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Resumo 
 

Objetivo: Investigar se variações fenotípicas, incluindo expressão de traços reflexos 

têm implicações prognósticas na epilepsia mioclônica juvenil (EMJ). Métodos: Setenta 

e seis pacientes com EMJ participaram de um protocolo neuropsicológico por vídeo-

EEG (VNPP) e métodos habituais de ativação. Sessenta e cinco deles foram 

acompanhados por pelo menos três anos. Os traços reflexos foram definidos como 

indução de crises e/ou descargas ao EEG pelo fechamento ocular, fotoestimulação 

intermitente, linguagem, praxia ou cálculo. Os pacientes tiveram avaliação psiquiátrica 

e responderam ao IDATE (Inventário Diagnóstico de Ansiedade Traço-Estado). O 

controle de crises foi classificado de acordo com Prasad e cols. (2003). Os pacientes 

foram divididos em Grupo 1: controle satisfatório de crises e Grupo 2: controle 

moderado ou pobre de crises. A avaliação por Video-EEG/EEG foi repetida após uma 

média de 4,4 anos em 21 pacientes. Resultados: Vinte e nove dos 76 (38,2%) 

pacientes apresentaram efeito provocativo e a inibição foi encontrada em 28/31 (90,3 

%). Os métodos habituais de ativação foram mais eficazes em provocar descargas no 

EEG. As tarefas de programação-ação, especialmente aquelas envolvendo a praxia 

manual foram mais eficazes como métodos de ativação que as de pensamento. O 

efeito inibitório foi mais freqüente durante o cálculo mental. Os pacientes com 

distúrbios de ansiedade tiveram maiores índices de descarga e não tiveram efeito 

inibitório pelo VNPP. Quarenta de 65 (61,5%) pacientes acompanhados atingiram 

controle satisfatório de crises, 25 (38,5%) deles tornaram-se livres de crises. Os 

pacientes do Grupo 2 tiveram duração mais longa da epilepsia; maior prevalência da 

combinação dos três tipos de crises; descargas no EEG de base; registro de crises e 

sensibilidade à praxia. Comparados aos pacientes livres de crises, aqueles com crises 

persistentes apresentaram início mais precoce da epilepsia; maior prevalência de 

transtornos de personalidade; maiores escores no IDATE-Traço e maior prevalência da 

sensibilidade à praxia e à linguagem. A repetição do EEG/video-EEG sugeriu uma 

evolução paralela entre o desaparecimento dos traços reflexos e o controle das crises. 

Conclusões: Dentre as tarefas neuropsicológicas, a praxia exerceu o efeito 

provocativo mais marcado. A expressão de traços reflexos e algumas características 

fenotípicas em pacientes com EMJ apresentam implicações negativas para o 

prognóstico.  
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Em 1957 Janz e Christian descreveram a síndrome da epilepsia mioclônica 

juvenil (EMJ) com base em 47 casos (JANZ & CHRISTIAN, 1957), denominando a 

condição como “pequeno mal impulsivo”. No ano seguinte, Castells e Mendilaharsu, 

em Montevidéu descreveram uma série de 70 pacientes sob a denominação “epilepsia 

mioclônica bilateral e consciente” (CASTELLS & MENDILAHARSU, 1958). O termo 

EMJ foi introduzido por Lund et al. (1976) na Alemanha e, quase 30 anos depois da 

descrição das primeiras séries, a síndrome foi redescoberta por autores de língua 

inglesa (ASCONAPÉ & PENRY, 1984; DELGADO-ESCUETA & ENRILE BACSAL, 

1984). 

A EMJ é a forma mais comum de epilepsia generalizada idiopática (EGI) em 

adultos, constituindo até 10% de todos os casos de epilepsia e até 26% dos casos de 

EGI (JANZ & DURNER, 1998). É caracterizada por crises mioclônicas (CM) com início 

relacionado à idade, geralmente na adolescência, entre 12 e 18 anos, mas as crises 

epilépticas (CE) podem ter início ou serem diagnosticadas apenas no início da terceira 

década (ZIFKIN ET AL., 2005). Além das CM características, crises tônico-clônicas 

generalizadas (CTCG) ocorrem em cerca de 90% dos casos e um terço dos indivíduos 

também tem crises de ausência (CA) (PANAYIOTOPOULOS ET AL., 1994). As CM 

são caracterizadas por abalos irregulares acometendo geralmente os ombros e braços 

após o despertar. Fazem parte do quadro, ausência de déficits neurológicos e 

eletroencefalograma (EEG) com descargas generalizadas do tipo complexos de 

espícula-onda (CEO) e/ou poliespícula-onda (CPEO) (YACUBIAN, 1989). O EEG 

interictal pode ser normal, situação em que se enfatiza a necessidade de obtenção de 

registro no paciente em privação de sono (WALTZ, 2000). Anormalidades focais ao 

EEG são aceitas se os outros critérios clínicos e eletroencefalográficos forem 

preenchidos (PANAYOTOPOULOS ET AL., 1994). O EEG ictal mostra um padrão 

típico de CEO, freqüentemente sob a forma de CPEO, a 4 a 6Hz, com predomínio 

anterior e duração de 2 a 10 segundos, freqüentemente maior do que a duração dos 

abalos mioclônicos. 

Outro ponto importante para o diagnóstico é a presença de fatores precipitantes 

de crises. As crises podem ser provocadas por condições inespecíficas como privação 

de sono, estresse físico ou emocional, menstruação, fadiga e consumo de álcool ou, 

por mecanismos reflexos (JANZ & CHRISTIAN, 1957; JANZ, 1985; DA SILVA SOUSA 
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ET AL., 2005a). Estes últimos consistem de estímulos que ativam áreas corticais 

específicas ou sistemas anátomo-funcionais e podem ser divididos em simples, como 

o fechamento dos olhos e a fotoestimulação intermitente (FEI) (WALTZ, 2000), e 

complexos, como funções mentais superiores relacionadas à linguagem, tais como 

leitura e fala (MAYER ET AL., 2006), ou à praxia, exemplificadas por cálculo, desenho, 

jogos que envolvem atividades visuoespaciais como o cubo de Rubik e o xadrez 

(INOUE ET AL., 1994).  

A EMJ tem sido considerada como geralmente responsiva ao tratamento 

adequado, apresentando taxas de fármaco-resistência de aproximadamente 10-20% 

(PANAYIOTOPOULOS ET AL., 1994; GELISSE ET AL., 2001; PERUCCA, 2001). 

Alguns dados questionam a natureza benigna desta síndrome, como o relato de 

recidiva de crises em até 70% dos pacientes após pelo menos um ano de controle 

(SOKIC ET AL., 2007). Outro dado importante refere-se a estudo de coorte de 23 

pacientes com EMJ, baseado na comunidade, e seguimento muito longo de 25 anos. 

Onze (47,8%) estavam sem medicação ao final, a despeito do fato de que três 

continuavam a apresentar CM e dois, crises raras. A taxa de pacientes livres de crises 

nesta série foi de apenas 17%. Adicionalmente, 74% tinham pelo menos um desfecho 

social desfavorável como falha em completar o ensino médio, gravidez não planejada, 

depressão, desemprego ou morar sozinho (CAMFIELD & CAMFIELD, 2009). 

