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No primeiro trabalho desta tese procurou-se caracterizar a sensibilidade de 

pacientes com EMJ a estímulos corticais específicos e comparar o efeito destes com 

aquele produzido por métodos de ativação habituais. 

O sono e a hiperventilação constituíram, por sua eficácia, as provas de 

ativação de escolha para fins diagnósticos. O sono ativou anormalidades 

epileptiformes em 58% e a hiperventilação em 38,5% dos pacientes. Estes dados 

foram semelhantes aos obtidos por Matsuoka et al. (1988) em 25 pacientes com EMJ, 

que relataram ativação pelo sono em 68% e pela hiperventilação em 40%. O papel do 

sono na EMJ não é enfatizado na literatura, que identifica a privação de sono e o 

despertar, principalmente quando abrupto e provocado, como formas de ativação de 

crises (JANZ & CHRISTIAN, 1957). Um estudo do efeito do sono sobre os paroxismos 

epileptiformes evidenciou que o traçado após o despertar do sono REM continha 

menos anormalidades epileptiformes que o despertar que se seguia a período de sono 

não-REM e sugeriu efeito protetor conferido pela dessincronização que ocorre no sono 

REM, semelhante ao observado na vigília (GIGLI ET AL., 1991). Outro fato conhecido 

é o aparecimento preferencial de CA durante estados de redução da vigília, o qual 

pode ser atribuído a ações diferentes que as aferências aminérgicas subcorticais têm 

nos núcleos específicos e inespecíficos do tálamo e no córtex durante os estados de 

vigília e sono (KOSTOPOULOS, 2001). Quanto à hiperventilação, foi descrita ativação 

de paroxismos epileptiformes em 25 a 100% dos casos (CANEVINI ET AL., 1992; 

PANAYIOTOPOULOS ET AL., 1994). Esta variabilidade pode ser decorrente de 

metodologias diferentes empregadas na realização da hiperventilação e do emprego 

ou não do tratamento. Os mecanismos exatos responsáveis pelos efeitos da 

hiperventilação e pela alternância do ciclo-vigília sono ainda não são completamente 

compreendidos. Tanto durante o sono como quanto durante a prova de 

hiperventilação,ocorrem modificações das aferências predominantes ao córtex 

(SHERWIN, 1967), o que poderia favorecer o aumento dos paroxismos epileptiformes 

nestes estados. 

A FS foi observada em 19 (29,7%) dos casos, taxa compatível com as 

descrições clássicas na literatura (WOLF & GOOSSES, 1986; MATSUOKA, 1988; 

DREIFUSS, 1989). Segundo alguns autores (APPLETON ET AL., 2000), esta 

porcentagem pode ser de até 90% nos pacientes com EMJ, a depender da idade dos 

mesmos e da metodologia empregada, sugerindo pelo menos quatro minutos de 

prova. Nossa metodologia se mostrou adequada e nossa população foi constituída por 
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adultos jovens com média de idade de 24 anos, sendo provável que a taxa de FS seja 

maior na população pediátrica, devendo-se considerar ainda o efeito do tratamento. 

Encontramos associação entre a indução de crises pela FS com a persistência de 

crises. Fylan et al. (1999) sugeriram que a resposta fotoparoxística fosse um sinal mais 

comumente associado ao grupo de pacientes com crises recentes. Estes dados não 

estão de acordo com a excelente resposta ao VPA proclamada para estes pacientes 

(JAIN ET AL., 2003) e sugerem que este sinal de hiperexcitabilidade do córtex occipital 

possa ser um fator negativo para o controle de crises. Os pacientes com EMJ e FS 

podem apresentar crises infreqüentes o que explicaria os relatos de resposta 

satisfatória ao tratamento, mas possivelmente estejam em risco a depender da 

exposição a estímulos ambientais. 

A sensibilidade ao fechamento dos olhos foi descrita em pequenas séries de 

seis e quatro pacientes com EMJ, respectivamente (SEVGI ET AL., 2006; YALÇIN ET 

AL., 2006). Em nossa casuística, foi observada em 13 (17,1%) pacientes, sendo 

independente da FS em quatro. A ocorrência deste traço sem a presença 

concomitante de FS foi descrita anteriormente e atesta que este é um traço 

frequentemente relacionado, porém independente da mesma (FABIAN & WOLF, 

1987). Em três destes pacientes com sensibilidade ao fechamento dos olhos isolada, 

as demais provas do protocolo exibiram efeito inibitório. Uma possibilidade é a de que 

estes pacientes apresentem sensibilidade ao estado de olhos fechados também, o que 

explicaria maior número de descargas no repouso com os olhos fechados, sendo estas 

inibidas por ocasião das tarefas realizadas com os olhos abertos. Uma paciente exibiu 

sensibilidade também à praxia. Neste caso a sensibilidade ao fechamento ocular, 

independente da FS, poderia eventualmente se constituir em modalidade de ato 

práxico facial. A presença de mioclonias palpebrais induzidas pelo fechamento ocular 

também se associou ao grupo que não ficou totalmente livre de crises.  

Tem sido descrito que pacientes com EGI, particularmente EMJ, seriam os 

mais susceptíveis à ativação por atividades mentais superiores (MATSUOKA ET AL., 

2000; MAYER ET AL., 2006). Em nossa série, a ativação por pelo menos uma das dez 

provas neuropsicológicas foi encontrada em 29 dos 76 (38,2%) pacientes, 

comprovando a susceptibilidade da EMJ a este tipo de ativação. Esta porcentagem foi 

muito menor que a de 76,6% obtida em estudo com 30 pacientes não tratados 

(KARACHRISTIANOU ET AL., 2004), e mais próxima de 46,7%, observada em 45 

pacientes tratados (MATSUOKA ET AL., 2000). As diferenças poderiam ser 
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explicadas, além do tratamento, por viés de seleção dos pacientes para o estudo, uma 

vez que no estudo de Matsuoka et al.(2000), os pacientes realizavam uma prova breve 

de triagem durante o EEG de rotina antes de serem submetidos ao protocolo 

neuropsicológico detalhado. 

