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Resumo

Resumo

MATOS, M. M. F. Perfil da redução de fármacos anticrise em pacientes
pediátricos com epilepsia farmacorresistente após tratamento cirúrgico. 90f.
2022. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto,
Universidade de São Paulo. Ribeirão Preto. 2022.
Introdução: Na faixa etária pediátrica, 10-20% dos pacientes com epilepsia evoluem
para farmacorresistência. Assim, a cirurgia de epilepsia é uma opção terapêutica
nesses pacientes para controle das crises, diminuindo a interferência da epilepsia e
dos fármacos no desenvolvimento neurológico. O presente estudo visou descrever a
redução dos fármacos anticrise (FACs) a partir da dosagem em mg/kg/dia, da dose
diária prescrita e da relação dose diária prescrita e dose diária definida. Objetivos:
Descrever o perfil da redução dos FACs em pacientes pediátricos com epilepsia
farmacorresistente classificados como Engel I no pós-operatório (PO) da cirurgia de
epilepsia. Material e Métodos: Estudo retrospectivo por meio de revisão e análise
de prontuários e banco de dados de pacientes com idade inferior a 18 anos
completos no momento da cirurgia para tratamento de epilepsia refratária no Centro
de Cirurgia de Epilepsia de Ribeirão Preto (CIREP) do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, entre os
anos de 1994 e 2017. Resultados: Foram analisados 576 prontuários com 254
aptos. A média de idade no momento da cirurgia foi de 10,6 anos, da duração da
epilepsia de 7,1 anos e da duração do intervalo de follow-up de 7,2 anos. No pósoperatório, nos primeiros seis meses, nenhum paciente teve a retirada completa de
fármaco, porém com um ano, três (1,2%) pacientes tiveram, com dois anos, cinco
(2%), com cinco anos, 24 (9,4%) e com 10 anos, 15 (5,9%). Houve redução do
número de fármacos utilizados em média de 2,2 com seis meses, 2,1 com um ano,
1,9 com dois anos, 1,3 com cinco anos e 1,3 com 10 anos PO. Assim, foi possível
identificar redução significativa (p<0,001) do número de FACs durante o follow-up.
Dentre os fármacos mais prescritos no pré-operatório (PRÉ-OP), o Fenobarbital
apresentou, junto à Carbamazepina, maior relevância estatística na redução em
mg/kg/dia. Diante deste achado, pelo maior impacto no desfecho cognitivo e
comportamental, optou-se por utilizar o Fenobarbital como exemplo comparativo
entre a redução das dosagens ao longo do follow-up. Foi observada remissão de
crises (Engel classe I) em 189 (91,7%) pacientes no segundo ano, em 125 (85%) no
quinto ano e em 51 (77,3%) no décimo ano PO. Conclusões: A cirurgia para
tratamento de epilepsia foi efetiva nesta amostra, 60,2% do número total de
pacientes operados no período evoluíram com Engel I. A redução significativa de
FACs ocorreu a partir de seis meses PO, e a cada ano durante o follow-up e em
comparação ao PRÉ-OP. Ainda evidenciou-se redução significativa da dosagem em
mg/kg/dia dos FACs do primeiro ao quinto ano PO, de forma progressiva. Assim,
essa medida de redução pôde ser utilizada como forma indireta para avaliação da
efetividade e de efeitos colaterais dos FACs, em curto e longo prazo.
Palavras-chave: Epilepsia refratária. Cirurgia de epilepsia. Fármacos anticrise.
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MATOS, M. M. F. Profile of the reduction in antiseizure medications’ use in
pediatric patients with pharmacoresistant epilepsy submitted to surgical
treatment. 90f. 2022. Dissertation (Master’s Degree) - Ribeirão Preto Medical
School, University of São Paulo. Ribeirão Preto. 2022.
Introduction: Around 10-20% of pediatric patients with epilepsy will develop
pharmacoresistance. Therefore, epilepsy surgery is a therapeutical option for seizure
control in such patients, enabling neurological development without the interference
of medications or of epilepsy itself. The aim of the present study was to describe the
reduction in the prescribed daily dose of antiseizure medications (ASM) expressed in
mg/kg/day, as well as the relation between defined and prescribed daily doses. Aim:
To describe the profile of the reduction in ASM use in pharmacoresistant pediatric
patients classified as Engel I post epilepsy surgery. Materials and Methods: Data
were obtained retrospectively through revision of medical records and analysis of the
resulting data bank of patients under 18 years old submitted to surgical treatment for
refractory epilepsy at the Center of Epilepsy Surgery (CIREP) of Hospital das
Clínicas of Ribeirão Preto School of Medicine, University of São Paulo, between
1994 and 2017. Results: Two hundred and fifty-four medical charts were included in
the analysis from a total of 576 reviewed records. Mean age at the time of the
surgery was 10.6 years, the mean duration of the epilepsy was 7.1 years and the
mean length of follow up was 7.2 years. None of the patients completely suspended
ASM use 6 months after surgery. Three patients (1.2%) managed to do so after a
year, 5 (2%) after 2 years, 24 (9.4%) after 5 years and 15 (5.9%) after 10 years.
There was a mean reduction in the number of ASM used of 2.2 in the first 6 months
after surgery, 2.1 after a year, 1.9 after 2 years, 1.3 after 5 years and 1.3 after 10
years. A statistically significant reduction in ASM use (p<0.001) was therefore
reported during follow up. Among the most prescribed ASM prior to surgery,
phenobarbital and carbamazepine showed the most statistically significant reduction
in their mg/kg/day use. For that reason and due to phenobarbital’s impact on
cognitive and behavioral outcomes, it was chosen as a model to compare the
reduction in use throughout follow-up. Seizure remission was observed in 189
(91.7%) of the patients during the second year after surgical procedure, in 125 (85%)
patients during the fifth year and in 51 (77.3%) during the tenth year of follow up.
Conclusion: Surgical treatment for epilepsy was effective in this sample of patients,
as 60.2% of patients achieved Engel I. Significant reduction in ASM use was
observed after 6 months of surgery and after each year of follow up, as well as when
compared to the period prior to procedure. Dosage in mg/kg/day of ASM also showed
a progressive reduction during the first and fifth post-operative year. Consequently,
this method of measurement of reduction in ASM consumption allowed its use as an
indirect way of evaluating ASM effectiveness and adverse effects both in short and
long term.
Key words: Refractory epilepsy. Epilepsy surgery. Antiseizure medications.
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1.1 Epilepsia

1.1.1 Definição

O termo epilepsia é derivado do grego e significa crise ou ataque. Sua
descrição como condição patológica ocorre desde tempos dos mesopotâmios e
indianos, porém com os primeiros registros por volta de 400 anos depois de Cristo
(SINGH; TREVICK, 2016). Desde então, é considerado como um distúrbio cerebral
complexo que envolve descargas elétricas cerebrais anormais, excessivas e
sincrônicas dos neurônios (SANDER, 2003).
A partir da última revisão publicada pela Liga Internacional Contra a Epilepsia
(ILAE), em 2014, essa condição é diagnosticada se a pessoa apresenta uma crise
não provocada ou reflexa associada à probabilidade mínima de 60% de recorrência
nos próximos 10 anos (FISCHER et al., 2014). Apesar da complexidade da
condição, a discussão do tema está sempre em evidência por ser uma patologia que
afeta todas as faixas etárias da população geral sem distinção geográfica, social ou
racial (SINGH; TREVICK, 2016).

1.1.2 Epidemiologia

A incidência anual da epilepsia na população mundial é estimada em 47,4
para 100.000 pessoas, sendo a frequência das crises “não provocadas” de 56 para
100.000 pessoas nessa população (KOTSOPOLUS et al., 2002). Enquanto que a
prevalência está entre quatro e dez por 1.000 pessoas em países desenvolvidos, e
com valor até duas vezes maior em países em desenvolvimento, como o Brasil
(NEGLIGAN; HAUSER; SANDER, 2012). Em crianças e adolescentes, a epilepsia é
a doença neurológica mais frequente e tem prevalência de quatro a seis casos por
1.000

crianças

(WAALER;

BLOM;

SKEIDSVOLL,

2000).

Esse

valor

é,

provavelmente, subestimado diante das dificuldades no diagnóstico inicial e ainda
possui variações importantes de acordo com o desenvolvimento socioeconômico da
região avaliada (NEGLIGAN; HAUSER; SANDER, 2012).
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1.1.3 Diagnóstico

De acordo com a proposta de nomenclatura da ILAE, publicada em 2017, a
epilepsia deve ser diagnosticada e classificada por níveis, sendo o primeiro nível o
tipo de crise epiléptica (focal, generalizado ou desconhecido) e o segundo o tipo de
epilepsia (focal, generalizada, combinada ou desconhecida). O terceiro nível é o
diagnóstico de uma síndrome epiléptica que se refere a um conjunto de
características semiológicas, eletrográficas e do exame de imagem (FISCHER et al.,
2017).
O desenvolvimento da epilepsia na faixa etária pediátrica está associado a
diversas etiologias que implicam em disfunção cerebral desde o período da préconcepção. A etiologia pode ser agrupada em estrutural, genética, infecciosa,
metabólica, imune e desconhecida (FISCHER et al., 2017). A associação da
epilepsia com alteração genética corresponde a 34% e 26% com lesões estruturais.
Essas predominam em crianças mais novas, enquanto que o subgrupo de etiologia
desconhecida predomina em maiores de cinco anos (AABERG et al., 2017). Tanto a
classificação como o diagnóstico da epilepsia nestes grupos sofrem influência do
desenvolvimento econômico de cada região, porque a primeira investigação
diagnóstica, frequentemente, envolve exame de imagem do sistema nervoso central
(SNC). Idealmente, este exame é a ressonância magnética (RM) de encéfalo, mais
disponível em países desenvolvidos (ÜNVER et al., 2015).

1.1.4 Farmacorresistência

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que 50 milhões de pessoas
possuam epilepsia e dessas, 24-30% com epilepsia farmacorresistente (BAJAJ et
al., 2018). De acordo a ILAE, epilepsia farmacorresistente é definida como a
persistência de crises epilépticas após o uso de pelo menos duas medicações, em
doses apropriadas, e devidamente indicadas para o tipo de epilepsia, utilizadas em
associação ou não (KWAN et al., 2010). Dez a vinte por cento dos pacientes
pediátricos com epilepsia evoluem para epilepsia farmacorresistente (ANEJA; JAIN,
2014).
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Na prática clínica, a epilepsia refratária ou intratável ocorre quando o
tratamento farmacológico não consegue controle das crises epilépticas em
associação com efeitos colaterais toleráveis (CANEVINI et al., 2010). Os estudos
descrevem como principais fatores preditores para essa evolução da epilepsia: idade
precoce de início da epilepsia, presença de status epilepticus, alta frequência de
crise, falha inicial aos fármacos anticrise (FACs), tipo de síndrome epiléptica, tipo de
etiologia, história pessoal de crise febril, exames neurológico e de imagem anormais
(ANEJA; JAIN, 2014).

