prenatal period or arterial
thrombosis or embolism (more often described in acquired hemiplegias) 6-7.
The interrelation between MRI neuroimaging findings and EEG results show that
background activity disorganization contralateral to the lesion, regardless of the group
to which they belong, occurs to a greater extent in patients with refractory seizures.
Considering the interrelation between EEG and MRI findings, we can affirm that both
exhibit a positive relation with hemiplegia; however, MRI is more relevant for
determining the etiology of the hemiplegia, whereas the EEG is more relevant for
assessing the severity of the epilepsy.
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From the interrelation between hemiplegias and the presence or not of ES with EEG and
MRI pattern, we can conclude: 1) background activity disorganization on EEG bilateral
to the lesion correlates to refractory ES; ii) background activity adequately organized on
EEG contralaterally to the lesion, indicates a good prognosis with respect to ES; iii)
focal epileptogenic activity on EEG does not necessarily predispose to ES; iv) MRI is
more important in determining the etiology of the hemiplegia than it is in
prognosticating epileptic seizures.
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Table 1- Comparison of demographic and clinical factors in 35 hemiplegic children,
with or without epileptic seizures, using Fisher’s test and Odds Ratio predictive analysis
(95% CI).
EPILEPTIC SEIZURES
DEMOGRAPHIC

PRESENCE ABSENCE

DATA
Age

Preschool

n (%)

n (%)

9 (36)

7 (70)

P

ODDS RATIO
(95% CI)

0.074

4.148
(0.85420.138)

School

16 (64)

3 (30)

7 (28)

7 (70)

age
Sex

Female

0.029

0.167
(0.033-0.834)

Lesion side

Male

18 (72)

3 (30)

Right

12 (48)

5 (50)

0.604

0.923
(0.213-4.003)

Type

Left

13 (52)

5 (50)

Congenital

19 (76)

7 (70)

0.512

1.357
(0.265-6.958)

Prenatal

Acquired

6 (24)

3 (30)

Yes

4 (16)

1 (10)

0.553

1.714
(0.16717.554)

Perinatal

No

21 (84)

9 (90)

Yes

7 (28)

2 (20)

0.488

1.556
(0.263-9.211)

Postnatal

No

18 (72)

8 (80)

Yes

8 (32)

1 (10)

0.182

4.235
(0.45539.401)

No

17 (68)

9 (90)
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Table 2- Comparison between the electroencephalographic findings in 35
children with hemiplegia and the presence or absence of epileptic seizures
using Fisher’s test and Odds Ratio (OR) predictive analysis (95%CI).
EPILEPTIC SEIZURES
EEG

Altered EEG

PRESENCE ABSENCE
n (%)

n (%)

Yes

25 (100)

8 (80)

No

----

2 (20)

Homolateral

Slow

23 (92)

9 (90)

activity

Organized

2 (8)

1 (10)

Contralateral

Slow

11 (44)

1 (10)

activity

Organized

14 (56)

9 (90)

p

ODDS RATIO
(95% CI)

----

----

0.649

1.278
(0.103-15.899)

0.018

1.667
(1.210-2.295)
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Table 3 - Main MRI in 35 children with hemiplegia and the presence or absence
of epileptic seizures.
Epileptic seizures

ABSENCE
OF

CONTROLLED

REFRACTORY

SEIZURES

SEIZURES

SEIZURES

No./ %

No/%

No/%

GROUP 1

1

1

3

Cortical displasia

(2.86)

(2.86)

(8.57)

(14.3)

GROUP 2

2

3

1

6

Periventricular lukomalacia

(5.71)

(8.57)

(2.86)

(17.1)

1

2

(2.86)

(5.71)

0

(8.57)

Cortical-subcortical

6

10

3

19

lesion

(17.14)

(28.57)

(8.57)

(54.3)

1

1

2

(2.86)

(2.86)

(5.70)

MRI findings

T

No/%

5

GROUP 3
Diencephalic lesion

3

GROUP 4

GROUP 5
Without
abnormalities

0
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TABLE 4 - Distribution of the 35 cases, according to MRI findings and type of hemiplegia
versus epileptic seizure control.
TYPE
CONGENITAL