Estudo que utilizou a história clínica como critério para definir a sensibilidade à 

indução por praxia encontrou 27 de 184 (14,6%) dos pacientes com EMJ sensíveis à 

mesma (INOUE & KUBOTA, 2000). Em nossa série, que utilizou o vídeo-EEG, a praxia 

definida segundo aqueles autores como atividade mental superior de caráter 

visuoespacial exerceu ativação em número próximo de 16/76 (21%) de pacientes. 

A sensibilidade à linguagem na EMJ foi estudada previamente quanto à 

ocorrência de crises induzidas pela leitura e/ou fala. Em 25 pacientes selecionados por 

questionário, nove (36%) apresentaram mioclonias reflexas periorais (MAYER ET AL., 

2006). Apenas seis dos 76 (7,9%) pacientes em nosso estudo apresentaram crises 

induzidas pela leitura ou fala, e novamente os estudos não são comparáveis em 

virtude do viés de seleção. A indução de crises e/ou descargas epileptiformes por 

provas de linguagem foi observada em 17 de 74 pacientes (23%) em nossa série.  

Categorizamos as tarefas neuropsicológicas de acordo com estudo prévio 

(MATSUOKA ET AL., 2005) com uma modificação. Aqueles autores dividiram as 

tarefas em duas dimensões. A primeira foi constituída pelas categorias programação-

ação vs. pensamento, para comparar tarefas envolvendo o ato motor daquelas sem 

este componente; esta dimensão foi utilizada da mesma maneira em nosso estudo. A 

segunda dimensão na definição daqueles autores foi constituída pelas categorias 

praxia vs. linguagem. Como o conceito de praxia classicamente envolve a execução de 

atos motores, consideramos que seria mais adequado e conceitualmente mais correto 

contrapormos os componentes espacial vs lingüístico. 

Entre as tarefas do protocolo neuropsicológico obtivemos maior efeito 

provocativo por aquelas de tipo programação-ação, principalmente as relacionadas 

com o uso das mãos representadas por construção espacial (jogos de montar), escrita 

e cálculo escrito. Este dado confirma os achados anteriores de Matsuoka et al (1988) 

que descreveram em 25 pacientes com EMJ, ativação pela escrita, cálculo com figuras 

e atos construtivos, em 16,15 e oito pacientes, respectivamente (MATSUOKA ET AL., 

1988) e em 480 pacientes com epilepsia em geral, 45 deles com EMJ (MATSUOKA ET 

AL., 2000).  
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Em relação ao efeito inibitório, nosso trabalho evidenciou ser este mais 

freqüente (90,3%) que o provocativo (38,2%), da mesma forma que estudo prévio 

obteve 63,9% dos pacientes com efeito inibitório vs. 7,9% com efeito provocativo 

(MATSUOKA ET AL., 2000). Em série anterior de pacientes com EMJ, fala, leitura e 

cálculo mental mostraram efeito negativo sobre as anormalidades do EEG 

(MATSUOKA ET AL., 1988). Em nosso estudo a avaliação do efeito inibitório mostrou 

que este foi igualmente distribuído entre as duas dimensões de categorias de tarefas: 

programação-ação vs. pensamento, e espacial vs. lingüística o que poderia sugerir um 

mecanismo difuso possivelmente mediado por vias descendentes córtico-talâmicas 

que ativariam células inibitórias do núcleo reticular talâmico. Entretanto, considerando-

se todas as subcategorias, observou-se maior efeito inibitório pela atividade 

pensamento espacial representada pelo cálculo mental. Este então pode representar 

um circuito inibitório com origem no córtex parietal, não associado à atividade motora. 

Como esta subcategoria foi constituída por uma única prova de curta duração não se 

pode excluir a possibilidade de este dado se dever a efeito da breve duração da 

amostragem, uma vez que as provas cognitivas em geral exibem um período de 

latência para o início de seu efeito. No entanto, isto parece menos provável dado que 

as duas tarefas cálculo mental e escrito tiveram duração semelhante com o cálculo 

escrito constituindo uma das provas com maior efeito provocativo.  

Em nossa série, a ativação pela praxia associou-se comumente à ativação 

pela linguagem (leitura e fala) no mesmo paciente. A FS ocorreu tanto em pacientes 

com, quanto naqueles sem a ativação pela praxia, achado controverso na literatura 

(INOUE & KUBOTA, 2000; MAYER ET AL., 2006). Notou-se que o cálculo mental não 

ativou crises clínicas e provocou ativação de descargas epileptiformes em quatro 

pacientes, nos quais, em dois, associou-se à indução por praxia, em um deles também 

pelo cálculo escrito, o que favoreceria a hipótese de Inoue (INOUE & ZIFKIN, 1994) de 

que as tarefas visuoespaciais constituiriam um único mecanismo de ativação, 

independentemente da presença ou ausência da atividade motora. Embora cálculo 

mental e escrito possam realmente exercer seu efeito através de um único mecanismo, 

observou-se que o fator determinante para a ativação da atividade epileptiforme para 

qualquer tipo de tarefa foi o envolvimento do componente motor. Portanto, a análise 

em separado dos atos cognitivos envolvendo ou não a atividade motora mostra-se 

justificada na EMJ.  
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Andermann et al. (1998) relataram em uma série de 25 pacientes com crises 