1.1.5 Tratamento cirúrgico

1.1.5.1 Histórico

A primeira descrição de ressecção da lesão para tratamento de epilepsia focal
ocorreu em 1886 com Victor Horsley (WEST et al., 2019). Esse tipo de intervenção
foi aprimorada a partir do desenvolvimento das técnicas modernas de neurocirurgia,
principalmente, após 1950. Essa evolução permitiu melhor identificação da
localização da zona epileptogênica por meio de exames como a eletrocorticografia
(ECoG) e identificação do córtex eloquente com a aquisição da RM funcional e
monitorização invasiva (FEINDEL; LEBLANC; DE ALMEIDA, 2009; WEST et al.,
2019). Com essas inovações, houve aumento do número de pacientes elegíveis à
cirurgia (SO; LEE, 2014). Nas últimas três décadas ocorreu aumento expressivo no
número de pacientes pediátricos com epilepsia farmacorresistente, submetidos a
esse tipo de tratamento (BRAUN; CROSS, 2018).

1.1.5.2 Indicações e tipos de cirurgia

Para Schmidt, Baumgartner e Löscher (2004), o objetivo principal da cirurgia
para epilepsia é a “cura” que clinicamente pode ser considerada quando não há
recorrência de crise associada ao não uso de FACs por no mínimo cinco anos após
a cirurgia. Outros objetivos da cirurgia são: converter a epilepsia farmacorresistente
em farmacorresponsiva, diminuir os riscos de efeitos colaterais da politerapia e

Introdução | 23

aumentar a qualidade de vida do paciente (YOO; PANOV, 2019). Nos pacientes
pediátricos, a cirurgia é ainda uma alternativa para diminuir a interferência da
epilepsia e dos fármacos no desenvolvimento intelectual (BAJAJ et al.., 2018).
O tipo de cirurgia é definido a partir da localização e extensão do foco
epileptogênico, podendo incluir a ressecção de um lobo (lobectomia), excisão de
uma lesão (lesionectomia), secção do corpo caloso (calosotomia), desconexão de
uma parte do córtex cerebral ou de um hemisfério (hemisferotomia) (DWIVEDI et al.,
2017). Entre essas, a calosotomia é considerada cirurgia paliativa. Nas crianças
submetidas

à

cirurgia,

as

etiologias

mais

comuns

são

malformação

do

desenvolvimento cortical (MDC) (39,3%), tumores (27,2%) e esclerose hipocampal
(15%) (BRAUN; CROSS, 2018). Assim, os tipos de cirurgias mais comuns são
lesionectomia e lobectomia.

1.1.5.3 Eficácia

Para avaliar e classificar a recorrência de crises epilépticas no pós-operatório
(PO) é utilizada a escala de Engel, que é subdividida em classe I (livre de crises
incapacitantes), II (crises incapacitantes raras), III (melhora evidente) e IV (sem
melhora evidente) (ENGEL Jr, 1993). Existem dois tipos de recorrência de crise no
PO, a precoce (dentro de 6-12 meses), que está associada à falha na definição ou
na ressecção da zona epileptogênica; e a tardia (após anos), que reflete a
persistência ou progressão da patologia epileptogênica (GOELLNER et al., 2013).
Ao longo dos anos tem-se obtido melhores resultados para controle de crises,
com descrições de 55-70% em pacientes com ressecção que envolve o lobo
temporal e 30-50% em cirurgia extratemporal (WEST et al., 2019). Quanto à
etiologia, na faixa etária pediátrica, o controle de crise nos pacientes com displasia
cortical está entre 46-70% e entre 36-100% naqueles com tumor (LAMBERINK et al.,
2015).
Diante da neuroplasticidade cerebral da criança, a cirurgia precoce permite
compensar e diminuir os déficits neurológicos funcionais gerados pela epilepsia.
Assim, quanto menor a idade do paciente na cirurgia, maior a possibilidade de
ressecção cirúrgica com menores sequelas e menor o tempo de epilepsia com uso
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de FACs. Por isso, Ramantani et al. (2013) defendem que a maior eficácia dessa
intervenção ocorre quando realizada nos primeiros três anos de vida.
1.1.5.4 Limitação

As limitações desse tipo de tratamento para epilepsia estão associadas,
principalmente, à investigação pré-operatória (PRÉ-OP). O custo elevado dessa
etapa da intervenção é secundário à necessidade de exames complementares
modernos

e/ou

epileptogênica.

monitorização
É

invasiva para

necessária,

ainda,

localização

uma

equipe

precisa

da

experiente

zona
que,

predominantemente, está disponível em centros terciários de saúde (LAMBERINK et
al., 2015).
A cirurgia é um procedimento invasivo com possíveis complicações que
podem ser divididas em grave (óbito, déficit neurológico persistente por mais de três
meses no PO e hidrocefalia), que representa 5,1% em pacientes pediátricos, ou em
moderada e reversível (infecção em ferida operatória ou outras infecções por
internação prolongada, distúrbios eletrolíticos e déficits neurológicos transitórios)
com 11,2% nesta faixa etária (LAMBERINK et al., 2015).
Apesar dessas limitações é inquestionável a elevada eficácia da cirurgia para
epilepsia focal farmacorresistente, sendo demonstrado que 2/3 dos pacientes
evoluem com bom seguimento cirúrgico (WEST et al., 2019). Assim, o
encaminhamento para avaliação pré-cirúrgica não deve ser postergado (PESTANA
et al., 2015).
1.2 Manejo de fármacos anticrise

A prescrição de todos os FACs deve ser individualizada e baseada nas
características de cada paciente, sendo as mais relevantes: tipo de crise ou
síndrome epiléptica, idade, gênero, peso, comorbidades, uso concomitante de outras
medicações, estilo de vida, condição financeira e social (PERUCCA; TOMSON,
2011). Em crianças, além de priorizar essas características, os FACs com menor
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risco de sonolência ou declínio cognitivo são considerados como primeira opção
(MOOSA, 2019).
O manejo farmacológico na faixa etária pediátrica inclui FACs de primeira,
segunda e terceira gerações. As opções mais recentes, na maioria das vezes, são
prescritas de forma off-label com base nos estudos que incluem pacientes acima de
12 anos. A Carbamazepina (CBZ) e a Lamotrigina (LTG) são opções superiores no
tratamento das epilepsias de início focal, e o Levetiracetam (LEV) e Perampanel
podem ter alguma vantagem nas epilepsias focais farmacorresistentes (MOOSA,
2019).

Porém,

essa

escolha

é

altamente

variável

entre

os

países

em

desenvolvimento ou desenvolvidos e entre os serviços de saúde de um mesmo país,
conforme o nível de complexidade: primário ou terciário (VOHORA et al., 2012).
De acordo com a revisão da ILAE, em 2013, inicialmente o tratamento
farmacológico deve ser monoterápico, a partir do tipo crise ou síndrome epiléptica,
no entanto a politerapia é quase inevitável nos pacientes com epilepsia
farmacorresistente. Assim, o uso racional da politerapia deve ser feito com base no
mecanismo de ação de todos os FACs a partir da farmacocinética e
farmacodinâmica, evitando associação daqueles com similar mecanismo de ação,
pois aumentam o risco de eventos adversos sinérgicos (MOOSA, 2019). A falta
desse conhecimento associada ao diagnóstico incorreto do tipo de crise ou síndrome
epiléptica são os principais fatores para a falha terapêutica da politerapia nos
pacientes com epilepsia farmacorresistente (ANEJA, JAIN, 2014).
As características individuais do paciente associadas à farmacocinética e
farmacodinâmica de todos os FACs interferem na prescrição da dose e estabelecem
os conceitos de tolerabilidade e eficácia que são relacionados ao tempo de
exposição e à carga da dose para cada medicação (CANEVINI et al., 2010).
O desempenho do FAC é estimado a partir da relação entre a dose diária
prescrita (PDD) e a dose diária definida (DDD), além do seu efeito no controle de
crise (ENGLOT et al., 2013). A DDD corresponde à unidade de mensuração definida
como uma média da dose de manutenção por dia para cada medicação em adultos,
conforme definição da OMS, em 2008, com última atualização em 2019 (WHO,
2012). A DDD não é apenas uma unidade de mensuração que permite a
padronização da dose de manutenção dos fármacos, com ela é possível atribuir o
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risco de efeitos colaterais em longo prazo e a efetividade da droga no controle de
crise. Assim, alguns estudos sugerem que o bom controle de crise pode ser
considerado, se for alcançado com 50 ou 75% da DDD, permitindo até mesmo ser
incorporado no conceito de epilepsia farmacorresistente (BRODIE et al., 2013).
A taxa de retenção da droga (retention rate) é outro indicador indireto de
efetividade e tolerabilidade que sofre a influência de fatores como comorbidade,
adesão ao tratamento e uso concomitante com outras medicações (KWOK;
JOHNSON; KRAUSS, 2017). Na prática clínica, estudos são realizados comparando
essa taxa entre os agentes de primeira, segunda e terceira gerações na epilepsia
farmacorresistente (LHATOO et al., 2000). Porém, não há descrição deste indicador
em pacientes pediátricos submetidos à cirurgia de epilepsia farmacorresistente,
dificultando a aplicabilidade desta taxa como ferramenta na prescrição e
manutenção de FACs.
A decisão de manter as medicações após a cirurgia deve incluir a avaliação
da eficácia e toxicidade de cada FAC, além da avaliação do risco de recorrência de
crise (KRUMHOLZ et al., 2015; LAMBERINK et al., 2017). A recomendação para
descontinuidade dos FACs em pacientes operados é iniciar após dois anos da
cirurgia sem recorrência de crise, porém estudos recentes questionam essa conduta.
Esse questionamento é baseado no benefício da retirada precoce para redução de
custos financeiros para as famílias e diminuição do prejuízo no desenvolvimento
neurológico, principalmente em crianças (BOSHUISEN et al., 2015a; TAYLOR et al.,
2001).
A taxa de recorrência de crise no PO, após ou durante a descontinuidade da
medicação, é de 22% e 32% no primeiro e segundo anos após a cirurgia,
respectivamente, na população geral com epilepsia. Em crianças, essa taxa
apresenta redução para 12% (BERG et al., 2006; BOUCHUISEN et al., 2012).
Goellner et al. (2013) descreveram os fatores que contribuíram para o declínio dessa
taxa no follow-up desses pacientes.
Os fatores preditores mais importantes para a recorrência de crise são:
duração da epilepsia, duração do intervalo livre de crise, idade de início da epilepsia,
história de crise febril, 10 ou mais crises antes da remissão, ausência de síndromes
epilépticas autolimitadas, coeficiente de inteligência (QI) abaixo de 70 e
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anormalidade epiléptica no eletroencefalograma (EEG) antes da retirada da
medicação. Enquanto que os fatores preditores independentes, em longo prazo, são:
duração da epilepsia, duração do intervalo livre de crise, números de FACs antes da
retirada, sexo feminino, história familiar de epilepsia em parentes de primeiro ou
segundo grau, 10 ou mais crises antes da remissão, presença de crises focais e
anormalidade epiléptica no EEG antes da retirada da medicação (LAMBERINK et al.,
2017).
Há divergência entre os epileptologistas quanto ao melhor momento para
retirada de medicação em pacientes pediátricos submetidos à cirurgia de epilepsia.
Entre os epileptologistas americanos, 71% aguardam pelo menos dois anos sem
crise no PO para a descontinuidade dos FACs, porém muitos não consideram
qualquer tentativa de retirada (BERG et al., 2007). Enquanto os especialistas
europeus iniciam a redução, em média, entre o terceiro e o quinto mês PO em casos
de politerapia e monoterapia, respectivamente. Esse tempo de redução é menor que
a média de seis a 11 meses dos outros especialistas não europeus (LAMBERINK et
al., 2018).
O tempo de descontinuidade dos FACs em crianças, como demonstrado pelo
estudo The TimeTo Stop (TTS), ocorre em média de 28,8 meses, sendo iniciado em
média de 12,5 meses (BOSHUISEN et al., 2012). Esses estudos demonstram que
essa conduta, quando comparada à retirada tardia, é segura quanto à taxa de
recorrência de crise e promove a melhora do cognitivo, do comportamento e da
qualidade de vida em pacientes pediátricos (LACHHWANI et al., 2008; LAMBERINK
et al., 2018).
1.3 Impacto na cognição e no comportamento adaptativo

