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Resumo
A síndrome de Lennox-Gastaut (SLG) é uma encefalopatia epiléptica 
grave da infância, caracterizada por múltiplos tipos de crises intra-
táveis, anormalidades cognitivas e comportamentais e alterações 
eletroencefalográficas características. Na grande maioria dos casos, 
as crises se tornam refratárias mesmo com politerapia, sendo in-
dicados tratamentos alternativos. O uso de calosotomia é descrito 
para ajudar no controle das crises, entretanto novas terapias como 
o estimulador de nervo vago (ENV) começaram a ser utilizadas. Re-
latamos o caso de um paciente com SLG que, apesar das drogas 
antiepilépticas, apresentava crises diárias, sendo submetido a ENV, 
com redução das crises. Discutimos o tratamento não farmacológico 
da SLG, comparando a calosotomia com ENV. 

Palavras-chave: síndrome de Lennox-Gastaut, estimulador de ner-
vo vago, calosotomia.

AbstRAct
The Lennox-Gastaut syndrome (LGS) is a severe childhood epileptic 
encephalopathy characterized by multiple types of intractable sei-
zures, cognitive and behavioral abnormalities and specific electro-
encephalographic features. Most patients are refractory even with 
polytherapy, so alternative treatment is indicated. Callosotomy is 
indicated in these cases, however vagus nerve stimulator (VNS) is a 
less invasive option. This is a case report of a patient with LGS, which 
despite antiepileptic drugs had daily seizures, who underwent VNS, 
with reduction of seizures. We discuss the nonpharmacological treat-
ment of LGS, comparing the callosotomy with VNS.

Keywords: Lennox-Gastaut syndrome, vagus nerve stimulation, 
callosotomy.
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IntRodução

A síndrome de Lennox-Gastaut (SLG) é uma das en-
cefalopatias epilépticas de início na infância precoce 
cujas anormalidades epileptiformes podem contri-
buir com disfunção progressiva1,2.

Essa síndrome é caracterizada pela tríade: múlti-
plos tipos de crises intratáveis (tônica, atônica e au-
sência atípica); anormalidades cognitivas e comporta-
mentais, complexos lentos de onda aguda-onda lenta 
difusos e paroxismos de ritmo rápido generalizados 
no eletroencefalograma (EEG)1-3.

A SLG corresponde a 3%-10% das epilepsias da 
infância, com início entre 1-8 anos, pico entre 3-5 
anos, sendo mais comum em meninos do que em 
meninas. Pode ser idiopática/criptogênica ou sinto-
mática. As crises são de difícil controle, e a presença 
de status epilepticus é frequente. Em 60% dos casos 
há encefalopatia prévia, mas pode ser primária nos 
demais casos1,3. Em cerca de 45% dos casos, pode ser 
precedida pela síndrome de West1,3.

Este relato de caso apresenta um paciente com 
diagnóstico de síndrome de Lennox-Gastaut, apre-
sentando múltiplos tipos de crises de difícil controle, 
atraso do desenvolvimento neuropsicomotor e alte-
rações EEG compatíveis. Foi tratado com várias dro-
gas antiepilépticas (DAE), sem redução do número 
de crises. Por isso, foi submetido à implantação de 
estimulador vagal. O artigo se propõe a discutir os 
tratamentos não farmacológicos para SLG e a fazer 
uma comparação entre a calosotomia e a estimulação 
do nervo vago.

RelAto do cAso

GOP, sexo masculino, 19 anos, com início de crises 
convulsivas aos 10 meses de idade. Foi feito diagnós-
tico de encefalopatia crônica da infância e introduzido 
fenobarbital. Não tinha exame de imagem da época.

Como as crises eram de difícil controle mesmo 
com introdução de novas drogas, em 2005 foi enca-
minhado ao Ambulatório de Epilepsia do Hospital 
Universitário Clementino Fraga Filho – HU-UFRJ. 
Na ocasião, apresentava atraso do desenvolvimento 
neuropsicomotor, compatível com encefalopatia, e 
atraso de linguagem. Mãe relatava várias crises tôni-
cas e mioclônicas diárias, mesmo com o uso de po-
literapia. No momento, em uso de lamotrigina 300 

mg/dia, fenobarbital 200 mg/dia e ácido valproi-
co 1.500 mg/dia. Eletroencefalograma evidenciou 
complexos de onda aguda-onda lenta a 2,5 Hz, de 
projeção difusa e base desorganizada e RM sem al-
terações. Com esses dados foi feito diagnóstico de 
síndrome de Lennox-Gastaut idiopática.