induzidas por tarefas espaciais que o movimento das mãos não seria necessário, 

bastando o processamento das informações espaciais. Se fizermos uma analogia com 

EL, a leitura em voz baixa também pode ativar as anormalidades, mas a leitura em voz 

alta tem um efeito muito mais eficaz. Assim, uma minoria de pacientes apresenta 

ativação das anormalidades sem o envolvimento do córtex motor, mas este confere 

muito maior eficácia ao estímulo na indução de crises, nos pacientes com EMJ, tanto 

em tarefas de linguagem quanto em tarefas visuoespaciais. Em nossa série não foram 

evocadas crises durante o cálculo mental, fato que confirma o importante papel do 

córtex motor. Os pacientes que tiveram indução por cálculo mental talvez estejam em 

um extremo mais grave do espectro de sensibilidade aos estímulos externos, uma vez 

que o estímulo prescinde da ativação motora nestes casos e o circuito córtico-talâmico 

hiperexcitável teria maior extensão de envolvimento, englobando o córtex parietal e/ou 

pré-motor, além da suposta área de hiperexcitabilidade sensitivo-motora na EMJ, idéia 

corroborada pelo fato de que os quatro pacientes que tiveram ativação pelo cálculo 

mental não ficaram completamente livres de crises.  

Na literatura, pacientes descritos com indução por tarefas espaciais 

apresentavam quadro compatível com EGI e predomínio no sexo masculino 

(ANDERMANN ET AL., 1988; INOUE ET AL., 1994). O predomínio no sexo masculino 

em nossa amostra foi verificado apenas em relação à indução pelo cálculo, em que 

nove de 11 (82%) pacientes eram do sexo masculino. Na indução por praxia em geral 

não observamos este tipo de diferença entre os sexos, da mesma forma que Matsuoka 

et. al., 2000. 

Na EL, Wolf (1992) propôs que o principal mecanismo envolvido na indução de 

descargas e/ou crises epilépticas seria a transformação dos grafemas em fonemas, em 

geral não importando tanto o conteúdo ou o caráter emocional do texto, observando 

que muitas vezes textos incompreensíveis seriam até mais provocativos e que a 

dificuldade de leitura ou pronúncia do texto aumentava o caráter provocativo. 

Reconheceu a importância do ato motor associado, uma vez que a leitura em voz alta 

teria efeito muito maior e por vezes a fala também poderia desencadear as 

anormalidades. Em um dos pacientes, até mesmo o ato de comer durante a leitura, ou 

seja, desenvolver atividade motora inespecífica com a musculatura envolvida cursou 

com aumento do efeito provocativo. 
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Considerando-se o exemplo do cálculo mental, possivelmente o circuito 

neuronal ativo nesta tarefa não está envolvido diretamente na epileptogênese, porque 

exerceu efeito inibitório em quase 70% dos pacientes e efeito provocativo somente em 

aproximadamente 15% destes. As tarefas de construção espacial (jogos de montar) 

por sua vez, foram as mais eficazes como provocativas, mas frequentemente exibiram 

efeito inibitório. Como uma determinada tarefa para pacientes com a mesma síndrome 

epiléptica apresentou grande porcentagem de pacientes com efeito provocativo e com 

efeito inibitório? Este fato pode refletir interações dinâmicas e complexas entre os 

circuitos neuronais ou susceptibilidades distintas dependentes da idade ou ainda, 

diferentes perfis de circuitos que exibem maior excitabilidade determinados 

geneticamente.  

Em nosso estudo, sensibilidade à linguagem e/ou à praxia se associou ao grupo 

de pacientes com crises persistentes e este dado não havia sido relatado previamente 

na literatura. Este achado indica que a sensibilidade a estímulos cognitivos predispõe 

estes pacientes a risco mais elevado para CE. Adicionalmente, notou-se pela repetição 

do EEG/vídeo-EEG em alguns pacientes susceptíveis, que a persistência dos traços 

reflexos coincidiu, na maioria deles, com a persistência de crises no seguimento 

clínico, como anteriormente discutido para a FS. A presença de traços reflexos pode 

servir então de marcador de menor chance de resposta ao tratamento na EMJ. 

Esta sensibilidade à ativação por estímulos cognitivos pode ter ainda a 

participação do estresse como um dos mecanismos envolvidos (FORSTER ET AL., 

1975; INOUE ET AL., 1994). Dado que distúrbio de ansiedade foi diagnosticado em 

41,4 % dos pacientes de nossa série pelos critérios estabelecidos no DSM-IV, o efeito 

do protocolo por vídeo-EEG naqueles com diagnóstico de ansiedade foi comparado ao 

daqueles sem este diagnóstico. Pacientes com ansiedade apresentaram maiores 

índices de descargas em quase todas as tarefas, exceto na escrita e neles o efeito 

inibitório não foi significativo para tarefa alguma.  Por outro lado, aqueles sem 

ansiedade apresentaram efeito inibitório por várias tarefas, indicando que a mesma 

pode representar um fator agravante da susceptibilidade aos traços reflexos cognitivos. 

Assim, a ansiedade seria um sintoma relacionado à hiperexcitabilidade regional mais 

acentuada, apresentando o mesmo significado fisiopatológico dos traços reflexos.  

A maior susceptibilidade à ativação de descargas em pacientes com 

ansiedade foi corroborada pela avaliação do prognóstico relacionado à presença de 

ansiedade. A presença de graus moderados e graves do traço de ansiedade 
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mensurada através do STAI (State-Trait Anxiety Inventory) se associou ao grupo de 

pacientes que não ficou livre de crises, o mesmo ocorrendo entre aqueles com 

transtorno de personalidade. 