As

síndromes

epilépticas

na

infância

têm amplo

espectro

quando

classificadas de acordo com as manifestações clínicas e o diagnóstico etiológico e
suas repercussões geram impacto negativo no desenvolvimento neurológico por
alterações cognitivas, comportamentais e nas funções executivas, além de
comprometer a qualidade de vida do paciente e de seus cuidadores (AABERG et al.,
2017; LAXER et al., 2014).
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Os domínios cognitivos são interligados entre si e têm associação com
habilidades neuropsicológicas que exigem preservação da “arquitetura cognitiva”,
como exemplificado na “Graph Teory” (GARCIA-RAMOS et al., 2016). Esse
substrato estrutural e funcional explica como a epilepsia causa impacto progressivo
no cognitivo por meio das mudanças específicas no volume da substância branca
cerebral. Assim, tanto a duração da epilepsia quanto o tempo de exposição aos
FACs são responsáveis pelo dano na microestrutura e na efetividade das conexões
dessa substância (OTTE et al., 2012).
O comportamento adaptativo é utilizado como ferramenta na avaliação de
pacientes pediátricos porque implica em habilidades sociais e domínios práticos,
sendo considerado como funcionamento multidimensional do ser humano (FARMER
et al., 2020). Essa avaliação é realizada pela escala de Vineland em até 20% dos
centros de epilepsia porque permite a investigação da comunicação, autonomia,
socialização, motricidade, do comportamento desajustado, possibilitando a inferência
do comprometimento intelectual (FARMER et al., 2020; RAMANTANI; REUNER,
2018).
O nível de inteligência é o primeiro passo na avaliação neuropsicológica da
criança com epilepsia, determinando sua funcionalidade. Entre as mais populares
estão as escalas de Weschsler de inteligência (MAcALLISTER et al., 2019), que
incluem três versões: uma para crianças e adolescentes (WISC-IV), outra para
adultos (WAIS-III) e a terceira para crianças em idade pré-escolar (WPPSI-IV)
(ROTTA; OHLWEILER; RIESGO, 2016). As crianças com epilepsia apresentam
menor valor nesses testes quando comparadas a crianças saudáveis em idade
semelhante e há descrição de déficit cognitivo antes do início das crises
(FASTENAU et al., 2009; MAcALLISTER et al., 2019). Essas escalas permitem
identificar a funcionalidade intelectual do indivíduo que são: habilidade cognitiva
específica, potencialidade em formular raciocínio abstrato e estratégias para resolver
problemas. As funções cognitivas avaliadas distribuem-se em 15 subtestes,
fornecendo QI total e quocientes de desempenho nos quatro domínios cognitivos
(compreensão verbal, organização perceptual, memória operacional e velocidade de
processamento visuomotor). O QI trata do desempenho efetivo do indivíduo, que
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pode ou não corresponder à sua capacidade potencial de inteligência (ROTTA;
OHLWEILER; RIESGO, 2016).
A descrição da incidência do impacto negativo no cognitivo é variável porque
depende de fatores sociodemográficos do paciente, além das características
específicas da epilepsia (BRAUN, 2017). Os estudos demonstram que o déficit
intelectual foi relatado em 17% dos pacientes, desordens psicológicas em 21,3% e
atraso do desenvolvimento inespecífico em 7,5% (AABERG et al., 2016). Entre
aqueles que apresentam déficit intelectual, 26% demonstram QI abaixo de 80, porém
esse valor é ainda menor se o paciente apresenta epilepsia ativa (pelo menos uma
crise epiléptica ou início de um FAC no último ano), abaixo de 70 (40%) e 50 (24%)
(REILLY et al., 2015). No subgrupo de diagnóstico a partir do primeiro ano e com
farmacorresistência, 87% têm QI abaixo de 80 quando reavaliados em 8-9 anos
(BERG et al., 2012).
Vinte e cinco a sessenta e seis por cento dos casos de epilepsia apresentam
disfunção em alguma função executiva, e dentro desse intervalo a maioria apresenta
disfunção psiquiátrica ou no comportamento adaptativo. Dentre as funções
executivas, a memória de trabalho mostra maior associação ao número prévio e
atual de fármacos em pacientes pediátricos, por isso a escolha do tipo de terapêutica
e o tempo dessa exposição são tão importantes nesses pacientes (SCHRAEGLE;
TITUS, 2016). Por isso há descrição de melhora no processamento cognitivo, na
linguagem, memória verbal e no coeficiente de inteligência após redução desses
fármacos (HALLBÖÖK et al., 2013; LORING; MEADOR, 2004).
A avaliação da repercussão no cognitivo e no comportamento em pacientes
pediátricos é difícil e inconclusiva quando avaliado cada fármaco de forma isolada,
porém os efeitos na excitabilidade neuronal e neurotransmissão já são bem
estabelecidos (GUERRINI et al., 2012). Os fatores importantes do esquema
terapêutico relacionados ao declínio cognitivo são: administração de FAC com perfil
de evento adverso semelhante, dose prescrita e rápida titulação dos fármacos, que
usualmente exibem efeito dose-dependente no cognitivo (MOAVERO et al., 2017).
Em adição, há descrição que nos primeiros anos de vida, alguns fármacos podem
interferir até mesmo no desenvolvimento normal do cérebro (IKONOMIDOU;
TURSKI, 2010). Assim, o principal objetivo na escolha do FAC não pode ser
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baseado apenas no controle de crise, essa escolha deve avaliar a repercussão no
neuropsicológico e no cognitivo do paciente (MOAVERO et al., 2017).
A partir dessa correlação entre epilepsia, FAC e cognitivo, é que novas
modalidades terapêuticas estão sendo desenvolvidas com o objetivo de prevenir ou
reduzir a deterioração cognitiva no contexto da epilepsia farmacorresistente e
politerapia. As intervenções "antiepilépticas" incluem imunomodulação, dieta
cetogênica, estimulador de nervo vago (VNS) e cirurgia (BRAUN, 2017).
No contexto da cirurgia de epilepsia, a avaliação neuropsicológica permite
identificar os impactos cognitivos e as possíveis correlações entre etiologia da
epilepsia, atividade da epilepsia e tratamento medicamentoso (VOGT et al., 2017).
Essa avaliação no PRÉ-OP tem como objetivos fornecer uma base para comparação
posterior, identificar se a localização e lateralização da crise contribuem para o
impacto cognitivo, quais os fatores preditivos para risco cognitivo e fornecer
feedback para a reabilitação; assim como é mandatório no PO, pois há descrição de
mudanças cognitivas significativas após cinco anos da cirurgia em crianças
(BAXENDALE et al., 2019).
Antes da cirurgia, mais de 80% dos pacientes já apresentavam impacto em
pelo menos um domínio neuropsicológico (AIKIÄ et al., 2001). Em crianças, a
cirurgia pode ter impacto positivo no desenvolvimento cognitivo, principalmente, se
realizada nos primeiros anos de vida, momento este de maior capacidade de
reorganização cerebral e desenvolvimento de mecanismos compensatórios (VAN
SCHOONEVELD; BRAUN, 2013).
Estudos descrevem que no PO da cirurgia de epilepsia ocorre aumento
significativo das funções cognitivas, principalmente em crianças menores com
história prévia de atraso ou regressão do desenvolvimento (RYVLIN; CROSS;
RHEIMS, 2014). Essa correlação pode ser atribuída à diminuição da duração da
epilepsia por sua efetividade no controle da crise e à descontinuidade de FACs. Há
também descrição de aumento no valor do QI desses pacientes (BOSHUISEN et al.,
2015b).
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1.4 Justificativa

Atualmente, a redução dos FACs em pacientes pediátricos com epilepsia
farmacorresistente após tratamento cirúrgico é uma situação desafiadora diante da
ausência de consenso quanto a esse manejo. Ainda nesse contexto, não há
descrição de um indicador direto ou indireto de efetividade e tolerabilidade dos FACs
específicos para crianças, como há em adultos, a exemplo do retention rate e a
DDD.
Como demonstrado na revisão de literatura, a redução do impacto no
desenvolvimento neurológico com a diminuição dos FACs no PO é inquestionável, e
por isso esse manejo é considerado um dos objetivos secundários da cirurgia.
Assim, a proposta deste estudo é descrever o perfil dessa redução em pacientes
pediátricos com epilepsia farmacorresistente após tratamento cirúrgico em um centro
de referência terciário no Brasil. Nessa descrição serão discutidos como fatores
epidemiológicos e clínicos influenciam a redução ou suspensão de FACs, a partir da
relação entre PDD e DDD e do número de fármacos no comparativo PRÉ-OP e PO.
Essas variáveis serão analisadas para se identificar se há relevância estatística e/ou
na prática clínica.
A redução dos FACs ainda será avaliada a partir da dosagem de cada
fármaco por mg/Kg/dia e não apenas em mg/dose, como descrito na literatura. Isso
porque, conforme a orientação do Ministério da Saúde (MS, 2017), a prescrição de
qualquer fármaco para criança deve ser realizada de forma mais precisa possível,
considerando que esta é uma faixa etária em desenvolvimento, na qual as
características fisiológicas de cada idade, principalmente na primeira década de
vida, influenciam nos parâmetros farmacocinéticos.

2. Objetivos

Objetivos | 33

2.1 Objetivo geral

Descrever e analisar o perfil da redução dos FACs em pacientes pediátricos
com epilepsia farmacorresistente, classificados como Engel I no PO 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).
2.2 Objetivos específicos
● Documentar e comparar o número de fármacos nos períodos PRÉ-OP e
PO.
● Apontar o intervalo mínimo para o início da descontinuidade de FACs no
PO.
● Quantificar os pacientes que tiveram a retirada completa dos FACs e o
período referente do PO.
● Descrever para cada indivíduo, em termos quantitativos e comparativos, a
evolução das dosagens em mg/kg/dia dos FACs nos períodos PRÉ-OP e
PO.
● Documentar o FAC que apresentou redução mais significativa na dosagem
em mg/kg/dia e tomá-lo como exemplo para descrever quantitativamente a
evolução das dosagens no PO em PDD e da relação PDD/DDD (WHO).
Em seguida, verificar a diferença entre o valor da PDD e a DDD (WHO)
deste FAC.
● Analisar como fatores clínicos e epidemiológicos influenciam no valor da
dosagem em mg/kg/dia, na PDD e na relação PDD/DDD (WHO) no followup, tomando como exemplo o FAC que apresentou redução mais
significativa na dosagem em mg/kg/dia.
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● Verificar como a redução dos FACs influenciou no controle de crises e nos
dados da cognição e comportamento adaptativo no PO.
● Descrever o impacto da cirurgia na evolução da avaliação da cognição e
comportamento adaptativo no follow-up.