Até o momento os dados são insuficientes para que se identifiquem os fatores 

indicativos do prognóstico de longo prazo na EMJ. Entre os potenciais fatores, 

apresentações não clássicas como epilepsia ausência da infância evoluindo para EMJ 

(MARTÍNEZ-JUAREZ ET AL., 2006), anormalidades focais ao EEG (MATSUOKA, 

1992; FERNANDO-DONGAS ET AL., 2000; JAYALAKSHMI ET AL., 2009) e 

comorbidades psiquiátricas, mais comumente representadas por ansiedade, 

transtornos do humor e da personalidade do cluster B (GELISSE ET AL., 2001; DE 

ARAÚJO FILHO ET AL., 2007), têm sido reconhecidos como fatores relacionados à 

dificuldade em se alcançar o controle de crises.  

Finalmente, a despeito do fato de que traços reflexos relacionados a atividades 

mentais superiores como linguagem e praxia tenham sido relacionados ao controle 

insatisfatório de crises em pacientes com EMJ desde os anos 90 (MATSUOKA, 1992), 

sua importância quanto ao prognóstico foi relatada apenas em duas séries de 

pacientes (MATSUOKA, 1992; INOUE & KUBOTA, 2000) e poucos relatos de casos 
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(MATSUOKA ET AL., 2002; CHIFARI ET AL., 2004; DA SILVA SOUSA ET AL., 

2005b).  

O propósito deste estudo foi investigar a influência de cada uma das 

características acima mencionadas na resposta ao tratamento de uma série de 

pacientes com EMJ, com seguimento prospectivo de longo prazo. 
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1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 A pesquisa objetivou caracterizar os fatores relacionados à resposta da EMJ ao 

tratamento;  

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 Caracterizar fenotipicamente do ponto de vista clínico, a forma de apresentação 

de acordo com o sexo, história familiar, tipo(s) de crise(s), idade de 

aparecimento e duração da epilepsia e presença de distúrbios psiquiátricos; 

 Aplicar protocolo com métodos de ativação habituais e neuropsicológicos 

durante monitorização por vídeo-EEG, para confirmação do diagnóstico e 

caracterização objetiva do padrão eletroencefalográfico, definindo a 

sensibilidade a formas específicas de ativação; 

 Seguir de forma prospectiva a evolução da epilepsia em relação à resposta ao 

tratamento; 

 Correlacionar características clínicas e traços reflexos (formas específicas de 

ativação) identificados ao vídeo-EEG com a resposta ao tratamento após três 

anos ou mais de seguimento ambulatorial. 
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2.1 Caracterização Fenotípica 

 

2.1.1 Traços Reflexos e Sobreposição da EMJ com Outras Síndromes 

Epilépticas Reflexas  

Muitas vezes traços reflexos como fotossensibilidade (FS) e sensibilidade às 

atividades cognitivo-motoras, agem como fatores responsáveis pela ocorrência de CE 

(MATSUOKA ET AL., 2000; RITACCIO ET AL., 2002; FERLAZZO ET AL., 2005) e este 

fato tem sido descrito predominantemente nas EGI e especificamente na EMJ (ZIFKIN 

ET AL., 2005).  

 

2.1.1.1 Sensibilidade ao Fechamento Ocular 

A sensibilidade ao fechamento dos olhos é definida pela provocação 

reprodutível de espículas e ondas lentas dentro de dois segundos após o fechamento 

ocular (WALTZ, 2000). Embora esteja frequentemente associada à FS, ela também 

ocorre de forma independente, sendo descritos casos nos quais não se verificou FS 

concomitante (FABIAN & WOLF, 1987). 

Assim como a FS, a sensibilidade ao fechamento ocular é mais comumente 

relacionada às EGI e mais freqüente em mulheres, mas se inicia em idade mais 

precoce e persiste até idade mais avançada que a FS. Em adolescentes e adultos com 

EGI, a prevalência desta modalidade de sensibilidade é de pelo menos 6-7% 

(BRINGAS ET AL., 1987). 

Este traço reflexo pode estar presente na EMJ (JANZ & CHRISTIAN, 1957; 

ASCONAPÉ & PENRY, 1984; CANEVINI ET AL., 1992; PANAYOTOPOULOS ET AL., 

1994). Estudo de 26 pacientes com sensibilidade ao fechamento dos olhos evidenciou 

que estes apresentavam várias formas de EGI ou epilepsia occipital idiopática. Nesta 

série foram incluídos seis pacientes com EMJ, dos quais cinco tiveram controle das 

crises durante o seguimento evolutivo, um deles adicionalmente fotossensível, 

configurando excelente prognóstico (SEVGI ET AL., 2007). 

Em 2006 foram descritos os casos de quatro pacientes com EMJ do sexo 

feminino com mioclonias palpebrais associadas a CA, CM e raras CTCG. Nestes 
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casos as mioclonias palpebrais tiveram início um a dois anos antes das mioclonias em 

membros superiores e obteve-se controle das CE em todas as pacientes com o uso de 

valproato de sódio (VPA) (YALÇIN ET AL., 2006).  

 

2.1.1.2 Fotossensibilidade 

A FS foi descrita em um paciente com EMJ entre os 47 originalmente relatados 

(JANZ & CHRISTIAN, 1957), sob a forma de crises induzidas pela estimulação 

luminosa intermitente ao dirigir veículo ao longo de fileiras de árvores ou cercas sob o 

sol. Nos dias atuais tem aumentado a exposição a estímulos luminosos intermitentes, 

representados por luzes de discotecas, televisão, vídeo-games. Clinicamente a FS 

pode se expressar por mioclonias palpebrais sutis, com ou sem comprometimento da 

consciência, mioclonias simétricas ou assimétricas dos membros, abalos mioclônicos 

maciços de todo o corpo ou por crises de ausência (FERLAZZO ET AL., 2005). 

Eletrograficamente a FS é definida como a ocorrência de descargas 

epileptiformes dos tipos espícula, CEO ou CPEO generalizados, em resposta à FEI. 

Entre os quatro tipos diferentes de FS descritos por Waltz, somente a resposta 

generalizada é aceita como claramente relacionada à epilepsia (WALTZ, 1992). No 

entanto, diante de um diagnóstico firmado de epilepsia, mais comumente EGI, a 

ocorrência incidental de FS sem uma relação aparente com a fisiopatologia da mesma 

é incomum (KASTELEIJN-NOLST TRENITÉ ET AL., 2001). 

A EMJ é a síndrome mais frequentemente associada à FS com uma 

prevalência deste traço ao redor de 30-40%. Esta taxa pode ser subestimada 

principalmente porque a maioria dos pacientes estudados encontra-se em tratamento, 

principalmente com VPA e porque a FS tende a desaparecer após a segunda década 

de vida (JEAVONS ET AL., 1986).  

Estudo retrospectivo de 61 pacientes com EMJ encontrou taxa de FS de 90%, 

sendo 94% em mulheres e 85% em homens (APPLETON ET AL., 2000). Os autores 

ressaltaram que a prevalência de FS na EMJ deve ser maior que a habitualmente 

relatada e ainda, a importância da duração do estímulo, sugerindo que se utilize tempo 

de exposição de pelo menos quatro minutos. 
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Outro autor encontrou prevalência de 75% de FS entre os pacientes com EMJ, 

que foi acentuada em 50%, e destacou o valor da idade, dado que 83% dos pacientes 

com FS tinham menos de 12 anos (COVANIS, 2005).  

Estudos realizados nos babuínos Papio papio através de registro 

eletrocorticográfico e com eletrodos profundos em estruturas subcorticais como o 

tálamo, indicaram que o córtex cerebral exerce uma papel primário na gênese das 

manifestações das epilepsias fotossensíveis (FISCHER-WILLIAMS ET AL., 1968). 