De acordo com estudo de ressonância magnética funcional, adolescentes com 

distúrbio de ansiedade generalizada exibiram maior ativação a estímulos de medo que 

para estímulos de felicidade em uma rede que incluiu a amígdala, o córtex pré-frontal e 

o córtex do cíngulo anterior em comparação a controles (McCLURE ET AL., 2007). A 

amígdala tem conexões com o córtex frontal (orbitário e medial), tálamo e núcleos da 

base, estes dois últimos também conectados com as mesmas regiões corticais 

frontais, constituindo uma rede envolvida com o processamento emocional. Nestes 

pacientes com EMJ é possível que a ansiedade seja resultado de um córtex pré-frontal 

mais gravemente disfuncional em virtude de hiperexcitabilidade regional, o que se 

correlacionaria com os maiores índices de descarga. Os transtornos de personalidade 

também associados ao pior prognóstico na EMJ foram estudados através de 

volumetria baseada em voxels, sendo encontrado aumento de volume no córtex 

orbitofrontal e redução de volume do tálamo direito destes pacientes quando 

comparados a pacientes com EMJ sem o transtorno de personalidade (DE ARAÚJO 

FILHO, 2009a). Em suma, a presença de distúrbios psiquiátricos, assim como de 

traços reflexos, pode constituir sinal de acentuação regional da hiperexcitabilidade 

cortical pré-frontal e orbitofrontal, dado que foi corroborado pela correlação com uma 

pior resposta ao tratamento em nossa série.  

Outros dados clínicos associados a prognóstico menos favorável foram a 

idade de início mais precoce, maior duração da epilepsia e presença dos três tipos de 

crises. Não encontramos associação com os subtipos clínicos ou com a presença de 

anormalidades focais clínicas e eletroencefalográficas, anteriormente descrita. Embora 

as anormalidades focais não tenham apresentado implicações quanto ao prognóstico 

em nosso estudo, a localização das mesmas em alguns pacientes sugere associação 

com hiperexcitabilidade regional, uma vez que a maioria daqueles com anormalidades 

focais nas regiões frontais ou parietais teve indução por praxia, um paciente com 

descargas occipitais era fotossensível e os três com anormalidades temporais 

apresentaram distúrbios psiquiátricos.  

Na literatura, o início mais precoce entre os que apresentavam crises de mais 

difícil controle havia sido observado apenas em pacientes com epilepsia ausência da 
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infância (OLLIVIER ET AL., 2009), enquanto a maior duração da epilepsia como 

indicador de pior prognóstico já havia sido relatada na EMJ (MATSUOKA, 1992; 

DASHEIFF & RITACCIO, 1993) bem como a presença dos três tipos de crises também 

foi encontrada previamente (MATSUOKA, 1992; GELISSE ET AL., 2001). Quanto ao 

subtipo clínico, embora não tenhamos encontrado associação significativa, o subgrupo 

com ausências de início na adolescência apresentou tendência a um pior controle de 

crises (p=0,067). No estudo de Martínez- Juárez et al. (2006), o subgrupo de epilepsia 

ausência da infância evoluindo para EMJ teve pior prognóstico. Estes dados 

provavelmente se devem a diferenças quanto aos critérios de classificação, mas 

parecem indicar que a presença de CA na EMJ associa-se com menor taxa de controle 

de crises.  

A ocorrência de CE na EMJ semelhantes a CE presentes em epilepsias focais 

como na EL (WOLF, 1992; RADHAKRISHNAN ET AL., 1995) e na epilepsia do lobo 

occipital fotossensível idiopática com alucinações visuais e versão cefálica consciente 

(TAYLOR ET AL., 2004) parece indicar que a distinção entre a epileptogênese 

generalizada e focal pode ser menos clara do que tradicionalmente postulada (MAYER 

ET AL., 2006). 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, a origem inicial das crises generalizadas 

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

Soma-se a este fato, ocorrência de anormalidades focais ao EEG, assimetria 

semiológica das mioclonias e das CTCG. Por outro lado descreveu-se a concomitância 

de epilepsias focais benignas da infância e paroxismos epileptiformes generalizados 

em 19,1% dos pacientes, com CA em 5% destes, indicando que a epilepsia focal 

idiopática da infância possa representar uma síndrome mais ampla de susceptibilidade 

à CE, relacionada à idade (MI-SUN ET AL., 2010).  

Do ponto de vista experimental, estudos de mapeamento eletrofisiológico 

demonstraram que as descargas de espícula-onda das assim chamadas crises 

generalizadas envolvem preferencialmente certas redes neuronais em detrimento de 

outras (BLUMENFELD, 2003). Assim, há regiões no córtex e suas correspondentes 

regiões talâmicas que são relativamente poupadas. Esta observação é muito 

importante para entender nossos achados em relação às diferentes sensibilidades aos 

estímulos externos na EMJ. 
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A definição de crises epilépticas generalizadas foi modificada na última 

proposta de classificação da Comissão de Classificação e Terminologia da ILAE 

(BERG ET AL., 2010). Anteriormente definidas como aquelas cujas primeiras 

manifestações clínicas indicassem envolvimento inicial de ambos os hemisférios, 

apresentassem manifestações motoras e EEG bilaterais ao início (COMMISSION, 

1981), na última revisão de classificação, as crises generalizadas foram conceituadas 

como originárias em algum ponto e rapidamente envolvendo redes distribuídas 

bilateralmente, admitindo-se a possibilidade de não incluírem todo o córtex e serem 

assimétricas (BERG ET AL., 2010). Segundo este conceito, o cérebro é constituído por 

uma série de redes neuronais, interconectadas e definidas funcionalmente mais que 

topograficamente. Neste contexto, a ocorrência freqüente na de crises com modos 

específicos de ativação na EMJ, envolvendo particularmente atividades motoras e de 

planejamento, a colocaria como uma variante tálamo-frontal dentre as epilepsias de 

sistemas funcionais. 

