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RESUMO 
 

LOPES E SANTOS, L. E. Avaliação do perfil de disfunção cognitiva de pacientes 
pediátricos com epilepsias do córtex posterior de difícil controle farmacológico. 
2021. Dissertação (Mestrado em Clínica Médica) – Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. 

 
As epilepsias do córtex posterior (ECP) caracterizam-se por crises epilépticas 
recorrentes que têm origem nos lobos occipital, parietal e temporal posterior, ou 
mesmo em regiões multilobares do córtex posterior. Não há uma distinção anatômica 
ou neurofisiológica clara entre essas áreas corticais, e as zonas epileptogênicas (ZEs) 
nem sempre se encontram limitadas às bordas dos lobos occipital, parietal ou 
temporal posterior. Devido à baixa frequência desta forma de epilepsia e à dificuldade 
na localização da ZE, o tratamento cirúrgico para as ECP é menos comum do que 
para as regiões temporal anterior e frontal. Sabe-se que o córtex posterior é a região 
que envolve algumas das principais áreas sensoriais primárias, as quais são 
responsáveis pela identificação, integração e resposta a estímulos visuais, auditivos 
e táteis. Diferentes funções cognitivas podem compartilhar circuitos próximos ou 
intimamente relacionados, assim como funções similares podem ser organizadas a 
partir de diferentes circuitos. Entretanto, há uma escassez de estudos que 
investigaram o impacto cognitivo das ECP, sobretudo na população pediátrica. Nessa 
perspectiva, o presente estudo teve como objetivo avaliar o perfil de disfunção 
cognitiva de pacientes com ECP de difícil controle farmacológico. Trata-se de uma 
pesquisa observacional, retrospectiva, com crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos 
encaminhados para avaliação cirúrgica em um centro de referência em epilepsia. A 
avaliação neuropsicológica foi composta por uma extensa bateria de testes, com o 
intuito de descrever os aspectos da inteligência, atenção, funções executivas, 
memória, linguagem e organização visuoespacial. Os resultados demonstraram 
alterações cognitivas específicas associadas ao córtex posterior, com pior 
desempenho em tarefas dependentes de velocidade de processamento grafomotor, 
controle inibitório e flexibilidade cognitiva. Os achados são discutidos à luz da região 
cerebral e das demais variáveis clínicas da epilepsia, tais como lateralidade da ZE, 
etiologia e frequência de crises. 
 
Palavras-chave: Epilepsias do córtex posterior. Avaliação neuropsicológica. Perfil 
neuropsicológico. Disfunção cognitiva.  
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ABSTRACT 
 

LOPES E SANTOS, L. E. Assessment of cognitive dysfunction of pediatric 
patients with drug-resistant posterior cortex epilepsies. 2021. Dissertação 
(Mestrado em Clínica Médica) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. 

 
Posterior cortex epilepsies (PCEs) are characterized by recurrent epileptic seizures 
that originate in the occipital, parietal and posterior temporal lobes, or even in 
multilobar regions of the posterior cortex. There is no clear anatomical or 
neurophysiological distinction between these cortical areas, and epileptogenic zones 
(EZs) are not always limited to the edges of the occipital, parietal, or posterior temporal 
lobes. Due to the low frequency of this type of epilepsy and the difficulty in locating the 
EZ, surgical treatment for PCEs is less common than for the anterior temporal and 
frontal regions. It is known that the posterior cortex is the region that involves some of 
the main primary sensory areas, which are responsible for the identification, integration 
and response to visual, auditory and tactile stimuli. Different cognitive functions can 
share closely related circuits, just as similar functions can be organized from different 
circuits. However, there are few studies that investigated the cognitive impact of PCEs, 
especially in the pediatric population. In this perspective, the present study aimed to 
evaluate the profile of cognitive dysfunction in patients with drug-resistant PCEs. This 
is an observational, retrospective study with children and adolescents between 6 and 
18 years referred for surgical evaluation at an epilepsy reference center. The 
neuropsychological assessment consisted of an extensive battery of tests, in order to 
describe aspects of intelligence, attention, executive functions, memory, language and 
visuospatial organization. The results showed specific cognitive alterations associated 
with the posterior cortex, with worse performance in tasks dependent on graphomotor 
processing speed, inhibitory control and cognitive flexibility. The findings are discussed 
in the light of the brain region and other clinical variables of epilepsy, such as laterality 
of EZ, etiology and seizure frequency. 
 
Keywords: Posterior cortex epilepsies. Neuropsychological assessment. 
Neuropsychological profile. Cognitive dysfunction. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
1.1 Epilepsia 
 

O advento das neurociências modernas fez emergir novos paradigmas teóricos e 

métodos de investigação que buscam compreender o funcionamento cerebral. A partir 

de estudos anatômicos e funcionais do sistema nervoso, foi possível constatar que as 

funções cerebrais são o resultado de uma complexa atividade de redes neuronais 

interconectadas. Estas envolvem sistemas corticais e subcorticais com um papel 

fundamental no desenvolvimento e funcionamento neurológico, cognitivo e 

comportamental do ser humano (BAARS; GAGE, 2018; DA SILVA; GORTER; 

WADMAN, 2012). 

Dentre as principais patologias que acometem o sistema nervoso central, a 

epilepsia é definida como um padrão crônico e atípico da atividade elétrica cerebral, 

o qual resulta em crises epilépticas recorrentes, não provocadas por febre, infecções, 

por abuso de substâncias ou quaisquer outros fatores desencadeantes (DO CANTO 

et al., 2020; KARCESKI, 2013). No ano de 2014, a Liga Internacional contra a 

Epilepsia (ILAE) estabeleceu novos critérios diagnósticos para a epilepsia: 1) duas 

crises não provocadas em um intervalo maior que 24 horas; 2) uma crise não 

provocada e um risco de pelo menos 60% para outra nos 10 anos subsequentes; 3) 

crises reflexas, mesmo que provocadas; e 4) presença de uma síndrome epiléptica 

(FISHER, 2015). 

Dados epidemiológicos de diferentes países estimam uma prevalência da 

epilepsia de 0,9 a 57 casos para cada 1.000 habitantes, e uma incidência entre 26 e 

90 casos a cada 100.000 habitantes (CASTRO; ADDA, 2017). Nos Estados Unidos, 

aproximadamente 2,9 milhões de americanos convivem com a doença, dos quais 

460.000 têm idade inferior a 18 anos. Esta estatística posiciona a epilepsia no ranking 

da quarta desordem neurológica que mais afeta a população, atrás da enxaqueca, 

acidente vascular cerebral e doença de Alzheimer (KARASIN; KARASIN, 2017). 

Apesar da escassez de estudos epidemiológicos realizados até o momento no 

Brasil (KANASHIRO, 2006), Marino Jr., Cukiert e Pinho (1986) estimaram uma 

prevalência de 11,9 casos para cada 1.000 habitantes na Grande São Paulo. Galluci 

Neto e Marchetti (2005) descreveram uma incidência de 340.000 novos casos a cada 

ano no país. 
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O aumento da mortalidade associada à epilepsia tem sido investigado por 

diversos pesquisadores (KOVAC; WALKER, 2014). Em um estudo populacional 

realizado na Suécia, de nascidos entre 1954 e 2009, Fazel e colaboradores (2013) 

constataram um aumento de 11 vezes na chance de mortalidade prematura em 

pacientes com epilepsia, quando comparada com a população geral e irmãos 

saudáveis. 

O impacto das comorbidades em crianças com epilepsia está frequentemente 

associado à redução da qualidade de vida (BACA et al., 2011; GUTIERREZ-ANGEL 

et al., 2018). Estudos demonstraram que a deficiência intelectual, o transtorno de 

déficit de atenção/hiperatividade e transtornos psiquiátricos como a depressão 

contribuem para uma pior adaptação social e fracasso escolar, independentemente 

do grau de severidade da epilepsia (DUNN et al., 2010; REILLY et al., 2019). 

As principais modalidades de tratamento da epilepsia incluem terapias 

farmacológicas e procedimentos cirúrgicos (SHORVON; PERUCCA; ENGEL JR., 

2015), sendo estes últimos indicados nos casos de refratariedade às drogas 

antiepilépticas (DAEs) (ENGEL JR., 2014). Nos demais quadros, o controle das crises 

é realizado por meio da administração de DAEs, utilizando-se uma única droga ou a 

associação de diferentes fármacos (HITIRIS et al., 2007; SCHILLER; NAJJAR, 2008). 

O efeito do uso de DAEs sobre a cognição tem sido cada vez melhor elucidado 

na literatura. Sabe-se que o número de DAEs parece ocasionar maior impacto na 

cognição do que o tipo de fármaco utilizado (i.e., antiga ou nova geração) (QUON et 

al., 2020). Quanto ao tratamento com DAEs em crianças e adolescentes, evidências 

sugerem maior comprometimento cognitivo com o uso de fenobarbital, e efeitos 

negativos no domínio da linguagem com o uso de topiramato e fenitoína (BESAG; 

VASEY, 2021). 

 

1.2 Epilepsias do córtex posterior 
 

As epilepsias do córtex posterior (ECP) caracterizam-se por crises epilépticas 

recorrentes que têm origem nos lobos occipital, parietal e temporal posterior, ou 

mesmo em regiões multilobares do córtex posterior (BLUME; WHITING; GIRVIN, 

1991; SIERRA-MARCOS et al., 2017). Não há uma distinção anatômica ou 

neurofisiológica clara entre essas áreas corticais, e as zonas epileptogênicas (ZEs) 

nem sempre se encontram limitadas às bordas dos lobos occipital, parietal ou 
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temporal posterior (Figura 1). Devido à baixa frequência desta forma de epilepsia e à 

dificuldade na localização da ZE, o tratamento cirúrgico para as ECP é menos comum 

do que para as regiões temporal anterior e frontal (LIAVA et al., 2016; YU et al., 2009). 

 

Figura 1 – Esquema representativo das áreas que integram o córtex cerebral posterior 

 

 
 

Fonte: O próprio autor (criado pelo BioRender)1. 
 

 Embora as ECP sejam menos frequentes no contexto cirúrgico, há uma 

predisposição para que crises originadas em regiões posteriores se propaguem para 

regiões anteriores do córtex, tornando-se um fator confundidor na avaliação da 

epileptogênese (GRABOW, 2002). Além disso, a identificação da ZE é particularmente 

complexa nas ECP, devido a padrões clínicos inespecíficos de crises (BOESEBECK 

et al., 2002), sendo que, em alguns casos, são necessários métodos invasivos de 

investigação para o planejamento cirúrgico (LIAVA et al., 2016). 

 A precisão no diagnóstico e o correto manejo terapêutico das ECP exigem um 

protocolo otimizado de estudos clínicos, eletrofisiológicos e radiológicos (DALMAGRO 

et al., 2005). Em um estudo realizado com 14 pacientes refratários ao tratamento 

farmacológico, nos quais a ZE localizava-se em regiões posteriores do córtex, Barba 

e colaboradores (2005) observaram uma correlação positiva entre a completa 

ressecção da ZE e um melhor controle de crises. Isto reforça a importância de um 

 
1 Disponível em: http://app.biorender.com, acesso em 11 de julho de 2021. 
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protocolo pré-cirúrgico que seja capaz de definir com precisão a área cortical a ser 

ressecada. 

 Estudos de coorte que investigaram os fatores preditivos para o desfecho 

cirúrgico da epilepsia não demonstraram correlação com o lado da cirurgia, sexo, 

presença ou ausência de auras e semiologia clínica (BLUME; WHITING; GIRVIN, 

1991; SALANOVA et al., 1992; BARBA et al., 2005; DALMAGRO et al., 2005). 

Contudo, Jehi e colaboradores (2009) sugerem que a etiologia é um dos preditores 

mais significativos nas cirurgias de ECP. No estudo com 57 indivíduos, os autores 

observaram que apenas 25% dos pacientes com tumores ou malformações do 

desenvolvimento cortical (MDC) apresentaram recorrência de crises após a cirurgia, 

em oposição a mais de 50% dos pacientes com outras etiologias, tais como 

malformação vascular e encefalomalacia. 

Destaca-se, ainda, que a duração da epilepsia deve ser considerada como um 

indicador de referência para o desfecho pós-cirúrgico, uma vez que a cirurgia precoce 

está associada a um melhor prognóstico clínico (LIAVA et al., 2016; RYVLIN; CROSS; 

RHEIMS, 2014). 

 

1.3 Avaliação pré-cirúrgica na epilepsia 
  

Indivíduos com epilepsias de difícil controle farmacológico frequentemente 

apresentam prejuízos em atividades da vida diária, no desempenho acadêmico e 

profissional, bem como na interação social devido à persistência de crises e aos 

efeitos adversos da medicação (LU; ELLIOTT, 2012; SELASSIE et al., 2014). Além 

disso, estudos clínicos com pacientes epilépticos demonstraram maior risco de 

desenvolvimento de transtornos psiquiátricos, tais como depressão, ansiedade e 

psicose (HESDORFFER et al., 2012). 

Embora a utilização de DAEs represente o tratamento primário para as 

epilepsias, cerca de 30 a 40% dos pacientes persistem com crises recorrentes, 

mesmo com a farmacoterapia (ENGEL JR., 2014; KWAN; SCHACHTER; BRODIE, 

2011). Nestes casos, o tratamento cirúrgico pode eliminar as crises e melhorar a 

qualidade de vida dos indivíduos (ENGEL JR., 1996; SCHMIDT; STAVEM, 2009), 

podendo haver resolução completa das crises em até 80% dos casos de epilepsia 

focal sintomática (CASTRO; ADDA, 2017). 
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A avaliação clínica na epilepsia visa obter dados confiáveis sobre a semiologia 

das crises e identificar a provável etiologia, assim como verificar a adequação da 

terapia com DAEs e o impacto das crises na qualidade de vida do paciente. Um 

protocolo de avaliação básica inclui: 1) avaliação clínica detalhada; 2) monitoramento 

de vídeo-EEG de longo prazo; 3) ressonância magnética estrutural e funcional; 4) 

avaliação neuropsicológica; 5) avaliação psicossocial e psiquiátrica; 6) avaliação da 

linguagem; e 7) avaliação ocupacional (RATHORE; RADHAKRISHNAN, 2015). Em 

casos específicos, a avaliação também compreende o SPECT ictal e interictal, 

PET/CT com glicose marcada, EEG acoplado a RM funcional e eletrocorticografia. 

 

1.4 Avaliação neuropsicológica na epilepsia 
 

O raciocínio clínico para estabelecer o perfil neuropsicológico de um indivíduo envolve 

uma análise quantitativa através de instrumentos validados, com o intuito de se obter 

dados relativamente precisos do seu desempenho cognitivo (CRAWFORD, 2012). Os 

resultados quantitativos dos testes neuropsicológicos apresentam qualidade na 

medida em que fornecem os critérios psicométricos de confiabilidade, validade, 

padronização e normatização, tornando-se úteis na interpretação da maturidade 

conceitual e do nível cognitivo do indivíduo (ANASTASI, 1973; MALLOY-DINIZ et al., 

2018). 

 A avaliação neuropsicológica (ANP) tornou-se uma ferramenta útil na 

localização de prejuízos estruturais e funcionais do cérebro, permitindo sugerir a 

realização de exames complementares para determinar a lateralização e localização 

de regiões cerebrais disfuncionais (BERNSTEIN; PRATHER; REY-CASSERLY, 1995; 

JONES-GOTMAN, 2010). No contexto cirúrgico das epilepsias, a ANP evoluiu 

consideravelmente, sobretudo com o advento de modernas técnicas de neuroimagem 

funcional (BAXENDALE, 2018). 

 Embora as epilepsias focais sejam essencialmente caracterizadas em relação 

à sua origem lobar, há um acúmulo de evidências que demonstram um padrão difuso 

e distribuído de déficits funcionais, que se estendem para além da zona de início ictal 

(HERMANN; LORING; WILSON, 2017). Assim, os atuais paradigmas de ANP 

assumem que as habilidades cognitivas dependem de redes neurais amplamente 

distribuídas, as quais são direta e indiretamente impactadas pelas variáveis clínicas 

da epilepsia e de suas comorbidades (MACDONALD et al., 2014). 
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 A ANP compreensiva deve ser capaz de delinear o perfil de desempenho do 

paciente através de múltiplos domínios, tais como inteligência geral, memória, 

linguagem expressiva e compreensiva, funções executivas e habilidades perceptuais 

(ZILLI et al., 2015). No contexto pré-cirúrgico da epilepsia, o perfil cognitivo do 

paciente pode elucidar déficits clinicamente significativos, tanto em relação ao nível 

pré-mórbido estimado, quanto ao padrão de funcionamento esperado para sua faixa 

etária (DAVIS; BERNAT; REYNOLDS, 2018). Além disso, a ANP pode contribuir para 

a decisão de intervenção cirúrgica, com o intuito de evitar possíveis sequelas 

neuropsicológicas decorrentes da ressecção cerebral (GUIMARÃES et al., 2010).  

 

1.5 Áreas eloquentes do córtex posterior 
 

O estudo das especificidades anatômicas e funcionais das áreas eloquentes do córtex 

tem despertado o interesse de neurologistas e neurocientistas cognitivos por décadas, 

que se beneficiam de modernas técnicas de neuroimagem (COLLINGE et al., 2017). 

O estudo das desordens neurológicas é tido como um importante método para a 

localização de regiões cerebrais dedicadas a funções cognitivas específicas 

(KANWISHER, 2010). 

Sabe-se que o córtex posterior é a região que envolve algumas das principais 

áreas sensoriais primárias, as quais são responsáveis pela identificação, integração 

e resposta a estímulos visuais, auditivos e táteis (ZHANG et al., 2017). Os prejuízos 

decorrentes de danos nas áreas de associação do córtex posterior variam de acordo 

com a extensão da lesão (LEZAK et al., 2012). Diferentes funções cognitivas podem 

compartilhar circuitos próximos ou intimamente relacionados, assim como funções 

similares podem ser organizadas a partir de diferentes circuitos (FUSTER, 2002). 

Os modelos teóricos atuais que buscam compreender as bases biológicas do 

comportamento e da cognição enfatizam o papel integrativo de diferentes regiões do 

córtex cerebral. A aquisição da leitura, por exemplo, é hoje entendida como um 

processo multimodal, que surge a partir da interconexão entre áreas visuais e da 

linguagem. O antigo paradigma neurológico das vias da leitura (Figura 2) é 

atualmente revisado, abrindo espaço para uma visão moderna de como as conexões 

neuronais atuam no processamento, aquisição e desenvolvimento da leitura 

(DEHAENE, 2010). 
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Figura 2 - O antigo modelo neurológico da leitura (esquerda) em oposição à visão moderna 

das redes corticais da leitura (direita) 

 

 
 

Fonte: Dehane (2010)2. 
 

As áreas de associação da região temporo-parieto-occipital estão localizadas 

entre o córtex visual e o sensorial primário. Em termos funcionais, os córtices 

associativos desempenham a função de integrar respostas comportamentais que 

envolvem a visão, tato, consciência corporal, orientação espacial, compreensão 

verbal, raciocínio e lógica (DE BENEDICTIS et al., 2014). Entretanto, devido à 

multiplicidade de funções parietais, temporais e occipitais, mais estudos são 

necessários para se obter um melhor prognóstico das possíveis alterações cognitivas 

resultantes de lesões do córtex posterior (FREEDMAN; IBOS, 2018; LUERDING; 

BOESEBECK; EBNER, 2004). 

 

1.6 Déficits cognitivos associados ao córtex posterior 
 

Em pacientes com epilepsia, os déficits cognitivos podem surgir a partir da interação 

entre a patologia subjacente, o tratamento médico e cirúrgico, e as comorbidades 

associadas ao quadro clínico (BAXENDALE; THOMPSON, 2010). Diferentes sistemas 

funcionais estão associados às regiões posteriores do cérebro, o que contribui para a 

complexidade na avaliação de alterações cognitivas pós-cirúrgicas (BUCCINO et al., 

2013; FREUND, 2001; LEZAK et al., 2012). 