Adicionalmente, numerosos relatos em humanos sugeriram que em um número 

considerável de indivíduos com crises induzidas por estímulos visuais, a atividade ictal 

se origina no córtex occipital (KASTELEIJN-NOLST TRENITÉ ET AL., 2001).  

Entre os estudos clínicos, foram relatados os casos de alguns indivíduos em 

quatro famílias com epilepsia do lobo occipital idiopática fotossensível, que 

apresentavam CM e CTCG espontâneas, achados próprios da EMJ (TAYLOR ET AL., 

2004). Por outro lado, no mesmo estudo, entre 40 pacientes com EMJ sem relação de 

parentesco, 20 exibiram resposta fotoparoxística ao EEG, três dos quais tiveram 

sintomas visuais com duração de até um minuto, dois com versão consciente da 

cabeça associada, sintomas presentes na epilepsia occipital (TAYLOR ET AL., 2004). 

Os autores discutiram a coexistência destas crises focais com crises generalizadas na 

síndrome da EMJ e relataram que ativação cortical focal de crises generalizadas já 

havia sido descrita na epilepsia da leitura (EL), evocadas pelo cálculo e pelo 

fechamento ocular (TAYLOR ET AL., 2004). Estes achados teriam explicação em 

evidências experimentais de que descargas generalizadas de CEO são geradas por 

oscilações síncronas do circuito tálamo-cortical, sendo o neocórtex, o substrato mínimo 

das crises generalizadas (STERIADE & CONTRERAS, 1998; MEEREN ET AL., 2002). 

Dados de imagem funcional também sugeriram que as crises desencadeadas pela FEI 

teriam origem no córtex occipital com envolvimento de estruturas subcorticais como os 

colículos superiores e o tálamo (MOELLER ET AL., 2009). 

Há poucos dados sobre a importância da FS como um dos fatores 

determinantes da resposta ao tratamento. Foi descrito que, independentemente da 

síndrome epiléptica envolvida, este traço aparece ao redor da puberdade, pode 

desaparecer por volta dos 24 anos de idade e as CE à ela associadas são rápida e 

facilmente controladas pelo VPA (JEAVONS ET AL., 1986). 
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Entretanto, o prognóstico relacionado à FS não parece completamente 

esclarecido. Fylan et al. estudando 50 pacientes com FS, encontraram que entre 

aqueles que relatavam crises recentes, 76% mantinham resposta fotoparoxística, 

enquanto entre os livres de crises por pelo menos um ano, somente 33% a 

apresentavam, indicando assim que o desaparecimento da FS estaria relacionado ao 

controle das CE. Afirmaram ainda que 25% dos pacientes exibiram remissão da FS 

durante a segunda década de vida (FYLAN ET AL., 1999).  

Especificamente na EMJ, enquanto para uns (JAIN ET AL., 2003), a FS não 

teria influência na resposta ao tratamento, para outros (INOUE & KUBOTA, 2000), 

seria um fator possivelmente relacionado a pior prognóstico. Assim, neste último 

estudo, enquanto entre os pacientes que apresentavam apenas fatores precipitantes 

de CE gerais, 69% alcançaram controle completo das crises por mais de três anos, 

entre aqueles com FS, 56% o fizeram (INOUE & KUBOTA, 2000). 

 

2.1.1.3 Sensibilidade a Atividades Mentais Superiores  

As tarefas neuropsicológicas foram utilizadas durante o EEG/vídeo-EEG como 

método de ativação para caracterização dos fatores precipitantes de crises, tendo 

exercido efeito ativador de anormalidades especialmente nos pacientes com EGI, 

particularmente na EMJ em séries ou relatos de casos (MATSUOKA ET AL., 1988; 

SENANAYAKE, 1992; INOUE & KUBOTA, 2000; MATSUOKA ET AL., 2000; 

KARACHRISTIANOU ET AL., 2004; DA SILVA SOUSA ET AL., 2005b; MAYER ET 

AL., 2006). Os dados obtidos pelos principais estudos estão relacionados na Tabela 1. 

Deve-se observar como particularidades destas séries que o estudo de 

Karachristianou et al. (2004) foi realizado em pacientes com EMJ “de novo”, 

provavelmente com epilepsia recém-diagnosticada e sem tratamento, enquanto a 

maioria dos pacientes nas demais séries era tratada com DAE. A série de Mayer et al. 

(2006) foi constituída por pacientes com EMJ que responderam positivamente a 

questionário sobre a ocorrência de mioclonias periorais durante atividades lingüísticas, 

os quais foram comparados a pacientes com epilepsias focais. As séries de 

Senanayake (1992) e Inoue & Kubota (2000) utilizaram como critérios de sensibilidade 

às atividades neuropsicológicas dados de história clínica, enquanto os demais estudos 

listados na Tabela 1 utilizaram protocolos aplicados durante EEG ou vídeo-EEG. 
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Tabela 1. Estudos que utilizaram Protocolos Neuropsicológicos na Epilepsia Mioclônica Juvenil 
 

 
ANP: ativação neuropsicológicia; AMS: atividade mental superior; SP: sensibilidade à praxia; FS: fotosensibilidade; EGI: epilepsia 
generalizada idiopática. 
 
 

 

 

 Pacientes 
com EMJ 

ANP Provas com efeito 
provocativo 

Efeito inibitório Conclusões 

Matsuoka et al. 1988 25 21 
(84%) 

escrita cálculo e 
construção 

espacial 

fala, leitura e 
cálculo mental 

efeito provocativo por AMS com o 
uso das mãos e tensão psíquica 

Senanayake 1992 148 12 
(8%) 

cálculo construção 
espacial 

_ maior hiperexcitabilidade do córtex 
parietal 

Matsuoka et al. 2000 45 22 
(46,7%) 

ação-programação 
19 (42,2%) 

pensamento  
3 (6,7%) 

133/208 
(63.9%) 

epilepsias em 
geral 

efeito provocativo mais freqüente 
em EGI, > EMJ. 

AMS com o uso das mãos 
lingüísticas e não-linguísticas 

Inoue & Kubota 2000 213 27 
(12,7%) 

praxia _ Controle de crises em 69%, 56%, 
48% para fatores gerais, FS e SP,  
combinação de FS e SP ausente  

Karachistianou 2004 30 23 
(76,6%) 

testes manuais e 
mentais, sem 

diferença  

_ efeito provocativo inespecífico com 
e sem atividade motora com as 

mãos 
Mayer et al. 2006 25 9 

(36%) 
9 por fala ou leitura 

6 por praxia 
1 por cálculo 

_ 3/9 pacientes com mioclonias 
periorais não ficaram livres de 

crises, combinação de FS e SP 
presente 
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2.1.1.3.1 Sensibilidade a Funções de Linguagem (Leitura e Fala) 

As crises induzidas por leitura nos pacientes com EMJ apresentam várias 

características em comum com as crises da EL. Esta última foi dividida por Bickford et 

al. em primária e secundária (BICKFORD ET AL., 1956). A forma primária consiste na 

ocorrência de crises desencadeadas pela leitura, enquanto a secundária se 

apresentaria com crises em outras circunstâncias e não exclusivamente na leitura 

(BICKFORD ET AL., 1956). 