Nosso trabalho vem se somar a outros que indicam que a disfunção córtico-

talâmica na EMJ seria mais acentuada em circuitos que envolvem a região frontal. 

Dentre estes destacamos aqueles que relataram alteração comportamental e de 

funções cognitivas, compartilhada em muitos aspectos, por pacientes com lesões do 

lobo frontal, especialmente quanto ao comprometimento da memória de trabalho 

(DEVINSKY ET AL., 1997; PASCHALICCHIO ET AL., 2007; PIAZZINI ET AL., 2008; 

PULSIPHER ET AL., 2009); imagem estrutural quantitativa com aumento de volume do 

lobo frontal mesial (WOERMANN ET AL., 1999); imagem funcional com concentrações 

reduzidas de N-acetil-aspartato (NAA) nos tálamos, mais acentuada nos pacientes 

com maior duração da epilepsia (BERNASCONI ET AL., 2003) e redução dos níveis de 

NAA no córtex pré-frontal (SAVIC ET AL., 2000; SIMISTER ET AL., 2003), além de 

aumento da marcação de receptores GABAa/ benzodiazepínicos no lobo frontal em 

avaliação por tomografia por emissão de pósitrons (KOEPP, 2005). 

Parte da compreensão dos aspectos funcionais originou-se do estudo das crises 

reflexas (ZIFIKIN, 2010). Este tipo de conhecimento também se refletiu no último relato 

da ILAE que considerou a EMJ e as epilepsias reflexas como síndromes eletroclínicas 

sem a dicotomização entre epilepsias focais e generalizadas.  

No presente estudo, a associação entre a presença de traços reflexos e 

alterações psiquiátricas, com pior evolução clínica evidenciou a importância destes 

aspectos no que diz respeito ao prognóstico da EMJ, fato que não havia sido 
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caracterizado anteriormente. A susceptibilidade aos fatores precipitantes encontrada 

nesta série afasta ainda mais a EMJ da associação histórica com o conceito de 

epilepsia benigna (VIGEVANO ET AL., 2009). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  CONCLUSÕES 
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1. Na série de pacientes com EMJ, métodos habituais de ativação 

exerceram maior efeito provocativo que as provas neuropsicológicas, 

mostrando-se mais eficazes como instrumentos diagnósticos para a 

prática clínica; 

2. Entre as tarefas neuropsicológicas, atividades práxicas envolvendo 

programação-ação especialmente com o uso das mãos exerceram 

maior efeito provocativo; 

3. As tarefas neuropsicológicas promoveram efeito inibitório com maior 

freqüência que efeito provocativo, especialmente o cálculo mental; 

4. Ansiedade foi relacionada a maiores índices de descargas e pacientes 

ansiosos não exibiram efeito inibitório significativo em tarefa alguma, 

enquanto sua ausência se associou a efeito inibitório em várias tarefas 

como cálculo mental, leitura em inglês silenciosa, fala e construção 

espacial; 

5. Maior duração da epilepsia, presença dos três tipos de crises, 

descargas epileptiformes no registro de base ou crises clínicas no 

vídeo-EEG e sensibilidade à praxia foram fatores de prognóstico 

negativo para o controle das crises; 

6. Início da epilepsia mais precoce, transtornos de personalidade do 

cluster B, traços de ansiedade, sensibilidade às tarefas de praxia e 

linguagem e crises clínicas induzidas pela FEI ou fechamento ocular 

foram associados à persistência de CE. 
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Anexo 1 Aprovação do Comitê de Ética Institucional 

Anexo 2 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Anexo 3 Protocolo de Monitorização por Vídeo-EEG 

Anexo 4 Dados demográficos 
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como IDATE (Inventário de Ansiedade Estado-Traço 

Anexo 6 Outros artigos publicados em co-autoria durante o programa de Pós-

graduação (quatro artigos) 
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Anexo 1 

 

Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São 

Paulo 
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Anexo 2 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

 

Eu ___________________________________________ entendo que fui convidado(a) a 

participar em um projeto de pesquisa envolvendo pacientes com epilepsia. O objetivo geral do 

estudo é o de determinar os fatores que podem provocar crises em pessoas com meu tipo de 

epilepsia. A identificação destes fatores pode eventualmente facilitar o diagnóstico e levar a um 

melhor tratamento desta doença. As informações médicas a meu respeito que forem obtidas para 

esse estudo, poderão ser compartilhadas com outros pesquisadores que trabalham com epilepsia. 

 

 

Estou ciente que concordando em participar deste estudo, os pesquisadores participantes 

farão perguntas a respeito dos meus antecedentes médicos e de minha família. Fui esclarecido, 

que no meu tipo de epilepsia o melhor tratamento é utilizar, junto com os medicamentos, alguns 

procedimentos que poderão evitar a crise, pois, algumas coisas que a pessoa faz no dia a dia 

podem provocar crises. 