 
2 DEHAENE, S. Reading in the brain: The new science of how we read. Penguin Group USA, 2010. 
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Estudos de neuroimagem demonstraram o papel do lobo parietal na integração 

entre sensação e cognição, a partir de mecanismos que sintetizam múltiplas 

modalidades sensoriais para uma percepção global dos estímulos. Contudo, ainda é 

escassa a produção científica baseada em medidas neuropsicológicas confiáveis no 

que se refere às alterações cognitivas após a ressecção do parênquima parietal 

(LUERDING; BOESEBECK; EBNER, 2004). 

O córtex occipital tem como principais funções a percepção e o processamento 

visual. Duas vias acessórias visuais, localizadas entre o córtex occipital e parietal (rota 

dorsal) e o córtex occipital e temporal (rota ventral) já estão bem estabelecidas na 

literatura (FORKEL et al., 2014; MISHKIN; UNGERLEIDER; MACKO, 1983). A rota 

dorsal tem como principal função o controle visual do movimento, ao passo que a rota 

ventral está associada com as propriedades de conteúdo da informação visual (DE 

HANN; COWEY, 2011; UNGERLEIDER; PESSOA, 2008). 

Lesões envolvendo o córtex visual occipital estão associadas a déficits no 

campo visual contralateral ao hemisfério lesionado. Alguns estudos sugerem que o 

daltonismo estaria relacionado a lesões na área V4 (HASSAL; BARNARD; 

MACLAREN, 2017; WASSERMAN, 1987), e que a perda da detecção de movimentos 

seria causada por lesões na área V5 (ZIHL et al., 1991). Além disso, determinadas 

formas de agnosia visual e prosopagnosia após lesões bilaterais na porção lateral do 

lobo occipital e temporo-occipital também já foram relatadas (LUERDING; 

BOESEBECK; EBNER, 2004). 

Déficits na linguagem podem ser observados em lesões envolvendo a região 

posterior do hemisfério dominante, como a afasia do tipo fluente, assim como lesões 

nas regiões temporal e occipital podem levar a prejuízos na leitura, como a alexia e a 

agrafia (MENDOZA; FOUNDAS, 2007; LEZAK et al., 2012). Estudos de neuroimagem 

corroboram as investigações sobre as origens biológicas da dislexia, demonstrando 

uma menor ativação do lobo temporal esquerdo em crianças disléxicas, quando 

comparadas a indivíduos saudáveis (DEHAENE, 2009). 

A despeito das evidências acima, que demonstram o papel do córtex posterior 

na cognição, há uma escassez de estudos que investigaram o perfil neuropsicológico 

na ECP (TRAIANOU et al., 2019). Alterações cognitivas pós-operatórias em pacientes 

com ECP foram relatadas por Luerding, Boesebeck e Ebner (2004), que 

demonstraram melhora significativa dos aspectos verbais da inteligência e discreta 

piora no domínio executivo. Mais recentemente, Traianou e colaboradores (2019) 
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avaliaram os aspectos cognitivos de adultos com epilepsias do lobo parietal e occipital 

e observaram comprometimento em funções visuoconstrutivas, habilidades verbais e 

funções executivas. Não foram observadas alterações significativas na memória, 

atenção, habilidades visuoespaciais, aritmética e percepção tátil. 
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2 OBJETIVOS 
 
2.1 Objetivo geral 
 
Avaliar os déficits cognitivos de pacientes pediátricos com epilepsias do córtex 

posterior de difícil controle farmacológico, associando-os com a região epileptogênica. 

 
2.2 Objetivos específicos 
 

1) Descrever o perfil intelectual e os componentes verbais, visuais e executivos 

da inteligência de pacientes com ECP; 

2) Verificar as diferenças de desempenho nos testes neuropsicológicos entre 

pacientes com ECP, epilepsia do lobo temporal (ELT) e epilepsia do lobo frontal 

(ELF); 

3) Identificar associações entre a região epileptogênica e déficits em domínios 

cognitivos específicos; 

4) Analisar o impacto das variáveis clínicas da epilepsia, tais como idade de início, 

duração da epilepsia, frequência de crises e número de DAEs sobre o perfil 

cognitivo; 

5) Comparar o perfil neuropsicológico de pacientes com ECP em relação à 

lateralidade da ZE, etiologia e frequência de crises. 
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3 CASUÍSTICA E MÉTODOS 
 

3.1 Casuística 
 
Trata-se de um estudo observacional, retrospectivo, com crianças e adolescentes 

entre 6 e 18 anos, de ambos os sexos, encaminhados para avaliação cirúrgica de 

epilepsia no Centro de Cirurgia de Epilepsia (CIREP) do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HCFMRP-

USP). 

 Os dados foram coletados de prontuários médicos, relatórios de monitorização 

por vídeo-eletroencefalograma (V-EEG) e laudos de avaliação neuropsicológica 

(ANP) realizados no período entre 1994 e 2018. O diagnóstico de ECP seguiu os 

critérios para a classificação de síndromes epilépticas da Liga Internacional contra a 

Epilepsia (FISHER et al., 2017). O diagnóstico foi estabelecido em reunião clínica 

multiprofissional do CIREP, mediante os dados de exame neurológico, V-EEG, RM, 

ANP e, em alguns casos, SPECT ictal e interictal. A classificação de Engel quanto ao 

desfecho clínico pós-operatório foi utilizada como critério de confiabilidade do 

diagnóstico de ECP. 

 Para fins de comparação do perfil neuropsicológico, foram incluídos pacientes 

com ELT e ELF, seguindo os mesmos critérios diagnósticos descritos anteriormente. 

 

3.2 Protocolo de avaliação pré-cirúrgica 
 

3.2.1 Protocolo de Ressonância Magnética 
 

A RM foi realizada em uma unidade PHILIPS ACHIEVA 3T do HCFMRP-USP. A 

análise pelos examinadores foi cega para o perfil clínico dos pacientes e para os 

dados do V-EEG. O protocolo da RM foi constituído pelas seguintes sequências: 

 

1) Imagem volumétrica ponderada em T1 usando sequência gradiente-eco 3D, 

com tempo de repetição (TR) = 500 ms; tempo de eco (TE) = 4 ms; matriz de 240 x 

240 mm, campo de visão (FOV) = 240 mm. O bloco 3D cobriu toda a cabeça no plano 

sagital, com 160 cortes de 1 mm para reconstrução posterior em qualquer plano. Na 

estação de trabalho da RM foi realizada a reformatação do tipo MPR (Multiplanar 
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Reconstruction), utilizando-se cortes coronais também contíguos perpendiculares ao 

maior eixo hipocampal, de 1 mm de espessura, resultando em aproximadamente 100 

cortes ao longo de toda a extensão hipocampal; 

 

2) Sequência ponderada em FLAIR obtida no plano coronal TR = 11.000 ms, 

tempo de inversão (TI) = 2.800 ms; TE = 125 ms, perpendicular ao hipocampo, com 

cortes de 3 mm de espessura, sem intervalo, matriz 120 x 174 mm, FOV = 180 x 90 

mm; 

 

3) Sequência axial ponderada em T2/TSE, TR = 4.222 ms; TE = 120 ms 

paralela ao corpo caloso, com 50 cortes de 2,5 mm de espessura, sem intervalo, 

matriz 404 x 290 mm, e FOV = 202 x 125 mm. As imagens foram arquivadas em seu 

formato digital, no padrão DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine). 

 

3.2.2 Protocolo de SPECT 
 
3.2.2.1 SPECT ictal 
 

Foram realizados até uma hora após a estabilização da crise do paciente internado 

no CIREP, com administração de ECD-99mTc (IPEN - Instituto de Pesquisas em 

Energia Nuclear, SP), com atividade de 1480 MBq (40 mCi). Durante este período, o 

paciente foi encaminhado para a Seção de Medicina Nuclear do HCFMRP-USP para 

a realização do exame. 

 

3.2.2.2 SPECT interictal 
 

O exame foi realizado no período em que o paciente se encontrava livre de crises. A 

atividade administrada para o exame foi de 1480 MBq de [99mTc]Tc-ECD. O período 

de aquisição foi de aproximadamente 45 minutos, realizada de maneira tomográfica 

com 64 projeções ao redor do paciente. 

 Todos os SPECTs foram realizados em uma gamma-câmera da marca SOPHA 

G. E. (modelo VISION DST, SMV América, Twinsburg, Ohio) de duplo detector de 

cintilação com colimadores de baixa energia e alta resolução, com fotopico para 

[99mTc]Tc centrado em 140 keV com janela de aceitação de 20%. O pós-
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processamento, realizado em uma estação de trabalho em rede, incluiu a aplicação 

de correção de atenuação de Chang de primeira ordem (μ = 0,12 cm-1) e filtro passa-

baixa Butterworth de ordem 9 e frequência de corte 14 Hz em matriz de imagem de 

128x128. 

 
3.2.3 Protocolo de Avaliação Neuropsicológica 
 

A ANP foi realizada como parte do protocolo de investigação pré-cirúrgica do CIREP, 

em local adequado, livre de ruídos e interferências externas. O exame foi conduzido 

por neuropsicólogos com experiência na avaliação de crianças e adolescentes, em 

sessão única. A duração aproximada foi de 3 horas e 30 minutos, com pequenos 

intervalos dependendo das necessidades de cada paciente. 

A ANP incluiu uma entrevista de anamnese com os pais ou responsáveis pelo 

paciente, seguida pela aplicação de escalas de comportamento adaptativo e 

instrumentos que avaliam os múltiplos domínios da cognição (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Instrumentos utilizados no protocolo de ANP 

 

Domínio cognitivo Instrumentos 

Inteligência WISC-III, WAIS-III (NASCIMENTO; FIGUEIREDO, 2002); 
WISC-IV (WECHSLER, 2013) 

Atenção e Funções Executivas 

Dígitos; Códigos; Procurar Símbolos; Aritmética; Teste de 
Stroop (DUNCAN, 2006); Trail Making Test (STRAUSS; 
SHERMAN; SPREEN, 2006); Fluência Verbal Semântica – 
Animais (STRAUSS; SHERMAN; SPREEN, 2006) 

Memória Verbal Memória Lógica (WECHSLER, 1987); RAVLT (MALLOY-
DINIZ et al., 2000) 

Memória Visual Reprodução Visual (WECHSLER, 1987); RVDLT 
(SPREEN; STRAUSS, 1998); FCR (REY, 2014) 

Linguagem Vocabulário; Semelhanças; Teste de Nomeação de 
Boston (HALPERIN et al., 1989) 

Percepção Visual e Visuoconstrução FCR (REY, 2014); Cubos; Completar Figuras; Arranjo de 
Figuras; Armar Objetos 

 
Nota: WISC = Escala Wechsler de Inteligência para Crianças; WAIS = Escala de Inteligência Wechsler 
para Adultos; RAVLT = Teste de Aprendizagem Auditivo-Verbal de Rey; RVDLT = Teste de 
Aprendizagem Visual de Desenhos de Rey; FCR = Figuras Complexas de Rey. 
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3.2.3.1 Inteligência 
 

 1) Escalas Wechsler de Inteligência (NASCIMENTO; FIGUEIREDO, 2002; 

WECHSLER, 2013): é um instrumento clínico para avaliar a capacidade intelectual, o 

processo de resolução de problemas e o funcionamento cognitivo em crianças de 6 a 

16 anos e 11 meses (WISC), e em adultos na faixa etária entre 16 e 89 anos (WAIS). 

As escalas são compostas por índices que avaliam o raciocínio verbal e não verbal, a 

capacidade de manipulação mental de informações (memória operacional), a 

velocidade de processamento, além do Quociente de Inteligência Total (QIT), que é 

considerada a estimativa mais fidedigna do funcionamento intelectual global. 

 O Índice de Compreensão Verbal (ICV) avalia as habilidades de raciocínio 

verbal, formação de conceitos e compreensão de regras sociais. O Índice de 

Organização Perceptual (IOP) mede a capacidade de formação de conceitos não 

verbais, coordenação visuomotora, bem como o raciocínio visual lógico e abstrato. O 

Índice de Memória Operacional (IMO) é um indicador da capacidade de sustentar a 

atenção, concentração e exercer controle mental diante de estímulos verbais. O Índice 

de Velocidade de Processamento (IVP) avalia a velocidade com a qual o indivíduo 

pode processar mentalmente uma informação, simples ou rotineira, sem errar. 

 
3.2.3.2 Atenção e Funções Executivas 
 

 1) Dígitos (WECHSLER, 2013): avalia a amplitude atencional verbal 

(capacidade de captação de informações auditivas) e a memória operacional auditivo-

verbal (capacidade de manter e manipular mentalmente uma informação por um curto 

período de tempo); 

 

 2) Códigos (WECHSLER, 2013): avalia aspectos da atenção, discriminação 

visual, memória visual de curto prazo, bem como a velocidade de processamento 

grafomotor; 

 

 3) Procurar Símbolos (WECHSLER, 2013): avalia a atenção visual seletiva, a 

velocidade de processamento e a discriminação perceptiva; 
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 4) Aritmética (WECHSLER, 2013): avalia a resolução de cálculos mentais, a 

compreensão de enunciados verbais e a capacidade de raciocínio matemático, com 

alta demanda de memória operacional (necessária para manipular mentalmente os 

elementos do problema). Depende de um adequado processamento da informação e 

integração de conteúdos verbais presentes no contexto matemático; 

 

 5) Teste de Stroop (DUNCAN, 2006): avalia a atenção seletiva e aspectos das 

funções executivas, tais como controle inibitório, flexibilidade mental e suscetibilidade 

à interferência. O construto psicológico subjacente à tarefa inclui memória 

operacional, velocidade de processamento e ativação semântica; 

 

 6) Trail Making Test (STRAUSS; SHERMAN; SPREEN, 2006): avalia a 

capacidade de rastreamento visual, atenção visual seletiva, atenção visual alternada 

e flexibilidade cognitiva; 

 

 7) Fluência Verbal Semântica (STRAUSS; SHERMAN; SPREEN, 2006): avalia 

a produção espontânea de palavras de uma determinada categoria semântica 

(animais) em um tempo estipulado; 

 

3.2.3.3 Memória 
 
 1) Memória Lógica (WECHSLER, 1987): avalia a memória episódica verbal por 

meio das habilidades de retenção e evocação de duas estórias apresentadas 

oralmente. A parte I é uma medida da memória verbal imediata e a parte II da memória 

verbal tardia; 

 

 2) Teste de Aprendizagem Auditivo-Verbal de Rey – RAVLT (MALLOY-DINIZ 

et al., 2000): avalia a memória episódica verbal e fornece informações sobre a 

capacidade de aprendizagem auditivo-verbal, índices de interferência, de retenção de 

informações, bem como da memória de reconhecimento; 

 

 3) Reprodução Visual (WECHSLER, 1987): avalia a memória episódica visual 

por meio da evocação imediata e tardia de quatro figuras geométricas; 
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 4) Teste de Aprendizagem Visual de Desenhos de Rey – RVDLT (SPREEN; 

STRAUSS, 1998): avalia componentes da memória visual imediata, bem como a 

capacidade de aprendizagem visual e evocação tardia de figuras geométricas; 

 

 5) Figuras Complexas de Rey – Evocação espontânea (REY, 2014): avalia a 

memória de curto prazo de conteúdo visual complexo, após o procedimento de cópia 

da figura. 

 
3.2.3.4 Linguagem 
 
 1) Vocabulário (WECHSLER, 2013): avalia a competência linguística, o 

conhecimento lexical, aspectos da memória semântica e do desenvolvimento da 

linguagem. Envolve a capacidade de aprendizagem e o acúmulo de informações ao 

longo do tempo; 

 

 2) Semelhanças (WECHSLER, 2013): avalia a capacidade de raciocínio verbal 

abstrato e formação de conceitos verbais. Requer habilidades para integrar objetos e 

eventos pertencentes ao mesmo grupo semântico; 

 

 3) Teste de Nomeação de Boston (HALPERIN et al., 1989): avalia as 

habilidades de nomeação diante de estímulos visuais; 

 
3.2.3.5 Percepção Visual e Visuoconstrução 
 
 1) Figuras Complexas de Rey – Cópia (REY, 2014): avalia componentes 

visuoconstrutivos, além da capacidade de planejamento, organização, resolução de 

problemas complexos e função motora; 

 

 2) Cubos (WECHSLER, 2013): avalia a capacidade de organização e 

processamento visuoespacial, coordenação visuomotora e conceituação abstrata. 

Requer adequada orientação espacial e atividade motora visual. 
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 3) Completar Figuras (WECHSLER, 2013): avalia componentes da percepção 

visual, atenção e memória visual. Demanda reconhecimento de objetos, discriminação 

visual e habilidade de diferenciação de detalhes. 

 

 4) Arranjo de Figuras (WECHSLER, 2013): avalia o raciocínio sequencial e 

ordenado de conteúdo visual, envolvendo a compreensão e análise de situações. 

Requer capacidade de organização, planejamento e sequenciamento temporal; 

 

 5) Armar Objetos (WECHSLER, 2013): avalia a capacidade de síntese visual, 

a partir da seleção de partes de objetos familiares para a formação de um único objeto. 

Exige habilidades visuomotoras, organização perceptual e compreensão prévia de um 

modelo por inteiro. 

 
3.3 Variáveis clínicas 
 
Para a análise de variáveis clínicas, foram coletadas informações referentes ao sexo, 

idade de início e duração da epilepsia, frequência de crises no momento da ANP, 

número de drogas antiepilépticas (DAEs) em uso no momento da ANP, etiologia e 

lateralização da zona epileptogênica (ZE), conforme os achados de V-EEG, RM e 

demais exames disponíveis no prontuário médico. Neste estudo, a lateralização 

refere-se ao início das crises identificado em um hemisfério. A duração da epilepsia 

refere-se ao tempo entre o diagnóstico e a ANP. 

 
3.4 Critérios de inclusão 
 
Foram incluídos os pacientes com diagnóstico de ECP, ELT e ELF, submetidos às 

etapas de avaliação do CIREP (supracitado), e que atenderam aos seguintes critérios: 

 

1) Idade no momento da avaliação entre 6 e 18 anos, garantindo a 

aplicabilidade da Escala Wechsler de Inteligência apropriada para a idade; 

2) Linguagem expressiva e compreensiva suficientes para a condução da 

avaliação neuropsicológica; 

3) Protocolo de avaliação neuropsicológica realizado integralmente, 

permitindo a caracterização do perfil cognitivo global; 
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4) Quociente de Inteligência Total ≥ 70, conforme estimado pela Escala 

Wechsler apropriada para a idade, a fim de garantir as condições mínimas 

de compreensão e execução dos testes neuropsicológicos utilizados. 

 

3.5 Critérios de exclusão 
 
Foram excluídos do estudo pacientes que apresentaram descargas intercríticas 

generalizadas ao V-EEG, as quais pudessem sugerir quaisquer síndromes de 

epilepsia generalizada. Além disso, foram excluídos: 

 

1) Pacientes com comprometimento cognitivo severo, que não apresentaram 

condições mínimas para a avaliação neuropsicológica através de 

instrumentos formais, mesmo quando escalas de comportamento 

adaptativo foram aplicadas com os pais ou responsáveis; 

2) Pacientes cujo desempenho cognitivo não foi suficiente para o 

estabelecimento do perfil neuropsicológico global (e.g.: QIT < 70); 

3) Pacientes cuja avaliação neuropsicológica não foi realizada integralmente, 

por fatores como cansaço extremo e crises durante a avaliação. 

 

A Tabela 2 apresenta as etapas de seleção dos pacientes de acordo com os 

critérios de inclusão e exclusão estabelecidos, bem como a composição final da 

amostra. 