A EL foi classificada como epilepsia relacionada à localização (COMMISSION, 

1989). Na série da clínica Mayo, entre 20 pacientes, o registro ictal foi generalizado, 

síncrono e simétrico em 15. Os demais cinco pacientes exibiram sinais de lateralização 

no hemisfério dominante para a linguagem (RADHAKRISHNAN ET AL., 1995). Os 

mesmos autores sugeriram que a EL deveria ser classificada entre as EGI com modos 

específicos de ativação. Por sua vez, Koutroumanidis et al. monitorizaram 17 pacientes 

com EL e observaram que dois deles tinham alexia ou interrupção da fala, associadas 

à anormalidade eletroencefalográfica de projeção na região temporal posterior 

esquerda e sugeriram que os mesmos tivessem a variante focal da EL 

(KOUTROUMANIDIS ET AL., 1998). 

As crises desencadeadas pela leitura tanto na EL como na EMJ consistem de 

mioclonias que envolvem a musculatura mandibular e orofacial após um período de 

leitura variável. Os pacientes referem sensação de abalo, rigidez, dormência ou aperto 

e os movimentos observados são geralmente mioclônicos e alguns os descrevem 

como espasmos tônicos com a mandíbula “travada na posição aberta”, tremores na 

língua, sensações na faringe. Também foram referidos dificuldade de falar, com 

hesitação ou tartamudez e outros sintomas como sensação de choque na cabeça, 

formigamento em todo o corpo. Uma minoria descreveu alguma manifestação vaga de 

turvamento visual, que na realidade pode representar dislexia ictal (WOLF ET AL., 

1998). A crise da EL pode evoluir para CTCG se a leitura não é interrompida a tempo. 

É tipicamente agravada pela leitura em voz alta e por textos que apresentem 

dificuldade fonêmica, aparentemente não sendo fundamental a compreensão do 

conteúdo do texto. Alguns pacientes também têm crises desencadeadas pela fala 

(WOLF, 1992).  
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A primeira verificação de coexistência de sintomas da EL e EMJ foi feita na 

revisão da literatura em EL realizada por Wolf que observou em um de seus cinco 

casos características de EMJ, além de FS (WOLF, 1992). Rhadakhrisnan et al. 

denominaram a concomitância das duas formas em um mesmo paciente de 

coexistência (RHADAKHRISNAN ET AL., 1995). A despeito das semelhanças, as duas 

síndromes permanecem como entidades nosológicas separadas, ou seja, se 

manifestam em idades diferentes, a leitura não provoca as CM dos membros 

superiores típica da EMJ e as mioclonias mandibulares da EL, ocorrem exclusivamente 

em resposta à leitura e não espontaneamente. A EL é uma síndrome rara que 

apresenta início um pouco mais tardio que a EMJ, em média aos 17 anos de idade e 

preponderância no sexo masculino. O EEG ictal é focal em 30% dos casos, 

geralmente temporal com predomínio à esquerda (MAYER ET AL., 2000). 

Wolf & Inoue propuseram que as mioclonias periorais não seriam um achado 

exclusivo da epilepsia primária da leitura, mas um traço reflexo que pode ser 

observado em outras síndromes epilépticas, assim como a FS. A EMJ parece ser a 

segunda síndrome na qual as crises reflexas induzidas por linguagem são 

encontradas, a fala apresentando-se como principal mecanismo desencadeante e a 

leitura, em menor proporção destes pacientes (WOLF & INOUE, 2002). 

Em 2006 foram estudadas as mioclonias reflexas periorais, tipo de crise 

carcterístico da EL, em 25 pacientes com EMJ e 25 com epilepsia focal (grupo 

controle), através de uma bateria de testes de ativação neuropsicológica, durante o 

registro por vídeo-EEG. Encontraram-se mioclonias periorais induzidas por leitura ou 

fala em nove pacientes no grupo com EMJ (36%) em comparação com apenas um 

(4%) do grupo controle. O registro ictal foi caracterizado por CEO rápidos com 

eletronegatividade máxima na região frontal. Os dados indicaram que mioclonias 

reflexas periorais parecem ser um traço reflexo típico da EMJ (MAYER ET AL., 2006). 

O prognóstico na EL inicialmente foi tido como bom porque mesmo se não 

tratadas, as crises geralmente permaneceriam restritas à precipitação pela leitura. Na 

série da clínica Mayo, após pelo menos quatro anos de seguimento, os pacientes 

apresentaram controle ou ocorrência ocasional de crises, apenas evitando o fator 

precipitante ou através da utilização de drogas antiepilépticas (DAE) 

(RHADAKHRISNAN ET AL., 1995). 
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Entretanto, na série de Mayer et al., nove pacientes com EMJ apresentaram 

mioclonias reflexas periorais, dos quais três não ficaram livres de crises com o uso de 

VPA (MAYER ET AL., 2006). 

As séries japonesas de pacientes com EMJ (MATSUOKA ET AL., 1988; 

INOUE ET AL., 1994) não verificaram ativação pelas provas de linguagem. Inoue et al. 

(1994) observaram que a incidência de epilepsia induzida por praxia era elevada no 

Japão enquanto a da EL era baixa (INOUE ET AL., 1994). Matsuoka et al.(1988), por 

sua vez verificaram que fala e leitura mostraram um efeito inibitório sobre as 

anormalidades do EEG e argumentaram que estas disparidades em relação às demais 

séries, poderiam ser atribuídas a diferenças étnicas ou a características lingüísticas 

específicas da língua japonesa (MATSUOKA ET AL., 1988; MATSUOKA ET AL., 

2000). 

 

2.1.1.3.2 Sensibilidade à Praxia 

Além das funções relacionadas à linguagem, CE desencadeadas por outras 

atividades mentais superiores, relacionadas ao processamento de informações 

visuoespaciais não-verbais, podem estar presentes como traços reflexos na EMJ e 

esta forma de ativação foi denominada de indução por praxia (INOUE ET AL., 1994).  

Vários relatos anedóticos a partir da década de 60 descreveram pacientes com 

CE desencadeadas por atividade cognitiva não-verbal. Revisão de 25 casos de crises 

induzidas por atividades corticais superiores, verificou que todos apresentavam 

diagnóstico compatível com EGI e crises induzidas por cálculo, jogo de xadrez ou 

tarefas espaciais como outros tipos de jogos e desenho (GOOSSENS ET AL., 1990). 

Os autores associaram a ocorrência destas crises à ativação do lobo parietal e 

relataram resposta satisfatória ao tratamento, com três dos pacientes livres de crises 

apenas evitando os fatores precipitantes (GOOSSENS ET AL., 1990). Outro estudo 

apontou o aumento dos paroxismos epileptiformes e a ocorrência de CM durante o 

protocolo de ativação neuropsicológica, especialmente em tarefas envolvendo cálculo 

e outros processamentos espaciais em uma série de 148 pacientes com EMJ e 

propôs, assim como Goossens et al. (1990), que estes pacientes teriam maior 

hiperexcitabilidade regional no córtex parietal (SENANAYAKE, 1992). 
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Inoue et al.(1994) introduziram o termo “crises induzidas por praxia”. Esta 

terminologia engloba várias denominações utilizadas anteriormente na literatura como 

epilepsia grafogênica (ASBURY & PRENSKY, 1963), induzida pela escrita; epilepsia 

aritmética, pelo cálculo (INGVAR & NYMAN, 1962), epilepsia da tomada de decisões, 

por cartas ou jogos (FORSTER ET AL., 1975), epilepsia induzida por desenhos 

(BRENNER & SEELINGER,1979), epilepsia induzida por cálculo usando o “Soroban”, 

tipo de ábaco japonês (YAMAMOTO ET AL., 1991), entre outras.  