3. Material e Métodos
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3.1 Aspectos éticos

O presente projeto foi submetido à apreciação pelo Comitê de Ética em
Pesquisa do HCFMRP-USP, sendo aprovado no mês de abril de 2020. (CAAE:
30528719.4.0000.5440) (ANEXO). Os pesquisadores se comprometeram a cumprir
os preceitos expressos na Resolução 466/2012 do Código de Ética Médica, cientes
de que a pesquisa deve contemplar os princípios básicos de experimentos
envolvendo seres humanos que incluem: autonomia, beneficência, não maleficência,
justiça e equidade.

3.2 Desenho do estudo

Foi realizado estudo retrospectivo, por meio de revisão e análise de
prontuários e do banco de dados de pacientes com idade inferior a 18 anos
completos no momento da cirurgia para tratamento de epilepsia refratária no CIREPHCFMRP-USP/SUS, entre os anos de 1994 e 2017.

3.3 Caracterização da amostra

3.3.1 Critérios de inclusão e exclusão

Os critérios de inclusão para composição da amostra foram pacientes
classificados como Engel I no primeiro ano após a última intervenção cirúrgica e com
tempo mínimo de follow-up de dois anos. Foram excluídos os prontuários com
indisponibilidade de dados clínicos.

3.3.2 Variáveis analisadas
− Características demográficas foram dividas em: sexo (feminino; masculino)
e por se tratar de um centro terciário de saúde a procedência do paciente
foi dividida em três categorias: regiões brasileiras (Norte, Nordeste,
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Sudeste, Sul, Centro-oeste e Distrito Federal), estado (São Paulo e demais
estados da União) e cidade de origem (Ribeirão Preto e outras).
− Características da história clínica:
a) A idade de início da epilepsia foi categorizada a partir das fases do
desenvolvimento propostas pelo MS em 2012: lactente (0-2 anos),
pré-escolar (2-7 anos) e escolar/adolescente (7-18 anos).
b) A duração da epilepsia foi calculada pela subtração entre a idade no
momento da cirurgia e a idade de início da epilepsia, em seguida
dividida em: ≤ um ano, um a quatro anos e ≥ cinco anos a partir da
descrição de Aaberg et al. (2017).
c) O número de crises no PRÉ-OP foi categorizado de forma quantitativa
a partir do relato do acompanhante na última consulta antecedente ao
momento da cirurgia. Em seguida, esse número foi dividido em
epilepsia parcial contínua (EPC), se descrição de movimentos
musculares

repetitivos

e

contínuos,

conforme

definição

de

Mameniškienė e Wolf (2017), diária (≥ duas crises/dia), semanal
(≥ duas crises/semana) e mensal ((≥ duas crises/mês).
d) A presença de déficit intelectual no PRÉ-OP foi categorizada a partir
do valor numérico estabelecido pelo Manual Diagnóstico e Estatístico
de

Transtornos

Mentais

(DSM-V)

(AMERICAN

PSYCHIATRIC

ASSOCIATION, 2014), em presença se QI <70 ou ausência se QI
≥70. Assim como o grau do comprometimento cognitivo no PRÉ-OP,
que foi subdividido em três grupos: ausente, leve/moderado e grave,
conforme

funcionamento

e

comportamento

adaptativo,

que

determinam o nível de apoios necessários.
e) A etiologia da epilepsia foi categorizada em três grupos: MDC,
estático/adquirida e progressiva. Assim, MDC são as lesões
secundárias a distúrbios de proliferação, migração ou organização,
conforme descrito por Barkovich et al. (2001); as lesões estáticas
incluem lesões hemorrágicas, tumorais, isquêmicas, traumáticas,
glióticas e infecciosas, enquanto que as progressivas são encefalite
de Rasmussen e síndrome de Sturge-Weber.
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− Dados cirúrgicos:
a) A idade no momento da cirurgia foi categorizada a partir das fases do
desenvolvimento propostas pelo MS (2012): lactente (0-2 anos), préescolar (2-7 anos) e escolar/adolescente (7-18 anos).
b) O tipo de cirurgia foi dividido em três grupos: lobectomia/multilobar,
lesionectomia e hemisferotomia, a partir das etiologias mais comuns
da epilepsia como descrito por Braun e Cross (2018).
c) O Hemisfério operado foi dividido em direito ou esquerdo.
d) O lobo operado foi dividido em frontal, temporal e temporo-parietooccipital. As cirurgias foram agrupadas em temporal e extratemporal,
de acordo com a descrição proposta por West et al. (2019).
e) Destacou-se se houve reabordagem cirúrgica.
f) A duração do intervalo de follow-up foi calculada pela subtração entre
a data do último retorno e a data do momento da cirurgia em anos.
− Todos os fármacos utilizados durante o follow-up foram avaliados, sendo
estes: Fenobarbital (PB), Fenitoína (PHT), CBZ, Oxcarbazepina (OXC),
Ácido Valpróico (VPA), Vigabatrina (VGB), Topiramato (TPM), LTG,
Clonazepam (CZP), Nitrazepam (NTZ), Clobazam (CLB), Primidona (PRM),
Lacosamida (LCM), Etossuximida (ESM), LEV e Gabapentina (GBP).
− Foram analisados os dados relacionados aos fármacos do PRÉ-OP e o
follow-up destes em seis meses, um ano, dois, cinco e dez anos: dosagem
de cada fármaco segundo mg/Kg/dia. A PDD e a relação entre PDD/DDD
(WHO) foram analisadas considerando o FAC com maior relevância
estatística na redução em mg/kg/dia.
− Foram avaliados os dados relacionados à recorrência de crise durante o
follow-up de dois, cinco e dez anos, utilizando a classificação de Engel (I, II,
III, IV), e se houve piora do valor de Engel após dois anos de cirurgia (sim
ou não).
− Foram estudados os dados relacionados ao impacto na cognição e no
comportamento adaptativo por meio da avaliação neuropsicológica do tipo
WECHSLER, de acordo com a idade (WISC-IV, WAIS-III) e a versão
utilizada da época e Vineland. A evolução foi comparativa entre as
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avaliações PRÉ-OP e PO (melhor, pior ou igual) com seis meses e dois
anos PO.
3.4 Análise estatística

As variáveis categóricas (sexo, estado, região, cidade de origem, idade de
início de crise, idade na cirurgia, duração da epilepsia, tipo de cirurgia, lobo operado,
hemisfério operado, presença de reabordagem cirúrgica, etiologia da epilepsia,
número

de

crise

no

PRÉ-OP,

presença

de

déficit

intelectual,

grau

de

comprometimento cognitivo no PRÉ-OP, valor na escala de Engel e o tipo de
avaliação

neuropsicológica)

foram

descritas

por

meio

da

frequência

(n),

porcentagem sobre o valor total da amostra e percentual válido calculado sobre o
valor real da amostra. As variáveis numéricas (idade de início de crise, idade na
cirurgia, duração da epilepsia, número de FACs, dosagem de cada fármaco,
segundo mg/Kg/dia, PDD e a relação entre PDD/DDD(WHO), em cada momento do
follow-up, foram apresentadas por meio da média e desvio padrão (DP), com
máximo e mínimo.

3.5 Desfecho no manejo dos fármacos anticrise

Em todas as análises inferenciais do estudo foi adotado como nível de
significância p-valor (p≤0,05).
Para avaliar a redução do número de fármacos no comparativo PRÉ-OP e PO
foi utilizado o teste t de Student para amostras pareadas e provável correção dos
resultados pelo teste de Bonferroni diante das comparações múltiplas.
A avaliação da redução dos FACs, por meio da dosagem mg/kg/dia de forma
comparativa com o PRÉ-OP e PO, de forma progressiva, foi realizada a partir do
teste não-paramétrico de Wilcoxon para amostras pareadas. O ajuste de Bonferroni,
de acordo com o número de comparações realizadas, foi aplicado para todos os
FACs.
A análise de regressão linear foi utilizada para verificar se a retirada completa
dos FACs, o número de fármacos e os valores das variáveis dependentes do FAC
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com maior relevância estatística na redução em mg/kg/dia (dosagem segundo
mg/Kg/dia, PDD e a relação PDD/DDD(WHO)) apresentam alguma tendência ao
longo do follow-up (variável independente tempo).
Foi realizada a comparação do valor da PDD com a DDD, proposta pela
WHO, do FAC com maior relevância estatística na redução em mg/kg/dia durante o
follow-up aplicando-se o teste t de Student para uma amostra.
A determinação de quais variáveis categóricas influenciam no valor da
dosagem em mg/kg/dia, na PDD e na relação PDD/DDD (WHO) do FAC com maior
relevância estatística na redução em mg/kg/dia foi feita utilizando-se o teste nãoparamétrico de Mann-Whitney para duas amostras independentes e o teste nãoparamétrico de Kruskal-Wallis para mais de duas amostras independentes. E para
verificar quais as diferenças significativas entre as variáveis foi aplicado o teste post
hoc de Dunn.
Para se determinar quais variáveis numéricas influenciam no valor da
dosagem em mg/kg/dia, na PDD e a relação PDD/DDD(WHO) no follow-up do FAC
com maior relevância estatística na redução em mg/kg/dia, foi utilizado o coeficiente
de correlação não-paramétrico de Spearman, observando-se a magnitude e o
sentido do coeficiente para as correlações com significância estatística.
3.6 Desfecho no controle de crise

A avaliação e comparação dos resultados cirúrgicos quanto ao controle de
crises foram realizadas baseando-se na escala sugerida por Engel (I, II, III, IV), no
segundo, quinto e décimo anos PO como marcos no follow-up para análise.
A determinação da evolução do valor da escala de Engel no quinto e décimo
anos PO, comparados ao segundo ano PO, foi realizada por meio do teste de
homogeneidade marginal para amostras pareadas.
A evolução (presença de piora ou não) de Engel durante o follow-up no quinto
e décimo anos PO, quando comparada ao segundo ano, foi analisada aplicando-se
o teste de homogeneidade marginal, que compara os percentuais das respostas de
Engel entre cada tempo. A determinação de quais variáveis categóricas influenciam
nessa evolução do valor do Engel se deu por meio do teste Qui-Quadrado (χ2) ou do
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teste exato de X2 para as variáveis categóricas. O teste de normalidade de ShapiroWilks foi utilizado para as variáveis numéricas e como houve rejeição da hipótese de
normalidade foi aplicado o teste não-paramétrico de Mann-Whitney.
Para avaliar se o número de fármacos influencia no valor do Engel durante o
follow-up, foi aplicado o coeficiente de correlação não-paramétrico de Spearman,
seguido da verificação da magnitude desse coeficiente para as correlações com
significância estatística.
3.7 Desfecho na cognição e no comportamento adaptativo

O comprometimento cognitivo no PRÉ-OP foi categorizado em presença ou
ausência de déficit intelectual e classificado em grau leve/moderado e grave.
Os desfechos neuropsicológicos no PO foram analisados por meio da
descrição das avaliações no momento do e no follow-up de seis meses e dois anos.
Os instrumentos utilizados para essa avaliação foram categorizados em Vineland,
WISC-IV e WAIS-III, de acordo com o instrumento aplicado. Assim, os dados dos
tipos de avaliação foram apresentados de forma descritiva em número e
porcentagem.
A comparação da avaliação neuropsicológica entre seis meses e dois anos foi
realizada utilizando-se o teste de McNemar; e a determinação de quais variáveis
categóricas influenciam nessa evolução se deu pelo teste do χ2, ou teste exato do
X2. Essa evolução foi classificada em igual, melhor ou pior eficiência intelectual. A
influência das variáveis numéricas na evolução do neuropsicológico foi avaliada por
meio do teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis, devido à falta de normalidade das
mesmas. Quando houve diferença significativa foi aplicado o teste post hoc de Dunn.