 

Tabela 2 – Composição da amostra de acordo com os critérios de inclusão estabelecidos 

 

 ECP ELT ELF Total 

Pacientes operados entre 1994 e 2018 n = 134 n = 206 n = 107 n = 447 

Pacientes com avaliação 
neuropsicológica completa n = 24 n = 40 n = 27 n = 91 

Pacientes com QIT ≥ 70 incluídos no 
estudo 

n = 14 n = 32 n = 18 n = 64 
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3.6 Aspectos éticos 
 
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas 

da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (CEP-

HCFMRP-USP), CAAE nº 16321119.2.0000.5440, parecer consubstanciado nº 

3.454.604 (Anexo I). 
 Dada a natureza retrospectiva do estudo, obteve-se a dispensa do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), à luz da Resolução CNS 466/2012. A 

privacidade do paciente foi garantida pelas seguintes medidas: 1) identificação do 

paciente nas planilhas de dados pelo número de registro no HCRP; 2) todos os dados 

de identificação, constantes dos arquivos de RM e SPECT, foram anonimizados 

através do software Horos v. 3.35 (Horos Project, www.horosproject.org). 

 
3.7 Análises estatísticas 
 
Foram realizadas análises descritivas para a obtenção das medidas de tendência 

central (média e mediana) e de dispersão (desvio padrão e intervalo interquartil) das 

variáveis numéricas. Além disso, foram calculadas as frequências absolutas (n) e 

relativas (%) das variáveis categóricas. As análises foram realizadas pelo software 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS, versão 23.0, IBM Corporation). O 

nível de significância adotado para os testes foi de 5% (p < 0,05). 

 

3.7.1 Verificação da forma de distribuição das variáveis numéricas 
 
O teste de Shapiro-Wilk foi utilizado para verificar a normalidade dos dados. Variáveis 

que apresentaram distribuição normal foram analisadas através de testes 

paramétricos e os resultados foram expressos em média (desvio padrão). Variáveis 

que não apresentaram distribuição normal foram analisadas através de testes não 

paramétricos e os resultados foram expressos em mediana (intervalo interquartil). 

 Para uma maior confiabilidade dos resultados, foram realizados procedimentos 

de bootstrapping (1000 reamostragens; IC 95% BCa) para corrigir desvios de 

normalidade na distribuição da amostra e diferenças entre os tamanhos dos grupos 

(HAUKOOS; LEWIS, 2005). 
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3.7.2 Análises de associação entre variáveis categóricas 
 
O teste de Qui-quadrado de Pearson foi utilizado para avaliar associações entre 

variáveis categóricas (sexo, lateralização da ZE, frequência de crises e etiologia) e o 

grupo. O teste exato de Fisher foi utilizado nos casos em que o pressuposto do Qui-

quadrado não foi obedecido (i.e.: valores observados em determinada célula foram 

menores que 5). 

 

3.7.3 Comparação do perfil neuropsicológico entre os grupos 
 
Dois métodos foram utilizados para a análise do perfil cognitivo entre os grupos. 

Primeiramente, obteve-se a média de desempenho dos grupos em cada teste 

neuropsicológico, bem como nos índices da Escala Wechsler de Inteligência. Para 

tanto, os seguintes procedimentos foram adotados: 

 

1) O QIT e os índices da Escala Wechsler foram calculados de acordo com o 

manual técnico do instrumento, em que as pontuações ponderadas dos 

subtestes são combinadas e fornecem uma pontuação padrão para os 

respectivos índices (QIT, ICV, IOP, IMO e IVP); 

2) As pontuações brutas de cada teste neuropsicológico foram ajustadas para a 

faixa etária do paciente, por meio da obtenção do escore-Z (! = !"!̅	
%&!"#$%&!

); 

3) A partir do cálculo do escore-Z, obteve-se a pontuação em percentil, o qual foi 

utilizado como medida padronizada para os testes neuropsicológicos; 

4) As comparações entre os grupos foram realizadas pela média dos percentis 

nos respectivos testes. 

 

Além das análises quantitativas, conforme descrito anteriormente, também 

foram realizadas análises de associação entre os grupos e a frequência de 

desempenho abaixo da média por meio do teste de Qui-quadrado de Pearson ou teste 

exato de Fisher. O método utilizado para a classificação de desempenho seguiu o 

consenso da Academia Americana de Neuropsicologia Clínica (GUILMETTE et al., 

2020) (Tabela 3). 
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Tabela 3 – Faixas de classificação recomendadas de acordo com a pontuação padrão e 

percentil (Academia Americana de Neuropsicologia Clínica, 2020) 

 

Pontuação Padrão Percentil Classificação 

≥ 130 ≥ 98 Excepcionalmente alto 

120 – 129 91 – 97 Acima da média 

110 – 119 75 – 90 Média superior 

90 – 109 25 – 74 Média 

80 – 89 9 – 24 Média inferior 

70 – 79 2 – 8 Abaixo da média 

< 70 < 2 Excepcionalmente baixo 

 

 O desempenho na Escala Wechsler de Inteligência foi comparado entre os 

grupos a fim de se verificar diferenças no perfil intelectual. Para isso, foram realizadas 

análises de variância (ANOVA), tendo-se a região cerebral como variável 

independente e os índices da Escala Wechsler como variáveis dependentes. 

 Para verificar a influência de variáveis clínicas da epilepsia sobre o perfil 

cognitivo, foram realizadas análises de covariância (ANCOVA), tendo-se a região 

cerebral como variável independente, os testes neuropsicológicos como variáveis 

dependentes, e a idade de início, duração da epilepsia e número de DAEs como 

covariáveis. 

 

3.7.4 Correlações entre o perfil cognitivo e variáveis clínicas 
 
O coeficiente de correlação de Spearman foi utilizado para verificar correlações 

significativas entre o desempenho nos testes neuropsicológicos e a idade de início, 

duração da epilepsia e número de DAEs. Foram adotados os critérios de significância 

de Cohen (2013), conforme a Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Classificação de Cohen (2013) para os coeficientes de correlação 

 

Coeficiente de correlação Classificação 

±0,00 – ±0,29 Correlação fraca 

±0,30 – ±0,49 Correlação moderada 

±0,50 – ±1,00 Correlação forte 
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3.7.5 Análises intragrupo 
 
Foram realizadas análises complementares para a verificação de diferenças no perfil 

cognitivo do grupo com ECP em relação a variáveis clínicas da epilepsia, por meio da 

análise de covariância (ANCOVA). Para tanto, os pacientes com ECP foram 

subdivididos quanto à lateralidade da ZE (hemisfério esquerdo ou direito), etiologia 

(malformações do desenvolvimento cortical, gliose, tumor ou malformações 

arteriovenosas) e frequência de crises (diária, pelo menos 1 vez na semana ou pelo 

menos 1 vez a cada 6 meses). 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Dados sociodemográficos e variáveis clínicas 
 
A Tabela 5 apresenta o perfil sociodemográfico e as características clínicas dos 

pacientes incluídos no estudo (n = 64). No grupo com ECP (n = 13), 30,8% dos 

pacientes eram do sexo feminino. A média da idade no momento da avaliação foi de 

11,61 anos (DP = 3,12). A mediana da idade de início da epilepsia foi de 7,0 anos (IIQ 

= 5,00) e a mediana da duração da epilepsia foi de 5,00 anos (IIQ = 6,50). Quanto à 

farmacoterapia, pacientes com ECP apresentaram uma mediana de 2,0 drogas 

antiepilépticas (DAEs) em uso no momento da avaliação (IIQ = 1,0). A lateralização 

da ZE foi no hemisfério cerebral esquerdo em 61,5% dos pacientes com ECP. 

No que se refere à frequência de crises, 46,2% dos pacientes com ECP 

apresentavam crises diárias, 46,2% crises pelo menos 1 vez na semana, e 7,6% crises 

pelo menos 1 vez a cada 6 meses. 

Com relação à etiologia, 46,2% dos pacientes com ECP foram diagnosticados com 

tumor, 30,8% com gliose, 15,4% com malformações arteriovenosas (MAV), e 7,6% 

com malformações do desenvolvimento cortical (MDC). 

Na comparação entre os grupos, o teste de Kruskal-Wallis demonstrou 

diferença significativa no número de DAEs [χ2(2) = 6,557; p = 0,038). Pacientes com 

ELF apresentaram maior número de DAEs do que o grupo com ELT (p = 0,035). O 

teste exato de Fisher revelou associação significativa entre a frequência de crises e a 

região cerebral (χ2 = 21,199; p = 0,007), com maior frequência de crises diárias no 

grupo com ELF (68,4%) e menor frequência de crises diárias no grupo com ELT 

(18,8%). Também houve associação entre a etiologia e a região cerebral (χ2 = 39,065; 

p < 0,001). Pacientes com ELF apresentaram maior frequência de MDC (47,4%) em 

relação aos pacientes com ELT (6,3%). Evidentemente, houve maior frequência de 

esclerose mesial temporal (EMT) no grupo com ELT (56,3%). 

Não houve efeito significativo da região cerebral sobre o sexo, idade na 

avaliação, idade de início e duração da epilepsia, e lateralidade da ZE. 
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Tabela 5 – Dados sociodemográficos e variáveis clínicas (n = 64) 

 

Variáveis ECP 
(n = 13) 

ELT 
(n = 32) 

ELF 
(n = 19) p Efeito do 

grupo 
Sexo (% Feminino) 30,8 37,5 31,6 0,886F - 

Idade na avaliaçãoa,c 11,61 (3,12) 13,22 (3,04) 12,95 (3,67) 0,326 - 

Idade de iníciob,c 7,0 (5,00) 5,0 (8,75) 7,0 (5,00) 0,632 - 

Duração da epilepsiab,c 5,00 (6,50) 8,0 (8,75) 6,0 (6,00) 0,353 - 

Nº de DAEsb 2,0 (1,0) 2,0 (1,75) 2,00 (1,0) 0,038 F>T* 

Hemisfério (% Esquerdo) 61,5 65,6 42,1 0,302P - 

Frequência de crises (%)      

Diária 46,2 18,8RA = -3,3 68,4RA = 3,1 

0,007F χ2 = 21,199 

Pelo menos 1 vez na semana 46,2 31,3 21,1 

Pelo menos 1 vez ao mês 0,0 31,3 5,3 
Pelo menos 1 vez a cada 6 
meses 7,7 9,4 0,0 

Irregular 0,0 6,3 0,0 

Crises contínuas 0,0 3,1 5,3 

Etiologia (%)      

MDC 7,7 6,3RA = -2,6 47,4RA = 3,8 

0,000F χ2 = 39,065 

Gliose 30,8 12,5 21,1 

Tumor 46,2 18,8 26,3 

EMT 0,0RA = -2,5 56,3RA = 5,0 0,0RA = -3,3 

MAV 15,4 3,1 0,0 

Rasmussen 0,0 3,1 5,3 
 

Nota: DAEs = Drogas Antiepilépticas; MDC = Malformações do Desenvolvimento Cortical; EMT = 
Esclerose Mesial Temporal; MAV = Malformações Arteriovenosas; a = Média (desvio padrão); b = 
Mediana (intervalo interquartil); c = Valores expressos em anos; F = teste exato de Fisher; P = Qui-
quadrado de Pearson; RA = Resíduo Ajustado (significativo quando >+1,96 ou <-1,96); T = Temporal; 
F = Frontal; P = Posterior; (*) p ≤ 0,05. 
 

4.2 Perfil neuropsicológico 
 
4.2.1 Inteligência 
 
Os resultados da Escala Wechsler de Inteligência mostraram diferença significativa 

entre os grupos no Índice de Memória Operacional (IMO) [F(2,261) = 3,966; p = 0,024]. 

O desempenho dos pacientes com ELF foi pior do que o observado nos pacientes 

com ELT (p = 0,023). Não houve diferença entre os grupos nos demais índices da 

escala (Tabela 6). 
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Tabela 6 – Comparação do Quociente de Inteligência e dos índices fatoriais da Escala 

Wechsler entre os grupos (ANOVA de uma via) 

 

Índices 

Média (Desvio Padrão) 
(Intervalo de Confiança 95%) 

p 
Efeito do 
grupoPh ECP 

(n = 13) 
ELT 

(n = 32) 
ELF 

(n = 19) 
QIT 93,38 (16,63) 94,28 (16,28) 89,84 (16,08) 0,637 - 

 (83,33 – 103,43) (88,41 – 100,15) (82,09 – 97,59)   

ICV 98,54 (18,19) 94,69 (15,12) 97,05 (16,08) 0,737 - 

 (87,54 – 109,53) (89,24 – 100,14) (89,30 – 104,80)   

IOP 96,92 (14,14) 95,00 (15,27) 90,95 (15,61) 0,505 - 

 (88,38 – 105,47) (89,49 – 100,51) (83,42 – 98,47)   

IMO 86,46 (13,37) 94,44 (19,32) 80,89 (14,50) 0,024 F<T* 

 (78,38 – 94,54) (87,47 – 101,40) (73,91 – 87,88)   

IVP 87,00 (17,11) 94,37 (15,51) 84,63 (13,20) 0,071 - 

 (76,66 – 97,34) (88,78 – 99,97) (78,27 – 90,99)    

 
Nota: QIT = Quociente de Inteligência Total; ICV = Índice de Compreensão Verbal; IOP = Índice de 
Organização Perceptual; IMO = Índice de Memória Operacional; IVP = Índice de Velocidade de 
Processamento; Ph = Post hoc de Bonferroni; T = Temporal; F = Frontal; P = Posterior; (*) p ≤ 0,05. 
 

A análise de covariância (ANCOVA) demonstrou efeito significativo da região 

cerebral sobre o IMO, mesmo após o controle das covariáveis idade de início, duração 

da epilepsia e número de DAEs [F(2,58) = 3,267; p = 0,045] (Tabela 7). O post hoc de 

Bonferroni mostrou que o IMO de pacientes com ELF é significativamente menor 

comparado aos pacientes com ELT (p = 0,048) (Gráfico 1). Houve discrepância entre 

os índices da Escala Wechsler nos grupos com ECP e ELF, com tendência de maior 

comprometimento no IMO e no IVP em relação ao ICV e IOP. Por outro lado, pacientes 

com ELT demonstraram resultados bastante semelhantes em todos os índices 

fatoriais (ICV, IOP, IMO e IVP) (Gráfico 2). 
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Tabela 7 – Comparação do Quociente de Inteligência e dos índices fatoriais da Escala 

Wechsler entre os grupos, excluindo-se o efeito da idade de início, duração da epilepsia e 

número de DAEs (ANCOVA) 

 

Índices 

Média Marginal Estimada (Erro Padrão) 
(Intervalo de Confiança 95%) 

p Efeito do 
grupoPh ECP 

(n = 13) 
ELT 

(n = 32) 
ELF 

(n = 19) 
QIT 92,79 (4,37) 94,11 (2,81) 90,53 (3,62) 0,747 - 

 (84,04 – 101,55) (88,48 – 99,74) (83,28 – 97,78)   

ICV 97,86 (4,44) 94,71 (2,85) 97,49 (3,67) 0,778 - 

 (88,98) – 106,74) (89,00 – 100,41) (90,13 – 104,84)   

IOP 96,83 (4,08) 94,72 (2,62) 91,48 (3,38) 0,575 - 

 (88,67 – 105,00) (89,47 – 99,97) (84,72 – 98,24)   

IMO 85,83 (4,60) 94,09 (2,95) 81,90 (3,81) 0,045 F<T* 

 (76,63 – 95,03) (88,18 – 100,01) (74,28 – 89,52)   

IVP 86,23 (4,18) 94,14 (2,68) 85,55 (3,46) 0,112 - 

 (77,88 – 94,59) (88,76 – 99,51) (78,63 – 92,48)   

 
Nota: QIT = Quociente de Inteligência Total; ICV = Índice de Compreensão Verbal; IOP = Índice de 
Organização Perceptual; IMO = Índice de Memória Operacional; IVP = Índice de Velocidade de 
Processamento; Ph = Post hoc de Bonferroni; T = Temporal; F = Frontal; P = Posterior; (*) p ≤ 0,05. 
 

Gráfico 1 – Médias Marginais Estimadas do Índice de Memória Operacional da Escala 

Wechsler de Inteligência entre os grupos 
 

 
Barras de erro: IC 95%; (*) p < 0,05 

* 
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Gráfico 2 – Médias Marginais Estimadas dos índices fatoriais da Escala Wechsler de 

Inteligência entre os grupos 

 

 
 

O coeficiente de correlação de Spearman revelou correlação positiva e 

moderada entre o Índice de Organização Perceptual (IOP) e a idade de início da 

epilepsia (ρ = 0,309; p ≤ 0,05). Não foram observadas correlações significativas entre 

os demais índices da Escala Wechsler e as variáveis clínicas (Tabela 8). 

 

Tabela 8 – Correlação entre o Quociente de Inteligência, índices fatoriais da Escala 

Wechsler e a idade de início, duração da epilepsia e número de DAEs 

 

Índices 
 Idade de início 

(em anos) 
Duração da epilepsia 

(em anos) Nº de DAEs 

QIT ρ 0,263* -0,278* -0,209 
ICV ρ 0,243 -0,286* -0,049 
IOP ρ 0,309* -0,263* -0,205 
IMO ρ 0,130 -0,173 -0,299* 
IVP ρ 0,158 -0,224 -0,290* 

 
Nota: QIT = Quociente de Inteligência Total; ICV = Índice de Compreensão Verbal; IOP = Índice de 
Organização Perceptual; IMO = Índice de Memória Operacional; IVP = Índice de Velocidade de 
Processamento; ρ = Coeficiente de correlação de Spearman; Correlação fraca quando ρ ±0,00 – 0,29; 
moderada quando ρ ±0,30 – 0,49; forte quando ρ ±0,50 – 1,00 (Cohen, 2013); (*) p ≤ 0,05; (**) p ≤ 0,01.  
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4.2.2 Atenção e Funções Executivas 
 

A ANCOVA demonstrou efeito significativo da região cerebral sobre o desempenho 

no Dígitos Ordem Inversa, mesmo após o controle das covariáveis [F(2,57) = 3,258; p 

= 0,046] (Tabela 9). O post hoc de Bonferroni mostrou pior desempenho do grupo ELF 

em relação ao grupo ELT (p = 0,029). Além disso, houve uma tendência de pior 

desempenho dos pacientes com ELF em relação aos pacientes com ECP (p = 0,053). 

Houve efeito significativo da região cerebral sobre a tarefa Códigos [F(2,58) = 

3,747; p = 0,029]. O post hoc de Bonferroni mostrou que pacientes com ELT tiveram 

desempenho significativamente superior aos grupos com ECP (p = 0,047) e ELF (p = 

0,027) (Gráfico 3). 

Observou-se efeito significativo da região cerebral sobre a tarefa Stroop III 

[F(2,43) = 6,511; p = 0,003]. O post hoc de Bonferroni mostrou que pacientes com 

ELT tiveram desempenho significativamente superior aos grupos com ECP (p = 0,004) 

e ELF (p = 0,019). Além disso, houve uma tendência de efeito da região cerebral sobre 

a tarefa Stroop II [F(2,43) = 3,170; p = 0,052], após o controle das covariáveis. O post 

hoc de Bonferroni mostrou que pacientes com ECP tiveram pior desempenho do que 

os pacientes com ELT (p = 0,013) (Gráfico 4). 