Um estudo descreveu a aplicação de protocolo de ativação neuropsicológica a 

480 pacientes com epilepsia em geral (MATSUOKA ET AL., 2000). Entre estes, 38 

(7,9%) tiveram efeito provocativo de paroxismos epileptiformes. Dos 208 que exibiram 

descargas epileptiformes durante o registro de base, 133 (63,9%) tiveram efeito 

inibitório. Dentre os 38 que apresentaram efeito provocativo, 36 tinham EGI, dos quais, 

22 tinham diagnóstico de EMJ. 

Na EMJ, a indução de crises por praxia pode ser indicativa de pior resposta ao 

tratamento. Enquanto em uma amostra de 77 pacientes com fatores precipitantes 

gerais, 53 (69%) tiveram controle das crises por mais de três anos, apenas 12 (48%) 

de 25 sensíveis à indução por praxia alcançaram tal resultado (INOUE & KUBOTA, 

2000). Em quatro pacientes que apresentaram os dois traços reflexos concomitantes 

(crises induzidas por leitura e praxia) na anamnese e/ou no protocolo neuropsicológico 

por vídeo-EEG, foi referida maior dificuldade para o controle das crises (DA SILVA 

SOUSA ET AL., 2005b). 

Em relação à evolução deste tipo de traço reflexo, a descrição dos dados de 

dois pacientes seguidos por mais de 20 anos mostrou que, enquanto a 

susceptibilidade a fatores precipitantes gerais se reduziu ao longo do tempo, a 

sensibilidade às atividades mentais superiores associadas ao uso das mãos, manteve-

se por pelo menos três décadas de vida (MATSUOKA ET AL., 2002). 

Inoue et al. (1994), consideraram que na EMJ, os estímulos de crises reflexas 

ocorriam de forma conjunta, indicando um mecanismo comum de ação. Assim, leitura 

e fala seriam uma combinação provável em determinado paciente e estas tarefas 

raramente se combinariam com atividades não-verbais. A escrita por sua vez, tenderia 

a ocorrer conjuntamente com atividades não-verbais e assim, seria mais corretamente 

classificada entre os atos práxicos do que entre as tarefas de linguagem. Estes autores 

afirmaram ainda que a sensibilidade à leitura, atos práxicos e outras atividades 
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mentais superiores poderiam coexistir no mesmo paciente e postularam a existência 

de um espectro contínuo entre os tipos de epilepsia induzida por atividade cognitiva 

com a fala e a leitura no extremo da indução por linguagem, próximas de desenho e 

escrita, enquanto jogos de cartas e manipulação de objetos estariam mais próximos do 

extremo da praxia, representado por cálculo e jogo de xadrez (INOUE ET AL., 1994). 

 

2.1.1.3.3 Sensibilidade ao Cálculo, Pensamento Espacial e Tomada de Decisões 

A sensibilidade ao cálculo inicialmente descrita em um paciente com ausências 

típicas desencadeadas pelo cálculo mental (INGVAR & NYMAN, 1962), passou a ser 

relatada de forma rara em pacientes com EGI. Foi descrito um predomínio em homens, 

de 3:1 (GOOSSENS, 1990), geralmente com resposta satisfatória ao tratamento e 

associação não somente com a EMJ assim como com a epilepsia ausência juvenil e 

outras formas de EGI. O mecanismo epileptogênico proposto estaria relacionado ao 

raciocínio, mais especificamente a tarefas espaciais e ao processo de tomada de 

decisões. Para Andermann et al. (1998) a necessidade de movimento das mãos seria 

rara. Outras tarefas além do cálculo poderiam provocar crises, tais como jogos de 

cartas, xadrez ou damas. Para outros, no entanto, este mecanismo seria o mesmo 

envolvido na indução por praxia (INOUE ET AL., 1994), não sendo necessário o ato 

motor em si para considerar uma tarefa assim classificada, mas apenas a 

programação motora. Portanto, havia uma controvérsia quanto às crises induzidas por 

atividades não-verbais, se o mecanismo seria o mesmo quando o ato motor está 

envolvido ou não (INOUE & ZIFKIN, 1994). 

Um importante estudo realizado por Matsuoka et al. (2000) procurou 

esclarecer este ponto. Os autores ressaltaram que apenas três de 45 pacientes com 

EMJ (6,7%) apresentaram sensibilidade à atividade mental sem a participação de ato 

motor, enquanto os demais 19 (42,2%) tiveram ativação por atividades de tipo 

programação-ação. Sugeriram então que a indução de crises por atividades mentais 

superiores nas EGI apresentaria duas formas: crises induzidas por pensamento ou 

funções espaciais e crises induzidas por escrita, cálculo escrito e desenho requerendo 

atividade de tipo programação-ação. Estas duas formas poderiam se mostrar como 

mecanismos distintos de indução de crises ou representar extremos de um continuum 

fisiopatológico (MATSUOKA ET AL., 2000). 
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O efeito mais significativo promovido pela atividade cognitiva quando associada 

ao uso das mãos foi ilustrado também na descrição da indução de crises por 

“Soroban”, em três pacientes. Nestes, o cálculo mental não exerceu efeito algum sobre 

as descargas enquanto o cálculo escrito, a cópia de caracteres, jogos e escrita de 

notas musicais e o ato de tocar instrumentos musicais também induziram descargas 

ou abalos mioclônicos (YAMAMOTO ET AL., 1991).  

 

2.1.2 Outras Características Fenotípicas Preditivas do Prognóstico na EMJ 

 

2.1.2.1 Subtipos Clínicos 

Os tipos de CE e o aparecimento cronológico das mesmas, determinados pela 

heterogeneidade genética da síndrome, foram associados ao prognóstico. Assim, 

Martinez-Juárez et. al. (2006) observaram quatro subsíndromes em 257 pacientes com 

EMJ, acompanhados prospectivamente por 11  6 anos: 

 EMJ clássica. Início na adolescência como CM isoladas ao despertar ou 

CTCG. CA espaniolépticas são raras neste grupo. Foi o subtipo mais comum, 

representado por 72% dos casos estudados. Quanto ao prognóstico, 58% dos 

pacientes ficaram livres de todos os tipos de CE; 

 Epilepsia ausência da infância persistente, evoluindo para EMJ. Início na 

infância com CA picnolépticas com CEO a 3Hz, CEO e CPEO ritmados a 2 a 5Hz. Na 

adolescência surgiriam CM e CTCG. Contribuiu com 18% dos casos e teve resposta 

ruim ao tratamento, pois apenas 7% dos pacientes deste subgrupo ficaram livres de 

crises; 

 EMJ com CA na adolescência: CM e CTCG tiveram início antes das CA. 

Contribuiu com 7% dos pacientes e 56% deles ficaram livres de crises; 

 EMJ com crises astáticas: neste subgrupo, crises astáticas precederam 

CM e CTCG. Foi o subtipo menos freqüente, correspondendo a 3% dos pacientes, dos 

quais 62% ficaram livres de crises. 
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2.1.2.2 Distúrbios Psiquiátricos 

No relato pioneiro da síndrome, Janz & Christian (1957), descreveram 

transtornos comportamentais em sua série de pacientes:  

Como descrito por nós anteriormente, e contrário ao “típico comportamento 

epiléptico”, o comportamento mental destes pacientes é muito frequentemente 

caracterizado por instabilidade, falta de disciplina, hedonismo e indiferença em relação 

à sua doença... Eles prometem mais do que aquilo que podem cumprir...Seu 

comportamento frequentemente tem efeito sobre o tratamento. Eles irão declarar que 

cumprem todas as prescrições, mas de fato eles se esquecem de comparecer às 

consultas de controle e de tomar suas medicações regularmente... Seu humor muda 

rapidamente e frequentemente... São facilmente encorajados e desencorajados; são 

crédulos e não confiáveis.  