 

Fui esclarecido que minha participação será da seguinte maneira: 

 Uma entrevista com a médica responsável pelo estudo onde eu falarei 

quais atividades do dia a dia já foram percebidas por mim como 

desencadeantes de crises; 

 Deverei ficar internado no hospital por aproximadamente 6 horas e não 

vou pagar nada e também não receberei dinheiro por minha participação 

na pesquisa; minha medicação não será suspensa ou diminuída em 

nenhum momento; 

 Durante o dia terei que ficar no hospital, onde farei um exame chamado 

vídeo-eletroencefalografia, onde eletrodos serão colados em minha 

cabeça; serei acompanhado pela equipe médica, estarei sempre sendo 

filmado, exceto nos momentos em que precisar ir ao banheiro; 

 Nesta ocasião realizarei também testes envolvendo cálculos (contas de 

somar, subtrair, dividir e multiplicar), leitura, desenho, jogos de 

montagem, hiperventilação (respiração rápida) e fotoestimulação (ficar 

exposto a uma luz piscando), a duração destes testes será de 

aproximadamente duas horas pela manhã e três horas pela tarde. 

 

1. O desconforto este exame é representado pelos seguintes fatores: 

 

 A internação hospitalar; 

 Ter de ficar filmado com a câmera de vídeo; 

 A realização dos testes que poderão ser cansativos, pois serão realizados 

durante aproximadamente duas horas pela manhã e três horas pela tarde. 

Porém, caso eu me sinta muito cansado durante a realização dos testes 

poderei parar a qualquer momento. 
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2. Risco para o paciente:  

 

 Durante a realização do procedimento fui esclarecido que poderei ter abalos 

musculares nos membros (mioclonias) ou mesmo uma convulsão. No entanto, 

o mesmo será realizado em ambiente equipado e com enfermagem 

especializada para um pronto atendimento deste tipo de crises, ou seja, na 

Unidade de Monitorização de vídeo-EEG. Caso exista sensibilidade à luz ou a 

hiperventilação, estas formas de estimulação serão interrompidas. 

 

3. Benefício para o paciente: 

 

Compreendo que a participação neste estudo não me trará nenhum benefício direto e que 

meu diagnóstico e meu tratamento provavelmente não serão modificados. Contudo, os 

resultados deste estudo, podem em longo prazo, oferecer vantagens para as pessoas com 

epilepsia, possibilitando um melhor diagnóstico e um tratamento mais adequado. 

 

Fui esclarecido que o estudo terá a duração de dois anos e terei a oportunidade de marcar 

outras consultas com a equipe para esclarecimentos de eventuais dúvidas ou questões a 

discutir, refletir e pensar junto à profissional responsável: Mirian Salvadori Bittar 

Guaranha, médica, registrada no Conselho Federal de Medicina de São Paulo sob o 

número 70.348, que pode ser encontrada no ambulatório de Epilepsia do Hospital São 

Paulo, na rua Pedro de Toledo 650, andar térreo, sala 11, Vila Clementino, São Paulo, 

telefones: ambulatório 5576-4139, Unidade de monitorização 5576-4362. Se eu tiver 

dúvidas a respeito da ética do estudo, poderei entrar em contato com o Comitê de Ética 

em Pesquisa, no telefone 5571-1062 / 5539-7162. 

 

É garantida a liberdade da retirada deste termo de consentimento a qualquer momento e 

deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento 

na Universidade Federal de São Paulo/Escola Paulista de Medicina. 

 

Foi-me garantido o direito de confidencialidade, ou seja, meu nome não aparecerá nos 

registros, porém concordo que as informações obtidas pelo estudo assim como os vídeos 

poderão ser utilizados para amostra em ambiente médico/científico. 

 

Serei mantido informado sobre os resultados parciais sempre que assim o desejar e 

solicitar, bem como serei informado sobre outros conhecimentos que possam influenciar 

na minha decisão de continuar na pesquisa. 

 

Durante meu período de internação hospitalar, receberei um atestado médico 

comprovando minha participação no estudo. 

 

Não terei despesas e/ou compensações financeiras como participante desta pesquisa em 

qualquer fase do estudo. 

 

Em caso de dano pessoal, diretamente provocado pelos procedimentos propostos neste 

estudo, terei o direito a tratamento médico na Instituição, bem como às medidas 

legalmente estabelecidas. 

 

 Acredito ter sido suficientemente bem informado a respeito do estudo 

proposto, através das informações que li ou foram lidas para mim. Eu discuti com a 
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doutoranda Mirian Salvadori Bittar Guaranha sobre minha decisão de participar neste 

estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a 

serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de 

esclarecimentos permanentes. Ficou claro, também, que minha participação é isenta de 

despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar quando necessário. 

Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu 

consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidade ou 

prejuízo de qualquer benefício que eu possa ter adquirido. 

 

 

Nome do participante:_______________________________________ 

 

_______________________________________data: ____/____/____ 

               Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

_______________________________________data: ____/____/____ 

                Assinatura da testemunha 

 

 Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária, o Consentimento 

Livre e Esclarecido deste paciente ou representante legal para participação neste estudo. 

 

 

 

                           ________________________________  

                                    Dra. Mirian S. Bittar Guaranha 

                            CRM-SP 70.348 
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Anexo 3 

 

Protocolo de Monitorização por Vídeo-EEG  
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PROTOCOLO DE MONITORIZAÇÃO POR VÍDEO-EEG 

 

PROVA DURAÇÃO 

Vigília, repouso, olhos fechados 30 minutos 

Abertura e fechamento ocular a cada 10 

segundos 

3 períodos de 1 minuto e 2 períodos de 

repouso de 1 minuto: total 5 minutos 

Leitura silenciosa em Português 10 minutos 

Leitura em voz alta em Português 10 minutos 

Leitura silenciosa em Inglês 10 minutos 

Leitura em voz alta em Inglês 10 minutos 

Fala sobre as crises epilépticas 5 minutos 

Escrita sobre o que falou 5 minutos 

Cálculo mental: responder aos seguintes 

cálculos: 18-7; 23+46; 11x11; 125/5 

5 minutos 

Cálculo escrito: realizar o seguinte 

cálculo:15x67x23x48 

5 minutos 

Desenho de casa, família e relógio mostrando 

quinze minutos para as quatro horas 

10 minutos 

Provas de construção espacial: Rubik, 

Pirâmide, Conundrum, Torre de Jenga e Torre 

de Hanoi, Reprodução de Figuras e Contas 

Coloridas (modelo plástico) 

10 minutos, Reprodução de Figuras 5 

minutos, Contas Coloridas 1 minuto 

Hiperventilação  5 minutos 

Fotoestimulação intermitentes com flashes de 

1,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,24,30,33,50 e 

retornando 

≥5 minutos 

Repetir a tarefa quando houver descarga epileptiforme durante a mesma e não houver 

descarga na vigília.  