 

Tabela 9 – Comparação do desempenho nos testes de atenção e funções executivas entre 

os grupos, excluindo-se o efeito da idade de início, duração da epilepsia e número de DAEs 

(ANCOVA) 

 

Testes 
(Atenção e FE) 

Média Marginal Estimada (Erro Padrão) 
(Intervalo de Confiança 95% BCa) p 

Efeito do 
grupoPh ECP ELT ELF 

Dígitos (OD)ab 63,15 (8,53) 67,24 (5,51) 61,68 (7,29) 0,824 - 

 (49,29 – 76,52) (55,04 – 78,49) (46,04 – 76,20)   

Dígitos (OI)ab 57,30 (9,57) 60,27 (6,18) 34,47 (8,18) 0,046 F<T*, F<P# 

 (39,81 – 74,24) (45,81 – 72,87) (19,86 – 51,43)   

Códigosab 19,43 (6,88) 36,99 (4,42) 19,36 (5,70) 0,029 P,F<T* 

 (9,41 – 31,89) (25,75 – 48,09) (11,19 – 28,46)   

Procurar Símbolosab 35,86 (8,66) 48,06 (5,56) 37,00 (7,17) 0,367 - 

 (19,61 – 54,36) (36,29 – 60,04) (24,66 – 51,67)   

Aritméticaab 28,23 (7,72) 44,31 (4,96) 27,05 (6,39) 0,075 - 

 (14,42 – 42,91) (32,92 – 56,26) (17,27 – 36,86)   

(continua)      
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(conclusão)      

Testes 
(Atenção e FE) 

Média Marginal Estimada (Erro Padrão) 
(Intervalo de Confiança 95% BCa) p Efeito do 

grupoPh ECP ELT ELF 

Stroop Ia 21,28 (9,65) 41,32 (6,72) 18,69 (9,51) 0,101 - 

 (7,63 – 34,31) (27,86 – 54,94) (2,27 – 38,93)   

Stroop IIa 4,40 (8,47) 30,36 (5,90) 17,73 (8,35) 0,052 P<T* 

 (-4,90 – 13,56) (17,94 – 44,52) (1,45 – 37,20)   

Stroop IIIa 10,97 (8,24) 43,98 (5,74) 17,91 (8,12) 0,003 F<T*; P<T** 

 (-0,70 – 23,43) (30,38 – 57,42) (6,10 – 31,89)   

Trail Aa 13,42 (7,47) 22,78 (5,27) 9,43 (6,61) 0,268 - 

 (4,23 – 27,03) (12,07 – 35,27) (1,15 – 22,64)   

Trail Ba 14,27 (7,44) 17,18 (5,38) 13,07 (6,54) 0,882 - 

 (2,96 – 27,04) (6,96 – 26,79) (2,90 – 25,57)   

Fluência Semânticaa 40,32 (8,94) 36,03 (5,69) 24,13 (7,49) 0,315 - 

 (21,09 – 61,53) (24,21 – 48,14) (10,84 – 40,04)   

 
Nota: FE = Funções Executivas; BCa = Bias-corrected and accelerated bootstrap; a = Valores 
expressos em percentil; b = Subteste da Escala Wechsler; OD = Ordem Direta; OI = Ordem Inversa; 
Ph = Post hoc de Bonferroni; T = Temporal; F = Frontal; P = Posterior; (*) p ≤ 0,05; (**) p ≤ 0,01; (#) p = 
0,053. 
 

Gráfico 3 – Médias Marginais Estimadas da tarefa Códigos, após o controle das covariáveis 

idade de início, duração da epilepsia e número de DAEs 

 
Barras de erro: IC 95% 
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Gráfico 4 – Médias Marginais Estimadas da tarefa Stroop, após o controle das covariáveis 

idade de início, duração da epilepsia e número de DAEs 

 

 
 

O teste exato de Fisher mostrou associação entre a região cerebral e déficits 

em tarefas de atenção e funções executivas (Tabela 10). Na tarefa Stroop II, houve 

menor frequência de déficit no grupo com ELT (29,2%) e maior frequência de déficit 

nos grupos com ECP (91,7%) e ELF (84,6%) (χ2 = 19,538; p = 0,003) (Gráfico 5). 

Também houve associação entre o desempenho no Stroop III e a região cerebral (χ2 

= 15,063; p = 0,033), com menor frequência de déficit no grupo com ELT (20,8%) e 

maior frequência de déficit no grupo com ELF (76,9%). 

 

Tabela 10 – Frequência relativa de desempenho deficitário (abaixo da média) nos testes de 

atenção e funções executivas entre os grupos 

 

Testes 
(Atenção e FE) 

ECP ELT ELF 
χ2 p* 

% RA % RA % RA 

Dígitos (OD) 7,7 -0,4 9,4 -0,4 16,7 0,9 3,856 0,940 
Dígitos (OI) 7,7 -0,9 9,4 -1,4 33,3 2,4 16,755 0,074 
Códigos 46,2 2,0 9,4 -2,9 36,8 1,4 13,084 0,102 
Procurar Símbolos 15,4 -0,2 12,5 -1,0 26,3 1,3 6,616 0,671 
(continua)         

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Stroop I Stroop II Stroop III

M
éd

ia
s 

M
ar

gi
na

is
 E

st
im

ad
as

(p
er

ce
nt

il)

ECP ELT ELF



 

 

48 

(conclusão)         

Testes 
(Atenção e FE) 

ECP ELT ELF 
χ2 p* 

% RA % RA % RA 

Aritmética 23,1 0,0 15,6 -1,5 36,8 1,6 9,265 0,301 
Stroop I 58,3 1,4 20,8 -2,8 61,5 1,8 14,338 0,081 
Stroop II 91,7 2,6 29,2 -4,2 84,6 2,2 19,538 0,003 

Stroop III 66,7 1,6 20,8 -3,6 76,9 2,5 15,063 0,033 

Trail A 61,5 -0,3 52,0 -1,8 87,5 2,3 7,906 0,215 
Trail B 76,9 0,5 62,5 -1,4 81,3 1,0 4,779 0,741 
Fluência Semântica 8,3 -1,4 23,3 -0,1 35,3 1,3 7,691 0,481 

 
Nota: FE = Funções Executivas; OD = Ordem Direta; OI = Ordem Inversa; (*) Teste Exato de Fisher; 
RA = Resíduo Ajustado (significativo quando >+1,96 ou <-1,96). 
 

Gráfico 5 – Distribuição das frequências de desempenho na tarefa Stroop II entre os grupos  

 

 
 

Foram observadas correlações significativas entre o desempenho nos testes 

de atenção e funções executivas e variáveis clínicas (Tabela 11). Houve correlação 

positiva e moderada entre a tarefa Dígitos Ordem Direta e a idade de início da 

epilepsia (ρ = 0,330; p ≤ 0,01), e correlação negativa e moderada entre Dígitos Ordem 

Direta e a duração da epilepsia (ρ = -0,396; p ≤ 0,01). O número de DAEs esteve 
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negativa e moderadamente correlacionado com a tarefa Códigos (ρ = -0,455; p ≤ 

0,01). Na tarefa Stroop III, observou-se correlação negativa e moderada com o 

número de DAEs (ρ = -0,339; p ≤ 0,05). Análises complementares revelaram 

correlação positiva e moderada entre a tarefa Stroop III e o IMO (ρ = 0,332; p ≤ 0,05) 

e o IVP (ρ = 0,337; p ≤ 0,01) (Gráfico 6). 

 

Tabela 11 – Correlação entre o desempenho nos testes de atenção e funções executivas e 

a idade de início, duração da epilepsia e número de DAEs 

 

Testes 
(Atenção e FE) 

 Idade de início 
(em anos) 

Duração da epilepsia 
(em anos) Nº de DAEs 

Dígitos (OD) ρ 0,330** -0,396** -0,273* 
Dígitos (OI) ρ -0,071 -0,015 -0,284* 
Códigos ρ 0,022 -0,069 -0,455** 
Procurar Símbolos ρ 0,175 -0,247* -0,198 
Aritmética ρ 0,133 -0,194 -0,208 
Stroop I ρ 0,037 0,040 -0,079 
Stroop II ρ -0,040 0,014 -0,177 
Stroop III ρ 0,005 -0,070 -0,339* 

Trail A ρ 0,110 -0,159 -0,247 
Trail B ρ -0,026 -0,120 -0,173 
Fluência Semântica ρ 0,085 -0,166 -0,267* 

 
Nota: FE = Funções Executivas; OD = Ordem Direta; OI = Ordem Inversa; ρ = Coeficiente de correlação 
de Spearman; Correlação fraca quando ρ ±0,00 – 0,29; moderada quando ρ ±0,30 – 0,49; forte quando 
ρ ±0,50 – 1,00 (Cohen, 2013); (*) p ≤ 0,05; (**) p ≤ 0,01. 
 

Gráfico 6 – Correlação entre o IMO (esquerda), IVP (direita) e a tarefa Stroop III 
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4.2.3 Memória 
 
A ANCOVA demonstrou efeito significativo da região cerebral sobre a tarefa 

Reprodução Visual I, mesmo após o controle das covariáveis idade de início, duração 

da epilepsia e número de DAEs [F(2,55) = 4,775; p = 0,012] (Tabela 12). O post hoc 

de Bonferroni mostrou pior desempenho do grupo ELF em relação aos pacientes com 

ECP (p = 0,024) e ELT (p = 0,013). Do mesmo modo, pacientes com ELF 

apresentaram pior desempenho na Reprodução Visual II [F(2,55) = 3,922; p = 0,026] 

em relação ao grupo com ECP (p = 0,016) e ELT (p = 0,049). 
 

Tabela 12 – Comparação do desempenho nos testes de memória entre os grupos, 

excluindo-se o efeito da idade de início, duração da epilepsia e número de DAEs (ANCOVA) 

 

Testes 
(Memória) 

Média Marginal Estimada (Erro Padrão) 
(Intervalo de Confiança 95% BCa) p Efeito do 

grupoPh ECP ELT ELF 

Memória Lógica Ia 24,63 (7,04) 22,00 (4,26) 22,73 (5,85) 0,952 - 

 (13,49 – 37,46) (13,20 – 32,00) (10,73 – 36,11)   

Memória Lógica IIa 17,55 (6,17) 17,03 (3,73) 20,13 (5,12) 0,888 - 

 (7,18 – 30,82) (10,33 – 24,89) (9,57 – 30,99)   

ML (% Retenção)b 69,04 (8,53) 57,82 (5,17) 66,49 (7,09) 0,447 - 

 (57,36 – 81,40) (45,55 – 69,33) (54,08 – 79,23)   

RAVLT (A1)a 55,37 (10,20) 33,78 (6,38) 44,77 (9,67) 0,205 - 

 (33,82 – 75,78) (23,66 – 47,02) (25,86 – 65,42)   

RAVLT (A7)a 23,34 (9,93) 40,88 (6,21) 29,66 (9,42) 0,300 - 

 (8,31 – 40,46) (29,83 – 53,86) (12,31 – 49,73)   

RAVLT (Total)a 44,04 (11,47) 49,54 (7,18) 37,79 (10,88) 0,669 - 

 (23,46 – 61,02) (34,96 – 64,25) (18,37 – 58,24)   

Reprodução Visual Ia 64,52 (9,91) 55,65 (6,00) 28,87 (8,23) 0,012 F<P,T* 

 (41,09 – 85,99) (45,01 – 66,75) (13,80 – 44,38)   

Reprodução Visual IIa 51,72 (9,69) 34,08 (5,87) 16,69 (8,05) 0,026 F<P,T* 

 (29,44 – 74,88) (22,46 – 48,22) (6,86 – 26,77)   

RV (% Retenção)b 72,78 (8,79) 65,30 (5,32) 69,89 (7,30) 0,746 - 

 (50,19 – 93,19) (54,98 – 76,11) (56,66 – 83,53)   

RVDLT (A1)a 50,70 (11,84) 47,77 (7,44) 16,55 (12,23) 0,078 - 

 (25,22 – 74,53) (32,64 – 66,32) (3,87 – 31,60)   

RVDLT (Total)a 48,21 (12,45) 46,53 (7,82) 39,44 (12,87) 0,868 - 

 (23,70 – 74,38) (31,93 – 65,79) (19,78 – 56,52)   

(continua)      
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(conclusão)      

Testes 
(Memória) 

Média Marginal Estimada (Erro Padrão) 
(Intervalo de Confiança 95% BCa) p Efeito do 

grupoPh ECP ELT ELF 

FCR (30 minutos)a 13,30 (6,84) 13,03 (4,41) 13,68 (6,20) 0,996 - 

 (4,68 – 22,50) (6,01 – 23,04) (1,89 – 28,05)   

FCR (% Retenção)b 41,74 (8,44) 34,89 (5,45) 38,01 (7,66) 0,794 - 

 (27,21 – 55,83) (23,91 – 47,92) (24,26 – 52,44)   

 
Nota: BCa = Bias-corrected and accelerated bootstrap; a = Valores expressos em percentil; b = Valores 
expressos em porcentagem; ML = Memória Lógica; RAVLT = Teste de Aprendizagem Auditivo-Verbal 
de Rey; RV = Reprodução Visual; RVDLT = Teste de Aprendizagem Visual de Desenhos de Rey; FCR 
= Figuras Complexas de Rey; Ph = Post hoc de Bonferroni; T = Temporal; F = Frontal; P = Posterior; 
(*) p ≤ 0,05; (**) p ≤ 0,01. 

 
 

O teste exato de Fisher não demonstrou associação entre a região cerebral e 

déficits em tarefas de memória (Tabela 13). 

 

Tabela 13 – Frequência relativa de desempenho deficitário (abaixo da média) nos testes de 

memória entre os grupos 

 

Testes 
(Memória) 

ECP ELT ELF 
χ2 p* 

% RA % RA % RA 

Memória Lógica I 33,3 -0,6 46,9 1,0 35,3 -0,6 4,176 0,825 
Memória Lógica II 41,7 -0,5 50,0 0,4 47,1 0,0 9,199 0,304 
RAVLT (A1) 16,7 -0,9 33,3 1,1 23,1 -0,4 7,721 0,430 
RAVLT (A7) 50,0 1,0 33,3 -0,8 38,5 0,0 16,162 0,036a 
RAVLT (Total) 25,0 -0,5 30,0 -0,2 38,5 0,7 5,436 0,690 
Reprodução Visual I 8,3 -1,1 9,4 -2,1 47,1 3,3 13,390 0,131 
Reprodução Visual II 33,3 -0,9 43,8 -0,1 52,9 0,8 10,729 0,297 
RVDLT (A1) 27,3 -1,0 33,3 -1,0 70,0 2,2 7,677 0,541 
RVDLT (Total) 18,2 -1,1 33,3 0,4 40,0 0,7 16,957 0,067 
FCR (30 minutos) 40,0 -1,7 62,5 -0,1 83,3 1,7 9,106 0,136 

 
Nota: RAVLT = Rey Auditory Verbal Learning Test; RVDLT = Rey Visual Design Learning Test; FCR = 
Figura Complexa de Rey; (*) Teste Exato de Fisher; RA = Resíduo Ajustado (significativo quando 
>+1,96 ou <-1,96); a = Associação observada em outras faixas de classificação. 

 
 

O coeficiente de correlação de Spearman revelou correlações significativas 

entre o desempenho nos testes de memória e variáveis clínicas (Tabela 14). Houve 

correlação positiva e moderada entre a idade de início da epilepsia e a Memória 



 

 

52 

Lógica I (ρ = 0,477; p ≤ 0,01), Memória Lógica II (ρ = 0,485; p ≤ 0,01) e a Taxa de 

Retenção da ML (ρ = 0,318; p ≤ 0,05). Também foi possível observar correlação 

negativa e moderada entre a duração da epilepsia e a Memória Lógica I (ρ = -0,422; 

p ≤ 0,01) e a Memória Lógica II (ρ = -0,377; p ≤ 0,01). 

 

Tabela 14 – Correlação entre o desempenho nos testes de memória e a idade de início, 

duração da epilepsia e número de DAEs 

 

Testes 
(Memória) 

 Idade de início 
(em anos) 

Duração da epilepsia 
(em anos) Nº de DAEs 

Memória Lógica I ρ 0,477** -0,422** -0,107 
Memória Lógica II ρ 0,485** -0,377** -0,159 
ML (% Retenção) ρ 0,318* -0,165 -0,124 
RAVLT (A1) ρ 0,110 -0,103 -0,019 
RAVLT (A7) ρ 0,237 -0,177 -0,102 
RAVLT (Total) ρ 0,173 -0,166 -0,196 
Reprodução Visual I ρ 0,281* -0,188 -0,112 
Reprodução Visual II ρ 0,195 -0,188 -0,254* 
RV (% Retenção) ρ 0,149 -0,052 -0,133 
RVDLT (A1) ρ -0,163 -0,148 0,064 
RVDLT (Total) ρ 0,021 -0,287* 0,080 
FCR (30 minutos) ρ 0,125 0,060 -0,033 
FCR (% Retenção) ρ 0,135 0,129 -0,116 

 
Nota: ML = Memória Lógica; RAVLT = Rey Auditory Verbal Learning Test; RV = Reprodução Visual; 
RVDLT = Rey Visual Design Learning Test; FCR = Figura Complexa de Rey; ρ = Coeficiente de 
correlação de Spearman; Correlação fraca quando ρ ±0,00 – 0,29; moderada quando ρ ±0,30 – 0,49; 
forte quando ρ ±0,50 – 1,00 (Cohen, 2013); (*) p ≤ 0,05; (**) p ≤ 0,01. 
 

4.2.4 Linguagem 
 
A ANCOVA demonstrou efeito significativo da região cerebral sobre a tarefa 

Nomeação de Boston, mesmo após o controle das covariáveis idade de início, 

duração da epilepsia e número de DAEs [F(2,58) = 5,346; p = 0,007] (Tabela 15). O 

post hoc de Bonferroni mostrou pior desempenho do grupo ELT em relação aos 

pacientes com ELF (p = 0,006). 
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Tabela 15 – Comparação do desempenho nos testes de linguagem entre os grupos, 

excluindo-se o efeito da idade de início, duração da epilepsia e número de DAEs (ANCOVA) 

 

Testes 
(Linguagem) 

Média Marginal Estimada (Erro Padrão) 
(Intervalo de Confiança 95% BCa) p 

Efeito do 
grupoPh ECP ELT ELF 

Vocabulárioab 44,99 (7,96) 45,88 (5,12) 50,15 (6,59) 0,844 - 

 (29,66 – 60,89) (35,99 – 56,28) (35,86 – 65,31)   

Semelhançasab 49,50 (8,43) 39,08 (5,42) 39,73 (6,98) 0,566 - 

 (29,72 – 67,16) (28,73 – 48,60) (26,77 – 52,69)   

Bostona 26,72 (7,56) 11,21 (4,86) 37,26 (6,26) 0,007 T<F** 

 (11,52 – 43,13) (5,96 – 17,15) (22,80 – 53,70)   

 
Nota: BCa = Bias-corrected and accelerated bootstrap; a = Valores expressos em percentil; b = 
Subteste da Escala Wechsler; Ph = Post hoc de Bonferroni; T = Temporal; F = Frontal; P = Posterior; 
(**) p ≤ 0,01. 

 
 

O teste exato de Fisher não demonstrou associação entre a região cerebral e 

déficits em tarefas de linguagem (Tabela 16). 

 

Tabela 16 – Frequência relativa de desempenho deficitário (abaixo da média) nos testes de 

linguagem entre os grupos 

 

Testes 
(Linguagem) 

ECP ELT ELF 
χ2 p* 

% RA % RA % RA 

Vocabulário 7,7 -0,2 6,3 -0,9 15,8 1,1 5,588 0,741 
Semelhanças 7,7 -0,2 9,4 0,0 10,5 0,2 8,018 0,440 
Boston 46,2 -0,4 62,5 1,8 36,8 -1,5 6,435 0,453 

 
Nota: (*) Teste Exato de Fisher; RA = Resíduo Ajustado (significativo quando >+1,96 ou <-1,96). 

 
 

O coeficiente de correlação de Spearman revelou correlação negativa e 

moderada entre a duração da epilepsia e a tarefa Vocabulário (ρ = -0,362; p ≤ 0,01). 