A comorbidade com distúrbios psiquiátricos foi apontada como uma das 

características clínicas potencialmente relacionadas à resistência às DAE na EMJ. 

Verificou-se sua presença em 36 (23%) de série de 155 pacientes, constituindo-se os 

transtornos de personalidade no achado mais comum, detectado em 18 (11,6%) 

(GELISSE ET AL., 2001). Os distúrbios psiquiátricos foram significativamente 

associados com a refratariedade ao tratamento, estando presentes em 58,3% 

daqueles cujas CE foram refratárias ao tratamento vs. 19% daqueles com resposta 

satisfatória (GELISSE ET AL., 2001).  

Em estudo de 43 pacientes encontrou-se que 20 (46,5%) apresentaram um ou 

mais distúrbios psiquiátricos (eixo I do DSM-IV) em alguma época de suas vidas e 35% 

estavam com distúrbio psiquiátrico no momento da avaliação. Esta taxa de prevalência 

foi apenas ligeiramente maior que aquela relatada em amostras baseadas em 

comunidades de países de língua alemã de 27% (SCHEPANK, 1987). Em relação aos 

transtornos de personalidade (eixo II do DSM IV), encontraram quase o dobro nos 

pacientes com EMJ (26%) do que o relatado para a população em geral de 13,4% 

(TORGENSEN ET AL., 2001). Quanto à implicação prognóstica não houve diferença 

em relação à taxa de adesão ao tratamento ou de pacientes livres de crises por mais 

de um ano nos grupos com ou sem distúrbio psiquiátrico (TRINKA ET AL. 2006).  

Outra avaliação de 100 pacientes com EMJ encontrou distúrbios psiquiátricos 

em 49%, sendo ansiedade (23%) e transtornos do humor (19%) os mais 
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frequentemente observados. Transtornos de personalidade foram observados em 20, 

17 deles pertencentes ao cluster B (histriônico, borderline e passivo-agressivo). 

Diferentemente do estudo prévio observou-se que a presença de distúrbios 

psiquiátricos e transtornos de personalidade se associaram à frequência elevada de 

crises, caracterizada como mais de 20 CTCG ao longo da vida (DE ARAÚJO FILHO 

ET AL., 2007). Os autores discutiram que a epilepsia é uma condição que pode colocar 

um indivíduo em risco de desenvolver distúrbios psiquiátricos e também que o uso de 

DAE pode estar relacionado à ocorrência de transtornos do humor. Assim, fenobarbital 

(PB) se relaciona a sintomas depressivos, topiramato (TPM) à labilidade emocional, 

depressão e psicose enquanto poucos sintomas psiquiátricos têm sido relacionados ao 

uso do VPA. Estudos de espectroscopia e morfometria baseada em voxels em 

pacientes com EMJ e transtornos de personalidade evidenciaram alterações que não 

foram encontradas em pacientes com EMJ sem distúrbios psiquiátricos, tais como 

redução dos níveis de N-acetil-aspartato e aumento da relação glutamato-

glutamina/crieatinina no lobo frontal esquerdo (DE ARAÚJO FILHO, 2009b), redução 

do volume de substância cinzenta no tálamo direito, aumento do volume da substância 

cinzenta no córtex orbitofrontal (DE ARAÚJO FILHO, 2009a), sugerindo que pacientes 

com transtornos psiquiátricos possam apresentar uma forma mais grave de EMJ. 

 

2.1.2.3 Anormalidades Focais Clínicas e Eletroencefalográficas 

Apesar de sua prevalência elevada e da resposta satisfatória ao tratamento 

com DAE apropriadas, a EMJ é freqüentemente mal diagnosticada até que o paciente 

seja questionado sobre o sintoma específico de abalos de ocorrência preferencial pela 

manhã e relacionados a fatores precipitantes. Um dos motivos pelos quais ocorre 

atraso no diagnóstico é a presença de características focais clínicas e 

eletroencefalográficas, que levam ao diagnóstico errôneo de epilepsia focal. Desta 

forma, por vezes, as CM manifestam-se por contração assimétrica, com predomínio 

em um dos membros ou ocorre versão cefálica na CTCG. Em relação ao EEG ictal ou 

interictal, os CEO algumas vezes não são completamente generalizados, mas 

confinados às regiões frontal ou central. Espículas ou poliespículas isoladas com 

generalização incompleta podem eventualmente sugerir descargas focais (WALTZ, 

2000).  
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Na década de 60, em que a geração das crises generalizadas era atribuída à 

teoria centrencefálica, já havia sido relatada a ocorrência de padrões 

eletroencefalográficos generalizados e focais nos mesmos pacientes, por vezes no 

mesmo traçado. Entre 17 pacientes com ambos os tipos de anormalidade, seis 

apresentaram predomínio do padrão generalizado e as descargas focais observadas 

foram explicadas em termos do desenvolvimento de espículas focais secundárias, em 

locais de baixo limiar como a amígdala e o hipocampo, a chamada “temporalização 

secundária” (NIEDERMEYER, 1968). 

Anormalidades focais no EEG de pacientes com EMJ foram caracterizadas 

como assimetrias na amplitude das anormalidades generalizadas acima de 30%, início 

unilateral de descargas generalizadas, alentecimento focal ou espículas e ondas 

agudas focais (ALIBERTI ET AL., 1994) e reconhecidas como fator de erro diagnóstico 

(MURTHY ET AL., 1998). Os estudos mais comumente encontraram anormalidades 

focais em 20 a 30% dos pacientes (MURTHY ET AL., 1998; ATAKLI ET AL., 1998). A 

assimetria das anormalidades generalizadas foi o achado mais comum, encontrada em 

até 16 de 22 pacientes (72,7%) e outras anormalidades focais em até 12 (54,5%) 

(ALIBERTI ET AL., 1994). Outro autor considerou a ocorrência consistente de 

anormalidades focais, ou seja, sinais constantes de lateralização ou localização, em 

seguimento de 16 anos em média, descrevendo-a em 32 (56%) dos pacientes com 

epilepsias generalizadas (LOMBROSO, 1997). 

A importância do vídeo-EEG para o diagnóstico correto em alguns casos de 

EMJ foi enfatizada em estudo que encontrou características focais clínicas e/ou 

eletroencefalográficas em 14 de 26 (54%) pacientes com EMJ (USUI ET AL., 2005). 

Em avaliação retrospectiva de 267 pacientes com EGI, Szaflarski et al. (2010) 

observaram a resposta ao tratamento em período de três meses e encontraram 

associação da presença de anormalidades focais ao EEG (alentecimento e/ou 

descargas epileptiformes focais) com redução das taxas de controle de crises 

(SZAFLARSKI ET AL., 2010). 

Na EMJ, a ocorrência de descargas focais ao EEG já havia sido apontada 

como fator de prognóstico negativo (MATSUOKA, 1992). Nesse estudo, a taxa de 

resistência às DAE foi discretamente maior em subgrupo de pacientes com mais longa 

evolução (20-39 anos), os quais, por sua vez, apresentavam descargas mais focais, 

caracterizadas como CEO bilaterais, com predomínio central ou frontal. A ocorrência 
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de assimetrias ao EEG teve associação com o grupo de pacientes com EMJ resistente 

ao VPA (40% vs 10%; FERNANDO-DONGAS ET AL., 2000) em outra série. Estudo 

recente encontrou associação das anormalidades focais com resistência às DAE. 