O paciente continuou em acompanhamento e, 
apesar do aumento das doses das medicações e da 
introdução de clonazepam, permaneceu com crises 
tônicas e mioclônicas diárias. Portanto, em 2009 foi 
proposta a implantação de estimulador vagal, na ten-
tativa do controle de crises. No dia 18/5/2009, o 
paciente foi internado, sendo submetido ao implan-
te de estimulador vagal. No dia 21/5/2009, estava 
sem intercorrências. Após alta hospitalar o paciente 
continuou em acompanhamento ambulatorial quin-
zenal para ajuste dos parâmetros do estimulador. 
Mesmo com os ajustes, o paciente permanece até os 
dias atuais com crises diárias, porém houve redução 
em torno de 60% do número de crises e melhora da 
qualidade de vida.

dIscussão

A SLG é um distúrbio epiléptico com início na infân-
cia precoce, cujo controle das crises é um desafio. A 
síndrome normalmente persiste por toda a vida adul-
ta e tem um prognóstico ruim apesar do tratamento 
farmacológico extensivo4.

As DAE mais utilizadas são: topiramato (TPM), 
lamotrigina (LTG), felbamato e rufinamida. Os ben-
zodiazepínicos também representam uma boa opção 
para o controle de todas as crises, principalmente o 
clobazam (CLB). O ácido valproico (VPA) é eficaz 
na redução dos drop attacks e das crises de ausência 
atípicas e mioclônicas. Já a carbamazepina melhora 
as crises tônicas. O ACTH e a corticoterapia podem 
ser tentados tanto no início quanto nos períodos de 
agravamento da doença1,3.

A despeito da grande opção de tratamentos far-
macológicos, frequentemente na SLG as crises se 
tornam refratárias4, necessitando de múltiplas drogas 
em doses cada vez maiores, o que pode levar a um re-
baixamento de nível de consciência e paradoxalmen-
te a um aumento de crises5. Como normalmente não 
há nenhum foco ressecável, os pacientes podem ser 
submetidos a duas cirurgias paliativas: estimulação 
do nervo vago (ENV) ou calosotomia1,4,5.
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Estimulador do nervo vago na síndrome de Lennox-Gastaut

A calosotomia total foi introduzida como um pro-
cedimento experimental em 1940. É uma cirurgia 
disconectiva, bloqueando o espraiamento inter-he-
misférico das crises secundariamente generalizadas6. 
Tem sido aceita na prática clínica até os dias atuais 
com o objetivo de reduzir a frequência e a gravidade 
das crises generalizadas, principalmente as crises atô-
nicas, apesar de a eficácia sobre os outros tipos de cri-
ses também ter sido reconhecida4. As complicações 
associadas ao procedimento incluem: hematomas e 
infartos cerebrais, infecções (meningite, ventriculi-
te), hidrocefalia, síndrome de disconecção aguda e 
déficits neurológicos, que podem ser transitórios3-6.

O ENV é um tratamento não farmacológico rela-
tivamente novo7, aprovado pelo FDA em 1997 para 
o tratamento de epilepsias refratárias de início focal4,7, 
apesar de sua eficácia também ter sido reconhecida 
em outros tipos de crises. O dispositivo é ativado uma 
a duas semanas após a implantação e é ajustado perio-
dicamente. Em média, cada estimulação dura 30 s, 
com frequência de 30 Hz, largura de pulso de 500 μs, 
output inicial de 0,25 mA, com aumentos frequentes, 
se tolerado até 2,0-2,5 mA4,5,8. As complicações são 
menos graves do que as relacionadas à calosotomia 
e incluem: infecções no local da incisão, rouquidão, 
tosse persistente, parestesia em traqueia, alteração da 
voz e, o mais grave, paralisia vocal4,5,7,8. 