Não foram observadas correlações significativas entre as demais variáveis clínicas e 

testes de linguagem (Tabela 17). 
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Tabela 17 – Correlação entre o desempenho nos testes de linguagem e a idade de início, 

duração da epilepsia e número de DAEs 

 

Testes 
(Linguagem) 

 Idade de início 
(em anos) 

Duração da epilepsia 
(em anos) Nº de DAEs 

Vocabulário ρ 0,203 -0,362** -0,175 
Semelhanças ρ 0,210 -0,190 -0,030 
Boston ρ 0,002 -0,185 -0,077 

 
Nota: ρ = Coeficiente de correlação de Spearman; Correlação fraca quando ρ ±0,00 – 0,29; moderada 
quando ρ ±0,30 – 0,49; forte quando ρ ±0,50 – 1,00 (Cohen, 2013); (**) p ≤ 0,01. 
 
4.2.5 Percepção Visual e Visuoconstrução 
 

A ANCOVA não demonstrou efeito significativo da região cerebral sobre os testes de 

percepção visual e visuoconstrução (Tabela 18). 
 
Tabela 18 – Comparação do desempenho nos testes de percepção visual e visuoconstrução 

entre os grupos, excluindo-se o efeito da idade de início, duração da epilepsia e número de 

DAEs (ANCOVA) 

 

Testes 
(Percepção Visual e 

Visuoconstrução) 

Média Marginal Estimada (Erro Padrão) 
(Intervalo de Confiança 95% BCa) p 

Efeito do 
grupoPh ECP ELT ELF 

FCR (Cópia)a 49,29 (7,43) 45,97 (4,75) 33,42 (6,51) 0,206 - 

 (34,03 – 65,58) (37,40 – 56,80) (20,36 – 44,63)   

Cubosab 47,56 (7,36) 47,39 (4,73) 33,02 (6,09) 0,153 - 

 (33,25 – 64,64) (38,66 – 56,10) (22,43 – 45,21)   

Completar Figurasab 45,58 (8,45) 54,74 (5,43) 47,14 (7,00) 0,577 - 

 (32,44 – 60,14) (44,65 – 64,83) (31,06 – 63,65)   

Arranjo de Figurasab 40,77 (8,61) 34,05 (5,20) 33,61 (6,85) 0,772 - 

 (20,76 – 65,35) (23,63 – 44,23) (24,69 – 44,85)   

Armar Objetosab 51,26 (10,05) 39,33 (6,58) 42,78 (9,19) 0,625 - 

 (28,53 – 71,87) (25,93 – 52,44) (25,36 – 60,13)   

 
Nota: BCa = Bias-corrected and accelerated bootstrap; FCR = Figuras Complexas de Rey; a = Valores 
expressos em percentil; b = Subteste da Escala Wechsler; Ph = Post hoc de Bonferroni. 

 
 

O teste exato de Fisher não demonstrou associação entre a região cerebral e 

déficits em tarefas de percepção visual e visuoconstrução (Tabela 19). 
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Tabela 19 – Frequência relativa de desempenho deficitário (abaixo da média) nos testes de 

percepção visual e visuoconstrução entre os grupos 

 

Testes 
(Percepção Visual e 

Visuoconstrução) 

ECP ELT ELF 
χ2 p* 

% RA % RA % RA 

FCR (Cópia) 7,7 -0,8 6,3 -1,9 35,3 2,9 12,384 0,081 
Cubos 0,0 -1,2 3,1 -1,4 21,1 2,6 10,686 0,294 
Completar Figuras 0,0 -1,2 6,3 -0,5 15,8 1,5 10,546 0,199 
Arranjo de Figuras 10,0 -0,3 21,4 1,9 0,0 -1,8 9,933 0,202 
Armar Objetos 10,0 -0,5 20,8 1,1 8,3 -0,8 4,956 0,822 

 
Nota: (*) Teste Exato de Fisher; RA = Resíduo Ajustado (significativo quando >+1,96 ou <-1,96). 

 

O coeficiente de correlação de Spearman revelou correlação negativa e 

moderada entre a duração da epilepsia e a tarefa Cubos (ρ = -0,343; p ≤ 0,01). 

Também houve correlação positiva e moderada entre a idade de início da epilepsia e 

a tarefa Arranjo de Figuras (ρ = 0,330; p ≤ 0,05). Não foram observadas correlações 

significativas entre as demais variáveis clínicas e testes de percepção visual e 

visuoconstrução (Tabela 20). 

 
Tabela 20 – Correlação entre o desempenho nos testes de percepção visual e 

visuoconstrução e a idade de início, duração da epilepsia e número de DAEs 

 

Testes 
(Percepção Visual e 

Visuoconstrução) 

 
Idade de início 

(em anos) 
Duração da epilepsia 

(em anos) Nº de DAEs 

FCR (Cópia) ρ 0,213 -0,280* -0,017 
Cubos ρ 0,268* -0,343** -0,281* 
Completar Figuras ρ 0,262* -0,138 -0,232 
Arranjo de Figuras ρ 0,330* -0,154 -0,140 
Armar Objetos ρ 0,195 -0,223 0,007 

 
Nota: ρ = Coeficiente de correlação de Spearman; Correlação fraca quando ρ ±0,00 – 0,29; moderada 
quando ρ ±0,30 – 0,49; forte quando ρ ±0,50 – 1,00 (Cohen, 2013); (*) p ≤ 0,05; (**) p ≤ 0,01. 
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4.3 Análises intragrupo 
 
4.3.1 Hemisfério 
 
A análise intragrupo não demonstrou diferenças significativas no perfil 

neuropsicológico dos pacientes com ECP em relação ao hemisfério da ZE (Tabela 
21). Contudo, observou-se uma tendência de efeito no domínio da percepção visual e 

visuoconstrução, mesmo após o controle das covariáveis (idade de início, duração da 

epilepsia e número de DAEs). Pacientes com ZE no hemisfério cerebral direito (HCD) 

apresentaram pior desempenho na tarefa Completar Figuras em relação aos 

pacientes com ZE no hemisfério cerebral esquerdo (HCE) (p = 0,094). 

 
Tabela 21 – Comparação do perfil neuropsicológico entre os hemisférios de pacientes com 

ECP, excluindo-se o efeito da idade de início, duração da epilepsia e número de DAEs 

(ANCOVA) 

 

Domínios cognitivos 
Média Marginal Estimada (Erro Padrão) 

p 
HCE HCD 

Inteligência (n = 8) (n = 5)  

QIT 91,48 (5,98) 96,43 (7,96) 0,663 
ICV 93,95 (6,96) 105,89 (9,26) 0,376 
IOP 101,17 (5,49) 90,12 (7,31) 0,303 
IMO 83,22 (3,64) 91,65 (4,85) 0,241 
IVP 84,76 (4,63) 90,58 (6,17) 0,512 
Atenção e FE    
Dígitos (OD) 61,70 (8,46) 76,08 (11,26) 0,380 
Dígitos (OI) 65,27 (11,93) 46,37 (15,87) 0,411 
Códigos 13,92 (8,01) 29,12 (10,66) 0,330 
Procurar Símbolos 37,73 (9,55) 37,03 (12,71) 0,969 
Aritmética 21,29 (10,24) 44,53 (13,63) 0,250 
Stroop I 20,98 (10,43) 16,03 (16,26) 0,825 
Stroop II 12,79 (6,15) -6,84 (9,59) 0,167 
Stroop III 18,28 (8,06) 1,94 (12,57) 0,361 
Trail A 8,34 (7,94) 22,25 (10,56) 0,366 
Trail B 8,86 (10,17) 27,62 (13,54) 0,343 
Fluência (Animais) 40,41 (14,67) 47,93 (22,01) 0,799 
(continua)    
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(conclusão)    

Domínios cognitivos 
Média Marginal Estimada (Erro Padrão) 

p 
HCE HCD 

Memória    
ML I 21,84 (9,02) 36,32 (13,53) 0,434 
ML II 13,45 (8,55) 30,10 (12,83) 0,348 
Retenção (ML) 58,93 (8,81) 79,89 (13,23) 0,260 
RAVLT (A1) 59,50 (15,64) 44,75 (23,50) 0,642 
RAVLT (A7) 29,74 (11,20) 5,01 (16,84) 0,293 
RAVLT (Total) 53,20 (15,24) 23,10 (22,91) 0,344 
RV I 53,37 (15,75) 79,27 (23,64) 0,424 
RV II 43,42 (16,10) 67,91 (24,16) 0,458 
Retenção (RV) 67,23 (15,45) 73,79 (23,19) 0,833 
RVDLT (A1) 62,80 (16,25) 49,60 (22,52) 0,674 
RVDLT (Total) 58,90 (17,62) 49,92 (24,41) 0,791 
FCR (Tardia) 11,68 (6,26) 16,07 (10,39) 0,752 
Retenção (FCR) 40,30 (10,81) 35,64 (17,94) 0,845 
Linguagem    
Vocabulário 48,24 (10,50) 47,82 (13,95) 0,983 
Semelhanças 49,44 (12,33) 48,49 (16,41) 0,967 
Boston 29,40 (12,52) 29,16 (16,66) 0,992 
Percepção Visual e 
Visuoconstrução 

   

FCR (Cópia) 50,35 (10,74) 54,04 (14,30) 0,856 
Cubos 47,42 (10,26) 53,72 (13,66) 0,746 
Completar Figuras 54,73 (7,74) 27,84 (10,30) 0,094 

Arranjo de Figuras 49,52 (15,24) 19,47 (19,70) 0,330 
Armar Objetos 62,93 (13,79) 36,35 (17,82) 0,340 

 
Nota: HCE = Hemisfério cerebral esquerdo; HCD = Hemisfério cerebral direito; QIT = Quociente de 
Inteligência Total; ICV = Índice de Compreensão Verbal; IOP = Índice de Organização Perceptual; IMO 
= Índice de Memória Operacional; IVP = Índice de Velocidade de Processamento; FE = Funções 
Executivas; OD = Ordem Direta; OI = Ordem Inversa; ML = Memória Lógica; RAVLT = Teste de 
Aprendizagem Auditivo-Verbal de Rey; RV = Reprodução Visual; RVDLT = Teste de Aprendizagem 
Visual de Desenhos de Rey; FCR = Figuras Complexas de Rey. 
 

4.3.2 Etiologia 
 

A análise de covariância (ANCOVA) demonstrou efeito significativo da etiologia sobre 

o ICV da Escala Wechsler de Inteligência [F(3,6) = 5,121; p = 0,043], com pior 

desempenho dos pacientes com gliose em relação aos pacientes com tumor (p = 

0,011). 
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Na esfera da atenção e funções executivas, houve efeito da etiologia sobre a 

tarefa Stroop II [F(3,5) = 315,343; p < 0,001], em que pacientes com MDC tiveram 

desempenho superior às demais etiologias (i.e., gliose, tumor e MAV; p < 0,001). 

Também foram observadas diferenças no desempenho da tarefa Stroop III entre as 

etiologias [F(3,5 = 8,491; p = 0,021]. Pacientes com MDC apresentaram desempenho 

superior aos grupos com gliose (p = 0,008) e tumor (p = 0,031). Além disso, pacientes 

com MAV apresentaram desempenho superior em relação aos pacientes com tumor 

(p = 0,043). 

Quanto ao domínio da memória, houve uma tendência de efeito da etiologia 

sobre a tarefa Memória Lógica I [F(3,5) = 5,259; p = 0,053]. Pacientes com tumor 

apresentaram desempenho superior em relação aos pacientes com MAV (p = 0,077). 

O efeito da etiologia também foi observado no desempenho da tarefa RAVLT (A7) 

[F(3,5) = 14,894; p = 0,006]. Pacientes com MDC apresentaram desempenho superior 

em relação aos pacientes com gliose (p = 0,002), tumor (p = 0,004) e MAV (p = 0,006). 

Na esfera mnéstica visual, houve efeito da etiologia sobre a tarefa RVDLT (A1) [F(3,4) 

= 6,809; p = 0,047], em que pacientes com tumor apresentaram desempenho superior 

em relação aos pacientes com MAV (p = 0,018). 

Em tarefas dependentes da linguagem, houve efeito da etiologia sobre a tarefa 

Vocabulário [F(3,6) = 22,207; p = 0,001]. Pacientes com tumor apresentaram 

desempenho superior em relação aos pacientes com MDC (p = 0,019), gliose (p = 

0,001) e MAV (p = 0,017). Na tarefa Semelhanças [F(3,6) = 5,391; p = 0,039], 

pacientes com gliose apresentaram pior desempenho em relação aos pacientes com 

MCD (p = 0,017) e tumor (p = 0,030). Não houve efeito significativo da etiologia sobre 

o domínio da percepção visual e visuoconstrução (Tabela 22). 

 

Tabela 22 – Comparação do perfil neuropsicológico entre as etiologias de pacientes com 

ECP, excluindo-se o efeito da idade de início, duração da epilepsia e número de DAEs 

(ANCOVA) 

 

Domínios cognitivos 
Média Marginal Estimada (Erro Padrão) 

p 
MDC Gliose Tumor MAV 

Inteligência (n = 1) (n = 4) (n = 6) (n = 2)  

QIT 99,24 (13,53) 73,92 (12,47) 106,65 (7,13) 89,60 (15,19) 0,179 
(continua)      
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(continuação)      

Domínios cognitivos 
Média Marginal Estimada (Erro Padrão) 

p 
MDC Gliose Tumor MAV 

ICV 89,11 (12,70) 61,89 (11,70) 120,91 (6,69) 109,43 (14,26) 0,043 

IOP 119,05 (11,89) 89,52 (10,95) 103,76 (6,27) 80,16 (13,34) 0,102 
IMO 78,09 (12,08) 77,62 (11,13) 91,51 (6,37) 93,19 (13,56) 0,803 
IVP 93,26 (15,31) 89,62 (14,11) 85,90 (8,07) 81,91 (17,19) 0,974 
Atenção e FE      
Dígitos (OD) 104,65 (20,01) 79,04 (18,44) 49,95 (10,55) 76,76 (22,46) 0,185 
Dígitos (OI) 34,31 (32,65) 90,51 (30,09) 55,56 (17,21) 12,14 (36,66) 0,413 
Códigos 25,59 (26,62) 30,47 (24,53) 18,99 (14,03) -2,19 (29,89) 0,897 
Procurar Símbolos 39,53 (29,83) 25,32 (27,49) 37,81 (15,73) 59,65 (33,49) 0,901 
Aritmética 6,31 (30,88) 2,14 (28,45) 51,83 (16,28) 33,58 (34,67) 0,536 
Stroop I 33,60 (28,84) -6,91 (25,69) 32,16 (16,70) 33,07 (35,79) 0,647 
Stroop II 52,12 (1,66) -0,09 (1,47) 2,37 (0,96) 9,02 (2,05) 0,000 

Stroop III 53,16 (11,17) -2,14 (9,95) 10,80 (6,47) 44,62 (13,86) 0,021 

Trail A 13,11 (26,69) 25,46 (24,60) 7,75 (14,07) 8,28 (29,97) 0,954 
Trail B 3,30 (33,97) 12,56 (31,30) 23,68 (17,91) 6,67 (38,14) 0,921 
Fluência (Animais) 0,58 (53,84) 8,76 (58,52) 48,11 (24,17) 99,74 (63,42) 0,793 
Memória      
ML I 9,88 (18,62) -1,05 (20,24) 50,38 (8,36) 5,51 (21,93) 0,053 
ML II 12,57 (22,42) 9,21 (24,37) 36,30 (10,07) -14,99 (26,41) 0,148 
Retenção (ML) 87,54 (31,80) 82,13 (34,57) 69,97 (14,28) 18,62 (37,46) 0,527 
RAVLT (A1) 89,88 (52,05) 34,33 (50,40) 60,13 (24,26) 50,67 (53,83) 0,803 
RAVLT (A7) 101,88 (13,87) 11,36 (13,43) 20,29 (6,46) 0,16 (14,34) 0,006 

RAVLT (Total) 109,10 (44,74) 20,49 (43,32) 47,03 (20,85) 32,64 (46,26) 0,403 
RV I 91,51 (54,09) 63,44 (58,80) 76,41 (24,28) 1,84 (63,71) 0,524 
RV II 54,44 (52,56) 44,38 (57,13) 73,96 (23,60) -6,17 (61,90) 0,437 
Retenção (RV) 106,64 (38,34) 87,99 (41,67) 84,23 (17,21) -21,49 (45,16) 0,154 
RVDLT (A1) 68,20 (23,64) 45,43 (22,97) 89,02 (11,99) -5,80 (24,88) 0,047 

RVDLT (Total) 16,59 (30,99) 43,94 (30,11) 90,90 (15,72) 4,55 (32,62) 0,102 
FCR (Tardia) 32,89 (17,60) 30,63 (16,65) 8,70 (10,91) -14,79 (17,79) 0,504 
Retenção (FCR) 74,44 (19,57) 70,35 (18,52) 36,78 (12,13) -21,80 (19,79) 0,154 
Linguagem      
Vocabulário 43,70 (9,84) -1,73 (9,07) 82,30 (5,19) 47,22 (11,05) 0,001 

Semelhanças 77,00 (20,96) -0,25 (19,32) 76,55 (11,05) 51,35 (23,54) 0,039 

Boston 46,88 (32,01) -17,36 (29,50) 45,73 (16,87) 64,60 (35,94) 0,367 
Percepção Visual 
e Visuoconstrução 

     

FCR (Cópia) 106,55 (20,68) 87,20 (19,06) 39,92 (10,90) -10,94 (23,22) 0,078 
Cubos 87,82 (22,60) 45,23 (20,83) 58,75 (11,91) 13,36 (25,38) 0,160 
(continua)      
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(conclusão)      

Domínios cognitivos 
Média Marginal Estimada (Erro Padrão) 

p 
MDC Gliose Tumor MAV 

Completar Figuras 80,72 (24,88) 52,76 (22,93) 42,52 (13,12) 15,05 (27,94) 0,455 
Arranjo de Figuras 85,14 (31,95) 27,68 (42,06) 53,57 (24,93) -3,72 (38,69) 0,333 
Armar Objetos 89,22 (28,96) 66,80 (38,14) 61,20 (22,60) -5,70 (35,08) 0,338 

 
Nota: MDC = Malformações do Desenvolvimento Cortical; MAV = Malformações Arteriovenosas; QIT 
= Quociente de Inteligência Total; ICV = Índice de Compreensão Verbal; IOP = Índice de Organização 
Perceptual; IMO = Índice de Memória Operacional; IVP = Índice de Velocidade de Processamento; FE 
= Funções Executivas; OD = Ordem Direta; OI = Ordem Inversa; ML = Memória Lógica; RAVLT = Teste 
de Aprendizagem Auditivo-Verbal de Rey; RV = Reprodução Visual; RVDLT = Teste de Aprendizagem 
Visual de Desenhos de Rey; FCR = Figuras Complexas de Rey. 
 

4.3.3 Frequência de crises 
 

A análise de covariância (ANCOVA) demonstrou efeito significativo da frequência de 

crises sobre a tarefa Stroop II [F(2,6) = 168,140; p = 0,00], com melhor desempenho 

dos pacientes com crises pelo menos 1 vez a cada 6 meses em relação aos pacientes 

com crises diárias e pelo menos 1 vez na semana (p < 0,001). 

No domínio da memória, houve efeito da frequência de crises sobre a tarefa 

RAVLT (A7) [F(2,6) = 16,985; p = 0,003]. Pacientes com crises pelo menos 1 vez a 

cada 6 meses apresentaram desempenho superior em relação aos pacientes com 

crises diárias (p = 0,005) e crises pelo menos 1 vez na semana (p = 0,004). 

Não houve efeito significativo da frequência de crises sobre a inteligência, 

linguagem, percepção visual e visuoconstrução (Tabela 23). 