ACQUIRED

MRI

Groups

I

II

III

IV

V

Total

Presence or

absence

of ES

CS

US

WS

1

3

1

(3%)

(8.6%)

(3%)

3

1

1

(8.6%)

(3%)

(3%)

2

1

(6%)

(3%)

Presence or absence

CS

of ES

US

WS

Total
5

-

-

-

(14.2%)

-

-

1

6

(3%)

(17.1%)

-

-

-

3
(8.6%)

7

1

4

3

2

2

19

(20%)

(3%)

(11.7%)

(8.6%)

(6%)

(6%)

(54.2%)

1

1

2

(3%)

-

-

-

(3%)

-

(6%)

14

5

7

3

3

3

35

(40%)

(14.2%)

(20%)

(8.6%)

(8,6%)

(8.6%)

(100%)

ES=epileptic seizures; CS=controlled seizures; US=uncontrolled seizures;
WS=without seizures
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FIGURE 1
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FIGURE 2
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FIGURE 3
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FIGURE 4
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Legends

Figura 1 A. EEG of a 13 years old girl with acquierd left hemiparesis and uncontrolled
seizures showing bilateral slowing background activity mainly in the right hemisphere
and generalized spikes and sharp waves.
B. MRI right hemispheric reduction with gliosis and cistic parietoccipital
Figura 2. A. EEG of a 17 years old boy with congenital right hemiparis and controlled
seizures showing left slow background activity and right normal one with left sharp
waves parietotemporal.
B. MRI left encephalocisticmalacea parietotemporal
Figura 3. A. EEG of a 5 years old boy with congenital right hemiparesis and no seizures
showing left slow background activity and right normal one with spikes and sharp
waves in the left frontoparietal temporal region.
B. MRI left encephalocisticmalacea frontoparietotemporal