Fornecer cálculos mais fáceis em caso de dificuldade para execução dos propostos. 

Entre as tarefas, repouso durante 2 minutos, exceto entre as quatro provas de leitura e entre 

as provas de construção espacial, realizadas sem intervalos. 
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Anexo 4 

 

Dados Demográficos da Série de Pacientes 
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Número Nome Registro 

Hospitalar 

Idade Sexo Escolaridade Data 

VEEG 

Dominância 

manual 

1 VBS 10.095.022 16 M 2 30/07/2004 D 

2 RHG 10.041.780 22 F 3 30/07/2003 D 

3 JMAJ 10.063.392 22 M 3 08/01/2003 D 

4 PCB 10.041.458 21 F 2 22/08/2003 D 

5 RAOR 10.061.490 21 M 3 27/08/2003 D 

6 TOC 936.309 18 F 1 29/08/2003 D 

7 CAO 10.056.025 53 F 2 07/11/2003 D 

8 SA 866.227 24 F 2 14/07/2003 D 

9 ESA 1.050.960 35 M 2 18/07/2003 D 

10 HMS 1.034.633 44 F 1 21/07/2003 D 

11 WAEG 857.011 40 M 1 23/07/2003 D 

12 SNC 869.130 33 F 1 24/07/2003 D 

13 JZC 1.112.716 32 M 1 25/07/2003 E 

14 FFS 10.065.223 20 M 3 30/08/2003 D 

15 AB 10.043.350 17 M 2 03/09/2003 D 

16 AFM 10.050.217 12 M 2 04/09/2003 D 

17 THNS 1.042.874 18 F 2 05/09/2003 D 

18 WAS 10.067.165 15 M 2 08/09/2003 D 

19 AT 1.019.174 29 F 1 10/09/2003 D 

20 FALS 1.035.861 38 F 2 12/09/2003 D 

21 PJEM 1.077.581 27 M 2 13/09/2003 D 

22 TGC 10.074.568 13 F 2 15/09/2003 D 

23 ECSL 10.069.747 24 F 2 17/11/2003 D 

24 ASM 10.043.350 21 F 2 01/11/2003 D 

25 ADS 10.361.941 32 M 3 05/11/2003 D 

26 CSS 947.414 27 F 2 08/11/2003 D 

27 FDL 1.778.600 19 M 2 19/11/2004 E 

28 DAO 536.655 22 M 2 14/11/2003 D 

29 FDOS 865.667 21 M 2 19/11/2003 E 

30 ABS 580.195 28 F 2 21/11/2003 D 

31 LRO 1.177.104 20 F 2 10/12/2003 D 

32 VSS 10.074.719 16 F 2 12/12/2003 D 

33 PMO 10.042.020 13 F 1 16/01/2004 D 

34 GJS 965.725 21 M 2 08/02/2003 D 

35 SCSC 10.047.708 25 F 1 26/02/2003 D 

36 TLS 10.052.843 18 F 2 10/04/2003 D 

37 SGO 1.318.873 25 M 2 01/07/2004 D 

38 SAO 763.604 25 F 2 21/02/2004 D 

39 HRSF 1.171.664 27 M 3 23/02/2004 D 

40 CMS 677.496 31 M 1 24/02/2004 D 

41 HFZ 743.108 24 M 2 26/02/2004 D 

42 LSR 1.076.238 33 M 1 27/02/2004 D 

43 TQP 10.007.249 23 F 2 12/03/2004 D 

44 TDA 10.082.172 14 F 1 20/03/2004 D 

45 LAM 10.096.685 32 F 3 20/08/2004 D 

46 FLS 10.052.274 23 F 2 27/08/2004 D 

47 RMI 10.098.731 20 M 2 17/09/2004 E 

48 JAMS 1.796.179 17 M 2 05/11/2004 D 

49 AGS 10.019.838 24 F 1 16/07/2003 D 

50 MK 838.549 35 M 2 07/03/2003 D 

51 RSG 10.103.842 31 F 1 19/11/2004 D 

52 ECGG 873.697 31 F 1 24/02/2006 D 

53 RCS 10.106.443 18 M 2 28/04/2006 D 

54 WNS 10.127.531 14 M 1 17/02/2006 D 

55 ELS 10.147.624 15 F 2 10/02/2006 D 
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Escolaridade: 1 ensino fundamental completo, 2 ensino médio completo, 3 ensino superior completo; 
dominância manual: D direita, E esquerda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 RSM 10.109.251 34 M 1 09/11/2005 D 