4. Resultados
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Foram analisados 576 prontuários de pacientes submetidos à cirurgia para
tratamento de epilepsia refratária no CIREP-HCFMRP-USP/SUS, no período de
1994 a 2017. Nesta amostra foram excluídos 322 pacientes, 123 por Engel diferente
de I no primeiro ano após a última intervenção cirúrgica, nove por idade superior a
18 anos completos no momento da cirurgia, 24 por tempo de seguimento inferior a
dois anos, 66 por outros procedimentos cirúrgicos (21 cirurgias paliativas, 42 VNS e
três biópsias) e 100 por carência de informações quanto ao valor do Engel no
primeiro ano após a última intervenção cirúrgica. No presente estudo foram
analisados os dados de 254 pacientes que compuseram a faixa etária pediátrica (de
zero a 18 anos completos).
4.1 Características demográficas e da história clínica

Desta amostra, 140 (55,1%) eram procedentes do estado de São Paulo,
sendo apenas 23 (9,1%) de Ribeirão Preto. Os demais estados da União
representaram 114 (44,9%), concentrando no sudeste 189 (74,4%) e no nordeste 36
(14,2%). Os pacientes do sexo masculino eram 147 (57,9%), enquanto do sexo
feminino eram 107 (42,1%) (Tabela 1). A mediana e média de idade no momento da
cirurgia foram de 10,6 anos (DP 5,3, com mínimo 0,8 e máximo 18,9 anos), com 17
(6,7%) entre zero e dois anos, 57 (22,4%) entre dois e sete anos e 180 (70,9%) entre
sete e 19 anos (Tabela 1).
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Tabela 1 - Características demográficas dos pacientes com epilepsia farmacorresistente
Características dos pacientes

Número de pacientes (%)

Sexo
Feminino

107 (42,1)

Masculino

147 (57,9)

Procedência
Sudeste
Sul
Nordeste

189 (74,4)
9 (3,5)
36 (14,2)

Norte

8 (3,1)

Centro-Oeste

9 (3,5)

Distrito Federal

3 (1,2)

São Paulo
Ribeirão Preto

140 (55,1)
23 (9,1)

Idade do momento da cirurgia
Lactente (0-2 anos)

17 (6,7)

Pré-escolar (2-7 anos)

57 (22,4)

Escolar/adolescente (7-18 anos)

180 (70,9)

Fonte: Prontuários, CIREP-HCFMRP-USP.

A idade de início das crises variou entre 0,1 e 16 anos (média de 3,5; DP 3,8),
com variação entre as faixas etárias (Gráfico 1). Em relação à frequência de crises
antes da abordagem cirúrgica, sete (2,8%) apresentaram EPC, 150 (59,1%) crises
diárias, 49 (19,3%) crises semanais, 37 (14,6%) crises mensais e 11 (4,2%) sem
esse dado disponível em prontuário.
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Gráfico 1 - Idade de início, em anos, de crises dos pacientes com epilepsia
farmacorresistente

Fonte: Prontuários, CIREP-HCFMRP-USP.

As etiologias da epilepsia desses pacientes foram classificadas em estática
130 (51,2%), MDC com 95 (37,4%) e progressiva 29 (11,4%). Entre os tipos de
cirurgia, a lobectomia e a abordagem multilobar representaram 115 (45,3%), a
hemisferotomia 74 (29,1%) e a lesionectomia 65 (25,6%) (Tabela 2). Em relação ao
lobo operado, o frontal 42 (23,3%), temporal 90 (50%) e temporo-parieto-occipital 48
(26,7%). Quanto ao hemisfério operado, o esquerdo foi abordado em 126 (49,6%) e
o direito em 128 (50,4%) (Tabela 2). Desses pacientes, 23 (9,1%) foram
reabordados cirurgicamente.
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Tabela 2 - Características da cirurgia dos pacientes com epilepsia farmacorresistente
Características da cirurgia

Número de pacientes (%)

Etiologia da epilepsia
Estática/adquirida

130 (51,2)

MDC

95 (37,4)

Progressiva

29 (11,4)

Tipo de cirurgia
Lobectomia/multilobar

115 (45,3)

Hemisferotomia

74 (29,1)

Lesionectomia

65 (25,6)

Lobo operado
Temporal

90 (50)

Extratemporal

90 (50)

Hemisfério operado
Direito

128 (50,4)

Esquerdo

126 (49,6)

Fonte: Prontuários, CIREP-HCFMRP-USP.

Durante o PO, o número de pacientes de cada amostra foi diminuindo ao
longo do follow-up, 254 com um ano, 206 com dois anos, 148 com cinco anos e 66
com 10 anos. A média de duração do intervalo de follow-up foi de 7,2 anos (DP 5,3),
com mínimo de dois anos e máximo de 21 anos. A média da duração da epilepsia foi
de 7,1 anos (DP 4,8), variando de 0,1 á 18,3 anos, com 152 (59,8%) apresentando
duração maior ou igual de cinco anos, 79 (31,1%) maior que um ano e menor ou
igual a quatro anos e 23 (9,1%) menor ou igual a um ano (Gráfico 2).
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Gráfico 2 - Duração da epilepsia, em anos, dos pacientes com epilepsia farmacorresistente

Fonte: Prontuários, CIREP-HCFMRP-USP.

4.2 Desfecho no manejo dos fármacos anticrise

Esses pacientes eram farmacorresistentes, em uso de politerapia no PRÉ-OP,
com média de 2,39 (DP 0,9), sendo o CLB o FAC mais utilizado em 131 (51,6%),
seguido de CBZ 109 (42,9%), TPM 63 (24,8%), OXC 63 (24,8%), PB 61 (24%) e
LTG 55 (21,6%) (Gráfico 3).
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Gráfico 3 - Número (Nº) absoluto e porcentagem (%) de todos os FACs no PRÉ-OP em
pacientes com epilepsia farmacorresistent e

PB= Fenobarbital, PHT= Fenitoína, CBZ= Carbamazepina, OXC=
Oxcarbazepina, VPA= Ácido Valpróico, VGB= Vigabatrina, TPM= Topiramato,
CZP= Clonazepam, NTZ= Nitrazepam, CLB= Clobazam, PRM= Primidona,
LCM=
Lacosamida,
ESM=
Etossuximida,
LEV=
Levetiracetam,
GBP= Gabapentina, LTG= Lamotrigina.
Fonte: Prontuários, CIREP-HCFMRP-USP.

Nos primeiros seis meses PO, nenhum paciente teve a retirada completa de
FAC, porém com um ano três (1,2%) tiveram, com dois anos cinco (2%), com cinco
anos 24 (9,4%) e com 10 anos 15 (5,9%). Essa porcentagem foi obtida considerando
o número total de pacientes do PRÉ-OP. Houve redução do número de FACs
utilizados em média de 2,2 (DP 0,8) com seis meses PO; 2,1 (DP 0,8) com um ano
PO; 1,9 (DP 0,8) com dois anos PO; 1,3 (DP 0,9) com cinco anos PO e 1,3 (DP 1,0)
com 10 anos PO. Nesses períodos de follow-up foi mantido o número máximo de
quatro FACs. Durante o PO, foi possível identificar redução significativa (p<0,001) do
número de FACs durante o follow-up, exceto na comparação entre cinco e dez anos,
ainda que com redução significativa após valor de correlação de Bonferroni (0,05/15
= 0,003) (Tabela 3).
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Tabela 3 - Avaliação da redução do número (Nº) absoluto de FACs no PRÉ-OP e PO, de
forma progressiva
Média
(diferença entre as
amostras)

Inferior

Superior

PRÉ-OP x 6m

0,18

0,11

0,25

< 0,01

PRÉ-OP x 1a

0,29

0,21

0,39

< 0,01

PRÉ-OP x 2a

0,43

0,32

0,53

< 0,01

PRÉ-OP x 5a

0,98

0,82

1,14

< 0,01

PRÉ-OP x 10a

1,01

0,71

1,31

< 0,01

6m x 1a

0,11

0,05

0,16

< 0,01

1a x 2a

0,13

0,06

0,20

< 0,01

2a x 5a

0,53

0,41

0,66

< 0,01

5a x 10a

0,17

< 0,01

0,35

0,05

Nº FACs

95% CI
p-valor

Nº FACs= número de fármacos anticrise; PRÉ-OP= pré-operatório; PO= pós-operatório;
6m= 6 meses; 6m= 6 meses; 1a= 1 ano; 2a= 2 anos; 5a= 5 anos; 10a= 10 anos.
Fonte: Prontuários, CIREP-HCFMRP-USP.

A regressão linear entre número de FACs e os momentos do follow-up
demonstrou redução média de 0,14 do número de FAC a cada ano, sendo esse
ajuste significativo (p<0,001). O manejo dos fármacos em mg/kg/dia foi realizado
com todos os FACs, de forma comparativa com o PRÉ-OP e PO, exceto VPA, PRM,
LCM, ESM, LEV, NTZ e GBP por dados insuficientes durante o follow-up. Ademais,
a comparação entre cinco e 10 anos PO, igualmente, não foi possível por amostra
insuficiente. A partir dessa análise, foi possível identificar redução desses valores
(Tabela 4).
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Tabela 4 - O valor do p-valor com diferença estatística entre a média da dosagem em
mg/kg/dia dos FACs no PRÉ-OP e no PO, de forma progressiva
Follow up PRÉ-OP
>6m
PB
<0,05

PRÉ-OP
>1a
<0,05

PRÉ-OP
>2a
<0,05

PRÉ-OP
>5a
<0,05

PRÉ-OP
>10a
**

6m > 1a

1a > 2a

2a > 5a

<0,05

<0,05

(-)

PHT

(-)

<0,05

<0,05

(-)

**

<0,05

<0,05

(-)

CBZ

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

OXC

(-)

<0,05

<0,05

<0,05

(-)

(-)

<0,05

(-)

VGB

<0,05

<0,05

(-)

**

**

<0,05

(-)

**

TPM

(-)

<0,05

(-)

(-)

**

<0,05

<0,05

(-)

LTG

(-)

(-)

(-)

(-)

**

(-)

<0,05

(-)

CLZ

(-)

(-)

(-)

(-)

**

(-)

(-)

(-)

CLB

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

**

<0,05

<0,05

(-)

(-) = Sem diferença estatística significativa; **= Amostra insuficiente para análise; PB= Fenobarbital,
PHT= Fenitoína,
CBZ=
Carbamazepina, OXC= Oxcarbazepina, VGB= Vigabatrina,
TPM= Topiramato; LTG= Lamotrigina, CLZ= Clonazepam; PRÉ-OP= pré-operatório; 6m= 6 meses;
1a= 1 ano; 2a= 2 anos; 5a= 5 anos; 10a= 10 anos.
Fonte: Prontuários, CIREP-HCFMRP-USP.