Figura 4. A. EEG of a 14 years old girl with congenital left hemiparesis and controlled
seizures showing right slow background activity and left normal one with right sharp
waves in the parietotemporal área.
B. MRI right encephalocisticmalacea frontoparietal.
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4- COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E CONCLUSÕES.
A estratégia delineada para o desenvolvimento deste projeto
como descrito no artigo (1) e manuscrito (1) permitiu avaliar as características clínicas,
eletrencefalográficas e de neuroimagem das crianças e adolescentes com hemiparesia.
Foram estudados 35 pacientes, sendo 14 do sexo feminino e 21 do sexo masculino. Dos
35 pacientes, 26 apresentavam hemiparesia congênita e 9 adquiridas e destes, 17
apresentavam hemiparesia direita e 18 esquerda.
Os pacientes deste estudo não representam a população de
crianças e adolescentes com hemiparesia no Rio Grande do Norte, já que a triagem foi
feita em ambiente hospitalar e a amostragem tende a ser de pacientes mais graves, tanto
do ponto de vista motor como da epilepsia. A inclusão no protocolo exigia a realização
de RNM, o que restringiu ainda mais o número de casos elegíveis para entrada no
protocolo.
Alguns aspectos dos dados clínicos demográficos chamaram
atenção neste estudo. Muitas das informações clínicas sobre história pré e perinatal
apresentavam baixa grau de confiabilidade pela falta de informação da família, mais
especificamente da mãe ou acompanhante. A maior parte das mães dos pacientes não
havia feito pré-natal e quando o faziam não era de forma adequada e, portanto as
informações positivas ou negativas eram especulativas. Não havia informações
confiáveis sobre condições de parto, APGAR ou necessidade de reanimação pós
nascimento.
A idade gestacional não era detalhada, e quando havia relato de
prematuridade não se sabia ao certo o número de semanas de gestação. Dos 35
pacientes, somente dois apresentavam história de prematuridade.
Quanto ao peso de nascimento, 4 haviam nascido com menos de
2500gr, 22 haviam nascido entre 2501 e 4000gr, 2 haviam nascido com mais de 4001gr
e 7 desconheciam o peso de nascimento.
Em relação aos tipos de parto, 18 nasceram de parto normal, 1 a
fórceps e 16 cesarianas, sendo que a indicação desta última era variada desde cesáreas
anteriores, necessidade de laqueadura tubária da mãe para controle de natalidade como
possível sofrimento fetal.
Quanto aos dados pré-natais, 28 pacientes não apresentavam
intercorrências e 7 apresentavam historia de hipertensão arterial sistêmica (3), ameaça
de aborto no 1º trimestre (1), no 2º trimestre (1), perda de liquido amniótico no 7º mês
de gestação, uso de medicação para infecção urinária (1). Quanto aos dados perinatais,
21 não relatavam qualquer queixa especifica, 9 referiam que a criança não chorou,
porém sem qualquer outro dado que justificasse o sofrimento na ocasião já que os
pacientes não foram reanimados e tiveram alta entre 24 e 48 horas de vida e 5 relataram
algum tipo de intercorrência como trabalho de parto prolongado (2), lues congênita (1),
deslocamento prematuro de placenta (1), icterícia prolongada (1).
A maioria dos familiares conhecia, aproximadamente, a época em
que a criança começou a andar: 2 antes dos 12 meses de idade, 16 entre 13 e 18 meses,
12 entre 19 e 24 meses, 3 acima de 24 meses e 2 desconheciam a idade em que a criança
iniciou a marcha, mas todos os pacientes apresentavam deambulação espontânea.
Dos 35 pacientes, 2 apresentavam história de consangüinidade
(pais eram primos de 1º grau em um caso e avós eram primos de 1º grau em outro caso).
Quanto à história familiar de crise convulsiva, 10 apresentavam
história positiva: 2 convulsões febris, 6 convulsões afebris, 1 paralisia cerebral
tetraplégica e 1 malformação cerebral. Dos 5 pacientes que apresentaram crises
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neonatais, todos apresentaram crises espontâneas posteriormente, porém somente um
apresenta crises de difícil controle.
Dos 9 pacientes com hemiparesia adquirida, 3 tiveram
diagnóstico de meningite bacteriana aguda; 3 apresentaram hemiplegia aguda durante
processo infeccioso de etiologia não esclarecida; 1 apresentou hemiplegia pós
traumatismo craniano com hematoma intraparenquimatoso; 1 apresentou hemiplegia
aguda durante internação por coma diabético e 1 apresentou hemiplegia aguda pós
ferimento por arma de fogo.
De um modo geral, os nossos dados não diferem dos da literatura
quanto à predominância de CE no sexo masculino, porém não encontramos uma
predominância de hemiparesia direita, já que não houve diferença estatística
significativa entre pacientes com hemiparesia direita e esquerda (ARTIGO
INDEXADO, MANUSCRITO 1).
O estudo eletrencefalográfico procurou analisar as diferenças
entre a atividade de base do lado da lesão, do lado contra lateral à lesão além da
presença de atividade epileptiforme uni ou bilateral em pacientes hemiparéticos com ou
sem crises epilépticas (ARTIGO INDEXADO, MANUSCRITO 1).
Como detalhado no trabalho publicado, destaca-se na literatura o