Nesta análise foram incluídos critérios não usuais na definição das anormalidades 

focais como reversão de fase, atividade delta rítmica frontal ou occipital e assimetria à 

resposta fotoparoxística (JAYALAKSHMI ET AL., 2009).  

Outros autores não encontraram associação de assimetrias clínicas e/ou ao 

EEG (LANCMAN ET AL., 1994) ou de anormalidades focais (JAIN ET AL., 2003) com 

a resposta ao tratamento na EMJ. 

 

2.2 Tratamento Medicamentoso da EMJ 

A evidência para o uso do VPA na EMJ consiste principalmente de relatos de 

séries que demonstraram respostas satisfatórias, com taxas de pacientes livres de 

crises variando de 54 a 93% para aqueles tratados com esta DAE em mono ou 

politerapia (HITIRIS & BRODIE, 2005). Mesmo doses baixas de VPA como 500mg 

diários mostraram-se eficazes em pequena série (KARLOVASSITOU-KONIARI ET AL., 

2002). 

A proporção de pacientes com EMJ com crises refratárias à monoterapia com 

VPA é provavelmente da ordem de 10-20% (WOLF, 1996). Por outro lado, as causas 

mais comuns de insucesso do tratamento dos pacientes com EMJ seriam a má-adesão 

ao mesmo e a prescrição de uma DAE inapropriada como carbamazepina (CBZ) ou 

fenitoína (PHT), as quais podem ter um efeito agravante sobre as crises (PERUCCA, 

2001). Um estudo retrospectivo não controlado verificou que a CBZ agravou as CE em 

mais de 65% dos pacientes com EMJ e que a PHT promoveu o mesmo efeito em um 

terço deles (GENTON ET AL., 2000). Sabe-se que enquanto VPA, benzodiazepínicos, 

lamotrigina (LTG), topiramato (TPM), zonisamida e piracetam podem controlar as CM, 

o uso de determinadas DAE como CBZ, vigabatrina e eventualmente LTG, pode 

exacerbar as mesmas (DULAC ET AL., 1998; BIRABEN ET AL., 2000). 

Estudo controlado, randomizado e aberto (Standard and New Antiepileptic 

Drugs – SANAD), conduzido no Reino Unido, avaliou 716 pacientes com EGI ou com 

crises de difícil classificação, dos quais 119 (26%) tinham EMJ. Os pacientes neste 

braço do estudo receberam VPA, LTG ou TPM. Concluiu-se que o VPA deve continuar 
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a ser considerada a droga de primeira escolha para a maioria dos pacientes com estes 

tipos de epilepsia, enquanto a LTG e o TPM devem ser evitados; a primeira por sua 

menor eficácia e a segunda porque, além de menor eficácia, mostrou perfil pior de 

tolerabilidade. Porém afirmou-se que haverá circunstâncias que irão favorecer a 

escolha de uma droga alternativa como quando existe interação com outras drogas ou 

no planejamento familiar (MARSON ET AL., 2007). As principais razões para que o 

VPA não seja a DAE de escolha para as mulheres em idade fértil seriam efeitos 

adversos, tais como ganho de peso e risco de teratogenicidade. O ganho de peso com 

o uso de VPA não é um efeito dependente de dose, no entanto pode ser minimizado 

pela utilização de doses menores e de formas de liberação lenta (MONTOURIS & 

ABOU-KHALIL, 2009). As taxas de má-formação em fetos expostos ao VPA 

aumentaram com o aumento da dose utilizada pela mãe. Com doses de VPA maiores 

ou iguais a 1.100mg ao dia a taxa de má-formação fetal foi de 30,2%, enquanto com 

doses menores foi de 3,2% (VAJDA ET AL., 2004). Além disto, a exposição do feto ao 

VPA está associada com desenvolvimento de disfunções cognitivas e não é clara a 

dose segura para que se evitem este tipo de efeitos adversos (MEADOR ET AL., 

2008). Por estas razões aconselha-se o uso das novas DAE para este subgrupo de 

pacientes. 

Avaliação da eficácia do tratamento em EGI incluiu 98 pacientes com EMJ e 

verificou que LTG foi mais eficaz nas epilepsias ausência da infância e ausência juvenil 

que na EMJ (SZAFLARSKI ET AL., 2010). 

Mais recentemente levetiracetam se mostrou uma potencial opção de 

tratamento na EMJ com um melhor perfil de tolerabilidade (NOACHTAR ET AL., 2008). 

Postula-se que entre as novas DAE, existam evidências de estudos classe I e II para o 

uso de LTG para tratamento de ausências típicas, levetiracetam para CM idiopáticas e 

TPM para CTCG (BERGEY, 2005). No entanto, verificou-se falta alarmante de estudos 

bem desenhados, propriamente conduzidos, randomizados e controlados para 

pacientes com epilepsias generalizadas (GLAUSER ET AL., 2006) e até o presente, 

não existem estudos classe I para guiar o tratamento da EMJ (ABOU-KHALIL, 2009). 
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2.3 Resposta da EMJ ao Tratamento: Estudos de Prognóstico  

Já nos primeiros casos descritos por Janz e Christian (1957), nota-se 

variabilidade no prognóstico, com cura espontânea em um caso, evolução benigna em 

seis, recidiva regular de crises em ambiente domiciliar e controle das mesmas quando 

institucionalizados e pacientes que alcançaram desenvolvimento pessoal e vínculo 

empregatício com uso de barbitúricos ou PHT (JANZ & CHRISTIAN, 1957).  

Avaliação prospectiva com cinco anos de seguimento teve baixa taxa de 

refratariedade ao tratamento de apenas 12%, enquanto a fração de pacientes 

totalmente livres de crises foi de 51% (PANAYIOTOPOULOS ET AL., 1994).  

Estudos que se seguiram procuraram analisar, geralmente de forma 

retrospectiva, fatores prognósticos e de resposta ao tratamento medicamentoso na 

EMJ. Um destes procurou identificar os fatores que diferenciariam os pacientes com 

epilepsias responsivas daqueles com resposta ruim ao VPA (FERNANDO-DONGAS 

ET AL., 2000). Dentre 33 pacientes com EMJ, 23 (70%) mostraram resposta 

satisfatória. O grupo com formas resistentes ao VPA teve maior freqüência de 

assimetrias ao EEG, características clínicas atípicas como auras, confusão pós-ictal e 

deficiência intelectual.  

Uma série retrospectiva incluiu 155 pacientes com EMJ e nela foram 

identificados 24 casos (15,5%) que, a despeito de terapia e estilos de vida adequados, 

tiveram persistência de crises (GELISSE ET AL., 2001). As únicas características 

clínicas associadas à resistência ao tratamento foram a presença de distúrbios 

psiquiátricos e a combinação de mais de um tipo de CE. A presença concomitante dos 

três tipos de crises, CM, CA e CTCG foi associada a um pior prognóstico. Nenhum dos 

pacientes com crises refratárias apresentava CM como único tipo de crise ou em 

associação com CA. Este último achado já havia sido relatado em estudo anterior que 

relacionou como pacientes com bom prognóstico aqueles com CTCG ao despertar e 

raras CM (MATSUOKA, 1992) e voltou a ser descrito em estudo ulterior (JAIN ET AL., 

2003). Os autores encontraram ainda, pseudorefratariedade em 15 (9,7%) pacientes 

representada por estilo de vida inadequado em quatro, baixa adesão ao tratamento em 

oito e tratamento insuficiente em três.  