Dentre os FACs mais prescritos no PRÉ-OP, o PB apresentou, junto à CBZ,
maior relevância estatística na redução em mg/kg/dia. Diante deste dado, pelo maior
impacto no desfecho cognitivo e comportamental, optou-se por tomar o PB como
exemplo comparativo entre redução na dosagem em mg/kg/dia, PPD e na relação
PDD/DDD (WHO) ao longo do follow-up. Em relação ao manejo do PB, foram
descritos a evolução da média e do DP dos valores da dosagem em mg/kg/dia, PDD
e PDD/DDD (WHO) durante o follow-up (Tabela 5).

Resultados | 51

Tabela 5 - Manejo do PB: a média da dosagem em mg/kg/dia, PDD (mg/dia) e PDD/DDD
(WHO) durante follow-up com o (n) e DP
Follow-up

Dosagem
(mg/kg/dia)

n

DP

PDD
(mg/dia)

n

DP

PDD/DDD
(WHO)

n

DP

PRÉ-OP

4,06

60

2,1

114,54

61

79,9

1,14

61

0,8

6m

3,63

43

1,5

107,12

49

82,5

1,25

49

1,5

1a

3,18

44

1,4

96,67

49

65,9

0,83

49

0,6

2a

2,85

31

1,0

106,39

33

71,9

1,06

33

0,7

5a

2,66

12

1,5

83,87

12

45,2

0,68

12

0,3

10a

1,73

3

1,0

112,5

4

94,6

1,12

4

0,9

PO= pós-operatório; PRÉ-OP= pré-operatório; n= tamanho da amostra; DP= desvio-padrão;
PDD= dose diária prescrita; DDD= dose diária definida; WHO= World Health Organization; 6m= 6
meses; 1a= 1 ano; 2a= 2 anos; 5a= 5 anos; 10a= 10 anos.
Fonte: Prontuários, CIREP-HCFMRP-USP.

A dosagem em mg/kg/dia do PB apresentou redução significativa (p<0,01);
em média, a cada ano, diminuiu 0,03 unidades durante o PO (Gráfico 4). Não houve
redução significativa na PDD (p=0,24) (Gráfico 5) e da relação PDD/DDD (WHO)
(p=0,1) (Gráfico 6), não sendo possível estabelecer uma tendência durante o PO.

Gráfico 4 - Manejo do PB: redução da dosagem mg/kg/dia do PB durante o PO

16
14

PB(mg/kg/dia)
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6m

1a
TEMPO
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5a

PB= fenobarbital; PRÉ-OP= pré-operatório; 6m=6 meses; 1a= 1 ano; 2a= 2 anos;
5a= 5 anos.
Fonte: Prontuários, CIREP-HCFMRP-USP.
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Gráfico 5 - Manejo do PB: redução da dosagem em PDD (mg/dia) do PB durante o PO

500

PB PDD(mg/dia)

400

300

200

100

0
Pré-op

6m

1a
TEMPO

2a
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PB= fenobarbital; PRÉ-OP= pré-operatório; PDD= dose diária prescrita; 6m=6
meses; 1a= 1 ano; 2a= 2 anos; 5a= 5 anos.
Fonte: Prontuários, CIREP-HCFMRP-USP.

Gráfico 6 - Manejo do PB: redução da dosagem em PDD/DDD (WHO) do PB durante o PO
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PB PDD/DDD(WHO)
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PB= fenobarbital; PRÉ-OP= pré-operatório; PDD= dose diária prescrita;
DDD= dose diária definida; WHO= World Health Organization; 6m=6 meses;
1a= 1 ano; 2a= 2 anos; 5a= 5 anos
Fonte: Prontuários, CIREP-HCFMRP-USP.
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O valor da PDD do PB não apresentou diferença significativa, quando
comparado ao valor da DDD de 100mg/dia, proposto pela WHO, em nenhum
momento do follow-up (Tabela 6).

Tabela 6 - Manejo do PB: comparação PDD com a DDD (WHO) durante o follow-up
Follow-up

Média

95% CI

p-valor

(diferença entre as amostras)

Inferior

Superior

PRÉ-OP

14,54

-5,93

35,00

0,16

6m

25,48

-18,14

69,12

0,55

1a

-3,32

-22,28

15,62

0,73

2a

6,39

-19,11

31,90

0,61

5a

16,33

-45,19

12,53

0,24

PRÉ-OP= pré-operatório; PDD= dose diária prescrita; DDD= dose diária definida, WHO= World
Health Organization; 6m= 6 meses; 1a= 1 ano; 2a= 2 anos; 5a= 5 anos.
Fonte: Prontuários, CIREP-HCFMRP-USP.

Houve redução do valor da PDD em comparação ao pré-operatório com um
ano PO (p=0,01) e dois anos PO (p=0,03). Com cinco anos PO apresentou forte
tendência à significância estatística (p=0,06), porém aos seis meses PO não
apresentou redução (p=0,10) e não houve amostra suficiente para análise com 10
anos PO (Tabela 7).

Tabela 7 - Manejo do PB: avaliação de redução da PDD durante o follow-up
PDD

Média

95% CI

p-valor

(diferença entre as amostras)

Inferior

Superior

6m x PRÉ-OP

-7,46

- 16,49

1,57

0,10

1a x PRÉ-OP

22,93

4,98

40,88

0,01

2a x PRÉ-OP

28,07

2,86

53,20

0,03

5a x PRÉ-OP

31,08

-1,80

63,96

0,06

PRÉ-OP= pré-operatório; PDD= dose diária prescrita; 6m= 6 meses; 1a= 1 ano; 2a= 2 anos;
5a= 5 anos.
Fonte: Prontuários, CIREP-HCFMRP-USP.
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As variáveis clínicas (categóricas) que influenciaram nos valores do PB,
segundo mg/Kg/dia, PDD e da relação PDD/DDD (WHO) estão descritas a seguir,
porém não houve amostra suficiente para realização de análise estatística com 10
anos de follow-up. O valor da dosagem do PB em mg/kg/dia foi influenciado pela
presença de reabordagem e, São Paulo, como estado de procedência, com cinco
anos PO (Tabela 8). Quanto às variáveis numéricas, a idade da cirurgia influenciou
de forma negativa esse valor com seis meses PO (r= -0,48) (p<0,01) e um ano PO
(r= -0,42) (p<0,01), contudo o coeficiente de magnitude foi baixo (=0,01). Dito em
outras palavras, os pacientes mais novos estavam em uso de doses mais altas em
mg/kg/dia nas avaliações de seis meses e um ano PO (Tabela 9).

Tabela 8 - Manejo do PB: variáveis clínicas (categóricas) que influenciaram o valor segundo
mg/kg/dia durante o PO
Momento do follow-up
(p-valor) para mg/kg/dia
Variáveis
Estado de procedência

6m
0,30

1a
0,68

2a
0,46

5a
<0,01

Etiologia da epilepsia

0,41

0,78

0,46

**

Tipo de cirurgia

0,57

0,18

0,45

**

Lobo operado

0,83

0,50

0,89

**

Temporal x Extratemporal

0,60

0,53

0,70

**

Reabordagem

0,7

0,43

0,25

0,04

** Amostra insuficiente para análise; 6m= 6 meses; 1a= 1 ano; 2a= 2 anos; 5a= 5 anos.
Fonte: Prontuários, CIREP-HCFMRP-USP.

Tabela 9 - Manejo do PB: correlação entre a Idade da cirurgia e o valor segundo mg/kg/dia
durante o PO
Momento do follow-up
6m
Variável

Idade da cirurgia

1a

2a

5a

r

p

r

p

r

p

r

p

- 0,48

<0,01

- 0,42

<0,01

- 0,31

0,09

- 0,31

0,34

6m= 6 meses; 1a= 1 ano; 2a= 2 anos; 5a= 5 anos. r= coeficiente de magnitude de Pearson;
p= p-valor
Fonte: Prontuários, CIREP-HCFMRP-USP.
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O valor da PDD foi influenciado pelo tipo de cirurgia (lesionectomia) com seis
meses PO e dois anos PO; a etiologia (estática) e o temporal influenciaram com dois
anos PO, com valores maiores (Tabela 10); e a idade da cirurgia apresentou
correlação positiva com esse valor aos seis meses, um ano e dois anos PO
(p<0,01), com coeficiente de magnitude >0,5. Dito em outras palavras, os pacientes
com maior faixa etária estavam em uso de doses mais altas em mg/dia nas
avaliações de seis meses, um ano e dois ano PO (Tabela 11).

Tabela 10 - Manejo do PB: variáveis clínicas (categóricas) que influenciaram o valor da PDD
durante o PO
Momento do follow-up
(p-valor) para PDD
Variáveis

6m

1a

2a

5a

Estado de procedência

0,95

0,19

0,77

1,0

Etiologia da epilepsia

0,07

0,06

0,03

**

Tipo de cirurgia

0,03

0,12

<0,01

**

Lobo operado

0,28

0,15

0,32

**

Temporal x Extratemporal

0,92

0,53

0,03

**

Reabordagem

0,95

0,61

0,89

0,16

** Amostra insuficiente para análise; PDD (dose diária prescrita); 6m= 6 meses; 1a= 1 ano;
2a= 2 anos; 5a= 5 anos.
Fonte: Prontuários, CIREP-HCFMRP-USP.

Tabela 11 - Manejo do PB: correlação entre a idade da cirurgia e o valor da PDD durante o
PO
Momento do follow-up
6m
Variável

Idade da cirurgia

1a

2a

5a

r

p

r

p

r

p

r

p

0,77

<0,01

0,68

<0,01

0,78

<0,01

0,53

0,07

6m= 6 meses; 1a= 1 ano; 2a= 2 anos; 5a= 5 anos. r= coeficiente de magnitude de Pearson;
p= p-valor
Fonte: Prontuários, CIREP-HCFMRP-USP.
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O valor da relação PDD/DDD (WHO) foi influenciado pelo tipo de cirurgia
(lesionectomia) e temporal com dois anos PO com valores maiores, a etiologia
(estática) influenciou com um ano PO e dois anos PO (Tabela 12). A idade da
cirurgia apresentou correlação positiva com esse valor com seis meses, um ano e
dois anos PO, com coeficiente de magnitude >0,4. Dito em outras palavras, a
relação PDD/DDD (WHO) foi mais elevada nos pacientes com maior faixa etária
(Tabela 13).