predomínio de crises epilépticas no sexo masculino. Entretanto, não houve diferença
estatística quanto ao controle ou não das crises epilépticas entre o sexo masculino e
feminino. No final do seguimento, observou-se diferença estatística significativa quanto
ao tipo de hemiparesia. As crianças com hemiparesia congênita controlaram mais as
crises epilépticas (p=0,009) do que as com hemiparesias adquiridas. Este dado está de
acordo com a literatura e reflete uma melhor organização conseqüente a plasticidade
neuronal.
Encontrou-se uma correspondência entre o lado da hemiparesia e
a atividade de base alterada, em pacientes com ou sem CE. Quando se analisou a
atividade de base do lado contra lateral da lesão, observou-se que entre os pacientes
com controle das CE ou sem CE, esta atividade era adequada em 75% dos casos.
Entretanto, nos pacientes com crises refratárias à atividade era adequada em apenas
10% dos casos. É possível que a alteração da atividade de base contra lateral esteja
relacionada à repetição das crises, mas, também é possível que a própria alteração seja
responsável pelo não controle das crises. Isto porque o controle das mesmas não implica
em melhora da atividade de base em si.
Ressaltamos ainda que as atividades epileptiformes nem sempre
são confinadas ao hemisfério da lesão e nem aos pacientes com CE. Apesar do
predomínio de atividade epileptogênica nos pacientes com CE refratárias, na nossa
amostra a presença de atividade epileptogênica não significou um prognóstico
desfavorável. Esta constatação tem como base a observação em pacientes que nunca
apresentaram crises epilépticas ou que tinham crises controladas com medicação e
apresentavam também atividade epileptiforme no EEG. Assim, quanto à presença de
atividade epileptiforme observou-se 20 casos (80%) nos pacientes com CE e 7 casos
(70%) nos pacientes sem CE.
Outro dado que chamou atenção foi a freqüência de CE em nosso
estudo, em torno de 71%, o que é maior do que a freqüência da literatura que varia de
25 a 60%. Este fato talvez possa ser explicado por nosso ambulatório se encontrar em
um hospital terciário, que é referência para pacientes com epilepsia. Quanto à
refratariedade das crises, um terço dos nossos pacientes apresentam crises de difícil
controle.
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Um dos dados importantes observados nesta amostra foi a
determinação do risco (OR) igual a 1,667 para pacientes que apresentam alteração de
atividade de base contra lateral à lesão e a prevalência de crises epilépticas nestas
crianças. Este fato mostra que o envolvimento do hemisfério contra lateral à
hemiparesia é um fator de pior prognóstico para as crises nestes pacientes. Este é um
achado inédito na literatura e que contribui para um melhor avaliação e mesmo,
definição do prognóstico das crises epilépticas nessas crianças hemiparéticas.
Os estudos de RNM mostram uma correspondência de
localização entre o lado da lesão e o lado da hemiparesia em 33 dos 35 pacientes
(94,2%).
A nossa casuística mostrou 14% de pacientes com malformação
cerebral e destes, 60% apresentavam epilepsia de difícil controle. Isto nos mostra o alto
grau de epileptogênese do tecido cerebral e a necessidade de identificação desses
pacientes para um tratamento adequado e minimização dos efeitos das CE em sua vida
diária.
Ressaltamos que a nossa maior casuística foi de pacientes com
lesão cortical e/ou subcorticais, por provável comprometimento vascular, seja em
pacientes com lesão congênita ou adquirida. Não conseguimos uma justificativa para
este achado, já que na literatura, os diversos trabalhos mostram uma maior
predominância dos grupos 2 e 3. Talvez o fato deste tipo de lesão ser muito mais
epileptogênica que as do grupo 2 e 3 e também por não ser o nosso estudo populacional,
o grupo de crianças hemiparéticas que procuram um hospital terciário tende a ser mais
comprometido e também o fato deste ser o grupo mais freqüente nas hemiparesias
adquiridas.
Quando comparamos os achados da RNM e os do EEG
(TABELA 1) observamos uma maior predominância de atividade elétrica cerebral
anormal no lado contra lateral da lesão nos grupos 1, 3 e 4, respectivamente, o das
malformações cerebrais, de lesões diencefálicas e de lesões cortico-corticais, sendo que
nos grupos 1 e 4, encontramos a maior freqüência de crises de difícil controle. No grupo
2, onde encontramos as lesões periventriculares, a atividade de base do lado contra
lateral a lesão era organizada. No grupo 1, dos 5 pacientes 3 apresentavam atividade de
base do lado contra lateral desorganizada; no grupo 3, dos 3 pacientes 2 apresentavam
atividade do lado contra lateral à lesão desorganizada e no grupo 4, dos 19 pacientes, 4
apresentavam a mesma desorganização enquanto do grupo 2, nenhum paciente
apresentava a mesma desorganização (TABELA 2).
A interrelação entre os achados de neuroimagem por RNM e os
achados eletrencefalográficos mostram que a desorganização da atividade de base,
independente do grupo a que pertençam, corresponde a uma maior freqüência de
