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SUMÁRIO

ABSTRACT

Introdução: A síndrome de Kojewnikoff, associada ao estado
de mal epiléptico (EME), também denominada de Epilepsia
Parcial Contínua (EPC), é caracterizada por crises somatomotoras, com marcha jacksoniana e mioclonias que afetam
a extremidade contralateral sendo o giro pré-central a principal região cerebral afetada. São raros os estudos na literatura que descrevem as alterações cognitivas destes pacientes.
Objetivo: descrever o funcionamento cognitivo de uma paciente com EPC através de um protocolo de testes neuropsicológicos. Método: Foram realizadas duas sessões com
duas horas de duração cada, utilizando-se para tanto, uma
bateria de testes neuropsicológicos. Resultados: Os resultados da avaliação indicaram comprometimento de velocidade de processamento de informações, atenção, fluência
verbal e memória episódica. Conclusão: Os resultados da
avaliação neuropsicológica são compatíveis com os déficits
cognitivos esperados em lesões corticais na área motora primária e com os resultados da avaliação clínica pré-existente.
Palavras-chave: Sindrome de Kojewnikoff, avaliação neuropsicológica, funcionamento cognitivo, Epilepsia Parcial Continuada.

Introduction: The Kojewnikoff Syndrome, associated with the
Status Epilepticus , also called Epilepsia Partialis Continua
(EPC), is characterized by somatomotor crisis, with jacksonian march and mioclonies that affect the contralateral extremity, being the pre-central gyrus the main affected brain
lesion. Studies that describe the cognitive alterations of such
patients are rare. Objective: To describe the cognitive performance of a patient with EPC through a protocol of neuropsychological tests. Methods: Two sessions of two hours each
were carried out and a battery of neuropsychological tests was
administered. Results: The results of the evaluation indicated
a reduced speed of information processing, as well as an impairment of attention, verbal fluency and episodic memory.
Conclusion: The results of the neuropsychological evaluation
are consistent with the cognitive deficits expected in cortical lesions in the primary motor area and with the results of
the pre-existent clinical evaluation. Key-words: Kojewnikoff
Syndrome, neuropsychological evaluation, cognitive performance, Epilepsia Partialis Continua.
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INTRODUÇÃO
Compreende-se a epilepsia como uma ampla categoria de sintomas complexos decorrentes de funções cerebrais alteradas
que podem ser secundárias a um grande número de processos
patológicos e podem resultar em alterações subjetivas ou comportamentais conhecidas como crises epilépticas. Estas refletem a disfunção temporária de um conjunto de neurônios de
parte do encéfalo (crises focais) ou de área mais extensa envolvendo simultaneamente os dois hemisférios cerebrais (crises
generalizadas). O diagnóstico é confirmado após ocorrer mais
de uma crise espontânea juntamente com exames de imagem
(ressonância magnética) e eletroencefalograma–EEG4,16.
A definição e a classificação da epilepsia dependem das características das crises, que podem ser: Crises Parciais Simples, Parciais Complexas e Generalizadas. Nas Crises Parciais
Simples do tipo motor, sensitivo/sensorial, vegetativo (autônomo) ou psíquico (experiencial), o denominador comum entre
todos os tipos é a preservação da responsividade do paciente
durante a crise. As Crises Parciais Complexas que geralmente
evoluem da Crise Parcial simples, caracterizam-se pelo comprometimento da responsividade do paciente ao ambiente, com
cessação da atividade, olhar vago e distante e não atendimento
a comandos verbais. As Crises Generalizadas apresentam acometimento simultâneo, via de regra simétrico e sincrônico, de
uma grande parte ou da totalidade das estruturas dos dois hemisférios cerebrais16.
O estado de mal epiléptico (EME) é definido como uma situação clínica caracterizada por crise epiléptica isolada prolongada ou por crises epilépticas repetidas a curtos intervalos, com
estado duradouro e invariável. Pode ser classificado da mesma
maneira das crises epilépticas, diferenciando-se pela duração e
persistência das crises3,7.
Em 1895, Kojewnikoff descreveu um tipo de crise prolongada
que nomeou de crise parcial continuada (EPC). A síndrome de
Kojewnikow, que é associada ao EME, também denominada
de epilepsia parcial contínua, é identificada por crises somatomotoras, com marcha jacksoniana e mioclonias que afetam a
extremidade contralateral. Pode ser classificada em dois tipos:
1) em geral, tem como etiologia uma lesão cerebral não progressiva, de caráter vascular ou neoplásico, com prognóstico
dependente da etiologia; expressa-se através de crises parciais
motoras relativamente freqüentes; em geral não há retardo
mental. O diagnóstico diferencial deve ser feito com lesões
estruturais em evolução, tais como tumores, neurocisticercose
e encefalopatias evolutivas. 2) síndrome ou encefalite de Rasmussen, de etiologia não definida e relacionada a um mecanismo auto-imune ou vírus (citomegalovírus) e que pode acometer crianças e adultos3,5,17. A principal região cerebral afetada