De acordo com estudo de Lancman et al. (2013), 
a taxa de complicações em calosotomias foi de 8,3%, 
e em todos houve o desaparecimento dos déficits em 
poucos dias após a cirurgia. Já a taxa de complica-
ções do ENV foi de 3,7%, sendo elas transitórias e 
toleráveis4.

Segundo metanálise realizada em 2012, a caloso-
tomia promove redução do número total de crises 
em mais de 50% em 63% dos casos, em mais de 75% 
em 45,2%, e em 16% dos casos os pacientes ficaram 
livre de crises com o uso de DAE. Com o ENV há 
redução de mais de 50% das crises em 49,3%, em 
mais de 75% em 28% dos pacientes, e 5,2% ficaram 
livres de crises. Comparando os dois procedimentos, 
não houve diferença estatística em relação à redução 
de todos os tipos de crises. Entretanto, quando se 
compara cada tipo de crise de forma isolada, há uma 
redução significativa das crises atônicas com a calo-
sotomia, e 80% tiveram mais do que 75% de redução 
das crises, e em 70% há redução de mais de 50%, e 
48% ficaram livres de crises. Já com o ENV, 26,3% re-

duziram as crises em mais de 75%, 54,1% reduziram 
em 50% e 48% ficaram livres de crises4.

Outro estudo que comparou os dois métodos, 
realizado por You et al. (2008), mostrou que não 
há diferença estatística em relação aos dois procedi-
mentos paliativos (63,7% respondem com calosoto-
mia versus 70% com ENV), considerando que ambos 
reduziram tanto a gravidade como a frequência de 
crises em pacientes pediátricos com SLG que não 
eram candidatos à cirurgia ressecativa5.

De acordo com Kostov et al. (2009), a ENV 
mostrou-se um tratamento eficaz e tolerável para pa-
cientes com SLG. Houve redução média de 63,1% 
da frequência de crises que os autores consideraram 
incapacitantes (tônico-clônica generalizada, tônicas e 
atônicas), e as crises atônicas responderam melhor ao 
tratamento, com redução de 80,8% dos casos7.

Em relação aos drop attacks (DA), estudo de Zam-
poni et al. (2011) relatou que a calosotomia anterior 
é o tratamento mais eficaz, tanto na SLG quanto em 
outras síndromes, e 10%-15% dos pacientes ficam li-
vres de crises, porém existem os riscos relacionados 
ao procedimento. Esse estudo evidenciou que, com 
o ENV, há redução de mais de 50% dos DA em 46% 
dos pacientes, que se manteve estável após três anos. 
Além da melhora dos DA, em 58,9% houve melhora 
comportamental, associada a maior período de alerta 
e maior reciprocidade social8.

Ainda se faz necessário um consenso a respeito de 
quando considerar o ENV como primeira linha no 
tratamento de crises em crianças e adolescentes com 
SLG refratária. Alguns autores sugerem que ele deva 
ser realizado antes da calosotomia, por apresentar 
menor morbidade e por ser um procedimento menos 
invasivo e reversível3-5,9 e por apresentar redução dos 
diversos tipos de crises semelhante à calosotomia3,4,7-9. 
Em relação aos aspectos financeiros, estima-se que os 
custos com o ENV são compensados em 2,3 anos3,10.

Este caso apresenta um paciente com início de 
epilepsia aos 10 meses, com diagnóstico clínico e 
EEG de síndrome de Lennox-Gastaut, que, apesar 
do tratamento farmacológico com AVP, LTG, CLB 
e fenobarbital, continuou a apresentar crises diárias. 
Neste momento, poderiam ser propostos tanto a 
calosotomia quanto o ENV, porém foi optado pelo 
ENV, por ser um procedimento reversível e por apre-
sentar taxas semelhantes de redução de crises quando 
comparado à calosotomia, mas sem os riscos de uma 
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craniotomia. O paciente continuou com crises diá-
rias, no entanto apresentou 60% de redução de fre-
quência e intensidade das crises e melhora comporta-
mental. Além disso, houve melhora na qualidade de 
vida do paciente e da família. 

conclusão

Este caso demonstra a possibilidade de uso de tera-
pia menos invasiva, como o ENV, para o tratamento 
adjuvante na SLG. 
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