pacientes com crises convulsivas de difícil controle.
Considerando
a
interrelação
entre
os
achados
eletrencefalográficos e de RNM podemos afirmar que ambos apresentam relação
positiva com a hemiparesia, entretanto, a RNM é mais relevante para a determinação da
etiologia da hemiparesia e extensão da lesão enquanto o EEG é mais relevante para
avaliar a gravidade da epilepsia.
Da interrelação entre hemiparesias e CE com padrão EEG e de
RNM podemos concluir que a desorganização da atividade de base ao EEG
bilateralmente correlaciona-se com CE de difícil controle e que a atividade de base
adequadamente organizada ao EEG contra lateralmente a lesão fala a favor de um bom
prognóstico em relação as CE. A atividade epileptogênica focal ao EEG não
necessariamente predispõe a manifestação de CE, pois muitos dos pacientes que nunca
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apresentaram crises ou que tinham suas crises controladas, com ou sem uso de
medicação apresentavam atividade epileptiforme. A RNM é mais importante na
determinação da etiologia do que no prognóstico das crises epilépticas.
Apesar das dificuldades encontradas na realização do nosso
trabalho, algumas perguntas sobre a evolução dos pacientes com hemiparesia podem ser
respondidas.
Muitos pais, diante do diagnóstico de uma hemiparesia,
questionam sobre a evolução da criança, particularmente sobre escolaridade, grau de
independência e problemas de saúde associados. Nós acreditamos que uma analise
clínica, de EEG e de neuroimagem ajudarão neste seguimento.
As crises epilépticas em crianças e adolescentes com lesão
cerebral suscitam um questionamento quanto ao prognóstico global da evolução: se vai
haver controle das crises e qual o impacto dessas crises na vida cotidiana, o significado
das crises epilépticas em relação à severidade da lesão cerebral e se essas crises
epilépticas irão trazer um agravamento ao cérebro, pelo aumento da lesão já existente.
As crises epilépticas por si só aumentam a rejeição social e a
superproteção, interfere na escolarização e integração com o meio e se levarmos em
consideração a dificuldade que tem o paciente portador de limitação física, a presença
de epilepsia é mais um fator para interferir negativamente na qualidade de vida do
mesmo, tenha ele uma hemiparesia congênita ou adquirida.
Uma súbita interferência do movimento, postura e consciência
pode ser devastador em um paciente que tem sua capacidade de marcha limitada pela
hemiparesia. O não controle das crises, somado ao uso excessivo de medicamentos,
levam a uma perda gradual das funções motoras e/ou cognitivas já comprometidas.
O EEG deve ser visto com crítica e não como uma máquina de
fazer diagnóstico, porém é uma ferramenta que pode ser utilizada pelo mais fácil acesso,
pelo baixo custo e pela possibilidade de realização de exames seriados.
Em nosso meio, onde a população que depende do sistema
público de saúde, tem dificuldade de acesso ao mesmo e onde a realização de exames
complementares é uma tarefa cheia de dificuldades, o EEG pode ser utilizado como
método auxiliar para avaliação da evolução da epilepsia.
Existem limitações do exame, pois muitas vezes, a lesão principal
está em estruturas profundas do cérebro e, portanto, inaccessível a técnicas diagnósticas,
e outras vezes, a grande extensão da lesão dificulta a valorização do foco anormal em
relação ao sintoma. Porém, se o paciente com hemiparesia apresenta uma atividade de
base anormal do lado contra lateral à lesão, podemos supor que o prognóstico de sua
epilepsia é menos favorável do que se tivesse atividade de base do lado contra lateral
organizada, independente da presença ou não de atividade epileptogênica. .
A RNM é uma técnica relativamente nova que vem mostrando-se
cada vez mais útil no diagnóstico e seguimento das patologias do Sistema Nervoso
Central, podendo dar informação sobre a natureza e período do surgimento da lesão
cerebral. Apesar da grande visualização anatômica da lesão, continua a ser um
procedimento caro, de difícil acesso em nosso meio e requer sedação anestésica em
pacientes jovens. A RNM é de grande importância para o diagnóstico etiológico da
lesão, mas nem sempre responde a causa que levou a geração do insulto. No nosso
trabalho, a realização da RNM foi o principal viés de seleção, já que pelo sistema
público de saúde, este é um método ainda pouco realizado pelo alto custo e pelo número
limitado de serviços habilitados.
A realização deste estudo contribuiu com a análise de dados EEG
em crianças hemiparéticas principalmente em relação ao controle de crises epilépticas,
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aspecto não discutido na literatura internacional. Até porque ele foi desenvolvido numa
abordagem multidisciplinar envolvendo: neurologistas infantis, neurorradiologista e
fisioterapeuta. Este aspecto está de acordo com a proposta multidisciplinar do Programa
de Pós-Graduação do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte.
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6 - APÊNDICES
Apêndice 1
PROTOCOLO 1
Nº.