 

Tabela 23 – Comparação do perfil neuropsicológico entre as frequências de crises de 

pacientes com ECP, excluindo-se o efeito da idade de início, duração da epilepsia e número 

de DAEs (ANCOVA) 

 

Domínios cognitivos 
Média Marginal Estimada (Erro Padrão) 

p 
Diária Pelo menos 1 vez na 

semana 
Pelo menos 1 vez a 

cada 6 meses 
Inteligência (n = 6) (n = 6) (n = 1)  

QIT 89,04 (7,30) 95,71 (7,32) 105,49 (16,17) 0,641 
ICV 90,08 (8,54) 106,41 (8,56) 102,03 (18,92) 0,504 
(continua)     
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(continuação)     

Domínios cognitivos 
Média Marginal Estimada (Erro Padrão) 

p 
Diária Pelo menos 1 vez na 

semana 
Pelo menos 1 vez a 

cada 6 meses 
IOP 91,49 (6,10) 98,46 (6,12) 120,29 (13,52) 0,222 
IMO 85,51 (5,01) 88,24 (5,02) 81,54 (11,09) 0,851 
IVP 92,43 (5,36) 80,71 (5,38) 92,15 (11,89) 0,397 
Atenção e FE     
Dígitos (OD) 75,25 (8,39) 53,70 (8,41) 100,30 (18,58) 0,114 
Dígitos (OI) 53,72 (14,28) 68,29 (14,32) 21,95 (31,65) 0,448 
Códigos 32,64 (9,01) 6,65 (9,03) 21,28 (19,96) 0,254 
Procurar Símbolos 39,93 (12,11) 33,82 (12,14) 44,51 (26,83) 0,917 
Aritmética 24,75 (13,80) 38,01 (13,83) 16,44 (30,57) 0,755 
Stroop I 9,91 (14,44) 23,58 (13,03) 40,94 (26,94) 0,593 
Stroop II 1,15 (1,42) 2,78 (1,28) 52,60 (2,65) 0,000 

Stroop III 5,21 (8,10) 12,02 (7,30) 55,82 (15,10) 0,060 
Trail A 29,25 (7,87) -1,13 (7,89) 9,27 (17,45) 0,112 
Trail B 28,46 (12,57) 5,58 (12,60) 4,73 (27,84) 0,502 
Fluência (Animais) 48,09 (20,74) 41,98 (18,97) 22,67 (43,17) 0,867 
Memória     
ML I 17,41 (12,62) 35,58 (11,54) 19,47 (26,28) 0,635 
ML II 11,54 (12,51) 26,22 (11,44) 12,99 (26,05) 0,733 
Retenção (ML) 63,02 (13,82) 66,78 (12,64) 75,24 (28,77) 0,926 
RAVLT (A1) 61,06 (21,52) 42,50 (19,00) 94,66 (43,86) 0,559 
RAVLT (A7) 12,82 (7,04) 15,31 (6,22) 102,06 (14,36) 0,003 

RAVLT (Total) 41,94 (19,12) 32,39 (16,89) 113,97 (38,98) 0,235 
RV I 57,17 (23,34) 62,29 (21,34) 84,41 (48,57) 0,879 
RV II 36,11 (22,90) 64,72 (20,94) 50,11 (47,66) 0,717 
Retenção (RV) 56,25 (21,19) 77,37 (19,38) 87,50 (44,11) 0,727 
RVDLT (A1) 34,15 (30,68) 73,34 (23,60) 61,40 (45,13) 0,711 
RVDLT (Total) 33,23 (30,38) 78,00 (23,36) 11,11 (44,68) 0,474 
FCR (Tardia) 17,09 (12,60) 7,05 (11,39) 26,36 (18,33) 0,738 
Retenção (FCR) 43,75 (21,64) 30,30 (19,57) 62,50 (31,49) 0,744 
Linguagem     
Vocabulário 28,88 (10,00) 65,23 (10,03) 60,30 (22,17) 0,125 
Semelhanças 36,42 (13,09) 54,42 (13,12) 92,95 (29,00) 0,263 
Boston 18,85 (14,43) 34,07 (14,46) 63,47 (31,97) 0,469 
Percepção Visual 
e Visuoconstrução     

FCR (Cópia) 54,96 (11,57) 42,06 (11,60) 90,91 (25,65) 0,288 
Cubos 49,15 (11,46) 44,33 (11,49) 87,12 (25,40) 0,359 
(continua)     
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(conclusão)     

Domínios cognitivos 
Média Marginal Estimada (Erro Padrão) 

p 
Diária Pelo menos 1 vez na 

semana 
Pelo menos 1 vez a 

cada 6 meses 
Completar Figuras 43,76 (10,56) 39,75 (10,58) 75,90 (23,40) 0,414 
Arranjo de Figuras 28,08 (19,61) 37,39 (22,27) 85,01 (34,77) 0,435 
Armar Objetos 44,50 (19,74) 54,46 (22,41) 82,68 (35,00) 0,677 

 
Nota: QIT = Quociente de Inteligência Total; ICV = Índice de Compreensão Verbal; IOP = Índice de 
Organização Perceptual; IMO = Índice de Memória Operacional; IVP = Índice de Velocidade de 
Processamento; FE = Funções Executivas; OD = Ordem Direta; OI = Ordem Inversa; ML = Memória 
Lógica; RAVLT = Teste de Aprendizagem Auditivo-Verbal de Rey; RV = Reprodução Visual; RVDLT = 
Teste de Aprendizagem Visual de Desenhos de Rey; FCR = Figuras Complexas de Rey. 
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5 DISCUSSÃO 
 

O presente estudo analisou o perfil de disfunção cognitiva de crianças e adolescentes 

com ECP de difícil controle farmacológico, correlacionando os fenótipos cognitivos 

com a etiologia, lateralização da ZE, frequência de crises, número de DAEs, idade de 

início e duração da epilepsia. O desempenho do grupo de estudo em tarefas 

neuropsicológicas foi comparado ao de pacientes com ELT e ELF, o que permitiu uma 

análise dos déficits específicos das regiões epileptogênicas. 

Embora não significativa, houve uma maior frequência de ZE localizada no HCE 

em pacientes com ECP (61,5%) e ELT (65,6%). Este achado é similar ao encontrado 

por outro estudo, que descreveu predominância da ZE no HCE em 63,1% dos 

pacientes adultos com ELT (SEETHALER et al., 2021). Ainda assim, não há consenso 

na literatura sobre uma maior propensão do HCE ou lobos cerebrais específicos à 

epileptogênese (HOLMES et al., 2001).  

A frequência de crises é um fator de risco para déficits cognitivos e está 

fortemente associada a danos cerebrais (SUTULA; HAGEN; PITKÄNEN, 2003). O 

presente estudo mostrou que pacientes com ELF apresentavam maior frequência de 

crises diárias do que o grupo com ELT. Estes achados corroboram estudos prévios, 

em que lesões frontais foram associadas a maior frequência de crises epilépticas 

(MANFORD; FISH; SHORVON, 1996). 

Quanto à etiologia, 47,4% dos pacientes com ELF apresentavam MDC, 

incluindo as displasias corticais focais (DCFs). Outros autores também encontraram 

maior frequência de DCFs nos lobos frontal e temporal (MAYNARD et al., 2017; 

PANG; ATEFY; SHEEN, 2008; SIEDLECKA et al., 2016). A frequência relativa de 

pacientes com ECP diagnosticados com gliose foi de 30,8%. Uma maior prevalência 

de gliose foi descrita nas epilepsias extratemporais (DASH et al., 2018), sobretudo em 

regiões posteriores, sendo consonante com os resultados deste estudo. 

 

5.1 Perfil intelectual e proficiência cognitiva nas ECP 
 

Crianças com epilepsia frequentemente apresentam comprometimento em tarefas 

dependentes da memória operacional (MO). A discrepância entre o IMO e os demais 

índices de inteligência é observada mesmo em pacientes com baixo QI (SHERMAN 

et al., 2012). As áreas cerebrais diretamente implicadas na MO são o córtex pré-frontal 
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dorsolateral, o córtex parietal direito, o giro do cíngulo anterior e o córtex occipital 

medial (GERTON et al., 2004; VAN ITERSON; DE JONG, 2018). Na presente 

casuística, pacientes com ELF apresentaram prejuízo significativo no IMO, quando 

comparados ao grupo com ELT. Além disso, houve uma tendência de maior 

comprometimento no IMO de pacientes com ECP, o que sugere um perfil de déficits 

semelhantes ao grupo com ELF (VAN DEN BERG et al., 2020). 

Assim como a MO, a velocidade de processamento (VP) integra um arcabouço 

de habilidades fortemente associadas ao controle cognitivo e à eficiência no 

processamento das informações, que são fundamentais para o desenvolvimento da 

inteligência (FRY; HALE, 2000). A MO e a VP são indicadores sensíveis do 

funcionamento neurológico na epilepsia (BREMM et al., 2019; KELLER et al., 2009). 

O Índice de Proficiência Cognitiva (IPC), inicialmente proposto por Dumont e 

Willis (2001), agrega o desempenho do IMO e do IVP da Escala Wechsler em uma 

medida padronizada que reflete a proficiência do indivíduo no tratamento de 

determinados tipos de informação. Assim, quanto maior a rapidez no processamento 

de estímulos e melhor o controle mental, menor a demanda cognitiva para novas 

tarefas, o que facilita o raciocínio fluido e a aquisição de novos conteúdos. 

Apesar da ausência de poder estatístico (i.e., não houve diferença significativa 

entre os grupos), foi possível observar um padrão de maior prejuízo em tarefas que 

compõem o IPC em pacientes com ECP e ELF, quando comparados com o grupo ELT 

(vide Figura 2, p. 42). No grupo com ECP, a diferença entre os índices de raciocínio 

verbal e visual (ICV e IOP) e os índices de proficiência cognitiva (IMO e IVP) variou 

de 10 a 12 pontos (ICV,IOP > IMO,IVP). Esta discrepância de desempenho não foi 

observada nos pacientes com ELT, que apresentaram médias semelhantes em todos 

os índices da Escala Wechsler. 

Do ponto de vista neuroanatômico, a MO e a VP dependem da integridade do 

córtex pré-frontal (CPF) e da conectividade da substância branca com áreas 

associativas do córtex posterior (PETRIDES, 2005; TURKEN et al., 2008). No que se 

refere à assimetria hemisférica, Goldberg e Costa (1981) propuseram a existência de 

um maior volume de substância branca no hemisfério direito, mas evidências recentes 

sugerem uma arquitetura cerebral mais complexa, em que não haveria uma 

associação entre o volume de substância branca e o hemisfério (TAKAO; HAYASHI; 

OHTOMO, 2013). 
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Diante do perfil intelectual observado na presente casuística, a tendência de 

maior prejuízo no IMO e IVP de pacientes com ECP e ELF corrobora estudos prévios 

que elucidaram, ainda que parcialmente, os correlatos neuroanatômicos da 

proficiência cognitiva (GOTTLIEB et al., 2012). O CPF ventromedial esteve associado 

à manutenção da informação na MO, independentemente da natureza do estímulo 

(verbal, visual ou espacial) (OWEN, 2000). Outros estudos indicaram que a MO 

depende de conexões entre o CPF e áreas associativas multimodais no córtex 

posterior, tais como o lobo parietal e regiões temporais superiores (PETRIDES, 2005; 

SCHMAHMANN; PANDYA, 2006). Nossos resultados ampliam as evidências de 

redes neuronais implicadas na proficiência cognitiva (IMO e IVP), que não estariam 

restritas às regiões frontais. 

 

5.2 Funcionamento executivo nas ECP 
 

Entre os domínios cognitivos avaliados, os pacientes com ECP demonstraram 

prejuízo significativo apenas em tarefas de atenção e funções executivas (FEs), 

quando comparados com os grupos ELT e ELF. Por um lado, estes achados são 

condizentes com as dificuldades observadas no IMO e IVP da Escala Wechsler, os 

quais avaliam componentes da atenção auditiva, memória operacional e velocidade 

de processamento. Contudo, a hipótese de déficits em funções mediadas pelo córtex 

posterior em pacientes com ECP (e.g.: visuopercepção e visuoconstrução) não foi 

confirmada na presente casuística.  

 O modelo de FEs de Barkley (2012) propõe algumas classes de ações que 

seriam responsáveis pela capacidade de autorregulação em tarefas com maior 

demanda de controle cognitivo. A autoinibição reflete a capacidade de suprimir 

respostas automatizadas, bem como de inibir estímulos distratores competitivos. A 

ação sensório motora autodirigida compreende o uso de imagens visuais 

autodirigidas, que podem ser mentalmente manipuladas para a execução de tarefas. 

A atenção autodirecionada possibilita a avaliação de padrões cognitivos e 

comportamentais, por meio da regulação e flexibilização necessárias para 

determinado objetivo (DIAS; MALLOY-DINIZ, 2020). 

 O desempenho na tarefa Códigos reflete a habilidade de escaneamento e 

sequenciamento da informação visual, de maneira rápida e eficiente. A velocidade de 

processamento grafomotor pode ser influenciada por falhas na memória visual de 
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curto prazo, atenção e coordenação visuomotora (HOLDNACK et al., 2013). Apesar 

de sua natureza aparentemente mecânica, estudos demonstraram que o desempenho 

na tarefa Códigos contribui sobremaneira para a inteligência geral. Análises fatoriais 

revelaram que o IVP (composto pelas tarefas Códigos e Procurar Símbolos) é 

responsável por uma maior variação na inteligência do que o IMO (WEISS et al., 

2006). 

 A aplicabilidade do IVP na identificação de alterações cognitivas em pacientes 

com epilepsia já foi demonstrada anteriormente. O estudo de Sherman et al. (2012) 

avaliou a relevância clínica da Escala Wechsler de Inteligência para Crianças (WISC-

IV) no contexto da epilepsia. Os resultados demonstraram rebaixamento global da 

inteligência em pacientes com epilepsia, com prejuízos ainda mais evidentes no IMO 

e IVP. Mais recentemente, MacAllister et al. (2019) também notaram que o IMO e IVP 

apresentavam maior sensibilidade na detecção de comprometimento cognitivo em 

crianças e adolescentes com epilepsia. Apesar disso, nenhum dos estudos 

mencionados abordaram diferenças de desempenho associadas à região 

epileptogênica. 

Em nosso estudo, pacientes com ECP e ELF apresentaram maior prejuízo na 

tarefa Códigos, quando comparados ao grupo com ELT. É interessante observar que 

o desempenho na tarefa Procurar Símbolos foi discrepante do observado na tarefa 

Códigos (PS > CD), apesar de pertencerem ao mesmo índice fatorial (IVP). Assim 

como a tarefa Códigos, a eficiência na tarefa Procurar Símbolos depende de um 

rápido escaneamento visual e de capacidade atencional seletiva. Entretanto, a 

demanda motora é significativamente maior na tarefa Códigos (STRAUSS; 

SHERMAN; SPREEN, 2006), o que pode explicar, mesmo que parcialmente, a 

discrepância dos resultados. 

 O envolvimento de regiões corticais e subcorticais na aprendizagem de 

sequências grafomotoras  tem sido elucidado em estudos de neuroimagem funcional. 

A ativação de vias visuais dorsais e ventrais, do córtex pré-motor dorsal e do lobo 

parietal superior esteve associada às primeiras etapas de aprendizagem grafomotora 

(SWETT et al., 2010). Outro estudo demonstrou o recrutamento de uma rede modular 

integrada durante a organização grafomotora, com maior ativação de vias ventrais de 

processamento visuoespacial (LAMAR et al., 2016). 

 Algumas hipóteses podem explicar o perfil semelhante de déficits na tarefa 

Códigos observado entre pacientes com ECP e ELT. Em primeiro lugar, as habilidades 
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de coordenação visuomotora e destreza manual exigidas pela tarefa dependem do 

bom funcionamento de regiões associativas do córtex posterior. Além disso, a 

eficiência na execução da tarefa está associada à capacidade de sustentar a atenção, 

exercer controle sobre distratores e proceder de maneira ágil, sem cometer erros. 

Assim, parece haver uma interdependência entre aspectos visuoconstrutivos e 

executivos, que deve ser melhor elucidada em pacientes com epilepsia. 

  

5.3 O paradigma Stroop na avaliação das FEs 
 

O teste de Stroop é uma medida do funcionamento executivo que avalia a capacidade 

do indivíduo em manter um objetivo em mente e, ao mesmo tempo, suprimir uma 

resposta habitual e indesejada (STRAUSS; SHERMAN; SPREEN, 2006). O teste é 

composto por três etapas que avaliam componentes do controle inibitório, atenção 

seletiva/sustentada e velocidade de processamento (LEZAK et al., 2012). Na etapa I, 

o indivíduo deve nomear as cores de retângulos dispostos em 6 linhas e 4 colunas. 

Na etapa II, o objetivo é nomear as cores impressas em palavras aleatórias (e.g.: 

cada, nunca, hoje). Na etapa III, o indivíduo deve nomear as cores impressas em 

palavras que correspondem a cores diferentes (e.g.: a palavra “marrom” impressa na 

cor verde). Cada etapa da tarefa deve ser executada no menor tempo possível, o que 

permite avaliar a velocidade de processamento e a eficiência executiva do indivíduo. 

 Em nosso estudo, o desempenho dos pacientes com ECP nas etapas II e III da 

tarefa Stroop foi significativamente inferior em relação aos pacientes com ELT. 

Pacientes com ELF também demonstraram prejuízo na etapa III, quando comparados 

com o grupo ELT (vide Figura 4, p. x). No grupo com ECP, foi possível observar uma 

piora significativa do desempenho entre as etapas I e II. No entanto, houve discreta 

melhora entre as etapas II e III, o que pode ser explicado pelo efeito de aprendizagem 

e habituação, descrito em estudos anteriores (BEGLINGER et al., 2005; REISBERG; 

BARON; KEMLER, 1980). 

 Evidências apontam para interferências negativas na tarefa Stroop em 

decorrência de falhas na MO (STRAUSS; SHERMAN; SPREEN, 2006). Kane e Engle 

(2003) propuseram um mecanismo duplo do efeito Stroop, em que a interferência 

pode refletir: 1) falhas na manutenção do objetivo da tarefa (i.e., ignorar a dimensão 

da palavra escrita); e 2) menor velocidade na tomada de decisão (i.e., inibir 

rapidamente o processo competitivo entre respostas automatizadas e escolhas 
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baseadas no objetivo da tarefa). Em consonância com a literatura supracitada, 

observamos uma correlação positiva e moderada entre a etapa III do Stroop e o IMO 

e IVP, conforme demonstrado na Figura 6 (p. 47). 

 Os correlatos neuroanatômicos do paradigma Stroop, evidenciados por 

estudos de neuroimagem, reforçam o papel preponderante do lobo frontal para o 

controle cognitivo necessário durante a execução da tarefa (BROWN et al., 1999; 

FRIEHS et al., 2020). Contudo, ainda não há consenso na literatura acerca do 

envolvimento de outras áreas cerebrais sobre o efeito Stroop. A metanálise de 

Demakis (2004) revelou diferenças significativas entre pacientes com lesões frontais 

e posteriores em todas as etapas do teste, com pior desempenho do grupo frontal. 

Entretanto, não foram obtidos valores de sensibilidade e especificidade suficientes 

para discriminar o perfil de déficits entre os grupos. Por outro lado, Peterson et al. 

(2002) demonstraram ativação do córtex temporal inferior, do lobo parietal e do núcleo 

caudado em adultos saudáveis durante a tarefa Stroop. 

 Apesar das evidências crescentes que relacionam o córtex posterior ao 

desempenho na tarefa Stroop, estudos clínicos em epilepsia abrangem, em sua 

maioria, pacientes com ELF e ELT (VAN DE BERG et al., 2020; WANG et al., 2007). 

Assim, nossos achados reforçam o envolvimento de regiões cerebrais posteriores 

implicadas no efeito Stroop, sobretudo nos processos dependentes de maior controle 

cognitivo (etapas II e III). 