pela Síndrome de Kojewnikoff é o giro pré-central localizado
no lobo frontal.
Em se tratando de alterações cognitivas relacionadas à Síndrome de Kojewnikoff, são raros ou inexistentes os estudos com
avaliação neuropsicológica sistemática abrangendo funções
cognitivas como intelectuais, mnésticas, executivas, linguagem, vísuo-perceptivas e espaciais. O objetivo deste estudo de
caso foi descrever o funcionamento cognitivo de uma paciente
diagnosticada com Síndrome de Kojewnikoff utilizando um
protocolo abrangente de testes neuropsicológicos.

APRESENTAÇÃO DO CASO CLÍNICO
Neste estudo, foi investigada uma paciente do sexo feminino,
42 anos, casada, residente em São Paulo, 11 anos de escolaridade com formação técnica na área da saúde e atuante por
20 anos. Durante um período de três anos, apresentou tremor
nos dedos do pé direito, o qual a época não obteve diagnóstico
conclusivo. Até o momento da avaliação neuropsicológica não
havia histórico de crises tônico-clônicas, contudo a paciente referia dois episódios de crises atônicas. Em 10/04/2007, recebeu
o diagnóstico de Síndrome de Kojewnikoff, sendo encaminhada pelo médico responsável para a avaliação neuropsicológica,
em abril de 2008. Não possuía história de doença semelhante
na família e negava doenças significativas anteriores.
No caso em estudo, a lesão estava localizada na área motora
primária (área 4 de Brodman), que ocupa a parte posterior do
giro pré-central18. A área da lesão está relacionada com a motricidade voluntária10,13,18. O resultado do eletroencefalograma
realizado em 17/03/2008 apontava leve desorganização difusa
dos ritmos de base, registro de evento ictal, registro eletrográfico sem alteração, com manifestações clínicas de abalos clônicos contínuos em membro inferior direito. Os achados eram
consistentes com epilepsia parcial continua ou síndrome de
Kojewnikoff como classicamente descrito na literatura, embora as crises fossem de origem cortical e as correlações entre as
manifestações clínica e o EEG inconsistentes.
Para a avaliação neuropsicológica, foram utilizados os testes
descritos na Tabela 1.
Durante a avaliação neuropsicológica, a paciente apresentou
quadro de tremor especialmente nas mãos e na alteração da articulação da fala. Estava alerta, orientada no tempo e no espaço
e colaborativa.
Os resultados dos testes indicaram déficit grave de velocidade
de processamento de informações, de atenção seletiva, sustentada e alternada. Déficit moderado de fluência verbal nominal
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e categórica. Déficit leve de memória episódica de evocação
imediata verbal, de memória episódica de evocação imediata
e tardia visuo-espacial. Preservadas a memória de evocação
tardia e de reconhecimento verbal, memória episódica de evocação visuo-espacial, memória operacional, nomeação, funções visuo-perceptivas e visuo-espaciais, flexibilidade mental
e praxia.
Table 1. Resultados obtidos nos testes neuropsicológicos, função
cognitiva avaliada, nota bruta, percentil e classificação
Teste
neuropsicológico