Tabela 12 - Manejo do PB: variáveis clínicas (categóricas) que influenciaram o valor da
relação PDD/DDD (WHO) durante o PO
Momento do follow-up
(p-valor) para relação PDD/DDD(WHO)
Variáveis

6m

1a

2a

5a

Estado de procedência

0,85

0,12

0,77

1,00

Etiologia da epilepsia

0,09

<0,01

0,03

**

Tipo de cirurgia

0,05

0,33

<0,01

**

Lobo operado

0,28

0,48

0,32

**

Temporal x Extratemporal

0,97

0,26

0,03

**

Reabordagem

1,00

0,75

0,89

0,93

** Amostra insuficiente para análise; PDD= dose diária prescrita; DDD= dose diária definida;
WHO= World Health Organization; 6m= 6 meses; 1a= 1 ano; 2a= 2 anos; 5a= 5 anos.
Fonte: Prontuários, CIREP-HCFMRP-USP.

Tabela 13 - Manejo do PB: correlação entre a idade da cirurgia e o valor da relação
PDD/DDD (WHO) durante o PO
Momento do follow-up
1a
2a

6m
Variável

Idade da cirurgia

5a

r

p

r

p

r

p

r

p

0,77

<0,01

0,40

<0,01

0,78

<0,01

0,11

0,72

6m= 6 meses; 1a= 1 ano; 2a= 2 anos; 5a= 5 anos. r= coeficiente de magnitude de Pearson;
p= p-valor
Fonte: Prontuários, CIREP-HCFMRP-USP.
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4.3 Desfecho no controle de crise

Foi observada remissão de crises (Engel classe I) em 189 (91,7%) pacientes
no segundo ano PO, em 125 (85%) no quinto ano PO e em 51 (77,3%) no décimo
ano PO (Tabela 14).

Tabela 14 - Valor N (%) do Engel no PO
Engel

2 anos

5 anos

10 anos

I

189 (91,7)

125 (85)

51 (77,3)

II

10 (4,9)

14 (9,5)

5 (7,6)

III

7 (3,4)

7 (4,8)

8 (12,1)

IV

0 (0)

1 (0,7)

2 (3,0)

Fonte: Prontuários, CIREP-HCFMRP-USP.

Considerando o desfecho clínico favorável, com remissão ou redução
significativa de crises (Engel classes I e II em conjunto), foram beneficiados: 199
(96,6%) pacientes no segundo ano PO, 139 (94,5%) no quinto ano PO e 56 (84,9%)
no décimo ano PO. Avaliando o comportamento do Engel ao longo do follow-up, de
forma comparativa ao segundo ano PO, tanto no quinto como no décimo ano PO,
houve piora significativa para desfecho de controle de crises 17 (12,2%) (p=0,02) e
11 (17,5%) (p=0,01), respectivamente. O número de FACs durante o follow-up
influenciou o valor do Engel. Dito em outras palavras, quanto maior o valor do Engel
(I, II, III e IV), maior o número absoluto de FACs (Tabela 15).
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Tabela 15 - Influência do número de FACs no valor do Engel durante o PO
Engel 2a
Nº FAC

Engel 5a

Engel 10a

n

r

p-valor

n

r

p-valor

n

r

p-valor

6m

198

0,13

0,06

142

0,22

< 0,01

65

0,12

0,33

1a

206

0,11

0,15

147

0,16

0,05

66

0,12

0,32

2a

206

0,2

< 0,01

139

0,18

0,03

63

0,07

0,56

5a

139

0,23

< 0,01

147

0,42

< 0,01

63

0,47

< 0,01

10a

63

0,35

< 0,01

63

0,31

0,01

66

0,56

< 0,01

Nº FACs= número de fármacos anticrise; PRÉ-OP= pré-operatório; n= tamanho da amostra;
r= coeficiente de magnitude de Pearson; p= p-valor 6m= 6 meses; 1a= 1 ano; 2a= 2 anos; 5a= 5
anos; 10a= 10 anos.
Fonte: Prontuários, CIREP-HCFMRP-USP.

Foram analisados os fatores clínicos que influenciaram na evolução do Engel
no follow up a partir do segundo ano PO (Tabela 16).

Tabela 16 - Variáveis clínicas que influenciaram na evolução do Engel a partir do 2º ano PO
Evolução do Engel a partir do 2º ano PO
Variáveis clínicas

5 anos PO

10 anos PO

(p- valor)

(p- valor)

Idade da cirurgia

0,53

0,13

Etiologia da epilepsia

0,75

0,05

Tipo de cirurgia

0,84

0,63

Lobo operado

0,79

0,86

Temporal x Extratemporal

1,00

0,5

Reabordagem

0,36

0,62

PRÉ-OP= pré-operatório; PO= pós-operatório.
Fonte: Prontuários, CIREP-HCFMRP-USP.
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No quesito etiologia, dentre os pacientes que apresentaram piora no controle
de crises em 10 anos PO, sete (63,6%) apresentavam MDC.
4.4 Desfecho na cognição e no comportamento adaptativo

O comprometimento cognitivo antes da cirurgia foi descrito em 120 pacientes
(58,8%), sendo 90 (75%) classificados como leve a moderado e 28 (23,3%) como
grave. A distribuição dos tipos de instrumentos utilizados para essa avaliação com
seis meses e dois anos PO (Tabela 17).

Tabela 17 - Os instrumentos, em porcentagem, utilizados para avaliação da cognição e
comportamento adaptativo com seis meses e dois anos PO
Tipo de instrumento

6 meses

2 anos

Vineland

88(67,2)

42(68,9)

WISC-IV

31(23,7)

13(21,3)

WAIS-III

12(9,2)

6 (9,8)

WAIS-III= Escala de Inteligência Wechsler para Adultos; WISC-IV= Escala de
Inteligência Wechsler para Crianças; PO= pós-operatório.
Fonte: Prontuários, CIREP-HCFMRP-USP.

A evolução da avaliação da cognição e comportamento adaptativo, em
comparação ao PRÉ-OP, com seis meses e dois anos PO estão descritos abaixo,
respectivamente (Gráficos 7 e 8).
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Gráfico 7 - Evolução da avaliação da cognição e comportamento adaptativo com seis
meses PO em comparação ao PRÉ-OP

Fonte: Prontuários, CIREP-HCFMRP-USP.

Gráfico 8 - Evolução da avaliação da cognição e comportamento adaptativo com dois anos
PO em comparação ao PRÉ-OP

Fonte: Prontuários, CIREP-HCFMRP-USP.
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Foram analisados os fatores clínicos que influenciaram na evolução da
avaliação da cognição e comportamento adaptativo, com seis meses e dois anos PO
(Tabela 18).

Tabela 18 - Variáveis clínicas que influenciaram na evolução da avaliação da cognição e
comportamento adaptativo com seis meses e dois anos PO
Avaliação da cognição e comportamento adaptativo
Variáveis clínicas

6 meses PO X PRÉ-OP

2 anos PO X PRÉ-OP

(p- valor)

(p- valor)

Nº FACs no PRÉ-OP

0,18

0,79

Nº FACs PO 6 meses

0,64

1,00

*

0,74

Idade da cirurgia

0,24

0,44

Etiologia da epilepsia

0,34

0,23

Tipo de cirurgia

0,06

0,02

Lobo operado

0,16

0,41

< 0,01

< 0,01

Reabordagem

0,09

0,39

Engel 6 meses PO

1,00

0,54

*

1,00

Nº FACs PO 2 anos

Temporal x Extratemporal

Engel 2 anos PO

* Estatística não aplicável; Nº FACs= número de fármacos anticrise; PRÉ-OP= pré-operatório;
PO= pós-operatório.
Fonte: Prontuários, CIREP-HCFMRP-USP.

Aos seis meses e dois anos PO, de forma comparativa ao PRÉ-OP, os
pacientes que apresentaram melhora na avaliação do desenvolvimento e cognição,
19 (61,3%) e sete (53,8%), realizaram cirurgia no temporal, respectivamente. Quanto
ao tipo de cirurgia com dois anos PO, 10 (76,9%) dos pacientes que realizaram
lobectomia/multilobar evoluíram com melhora, porém 19 (45,2%) dos que foram
submetidos à hemisferotomia mantiveram o valor da avaliação de desenvolvimento e
cognição.