 

5.4 Localização e lateralização de déficits cognitivos na epilepsia 
 
Historicamente, o interesse na localização e lateralização das zonas de déficits 

funcionais consolidou a atuação do neuropsicólogo em centros de cirurgia de 

epilepsia. Entretanto, o advento de técnicas de neuroimagem funcional (e.g.: fMRI) 

suscitou desafios ao papel tradicional da avaliação neuropsicológica, sobretudo 

quanto ao modelo localizacionista de investigação de déficits (BAXENDALE; 

THOMPSON, 2010). A mudança gradual deste paradigma refletiu um acúmulo de 

evidências que colocou à prova o entendimento da memória verbal e visual enquanto 

construtos unitários e internamente homogêneos (SALING, 2009). 

Uma revisão crítica da literatura, publicada na década de 90 por Reitan e 

Wolfson (1994), buscou elucidar o grau de sensibilidade e especificidade de medidas 

neuropsicológicas na avaliação de déficits cognitivos em lesões frontais. Para os 
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autores, não haveria déficits específicos associados às funções superiores, mas sim 

um perfil generalizado de comprometimento neuropsicológico em pacientes com 

lesões frontais. Por outro lado, pacientes com lesões posteriores, mesmo com prejuízo 

global da cognição, apresentariam déficits mais específicos e lateralizados, sobretudo 

em testes de visuopercepção e visuoconstrução (REITAN; WOLFSON, 1994). 

O panorama atual dos déficits cognitivos, que agrega os aspectos multimodais 

de neuroimagem, tem sido cada vez mais elucidado (DINKELACKER; DUPONT; 

SAMSON, 2016; HERMANN et al., 2009). Um estudo com pacientes submetidos a 

amigdalohipocampectomia guiada por MRI revelou que pequenas lesões hipocampais 

não eram consistentes com o modelo cognitivo predominante, que propõe uma 

relação entre a capacidade de nomeação, fluência verbal, memória declarativa verbal 

e o hipocampo (DRANE, 2018).  

Em nosso estudo, a análise intragrupo (i.e., considerando apenas os pacientes 

com ECP) não revelou diferenças no desempenho em relação ao hemisfério da ZE. 

Estes achados podem refletir, por um lado, algumas limitações metodológicas, tais 

como a amostra reduzida e a heterogeneidade do perfil cognitivo basal. A despeito 

destas limitações, há evidências de que funções cognitivas superiores não parecem 

ser lateralizadas em regiões do córtex posterior (LUERDING; BOESEBECK; EBNER, 

2004), o que corrobora nossos resultados. 

Também não observamos déficits específicos nos pacientes com ECP em 

tarefas dependentes de visuopercepção e visuoconstrução. Estudos clínicos de 

pacientes com traumatismo cranioencefálico demonstraram associação entre estas 

habilidades e regiões do córtex posterior, com importante implicação dos lobos 

parietal e occipital (LEZAK et al., 2012). Contudo, os modelos teóricos em 

neuropsicologia não se baseiam exclusivamente no funcionamento cerebral em 

doenças neurológicas complexas, como a epilepsia. Especificamente quanto à 

população pediátrica, um estudo recente não demonstrou relevância da localização e 

lateralização da ZE sobre o perfil de disfunção cognitiva (HELMSTAEDTER, 2020a). 

Os autores argumentam que a epilepsia na infância afeta um cérebro em maturação 

e ainda pouco especializado, levando a déficits cognitivos inespecíficos. 

Outro aspecto igualmente relevante na avaliação dos déficits cognitivos na 

epilepsia diz respeito à seleção de instrumentos que apresentem validade e 

sensibilidade para o construto cognitivo avaliado. A validade reflete o quanto 

determinado instrumento avalia o fenômeno pretendido. A sensibilidade está 
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associada ao tipo amostral e à magnitude da diferença das variáveis entre grupos 

clínicos e não clínicos (CUNHA; NETO; STACKFLETH, 2016). 

Em recente editorial, Witt, Meschede e Helmstaedter (2021) alertam para 

algumas armadilhas em estudos de avaliação cognitiva na epilepsia, que podem levar 

a conclusões equivocadas: “se uma medida não mostra qualquer efeito, seja positivo 

ou negativo, isso não significa que não haja algum efeito. Significa simplesmente que 

não há efeito nesta medida específica” (WITT; MESCHEDE; HELMSTAEDTER, 2021, 

tradução própria). No presente estudo, a bateria de testes neuropsicológicos utilizada 

na rotina de avaliação segue as principais recomendações de consensos 

internacionais para centros de cirurgia de epilepsia (HELMSTAEDTER et al., 2020b). 

Ainda assim, alguns instrumentos carecem de estudos normativos que incluam 

populações clínicas, o que se torna um desafio para o delineamento do perfil 

neuropsicológico destes pacientes. 

 
5.5 Variáveis confundidoras da disfunção cognitiva: etiologia e frequência de 
crises 
 

Uma das principais finalidades da cirurgia de epilepsia infantil, além da interrupção ou 

redução das crises, é estabelecer condições mais favoráveis ao desenvolvimento e 

restaurar, quando possível, o progresso cognitivo (BRAUN, 2020). O padrão de 

neurodesenvolvimento e o perfil cognitivo de crianças com epilepsia são determinados 

pela complexa interação de fatores genéticos, ambientais, e variáveis próprias da 

epilepsia e de seu tratamento (RYVLIN; CROSS; RHEIMS, 2014). 

 Apesar do reconhecimento de que diversos fatores influenciam o desfecho 

cognitivo na epilepsia, estudos de associação e análises multivariadas carecem de 

dados robustos que possam indicar relações de causalidade (VAN SCHOONEVELD; 

BRAUN, 2013). Do ponto de vista histopatológico, não há consenso acerca do papel 

da etiologia sobre o desfecho cognitivo na epilepsia. No contexto pediátrico, poucos 

estudos reportaram uma influência independente da etiologia sobre a cognição (JEHI; 

BRAUN, 2021). 

 Na presente casuística, a análise intragrupo demonstrou efeito significativo da 

etiologia sobre as habilidades de compreensão verbal, atenção, FEs e memória entre 

os pacientes com ECP. Entretanto, não observamos um padrão específico de 

desempenho dependente da etiologia. Em tarefas de raciocínio verbal, pacientes com 
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gliose apresentaram resultados inferiores em relação aos pacientes com tumor. No 

domínio da atenção e FEs, o grupo com MDC obteve melhor desempenho do que 

pacientes com gliose, tumor e MAV na tarefa Stroop (etapas II e III). Além disso, houve 

melhor desempenho do grupo com MDC na memória episódica verbal tardia em 

relação às demais etiologias. 

 Estudos que avaliam o desfecho cognitivo pós-operatório de crianças com 

epilepsia são controversos em relação ao efeito independente da etiologia. Jonas et 

al. (2004) analisaram uma coorte de 115 crianças submetidas a hemisferectomia e 

relataram melhores resultados no quociente de desenvolvimento (QD) em crianças 

com displasia cortical hemisférica comparativamente a lesões vasculares. Apesar da 

diferença significativa, a melhora no QD não esteve independentemente associada à 

etiologia. Outro estudo avaliou 100 crianças submetidas à cirurgia ressectiva e 

demonstrou valor preditivo da etiologia sobre o desfecho cognitivo, com maior QI em 

pacientes com esclerose hipocampal ou tumor comparados às crianças com MDC 

(PUKA et al., 2016). 

 No que se refere às crises epilépticas, evidências apontam para uma relação 

direta, embora limitada, entre a frequência de crises e o grau de comprometimento 

neuropsicológico (DODRILL, 2004). A cirurgia ou terapia farmacológica precoces 

durante a infância parecem propiciar um melhor desenvolvimento intelectual da 

criança (LODDENKEMPER et al., 2007). Além disso, a interrupção das crises parece 

estar associada ao melhor prognóstico cognitivo (JONAS et al., 2005). 

 Paralelamente, nossos resultados foram pouco consistentes ao identificar 

diferenças no perfil cognitivo de pacientes com ECP no que concerne a frequência de 

crises. O grupo com crises pelo menos 1 vez a cada 6 meses demonstrou melhor 

desempenho em tarefas de velocidade de processamento (Stroop II) e de memória 

episódica verbal de longo prazo (RAVLT A7), quando comparado aos pacientes com 

crises diárias e crises pelo menos 1 vez na semana. 

 Assim como na comparação entre as etiologias, não evidenciamos um padrão 

específico de desempenho que pudesse sugerir um perfil cognitivo mais preservado 

nos pacientes com menor frequência de crises. Embora o efeito destas variáveis sobre 

a cognição ainda não esteja totalmente estabelecido, há limitações no presente 

estudo, sobretudo quanto ao tamanho amostral, que enfraquecem o poder estatístico 

dos resultados encontrados. A estratificação dos pacientes com ECP para as análises 

intragrupo reduziu substancialmente a composição da amostra. Na comparação entre 
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as etiologias, o grupo com MDC foi composto por apenas 1 paciente. Do mesmo 

modo, apenas 1 sujeito foi incluído no grupo de pacientes que apresentavam crises 

pelo menos 1 vez a cada 6 meses. 
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6 LIMITAÇÕES 
 

Em razão da natureza retrospectiva deste estudo, algumas limitações devem ser 

consideradas. Em primeiro lugar, o conjunto de dados analisados abrange um período 

de 24 anos (1994 a 2018), período no qual a neuropsicologia evoluiu 

consideravelmente, tanto em termos teóricos quanto metodológicos (i.e., novos 

paradigmas cognitivos foram propostos e instrumentos foram aprimorados). Assim, foi 

necessária a exclusão de testes neuropsicológicos antigamente utilizados (e que não 

fazem mais parte do protocolo de avaliação), ou daqueles que são atualmente 

utilizados na ANP, mas que não estavam disponíveis em anos anteriores. 

Em segundo lugar, a heterogeneidade no perfil cognitivo e comportamental de 

pacientes com epilepsias de difícil controle farmacológico traz limitações ao conjunto 

de dados, que frequentemente carecem de poder estatístico. É importante notar que 

a inclusão de pacientes com QIT ≥ 70, apesar de necessária para os objetivos deste 

estudo, pode representar um viés de seleção, uma vez que pacientes com grau severo 

de comprometimento cognitivo não foram considerados. Do mesmo modo, a complexa 

relação entre as variáveis clínicas da epilepsia e os múltiplos domínios da cognição 

impõe desafios para a análise dos déficits cognitivos do paciente. 

Considerando que as ECP são relativamente menos frequentes nos centros de 

cirurgia de epilepsia (LIAVA et al., 2016), o número reduzido de pacientes limitou a 

amostra de estudo e inviabilizou análises intragrupo mais robustas, que pudessem 

sugerir déficits associados ao hemisfério da ZE, à etiologia ou à frequência de crises. 

Nessa perspectiva, investigações futuras devem explorar as relações intrínsecas da 

ECP, comparando o perfil de disfunção cognitiva entre as variáveis próprias da 

epilepsia. 
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7 CONCLUSÕES 
 
O presente estudo demonstrou alterações cognitivas específicas em crianças e 

adolescentes com ECP de difícil controle farmacológico, quando comparados aos 

pacientes com ELT e ELF. Os resultados indicaram maior dificuldade em tarefas de 

proficiência cognitiva, que envolvem habilidades de memória operacional e velocidade 

de processamento, e desempenho satisfatório no raciocínio verbal e visual, que são 

considerados índices mais “puros” da inteligência. O perfil intelectual de pacientes 

com ECP foi bastante semelhante ao observado no grupo com ELF. 

 Observamos prejuízos significativos em tarefas dependentes de velocidade de 

processamento grafomotor, controle inibitório e flexibilidade cognitiva, que não 

parecem ser explicados pela idade de início, duração da epilepsia ou número de 

DAEs. Mais especificamente, pacientes com ECP apresentaram desempenho 

globalmente deficitário no teste de Stroop, tanto em relação ao grupo com ELT quanto 

à ELF. Em consonância com a literatura, ampliamos as evidências do envolvimento 

das regiões do córtex posterior em funções cognitivas superiores, sobretudo quanto à 

atenção e funções executivas. 

Paradoxalmente, a hipótese de déficits visuoespaciais e visuoconstrutivos em 

pacientes com ECP não foi confirmada neste estudo. Também não demonstramos 

alterações significativas nos domínios da memória, linguagem e organização 

visuoespacial no grupo com ECP. A pouca especificidade dos testes 

neuropsicológicos, o processo de maturação cerebral na infância e variáveis próprias 

da epilepsia (e.g.: etiologia, lateralização da ZE e frequência de crises) podem explicar 

parcialmente nossos achados.   
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ABSTRACT 

 
Background: Cognitive functioning in epileptic syndromes has been widely explored in 

patients with temporal lobe epilepsy (TLE), but few studies have investigated the 

neuropsychological profile in posterior cortex epilepsies (PCE). In this study, we investigated 

the presurgical intellectual profile of children and adolescents with drug-resistant PCE. 

Methods: Children and adolescents aged 6 to 18 years participated in this study. Data were 

obtained from medical records, with assessments carried out between the years 2003 and 2019. 

To compare the intellectual profile, we also included patients diagnosed with frontal and 

temporal lobe epilepsy. The Wechsler Intelligence Scales were used for the assessment of 

general intelligence. 

Results: There was an effect of the brain region on the Working Memory Index (p <0.01), in 

which patients with TLE had significantly higher scores than the groups with FLE (p = 0.005) 

and PCE (p = 0.047). We also demonstrated worse performance of patients with PCE in the 

Processing Speed Index compared to patients with TLE (p = 0.032). The Full Scale Intelligence 

Quotient, Verbal Comprehension, and Perceptual Reasoning indexes did not differ in terms of 

brain regions. 

Conclusions: Children and adolescents with PCE demonstrated significant impairment in 

working memory and processing speed. The profile of cognitive deficits in PCE was similar to 

that observed in FLE, which expands the evidence of the involvement of frontoparietal 

networks on cognitive proficiency. 

 
Keywords: Pediatric epilepsy, Intelligence, Posterior cortex epilepsies. 
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INTRODUCTION 

Posterior cortex epilepsies (PCE) are characterized by recurrent epileptic seizures that originate 

in the occipital, parietal and posterior temporal lobes or even in integrated regions of the 

posterior cerebral cortex [1,2]. There is no clear anatomical or neurophysiological distinction 

between these cortical areas, and the epileptogenic zones (EZ) are not always limited to the 

edges of the occipital, parietal and posterior temporal lobes. Due to the lower frequency of this 

type of epilepsy and the difficulty to locate the EZ, surgical treatment for PCE is less common 

than for the frontal and temporal regions [3]. 

Although focal or partial seizures in the posterior region are relatively less frequent 

among epilepsies considered for surgical treatment, there is a propensity for these seizures to 

spread to anterior regions of the cortex [4]. In addition, the identification of EZ is particularly 

complex in PCE due to nonspecific clinical patterns of seizures [5], which require invasive 

investigation methods in some cases [6]. 

The posterior cortex is the region that involves some of the main primary sensory areas, 

which are responsible for the identification, integration and response to visual, auditory and 

tactile stimuli. Impairment resulting from damage to the association areas of the posterior cortex 

varies according to the extent of the injury [7]. Different functional systems are associated with 

the posterior regions of the brain, which contributes to the complexity in the assessment of post-

surgical cognitive changes [7,8]. In patients with epilepsy, cognitive deficits can arise from the 

interaction between the underlying pathology, the medical and surgical treatment, and the 

comorbidities associated with the clinical condition [9]. 

Cognitive functioning in epileptic syndromes has been widely explored in patients with 

temporal lobe epilepsy (TLE) [10–12], but few studies have investigated the 

neuropsychological profile in PCE, more specifically in the parietal and occipital lobes 

[10,11,13]. In this study, we investigated the presurgical intellectual profile of children and 
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adolescents with drug-resistant PCE candidates for surgery in a reference hospital in Ribeirão 

Preto, Brazil, between the years 2003 and 2019. 

 
PATIENTS AND METHODS 

Patients 

Children and adolescents aged 6 to 18 years, candidates for surgery at the Epilepsy Surgery 

Center (CIREP), Hospital das Clínicas, Ribeirão Preto Medical School, University of São Paulo 

(Brazil) participated in this study. Data were obtained from medical records, with assessments 

carried out between the years 2003 and 2019. To compare the intellectual profile, we also 

included patients diagnosed with frontal and temporal lobe epilepsy. 

The clinical investigation included a structured interview, detailed neurological 

examination, routine EEG, scalp and invasive video-EEG (when necessary), high-resolution 

MRI (3 Tesla), neuropsychological assessment, and ictal and interictal SPECT. 

Inclusion criteria were: (1) diagnosis of focal epilepsy, based on V-EEG and MRI, 

agreed in a multi-professional clinical meeting, following the classification of the International 

League Against Epilepsy (ILAE); (2) assessment of the intellectual profile carried out using the 

Wechsler Intelligence Scales, age-appropriate. We excluded: (1) patients who presented 

generalized interictal discharges to the EEG, which could suggest any Generalized Epilepsy 

Syndromes; (2) patients who did not have cognitive or behavioral conditions to perform the 

neuropsychological assessment based on pre-defined protocols by CIREP. 

Ninety-one patients were included in this study, grouped according to the brain region: 

25 with posterior cortex epilepsies (PCE), 26 with frontal lobe epilepsy (FLE), and 40 with 

temporal lobe epilepsy (TLE). The study was approved by the Research Ethics Committee of 

the Hospital das Clínicas of Ribeirão Preto Medical School (# 3.454.604). 
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Statistical analysis 

Statistical analyzes were performed using IBM SPSS Statistics 23.0. Continuous variables with 

normal distribution were assessed using ANOVA, and differences between groups were 

verified by Bonferroni's post hoc. The Kruskal-Wallis test was used for continuous variables 

without normal distribution, with post hoc analysis by Mann-Whitney. Data are presented as 

mean (standard deviation) in the case of variables with normal distribution and as median 

(interquartile range) for variables without normal distribution. Categorical data were analyzed 

using Fisher's exact test. In all analyzes, the results were considered statistically significant at 

the level of 5% (p <0.05). 

 
RESULTS 

Sociodemographic data and clinical variables 

Table 1 presents the sociodemographic and clinical profiles of the sample. The mean age at the 

time of the assessment was 12.7 years (SD = 3.15), and the mean age at onset of epilepsy was 

5.8 years (SD = 4.1). The lateralization of the epileptogenic zone (EZ) was in the left cerebral 

hemisphere (LH) in 60% of patients with TLE, 56% with PCE, and 46.2% of patients with FLE. 

Fisher's exact test revealed an association between the seizure frequency and the brain 

region (χ2 = 29.835; p = 0.000), with a higher frequency of daily seizures in FLE patients and 

a lower frequency of daily seizures in TLE patients. We also observed an association between 

the etiology and the brain region (χ2 = 47.471; p = 0.000), with a higher frequency of 

malformations of cortical development (MCD) in patients with FLE, lower frequency of MCD 

in patients with TLE, and a higher frequency of gliosis in patients with PCE. Likewise, there 

was an association between the level of agreement of the VEEG and MRI and the lobar location 

of the EZ (χ2 = 19.211; p = 0.005), with greater agreement observed in patients with TLE, and 

less agreement in patients with PCE. There was no significant effect of the brain region 
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concerning sex, age at assessment, age at onset of epilepsy, duration of epilepsy, and laterality 

of EZ. 

[Insert Table 1 about here] 

 
Intellectual functioning and cognitive profile by brain region 

Table 2 describes the results of the neuropsychological domains assessed, intellectual 

efficiency, and the effect of the brain region on the cognitive profile. The Verbal 

Comprehension (VCI), Perceptual Reasoning (PRI), Working Memory (WMI), Processing 

Speed (PSI) indexes, Visual Processing (Gv), General Information (Gc-K0), Long-Term 

Memory (Gc-LTM) clusters, SCAD profile, and the Full Scale Intelligence Quotient (FSIQ) 

are expressed by the standard score (mean = 100, SD = 15). The subtests of the Wechsler Scales 

are expressed by the scaled score (mean = 10, SD = 3). Normative values adjusted for age were 

used as a reference. 