Função
Cognitiva

Q.I Estimado 11919

Inteligência

Vocabulário-Wais-III14

Derivação de conceitos

Rac.Matricial-Wais-III14

Percentil

Classificação

84

Médio
Superior

42

75

Médio
Superior

Resolução de Problemas

24/26

99

Médio
Superior

HVLT-R-Evocação
Imediata 2

Memória Episódica de
Evocação Imediata/Verbal

25/36

21

Média
Inferior

HVLT-R-Evocação
Tardia 2

Memória Episódica de
Evocação Tardia/Verbal

9

27

Média

HVLT-RReconhecimento2

Memória Episódica de
Reconhecimento - Verbal

11

46

Média

BVMT-Evocação
Imediata1

Memória Episódica de
Evocação Imediata/ vísuoespacial

20

16

Médio
Inferior

BVMT-Evocação
Tardia1

Memória Episódica de
Evocação Tardia /vísuoespacial

7

10

Médio
Inferior

Memória de Episódica de
Reconhecimento vísuoespacial

6

16

Média

Dígitos Ordem Direta
e Ordem IndiretaWaisIII14

Memória de curto prazo

13

63

Média

Boston Naming
Test 11

Nomeação

55

54

Média

Fluência Verbal Nominal

28

8

Limítrofe

BVMT-R1

F.A.S. Nominal21
Categoria Animais

Nota
bruta

Fluência Verbal Categórica

10

4

Limítrofe

VOSP-Letras
Fragmentadas21

Função Vísuo-Perceptiva

20

76

Média

VOSP-Discrin. De
Posição21

Função Vísuo-Espacial

20

62

Média

Wisconsin15

Flexibilidade Mental

6

75

Média

Velocidade de Processamento de Informações

28

<1

Deficitário

Symbol Digit

21

20

Trail Making Trilha A 21

Atenção Sustentada

60”

<1

Deficitário

Trail Making Trilha B21

Atenção Alternada

137”

<1

Deficitário

Stroop Verão Victoria

Atenção Seletiva

57”

<1

Deficitário

21

Teste do Desenho do
Relógio21

Praxia

HAD (ansiedade/
depressão)22

Ansiedade = 15/21
Depressão = 13/21

DISCUSSÃO
A epilepsia pode ocasionar alterações relevantes na cognição,
independentemente da idade, da síndrome epiléptica, da localização e da região afetada6, tendo a avaliação neuropsicológica
um importante papel na investigação dos comprometimentos
cognitivos. Mais de meio século de pesquisa correlacionando
achados neuropsicológicos com áreas específicas da lesão ou
disfunção atestam a eficácia desse exame6. As lesões localizadas
no lobo frontal em adultos estão associadas com as alterações
executivas ou déficits na capacidade de planejamento, criação
de estratégias, monitoramento, memória operacional, controle
inibitório, atenção e aspectos da coordenação motora8,9. Os resultados dos testes relacionados na Tabela 1 são compatíveis
com os déficits cognitivos esperados em alterações das regiões
frontais e com os resultados da avaliação clínica pré-existente.
É possível que o comprometimento motor e o humor rebaixado
da paciente tenham influenciado na freqüência e intensidade
dos déficits cognitivos apresentados pela paciente. Isso pode
ser verificado nos resultados dos testes atencionais e do funcionamento executivo, que tinham como um dos critérios de
avaliação a restrição de tempo. Neste caso em especial, a dificuldade na articulação da fala e praxia motora fina, são fatores
de igual importância para os resultados dos testes que exigem
velocidade, como os que avaliaram fluência verbal, atenção alternada, seletiva e sustentada.
Isto pode ser corroborado pelo desempenho satisfatório em
testes que avaliam funções semelhantes sem a interferência do
fator restrição do tempo, incluindo instrumentos que avaliaram
a flexibilidade mental, resolução de problemas abstração e formação de estratégias, memória de curto e de longo prazo.
Considera-se como uma das principais limitações deste estudo,
a ausência de publicações relacionadas à avaliação neuropsicológica de pacientes que apresentam Síndrome de Kojewnikoff,
possibilitando comparação com os resultados atuais.
Os achados deste estudo reforçam a importância de se realizar
investigações cognitivas sistemáticas destes pacientes, principalmente pelo prognóstico destes que, por não terem indicação
cirúrgica, na maioria dos casos por causa de importantes déficits motores residuais, se beneficiariam de melhor acompanhamento da evolução do quadro cognitivo associado.

Preservada
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