Algumas publicações descreveram a resposta ao tratamento em todos os 

pacientes medicados. Uma delas, que avaliou 22 pacientes durante período de 5-17 

anos, identificou que o VPA controlou todos os tipos de crises em 80% deles e que os 
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demais tiveram controle de crises pela associação de LTG em três casos e de 

clobazam em um paciente (CALLEJA ET AL., 2001). Resposta excelente ao 

tratamento também foi observada em 500 pacientes com EMJ, 447 (89%) com VPA 

em monoterapia, 28 (6%) em politerapia e 24 (5%) com resposta a outras DAE (JAIN 

ET AL., 2003). Nesta última série, foi enfatizada a resposta ao VPA em monoterapia 

em 41 de 42 pacientes com resposta fotoparoxística ao EEG, configurando excelente 

resposta deste subgrupo.  

A evolução de 175 pacientes com EMJ tratados por mais de dois anos, foi 

analisada de forma retrospectiva em estudo que constatou que 94 (53,7%) estavam 

livres de todos os tipos de CE por mais de dois anos e 16 (9%) conseguiram 

interromper o tratamento sem recidiva das crises (LARCH ET AL., 2007). A 

porcentagem daqueles que não ficaram livres de crises foi de 46,3%. Os autores 

enfatizaram o fato de que alguns pacientes conseguiram suspender a medicação, e 

assim questionaram a proposição de outros (DELGADO-ESCUETA & ENRILE-

BACSAL, 1984; JANZ, 1985; CALLEJA ET AL., 2001), de que a EMJ exigiria 

tratamento por toda a vida.  

De outro ponto de vista, foi publicado trabalho que avaliou a freqüência e as 

causas de recorrência de CE em pacientes com EMJ de forma retrospectiva e 

encontrou taxa elevada de recidiva, a qual raramente havia sido relatada na literatura 

e, segundo os autores, “abre questões referentes à natureza benigna desta síndrome 

epiléptica” (SOKIC ET AL., 2007). Após período de remissão de pelo menos um ano, 

70 de 105 (70%) dos pacientes apresentaram recidiva de crises, que foi associada 

com privação de sono, retirada de DAE e, menos freqüentemente, com ingestão de 

álcool, abuso de drogas, fotoestimulação ou menstruação. Nenhum fator precipitante 

foi identificado em 31,1% dos pacientes com recidiva de CM ou em 45% dos pacientes 

com recidiva de CTCG.  

A proporção de pacientes livres de crises que conseguiram interromper o uso 

de DAE em três estudos variou de 0 a 48%, ficando, em média, ao redor de 6 a 9% 

(Tabela 2). Dos pacientes da série que relatou 48% de interrupção do tratamento 

medicamentoso, cinco mantiveram crises raras e mioclonias não intrusivas, o que 

revela que, com um critério mais restrito, a taxa de pacientes livres de crises e de DAE 

seria de 26%. Nessa amostra populacional de 24 pacientes, contactados após 25 anos 

do início das crises, 20 (83%) continuavam a ter algum tipo de crises. O mesmo estudo 

acentuou a presença de outros fatores associados à epilepsia e que trouxeram 
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complicações às vidas dos pacientes como depressão, isolamento social, desemprego 

e impulsividade (CAMFIELD & CAMFIELD, 2009).  

Em suma, os estudos evidenciaram taxas de refratariedade ao tratamento 

medicamentoso na EMJ variável entre 0 e 45%. Os principais achados de cada um 

deles encontram-se relacionados na Tabela 2. 
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Tabela 2. Estudos de Prognóstico na Epilepsia Mioclônica Juvenil 
 
Autores/Ano Tipo de 

estudo 
Tempo de 
seguimento 
/avaliação 

número 
pacientes 
avaliados 

Pacientes livres 
de crises 

Outros end points Pacientes com 
crises refratárias 

Fatores de mal 
prognósticos  

Janz & Durner,  R ≥3a 49 75% 
≥2a 

  _ 

Delgado-Escueta 
& Enrile-Bacsal, 
1984 

PRO _ 43 74,4% 
≥2a 

11,6% ↓freq. crises 
7% não adesão 

7% falha 
0 retirou DAE 

7% 
>3CTCG/mês ou 

>2 CM/sem 

_ 

Penry et al., 1989 R 2m-9a 50 86% 
≥1a 

Alguns 
recidiva 

  

Matsuoka, 1992 
 

R ≥3a 32 31.3% 
≥3a 

_ 45% > duração da 
epilepsia 

 história familiar 
3 tipos de crises 
descargas focais 

ativação 
neuropsicológica 

Panayiotopoulos 
et al., 1994 

PRO 5a 66 51% 0 retirou DAE 9% _ 

Lancman et al., 
1994 

R variável 85 _ 85,9% 
↓>50% freq. de crises 

14,1%  

Kleveland & 
Engelsen, 1998 

R  43 44,2% 
>2a 

 

81,4% 
 s/CTCG no último ano 

7% retirou DAE 
 baixo impacto na vida diária 

  

Atakli et al., 1998 R ≥1a 76 85,5% 
 

   

Inoue &Kubota, 
2000 

PRO 7a 134 61,9% 
≥3a 

69% pts com FP gerais 
56% FS 
48% SP 

 FS 
SP 

Fernando-Dongas 
et al., 2000 

R _ 33 _ 70% 
livres de crises ou 
 CM ocasionais ou 

 crises /falta de adesão 

 Assimetrias EEG 
 crises atípicas 

deficiência intelectual 

Martínez-Juarez et 
al., 2006 

PRO 11±6a 222 50%  _ EAI evoluindo para 
EMJ 
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Autores/Ano Tipo de 
estudo 

Tempo de 
seguimento 
/avaliação 

número 
pacientes 
avaliados 

 

Pacientes livres 
de crises 

Outros end points Pacientes com 
crises refratárias 

Fatores de mal 
prognósticos  

Calleja et al., 2001 PRO ≥5a 22 90,9% 27,3% 
>5a 

_ _ 

Gelisse et al., 
2001 

R ≥1a 155 74,8% 9,7% 
pseudo-resistência 

15,5% 3 tipos de crises 
 DPQ 

ansiedade+TP 
Jain et al., 2003 
 

PRO 1,5-20a 500 _ controle de crises em todos 0 _ 

Vijai et al., 2003 PRO 
 

_ 183 53,6% 
≥2a 

83,1% 
≤2 CTCG 

último ano 

_ _ 

Larch et al., 2007 R 
 

>2a 
media 8a 

175 53,7% 
>2a 
80% 
>1a 

6%  
retirou DAE 

 3 tipos de crises 

Camfield and 
Camfield  2009,  

PRO 
populacional 

25a 23 17% 48% 
retirou DAE 

13% _ 

Jayalakshmi et al., 
2009 

R variável 266 _ 48% 
bom controle 

16% história familiar 
anormalidades focais 

ao EEG 

 

R: retrospectivo; PRO: prospectivo;a: ano(s); sem: semana(s); DAE: droga antiepiléptica; DPQ: psiquiátricos; TP: transtorno de personalidade; FP: fatores precipitantes; FS: 
fotosensibiidade; SP: sensibilidade à praxia, CM:crise mioclônica, CTCG: crise tônico-clônica generalizada  
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