[Insert Table 2 about here] 

 
One-way ANOVA showed an effect of the brain region on the Working Memory Index 

(WMI) [F (2.88) = 6.123; p <0.01]. Bonferroni's post hoc showed that the WMI of patients with 

TLE was significantly higher than that of the groups with FLE (p = 0.005) and PCE (p = 0.047). 

There was also a significant effect of the brain region on the Processing Speed Index (PSI) and 

the SCAD profile. The Kruskal-Wallis test demonstrated worse performance of patients with 

PCE in the PSI compared to patients with TLE (p = 0.032). In addition, patients with FLE (p = 

0.014) and PCE (p = 0.023) had lower performance in the SCAD profile compared to patients 

with TLE (Figure 1). The Full Scale Intelligence Quotient (FSIQ), Verbal Comprehension 

(VCI), and Perceptual Reasoning (PRI) indexes did not differ in terms of brain regions. 

 

[Insert Figure 1 about here] 
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We also analyzed the patients' performance in specific subtests of the Wechsler 

Intelligence Scales (Figure 2). There was a significant effect of the brain region on the Digit 

Span, in which patients with TLE performed better than patients with FLE [F (2.88) = 5.530; p 

= 0.005]. The Kruskal-Wallis also showed worse performance of patients with PCE in the 

Coding [χ2 = 9.987; p = 0.007] and Arithmetic [χ2 = 10.187; p = 0.006] subtests in relation to 

the group with TLE. Performance in Arithmetic was also impaired in patients with FLE. There 

was no effect of the brain region on the other subtests. 

 

[Insert Figure 2 about here] 

 
DISCUSSION 

This study analyzed the intellectual profile of children and adolescents with posterior cortex 

epilepsies, correlating cognitive phenotypes with the etiology, seizure frequency, lateralization 

of the epileptogenic zone, and V-EEG and MRI findings. 

Although not significant, there was a higher prevalence of seizures in the left 

hemisphere (LH) in patients with TLE (60%) and PCE (56%). Another study described the 

predominance of EZ in the LH in 63.1% of adult patients with TLE [14]. Still, there is no 

consensus on a greater propensity for LH or brain lobes specific to epileptogenesis [15]. 

Seizure frequency is a risk factor for cognitive decline and is associated with brain 

damage [16]. Our study showed that patients with FLE had a higher frequency of daily seizures 

than TLE. Frontal injuries have been associated with a higher frequency of epileptic seizures 

[17]. Regarding the etiology, we found that 57.7% of patients with FLE had malformations of 

cortical development (MCD), including focal cortical dysplasias (FCD). Other authors have 

also found a higher prevalence of FCD in the frontal and temporal lobes [18–20]. A higher 

prevalence of gliosis is described in extratemporal epilepsies, especially in the posterior 

regions, which corroborates our results [21]. Regarding the degree of agreement between the 
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VEEG and MRI, it was more difficult to locate the EZ in patients with PCE. A previous study 

found a more diffuse and less EEG-defined ZE in polymicrogyria [3]. 

Children with epilepsy have impaired working memory (WM) and processing speed 

(PS), even in patients with low IQ [22]. The brain areas directly involved in WM are the 

dorsolateral prefrontal cortex, the right parietal cortex, the anterior cingulate gyrus, and the 

medial occipital cortex [23,24]. Our patients with PCE presented deficits in the WMI similar to 

those with FLE [25], and this similarity may be due to: (1) ventral (for mesial temporal 

structures) or dorsal (for parietal and frontal structures) propagation of seizures originating in 

the posterior regions [26]; or (2) involvement of the parietal regions in cognitive control, as 

previously demonstrated [27–29]. Our results expand the evidence that posterior cortical areas 

adjacent to the parietal lobe are also implicated in WM. 

We also found that the PSI of children with PCE was lower than that of the TLE group 

[30]. Our patients with TLE and FLE showed no differences between the Coding and Symbol 

Search subtests, which compose the PSI. These results suggest that the motor component of the 

Coding task was not decisive for the losses in the PS, which are better explained by primary 

deficits in executive functioning [22]. 

The SCAD profile, initially proposed by Kaufman (1994) [31], is considered an 

integrative measure of WM and PS. WM has been directly related to the acquisition of basic 

academic skills [32,33], and is a better predictor of academic achievement than IQ [34]. Our 

results showed impairment of SCAD in children with FLE and PCE [35], suggesting that both 

groups may have worse school performance. 

Some limitations of this study must be considered. The heterogeneity of clinical 

variables and cognitive deficits makes it difficult to understand specific profiles for each group 

of patients. Performance on some neuropsychological tasks is influenced by social, educational, 

and cultural factors, which have not been extensively investigated. The difficulty in controlling 
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seizures and the surgical indication for the patients in this study reflect the severity of the 

clinical condition, making it impossible to generalize our results to the pediatric population 

with epilepsy. 

 

CONCLUSION 

Although we did not evidence an effect of the epileptogenic region on IQ, children and 

adolescents with posterior cortex epilepsy demonstrated significant impairment in working 

memory and processing speed. The profile of cognitive deficits in PCE was similar to that 

observed in FLE, which expands the evidence of the involvement of frontoparietal networks on 

cognitive proficiency. The early identification of deficits can guide educational policies that 

enable better academic performance of patients with PCE. Future studies should investigate the 

impact of PCE on specific cognitive domains. 

 
ACKNOWLEDGEMENTS 

The authors gratefully acknowledge financial support from National Council for Scientific and 

Technological Development (CNPq, Brazil), MSc. scholarship (Grant #134105/2019-2) and 

Postgraduate Program in Internal Medicine (CAPES). Ribeirão Preto Medical School, 

University of São Paulo, Brazil. 

 
REFERENCES 

1.  Blume WT, Whiting SE, Girvin JP. Epilepsy surgery in the posterior cortex. Ann Neurol. 
1991;29: 638–645. 

2.  Sierra-Marcos A, Fournier-Del Castillo MC, Álvarez-Linera J, Budke M, García-Fernández M, 
Pérez-Jiménez MA. Functional surgery in pediatric drug-resistant posterior cortex epilepsy: 
Electro-clinical findings, cognitive and seizure outcome. Seizure. 2017;52: 46–52. 

3.  Posterior cortex epilepsy: Diagnostic considerations and surgical outcome. Seizure. 2009;18: 
288–292. 

4.  Posterior cerebral epilepsy: special considerations. Int Congr Ser. 2002;1247: 447–470. 



 

 

108 

5.  Boesebeck F, Schulz R, May T, Ebner A. Lateralizing semiology predicts the seizure outcome 
after epilepsy surgery in the posterior cortex. Brain. 2002;125: 2320–2331. 

6.  Liava A, Mai R, Cardinale F, Tassi L, Casaceli G, Gozzo F, et al. Epilepsy surgery in the 
posterior part of the brain. Epilepsy Behav. 2016;64: 273–282. 

7.  Lezak MD, Howieson DB, Bigler ED, Tranel D. Neuropsychological Assessment. Oxford 
University Press; 2012. 

8.  The Parietal Lobe as a Sensorimotor Interface: A Perspective from Clinical and Neuroimaging 
Data. Neuroimage. 2001;14: S142–S146. 

9.  Baxendale S, Heaney D, Thompson PJ, Duncan JS. Cognitive consequences of childhood-onset 
temporal lobe epilepsy across the adult lifespan. Neurology. 2010;75. 
doi:10.1212/WNL.0b013e3181eee3f0 

10.  Santangelo G, Trojano L, Vitale C, Improta I, Alineri I, Meo R, et al. Cognitive dysfunctions 
in occipital lobe epilepsy compared to temporal lobe epilepsy. Journal of Neuropsychology. 
2017. pp. 277–290. doi:10.1111/jnp.12085 

11.  Gargaro AC, Sakamoto AC, Bianchin MM, Geraldi C de VL, Scorsi-Rosset S, Coimbra ER, et 
al. Atypical neuropsychological profiles and cognitive outcome in mesial temporal lobe 
epilepsy. Epilepsy Behav. 2013;27: 461–469. 

12.  Network, clinical and sociodemographic features of cognitive phenotypes in temporal lobe 
epilepsy. NeuroImage: Clinical. 2020;27: 102341. 

13.  Smith ML, Lou Smith M, Billingsley RL. Neuropsychology of Parieto-occipital Epilepsy. 
Advances in Behavioral Biology. 2001. pp. 113–120. doi:10.1007/0-306-47612-6_12 

14.  Seethaler M, Lauseker M, Ernst K, Rémi J, Vollmar C, Noachtar S, et al. Hemispheric 
differences in the duration of focal onset seizures. Acta Neurol Scand. 2021;143: 248–255. 

15.  Holmes MD, Dodrill CB, Kutsy RL, Ojemann GA, Miller JW. Is the left cerebral hemisphere 
more prone to epileptogenesis than the right? Epileptic Disord. 2001;3: 137–141. 

16.  Sutula TP, Hagen J, Pitkänen A. Do epileptic seizures damage the brain? Curr Opin Neurol. 
2003;16: 189–195. 

17.  Manford M, Fish DR, Shorvon SD. An analysis of clinical seizure patterns and their localizing 
value in frontal and temporal lobe epilepsies. Brain. 1996;119 ( Pt 1): 17–40. 

18.  Maynard LM, Leach JL, Horn PS, Spaeth CG, Mangano FT, Holland KD, et al. Epilepsy 
prevalence and severity predictors in MRI-identified focal cortical dysplasia. Epilepsy Res. 
2017;132: 41–49. 

19.  Siedlecka M, Grajkowska W, Galus R, Dembowska-Bagińska B, Jóźwiak J. Focal cortical 
dysplasia: Molecular disturbances and clinicopathological classification (Review). Int J Mol 
Med. 2016;38: 1327–1337. 

20.  Pang T, Atefy R, Sheen V. Malformations of cortical development. Neurologist. 2008;14: 181–
191. 



 

 

109 

21.  Dash GK, Rathore C, Jeyaraj MK, Wattamwar P, Sarma SP, Radhakrishnan K. Predictors of 
seizure outcome following resective surgery for drug-resistant epilepsy associated with focal 
gliosis. J Neurosurg. 2018; 1–9. 

22.  Sherman EMS, Brooks BL, Fay-McClymont TB, MacAllister WS. Detecting epilepsy-related 
cognitive problems in clinically referred children with epilepsy: is the WISC-IV a useful tool? 
Epilepsia. 2012;53: 1060–1066. 

23.  Gerton BK, Brown TT, Meyer-Lindenberg A, Kohn P, Holt JL, Olsen RK, et al. Shared and 
distinct neurophysiological components of the digits forward and backward tasks as revealed 
by functional neuroimaging. Neuropsychologia. 2004;42: 1781–1787. 

24.  van Iterson L, de Jong PF. Development of verbal short-term memory and working memory in 
children with epilepsy: Developmental delay and impact of time-related variables. A cross-
sectional study. Epilepsy Behav. 2018;78: 166–174. 

25.  van den Berg L, de Weerd A, Reuvekamp M, van der Meere J. Cognitive control deficits in 
pediatric frontal lobe epilepsy. Epilepsy Behav. 2020;102: 106645. 

26.  Craciun L, Taussig D, Ferrand-Sorbets S, Pasqualini E, Biraben A, Delalande O, et al. 
Investigation of paediatric occipital epilepsy using stereo-EEG reveals a better surgical 
outcome than in adults, especially when the supracalcarine area is affected. Epileptic Disord. 
2018;20: 346–363. 

27.  Owen AM, McMillan KM, Laird AR, Bullmore E. N-back working memory paradigm: a meta-
analysis of normative functional neuroimaging studies. Hum Brain Mapp. 2005;25: 46–59. 

28.  Berryhill ME, Olson IR. Is the posterior parietal lobe involved in working memory retrieval? 
Evidence from patients with bilateral parietal lobe damage. Neuropsychologia. 2008;46: 1775–
1786. 

29.  Maintaining verbal short-term memory representations in non-perceptual parietal regions. 
Cortex. 2021 [cited 28 Feb 2021]. doi:10.1016/j.cortex.2021.01.020 

30.  Ng R, Hodges E. Neurocognitive Profiles of Pediatric Patients with ESES, Generalized 
Epilepsy, or Focal Epilepsy. Epilepsy Res. 2020;167: 106351. 

31.  Kaufman AS. Intelligent Testing with the WISC-III. Wiley; 1994. 

32.  Friso-van den Bos I, van der Ven SHG, Kroesbergen EH, van Luit JEH. Working memory and 
mathematics in primary school children: A meta-analysis. Educ Res . 2013;10: 29–44. 

33.  Slattery EJ, Ryan P, Fortune DG, McAvinue LP. Contributions of working memory and 
sustained attention to children’s reading achievement: A commonality analysis approach. Cogn 
Dev. 2021;58: 101028. 

34.  Alloway TP, Alloway RG. Investigating the predictive roles of working memory and IQ in 
academic attainment. J Exp Child Psychol. 2010;106: 20–29. 

35.  van den Berg L, de Weerd A, Reuvekamp M, Hagebeuk E, van der Meere J. Executive and 
behavioral functioning in pediatric frontal lobe epilepsy. Epilepsy Behav. 2018;87: 117–122



 

Table 1 
Sociodemographic and clinical characteristics of the sample.  

Mean (Standard Deviation) 

 Posterior Cortex 
(n = 25) 

Frontal Lobe 
(n = 26) 

Temporal Lobe 
(n = 40) Group Effect; Group Comparison 

Patients Characteristics 
    

Gender (N Female) 7 10 14 χ2 = 0,649; p = 0,723 
Age at Testing, Year (Mean, SD) [range] 12,16 (2,90) [8,00 – 18,00] 12,61 (3,61) [6,00 – 18,00] 13,30 (2,96) [8,00 – 18,00] F = 1,068; p = 0,236 
Age of Onset, Year (Median, IR) 7,00 (6,50) 5,50 (5,50) 4,50 (8,90) χ2 = 1,408; p = 0,495 
Duration of epilepsy (years) (Median, IR) 6,00 (5,50) 6,00 (5,00) 8,00 (8,75) χ2 = 2,582; p = 0,275 
% Left Hemisphere 56,0 46,2 60,0 χ2 = 1,236; p = 0,539 
% Seizure Frequency 

    

Daily 52,0 73,1(+) 22,5(-) χ2 = 29,835; p = 0,000* 
At least once a week 36,0 19,2 30,0 
At least once a month 4,0(-) 3,8(-) 32,5(+) 
At least once every six months 4,0 0,0 0,0 
Seizure free for over six months 4,0 0,0 0,0 
Irregular 0,0 0,0 5,0 
Status epilepticus 0,0 1,1 1,1 
% Etiology 

    

MCD 28,0 57,7(+) 10,0(-) χ2 = 47,471; p = 0,000* 
Gliosis 32,0(+) 15,4 10,0 
Tumor 28,0 23,1 17,5 
MTS 4,0(-) 0,0(-) 57,5(+) 
CVM 8,0 0,0 2,5 
Rasmussen 0,0 3,8 2,5 
% Agreement MRI x V-EEG 

    

Agree 48,0(-) 53,8 82,5(+) χ2 = 19,211; p = 0,005* 
Disagree 16,0(+) 0,0 0,0 
Inconclusive 12,0 11,5 7,5 
Partially agree 24,0 34,6(+) 10,0(-) 

NOTES: (+)Positive Adjusted Residual (>1,96); (-)Negative Adjusted Residual (>-1,96); *Fisher’s Exact Test 
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Table 2 
Means, SD, Group effects and comparisons across neuropsychological domains.  

Mean (Standard Deviation) 

 Posterior Cortex (P) 
(n = 25) 

Frontal Lobe (F) 
(n = 26) 

Temporal Lobe (T) 
(n = 40) Group Effect; Group Comparison 

Intellectual Domains (StS)     
Full Scale Intelligence Quotient (FSIQ) 78,40 (21,19) 79,58 (20,88) 86,35 (21,97) F = 1,335; p = 0,268 
Verbal Comprehension Index (VCI) 85,24 (20,43) 87,04 (21,26) 88,52 (18,75) F = 0,210; p = 0,811 
Perceptual Reasoning Index (PRI) 81,88 (20,49) 82,92 (18,36) 87,45 (20,93) F = 0,721; p = 0,489 
Working Memory Index (WMI) 76,40 (17,27) 72,69 (16,57) 88,67 (22,40) F = 6,123; p = 0,003; T > F**, T > P* 
Processing Speed Index (PSI) (Median, IR) 71,00 (22,00) 78,50 (23,50) 91,50 (25,75) χ2 = 7,943; p = 0,019; T > P* 
Clusters (StS)     
Visual Processing (Gv) (Median, IR) 86,00 (30,50) 86,00 (34,50) 94,00 (26,75) χ2 = 3,006; p = 0,223 
General Information (Gc-K0) 86,56 (18,98) 86,54 (20,18) 88,27 (19,19) F = 0,089; p = 0,915 
Long-Term Memory (Gc-LTM) (Median, IR) 84,00 (26,50) 81,00 (36,75) 89,00 (20,00) χ2 = 0,751; p = 0,687 
SCAD Profile (Median, IR) 65,00 (28,50) 66,00 (29,75) 91,00 (32,25) χ2 = 10,915; p = 0,004; T > F*, T > P* 
Subtests (SS)     
Block Design (Median, IR) 8,00 (5,00) 6,50 (3,50) 9,00 (4,00) χ2 = 3,402; p = 0,183 
Similarities 7,28 (3,62) 7,65 (3,95) 7,85 (3,41) F = 0,190; p = 0,827 
Digit Span 6,04 (2,80) 5,42 (2,83) 8,00 (3,83) F = 5,530; p = 0,005; T > F** 
Coding (Median, IR) 4,00 (3,50) 5,50 (3,25) 8,00 (4,75) χ2 = 9,987; p = 0,007; T > P** 
Vocabulary (Median, IR) 7,00 (4,50) 8,00 (7,25) 9,00 (4,50) χ2 = 1,245; p = 0,537 
Comprehension (Median, IR) 8,00 (6,00) 8,00 (7,00) 8,00 (5,00) χ2 = 0,193; p = 0,908 
Symbol Search 7,12 (3,77) 6,92 (3,50) 8,85 (4,10) F = 2,552; p = 0,084 
Picture Completion (Median, IR) 7,00 (6,50) 7,50 (9,00) 9,50 (6,75) χ2 = 3,065; p = 0,216 
Information (Median, IR) 6,00 (6,50) 7,00 (6,25) 8,00 (5,75) χ2 = 0,393; p = 0,822 
Arithmetic (Median, IR) 6,00 (5,50) 5,00 (6,00) 9,00 (6,00) χ2 = 10,187; p = 0,006; T > F*, T > P* 

ABBREVIATIONS: StS = Standard Scores; SS = Scaled Scores 
NOTE: Asterisk indicates group contrasts observed with adjusted Bonferroni correction; *p < 0,05; **p < 0,01 

 

 



Figure 1 

 
SCAD profile integrates the four subtests that compose the Working Memory and Processing Speed indexes 

(sums of Digit Symbol, Arithmetic, Coding and Symbol Search scaled scores converted to the composite score). 
Note that patients with FLE and PCE performed worse in the SCAD profile than patients with TLE. *p < 0,05 

 

Figure 2 

 
ABBREVIATIONS: BD = Block Designa; SI = Similaritiesb; DS = Digit Symbolb; CD = Codinga; VC = 

Vocabularya; CO = Comprehensiona; SS = Symbol Searchb; PC = Picture Completiona; IN = Informationa; AR = 
Arithmetica. Note: a = Median; b = Mean 

 