Identificação
Nome:

Sexo:

Endereço
Rua:
Cidade

M

F

Nascimento:

Bairro:
Estado:

___/___/___

CEP:

Dados Clínicos
congênita ( )
Instalação do quadr
abrupto ( )
Progressão:
( ) melhorado
Sintomas pré ictais:
( ) febre
( ) viroses

adquirida (

)

(

) insidioso

direita ( )
Idade:
( ) intrauterino

(

) piorado

(

(
(

) TCE
) pós-vacinação

( ) diarréia
( ) vômito
Outros: _____________________________

) mantido

esquerda (

)

(

) não determinado

(

) não informado

Antecedentes
Pré-natal
Mãe – idade:
G:_______
tentativa de aborto:
( ) sim ( ) não
HAS:
( ) sim ( ) não
ameaça de aborto:
( ) sim ( ) não
tabagismo:
uso de medicamentos
Perinatal
parto:
( ) normal
idade gestacional: _____ intercorrências:
condições de parto/APGAR: ____________
icterícia:
( ) sim ( ) não

P: _______

A: _______

idade: ______
diabetes:
anemia:
outros: _______________________
Qual: _________________________
( ) cesárea
( ) sim ( ) não
não determinado: (
infecção:

( ) fórceps
Qual: ____________
)
(

) sim (

) não

outros:
Pós-natal

acidente
infecções
outros:
Familiares
consangüinidade:
convulsão febril
convulsão afebril
outros:

(
(

) sim (
) sim (

) não
) não

qual: _________________________
qual: _________________________

(
(
(

) sim (
) sim (
) sim (

) não
) não
) não

parentesco: _______________________
parentesco: _______________________

Presença de crises: (
Período neonatal:
Fase aguda do quadro:
Fase crônica:

(
(
(

) sim ( ) não
) sim ( ) não
) sim ( ) não
) sim ( ) não

Nº:

Tipo:
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Tipo parcial
( ) simples
( ) complexa
( ) simples → complexa
( ) simples → complexa → generalizada
( ) simples → generalizada
( ) complexa → generalizada
Tipo generalizada ( )
( ) tônica
( ) clônica
( ) mioclônica
( ) atônica
Tipo indeterminada ( )
Freqüência
( ) única
Estado de mal
( ) sim
Controle de crises
( ) sim

(

) de repetição

(

) não

(

) não

(
(

) tônico-clônica
) ausência

(

) Idade: ____________________

(
(

) associada
) desproporcionada

(
(
(
(
(

) sim ( ) não
) normal
) sim ( ) não
) microcefalia
) inadequada

Padrão neurológico/geral
Aguda hemiparesia:
( ) isolada
Crônica hemiparesia:
( ) completa
Fase crônica:
Alterações de comportamento:
Desenvolvimento neurológico:
Dificuldade de aprendizagem:
Alteração craniana:
( ) normal
Linguagem:
( ) adequada

(

) anormal

(

) macrocefalia

Estudo de neuroimagem
TAC (

)

RNM (

Avaliação Neuropsicológica
Nível mental:
Praxias:
Gnosias:
Linguagem:
Lateralidade:

Correlações Clínicas/EEG
Atividade de base X hemiparesia:
Atividade epileptogênica X hemiparesia:
Atividade epileptogênica X tipo de crise:
Hemiparesia X neuroimagem:
Hemiparesia X EEG X Neuroimagem:

)

US de crânio (

)
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Apêndice 2
PROTOCOLO 2
nº
Identificação
Nome:

Sexo:

M

F

Nascimento:

___/___/___

EEG
VIGÍLIA _______________________________
SONOLÊNCIA ___________________________
SONO ESPONTÂNEO ______________________
SONO INDUZIDO ________________________

ATIVIDADE DE VIGÍLIA
Atividade de Base Organizada
Desorganizada
Simétrica
Assimétrica

+ lenta à direita ____________________________
+ lenta à esquerda __________________________

Atividade irritativa Generalizada
Focal _______________________________________________
Métodos de ativação
Hiperpneia
Fotoestimulação intermitente
Abertura ocular

ATIVIDADE DE SONO
Elemento do sono

Sim _____________________
Não _____________________
Organizado ________________
Desorganizado ______________

Atividade irritativa

Generalizada
Focal
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Apêndice 3

Tabela 1 – Principais achados de RMN em 35 crianças com hemiparesia e crises epilépticas
CRISES
EPILÉPTICAS
Achados
da RNM
GRUPO 1
Displasia cortical
GRUPO 2
Leucomalacea
periventricular
GRUPO 3
Lesão diencefálica
GRUPO 4
Lesão cortico-subcortical

INEXISTÊNC
IA
DE CRISES
Nº/%

CRISES
CONTROLAD
AS
Nº/%

CRISES DE
DIFÍCIL
CONTROLE
Nº/%

1

1

3

5

(2,86%)

(2,86%)

(8,57%)

(14,3%)

2

3

1

6

(5,71%)

(8,57%)

(2,86%)

(17,1%)

1

2

(2,86%0

(5,71%)

0

(8,57%)

6

10

3

19

(17,14%)

(28,57%)

(8,57%)

(54,3%)

1

1

2

(2,86%)

(2,86%)

(5,70%)

GRUPO 5
Sem anomalidades

0

TOTAL
Nº/%

3
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Apêndice 4
Tabela 2 – Principais achados de RMN e de EEG em 35 crianças com hemiparesia
Ressonância
Nuclear
Magnética

GRUPO
1
Nº/%

GRUPO
2
Nº/%

GRUPO
3
Nº/%

GRUPO
GRUPO 5 TOTAL
4
Nº/%
Nº/%
Nº/%

2

6

1

15

1

25

(5,71%)

(17,1%)

(2,86%)

(42,86%
)

(2,86%)

(71,4%)

3

0

2

4

1

10

(5,71%)

(11,43%
)

(2,86%)

(28,6%)
35

Atividade de Base
contralateral
ORGANIZADA

DESORGANIZADA

TOTAL

(8,60%)
5

6

3

19

2

(14,3%)

(17,1%)

(8,60%)

(54,3%)

(5,71%)
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ABSTRACT

The purpose of this paper was to study patients with congenital and acquired
hemiparesis, their clinical aspects, the presence or not of epileptic seizures, and
electroencephalographic (EEG) and Magnetic Resonance Imaging (MRI) findings. We
analyzed the interrelation between etiology, the presence and seriousness of epileptic
seizures (ES) and the possible causes of refractoriness.
This is a prospective study using the clinical diagnosis of a child neurologist, who
attested

to

the

presence

of

unilateral

motor

lesions.

We

compared

the

electroencephalographic findings in patients with or without epileptic seizures, and
investigated if among the former, these seizures were controlled or not, their likely
etiology and risks of refractoriness. EEG background activity on the lesion and
contralateral side was analyzed, in addition to the presence of concomitant epileptiform
activity. Encephalon MRIs of all the patients were studied to correlate etiology and the
control or not of epileptic seizures.
The disorganization of bilateral EEG activity correlated with the difficult-to-control
epileptic seizures. Suitably organized background activity contralateral to the lesion is a
good prognosis in relation to epileptic seizures. Focal epileptogenic activity does not
necessarily predispose to epileptic manifestation. The MRI is more important in
determining etiology than in prognosing epileptic seizures.
This study used a multidisciplinary approach involving child neurologists, a physical
therapist and a neuroradiologist. This meets the criteria of multidisciplinarity of the
Postgraduate Program in Health Sciences.
Keywords: Child hemiparesis, epileptic seizures, EEG, MRI prognosis.