57 LDC 1.071.561 26 F 1 07/12/2005 D 

58 DSS 10.110.225 14 F 1 30/11/2005 D 

59 JSN 10.014.831 46 F 1 26/01/2006 D 

60 JGS 10.155.044 25 M 1 02/03/2007 D 

61 VLB 10.184.960 29 F 3 23/02/2007 E 

62 MMGGI 948.722 32 F 2 09/03/2007 D 

63 VJB 10.003.952 30 F 1 10/11/2006 D 

64 ATO 1.166.583 29 M 2 22/09/2006 D 

65 ESR 10.132.110 17 F 1 29/09/2006 E 

66 SAF 10.129.734 26 F 2 30/03/2007 D 

67 ESB 10.187.212 15 M 1 16/03/2007 D 

68 MDS 10.111.266 23 M 3 18/02/2005 D 

69 AVM 10.071.129 32 F 1 04/05/2007 D 

70 EGA 10.171.424 13 F 1 15/09/2006 D 

71 GBT 879.008 14 M 2 03/04/2004 D 

72 GMGS 10.173.950 25 F 3 20/10/2006 D 

73 RAFLB   13 F 1 18/07/2007 D 

74 ACA 10.198.671 16 M 1 23/07/2007 D 

75 JCV   25 M 1 17/08/2007 D 

76 WRA 10.202.910 22 M 2 12/09/2007 D 
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Anexo 5 

 

State-Trait Anxiety Inventory (STAI) 

Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE) 
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Nome:_______________________________________________ Data: ____ 

 

 

IDATE (Parte 1- Estado) 

 

Leia cada pergunta e faça um círculo ao redor do número à direita da afirmação que 

melhor indicar como você se sente agora, neste momento. 

Não gaste muito tempo numa única afirmação, mas tente dar uma resposta que mais 

se aproxime de como você se sente neste momento.  

 

AVALIAÇÃO 

Muitíssimo.............4                                       Um pouco....................2 
Bastante................3                                      Absolutamente não......1 

 

 

1.Sinto-me calmo (a) 1 2 3 4 

2. Sinto-me seguro (a) 1 2 3 4 

3. Estou tenso (a) 1 2 3 4 

4. Estou arrependido (a) 1 2 3 4 

5. Sinto-me à vontade 1 2 3 4 

6. Sinto-me perturbado (a) 1 2 3 4 

7. Estou preocupado (a) com possíveis 
infortúnios 

1 2 3 4 

8. Sinto-me descansado (a) 1 2 3 4 

9. Sinto-me ansioso (a) 1 2 3 4 

10.Sinto-me “em casa” 1 2 3 4 

11. Sinto-me confiante 1 2 3 4 

12. Sinto-me nervoso (a) 1 2 3 4 

13. Estou agitado (a) 1 2 3 4 

14. Sinto-me uma pilha de nervos 1 2 3 4 

15. Estou descontraído (a) 1 2 3 4 

16. Sinto-me satisfeito (a) 1 2 3 4 

17. Estou preocupado (a) 1 2 3 4 

18. Sinto-me super-excitado (a) e confuso 
(a)   

1 2 3 4 

19. Sinto-me alegre 1 2 3 4 

20. Sinto-me bem 1 2 3 4 
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IDATE (Parte 2 - Traço) 

Leia cada pergunta e faça um círculo ao redor do número à direita que melhor indicar 

como você geralmente se sente.  

Não gaste muito tempo numa única afirmação, mas tente dar a resposta que mais se 

aproxime de como você se sente geralmente. 

AVALIAÇÃO 
Muitíssimo............4                                       Um pouco....................2 
Bastante...............3                                      Absolutamente não......1 

 

1. Sinto-me bem 1 2 3 4 

2. Canso-me facilmente 1 2 3 4 

3. Tenho vontade chorar 1 2 3 4 

4. Gostaria de poder ser tão feliz quanto 
os outros parecem ser. 

1 2 3 4 

5. Perco oportunidades porque não 
consigo tomar decisões rapidamente.  

1 2 3 4 

6. Sinto-me descansado (a) 1 2 3 4 

7. Sou calmo (a), ponderado (a) e 
senhor (a) de mim mesmo.  

1 2 3 4 

8. Sinto que as dificuldades estão se 
acumulando de tal forma que não as 
consigo resolver   

1 2 3 4 

9. Preocupo-me demais com coisas sem 
importância 

1 2 3 4 

10. Sou feliz 1 2 3 4 

11. Deixo-me afetar muito pelas coisas 1 2 3 4 

12. Não tenho muita confiança em mim 
mesmo (a) 

1 2 3 4 

13. Sinto-me seguro (a) 1 2 3 4 

14. Evito ter que enfrentar crises ou 
problemas 

1 2 3 4 

15. Sinto-me deprimido (a) 1 2 3 4 

16. Estou safisfeito (a) 1 2 3 4 

17. Às vezes, idéias sem importância me 
entram na cabeça e ficam-me 
preocupando 

1 2 3 4 

18. Levo os desapontamentos tão a 
sério que não consigo tirá-los da cabeça 

1 2 3 4 

19. Sou uma pessoa estável 1 2 3 4 

20. Fico tenso (a) e perturbado (a) 
quando penso em meus problemas do 
momento 

1 2 3 4 
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Pontuação do IDATE:  
 
 

Obedece à seguinte regra: 

 

Valor Mínimo: 20 pontos (que é a quantidade de questões) 

Valor Máximo (80 que é a quantidade de questões multiplicada por 4- pontuação da 

resposta muitíssimo) 

Nas questões que traduzem afetos positivos (marcadas em negrito), inverter a 

contagem. 

Assim, na Parte I, as questões 1, 2, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 19, 20, devem ter a pontuação 

invertida.   

Na parte II, inverter a pontuação das questões 1, 6, 7, 10, 13, 16, 19. 

Valor da pontuação: 

21 a 40: ansiedade leve 

41 a 60: ansiedade moderada 

61 a 80: ansiedade elevada   
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Anexo 6 

 

Outros artigos publicados em co-autoria durante o programa de Pós-graduação (quatro 

artigos) 
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