5. Discussão
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A descrição da redução dos FACs em pacientes pediátricos com epilepsia
farmacorresistente após tratamento cirúrgico é uma situação desafiadora diante da
escassez de estudos com essa faixa etária e até mesmo da ausência de consenso
quanto a esse manejo (LAMBERINK et al. 2018). Dessa forma, este estudo
descreveu e analisou o manejo terapêutico nesses pacientes a fim de demonstrar a
relevância, não só da retirada completa, como também da redução do número total e
da dosagem em mg/kg/dia dos FACs no PO e, assim, utilizar esses dados como
parâmetros de efetividade do tratamento cirúrgico. Dois pontos merecem destaque
para interpretação dos resultados no presente estudo: o tamanho da amostra,
composta por 254 pacientes, e o longo período de follow-up, até 10 anos, embora
com redução progressiva de pacientes ao longo do tempo.
A prescrição e manutenção dos FACs na faixa etária pediátrica devem ser
feitas de forma mais precisa possível, considerando que esta é uma faixa etária em
desenvolvimento, na qual as características fisiológicas de cada idade interferem nas
características farmacocinéticas dos FACs, podendo provocar alteração no
desenvolvimento cerebral normal e declínio cognitivo (MOAVERO et al., 2017). No
contexto de falta de efetividade do tratamento medicamentoso, as cirurgias curativas
são propostas. Após o procedimento, em pacientes com Engel I, deve ser então
avaliada a redução de FACs e não apenas a retirada destes (BOSHUISEN et al.,
2015b; LAMBERINK et al., 2018). Portanto, foram selecionados para a avaliação do
manejo dos FACs no PO, pacientes de zero a 18 anos completos que estavam livres
de crises no primeiro ano após a última intervenção cirúrgica.
Ao analisar o perfil de redução dos FACs no CIREP, foi possível identificar
que houve retirada completa a partir do primeiro ano PO, sendo esses valores mais
expressivos com cinco anos (9,4%) e 10 anos PO (5,9%). Ainda durante essa
análise evidenciou-se redução significativa (p<0,001) do número total de FACs
durante o follow-up com média de 0,14 do número de FAC a cada ano. Essa
conduta é semelhante à dos epileptologistas norte-americanos, que costumam
aguardar pelo menos dois anos sem crise no PO para a retirada, e discrepante da
dos europeus, que iniciam a redução entre o terceiro e o quinto mês PO (BERG et
al., 2007; LAMBERINK et al., 2018).
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A baixa proporção da redução do número total de FACs neste estudo pode
ser consequência das dificuldades de manutenção de um seguimento contínuo em
centros terciários de saúde de países com disparidades econômicas e sociais e com
dimensões continentais como o Brasil. Assim, as características demográficas da
população, e consequentemente, as socioeconômicas influenciam no acesso aos
serviços de saúde (UNVER et al., 2015; LAMBERINK et al., 2015; NUNES; GEIB;
APEGO, 2011). Essa inferência pode ser evidenciada diante da alta porcentagem de
pacientes provenientes de demais estados da União, que não do estado de São
Paulo (44,9%), e da baixa porcentagem (9,1%) da cidade de Ribeirão Preto como
local de procedência. Outro fator pode ser a redução progressiva do número total de
pacientes ao longo do follow-up (241 com seis meses, 254 com um ano, 206 com
dois anos, 148 com cinco e 66 com 10 anos PO), com impacto nos resultados
descritivos. Ainda no tocante a esse tema, é sempre objeto de discussão nas séries
de seguimento PO se os pacientes que estão mais controlados ou com redução das
medicações têm potencial maior de desligamento do serviço com o tempo de followup (TÉLLEZ-ZENTENO, DHAR; WIEBE, 2005).
Os valores da média e mediana da duração da epilepsia (7,1 anos) e da idade
no momento da cirurgia (10,6 anos) deste estudo são mais altos quando
comparados aos da literatura (LAMBERINK et al., 2015; HOSOYAMA et al., 2017).
Na literatura, discute-se que a cirurgia em idade tardia associada à maior duração da
epilepsia pode estar relacionada às características da mesma quanto às limitações
do procedimento, principalmente, o custo elevado e a disponibilidade de equipes
experientes (LAMBERINK et al., 2015). Porém, no presente estudo é importante
ressaltar o impacto das condições socioeconômicas no acesso ao serviço terciário
de saúde, como foi discutido anteriormente.
As características dos pacientes dessa amostra, relacionadas à epilepsia, são
semelhantes às encontradas na literatura. Em relação à idade de início da epilepsia,
definida como a idade da primeira crise não provocada, observou-se predomínio das
faixas etárias pré-escolar (28,7%) e escolar/adolescente (54,7%) na idade de início
das crises. Verificou-se, porém, porcentagem inferior na representatividade dos
lactentes (16,5%) quando comparado à literatura (AABERG et al., 2017). Essa
diferença na porcentagem em menores de dois anos da amostra do CIREP pode
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estar relacionada às dificuldades para o diagnóstico inicial de epilepsia que é
inerente aos países com restrições nos sistemas de saúde (NEGLIGAN; HAUSER;
SANDER, 2012).
A frequência de crises antes da abordagem cirúrgica é semelhante à descrita
por Hosoyama et al. (2017), com predomínio de crises diárias (59,1%). As outras
frequências de crise avaliadas, categorizadas entre semanais e mensais,
apresentaram proporcionalidade no estudo do CIREP, diferentemente dos
resultados do estudo citado. Essa porcentagem está diretamente relacionada às
etiologias da epilepsia de pacientes com farmacorresistência. Na presente amostra,
a etiologia estática foi a mais representativa (51,2%), seguida de MDC (37,4%),
corroborando os achados de Braun e Cross (2018) e Lamberink et al. (2015). Faz-se
aqui uma ressalva que, dentre os critérios de seleção da presente amostra,
estiveram pacientes com Engel I no primeiro ano PO.
Entre os tipos de cirurgia, o tipo com maior porcentagem foi o grupo
lobectomia/multilobar (45,3%), consequência do predomínio da etiologia estática,
descrito anteriormente, seguido da hemisferotomia (29,1%). Este resultado é
semelhante aos dos estudos que demonstraram a lesionectomia e a lobectomia
como tipos mais comuns de cirurgias em paciente com farmacorresistência, assim
como elevada porcentagem da hemisferotomia (HOSOYAMA et al., 2017;
LAMBERINK et al., 2015; WIDJAJA et al., 2020). A diferença entre abordagem
temporal (50%) e extratemporal (50%) não foi demonstrada neste estudo, apesar do
predomínio do lobo temporal (50%) quando avaliado de forma isolada aos demais
lobos: frontal (23,3%) e temporo-parieto-occipital (26,7%). Essas porcentagens de
cada lobo cerebral, separadamente, são semelhantes às observadas por Hosoyama
et al. (2017).
A partir do perfil dos pacientes referenciados para esse serviço terciário de
epilepsia, foi possível evidenciar o uso de politerapia no PRÉ-OP, com média de
2,39 FACs (DP 0,9), achados semelhantes aos da literatura (ANEJA, JAIN, 2014).
O FAC mais utilizado foi o CLB (51,6%), seguido de CBZ (42,9%), TPM
(24,8%), OXC (24,8%), PB 61 (24%) e LTG (21,6%). Este resultado é discordante do
consenso proposto por Sharawat e Dawman (2019), uma vez que no estudo do
CIREP, VPA e LEV não estão entre os mais utilizados nas crianças com epilepsia
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farmacorresistente, como foi descrito em 100% e 62% destes pacientes,
respectivamente (KHAROD; MISHRA; JUNEJA, 2019; SHARAWAT; DAWMAN,
2019). Isso pode ser consequência da disparidade socioeconômica entre os países.
No Brasil, por exemplo, o custo da CBZ é inferior ao LEV (FREITAS-LIMA et al.,
2013; VOHORA, et al., 2012). Ademais, a amostra avaliou pacientes de 1994 a
2017, sendo que o LEV teve autorização para uso no território nacional em 2017.
Ainda, em relação ao VPA, como se trata de um serviço de cirurgia de epilepsia,
costuma-se suspender o VPA no PRÉ-OP por problemas descritos com a
coagulação, com o intuito de minimizar os riscos cirúrgicos (BUOLI et al., 2018).
Porém, a elevada utilização dos demais FACs está em concordância com a
literatura, comum aos pacientes com epilepsia farmacorresistente de etiologia focal
estrutural e com maior predomínio de crise focal de início motor (MOOSA, 2019;
SHARAWAT; DAWMAN, 2019).
Essa politerapia é frequentemente inevitável nesse perfil de paciente que
evoluiu com farmacorresistência, por isso deve ser feita de forma racional, com
objetivo de controle de crise em associação a mínimos efeitos colaterais, menor
impacto na qualidade de vida e menor custo financeiro, considerando o alto custo do
tratamento medicamentoso na epilepsia. Fabio et al. (2020) estimam um custo anual
de aproximadamente R$ 129.375.653,80 no período de 2013 a 2019, no Brasil.
Uma forma de uso racional da politerapia é a avaliação da interação
farmacocinética através do sistema enzimático da citocromo P450. Assim, os FACs
mais relevantes nesse metabolismo são os indutores (PB, PHT e CBZ) e inibidores
(AVP) (ANEJA, JAIN, 2014). Porém, na faixa etária pediátrica, esse metabolismo
hepático é dinâmico porque tem influência direta das características fisiológicas de
cada idade do desenvolvimento, a exemplo do ganho pondero-estatural que ocorre,
principalmente, na primeira década de vida (DEZWART et al., 2004). Isso implica em
poucos estudos com esse grupo pediátrico e o uso de doses empíricas (off-label) a
partir do uso em adultos (ANEJA, JAIN, 2014).
A carência de estudos nessa faixa etária envolve também a escassez de
dados quanto à redução de FACs em pacientes pediátricos com epilepsia
farmacorresistente após tratamento cirúrgico. Além dos fatores éticos, necessários
para estudo nesta população, as peculiaridades do metabolismo dessa faixa etária
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são extremamente relevantes, como descrito previamente. Assim, esse estudo
realizado no CIREP quantificou a redução entre a média da dose em mg/kg/dia de
todos os FACs utilizados no PRÉ-OP e no PO, de forma progressiva durante o
follow-up. A partir dessa análise, foi possível identificar redução significativa da dose
em mg/kg/dia dos FACs mais utilizados no PRÉ-OP: CLB, CBZ, TPM, OXC e PB, do
primeiro ao quinto ano PO, de forma progressiva, exceto da LTG. Outros FACs
menos utilizados, como PHT e VGB, foram igualmente reduzidos. Esses dados
reforçam a relevância deste estudo diante dos possíveis efeitos colaterais deletérios
em curto e longo prazo, particularmente associados ao uso de PB, PHT, TPM e CLB,
mais

diretamente

implicados

nas

funções

cognitivas,

essenciais

para

o

desenvolvimento neurológico dos pacientes pediátricos (FREITAS-LIMA et al., 2013;
PARK; KIM; LEE, 2019). Desta forma, essa medida de redução pode ainda ser
utilizada como parâmetro de efetividade do tratamento cirúrgico, pois permite medir
de forma indireta o risco de efeitos colaterais dos FACs a partir do efeito dosedependente ao longo do PO (MOAVERO et al., 2017).
A redução na dosagem da LTG ocorreu somente no segundo ano PO quando
comparado ao primeiro ano PO. Esse dado pode ser consequência da indicação
deste FAC como opção de escolha nas epilepsias focais em conjunto a LEV e CBZ,
porém com menor risco de efeitos colaterais quando comparado à CBZ; e com
menor custo quando comparado ao LEV (FREITAS-LIMA et al., 2013; MOOSA,
2019). Além disso, a LTG faz parte das combinações mais racionais na politerapia
em pacientes com epilepsia focal em conjunto com LEV e TPM (ANEJA, JAIN,
2014).
Ainda nessa análise da redução da dosagem em mg/kg/dia dos FACs, não foi
possível a comparação do PRÉ-OP com o décimo ano PO por indisponibilidade de
dados da amostra. Isso reforça a influência das condições sociodemográficas da
população no seguimento PO e do controle de crise ou a redução das medicações,
aumentando o risco de desligamento do serviço com o tempo de follow-up (NUNES;
GEIB; APEGO, 2011; LAMBERINK et al., 2015; TÉLLEZ-ZENTENO, DHAR; WIEBE,
2005; ÜNVER et al., 2015).
Diante da porcentagem do PB (24%) entre os FACs mais utilizados no PRÉOP em associação com a redução significativa em mg/kg/dia durante o follow-up e a
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descrição na literatura do maior impacto negativo no desfecho cognitivo e
comportamental quando comparado aos demais, optou-se por tomar o PB como
exemplo comparativo para as medidas de desempenho dos FACs: PDD e relação
PDD/DDD (WHO) em pacientes pediátricos com epilepsia farmacorresistente após
tratamento cirúrgico.
Atualmente, o uso do PB como FAC está em declínio diante da descrição de
tolerabilidade, principalmente, em crianças. Esse uso contínuo, após mais de 100
anos, está correlacionado à sua eficácia para crises de início focal e tônico-clônico
generalizada. Porém, diferente de outros FACs, o PB está associado ao maior risco
de efeito colateral dose-dependente e idiossincrático. Além de maior propensão à
sedação, impacto negativo no cognitivo, alteração de comportamento e humor,
quando comparado à CBZ e LEV, especialmente em crianças (BRODIE; KWAN,
2012). Outro fator relevante do uso do PB nos pacientes com epilepsia
farmacorresistente, já descrito previamente, é a indução do metabolismo da P450, o
que aumenta a chance de interação medicamentosa (ANEJA, JAIN, 2014). Esses
dois fatores corroboram a escolha do PB como exemplo comparativo para
demonstrar a importância da redução dos FACs na população do estudo.
Durante a quantificação da redução do PB em pacientes pediátricos com
epilepsia farmacorresistente, após tratamento cirúrgico, foi possível evidenciar que o
valor da PDD (mg/dia) não apresentou diferença significativa, em nenhum momento
do follow-up, do valor da DDD (WHO) de 100 mg/dia proposto para adultos.
Igualmente, não houve redução no valor da PDD (p=0,24) e da relação PDD/DDD
(WHO) (p=0,1) ao longo do follow-up de forma progressiva, período a período
avaliado. Isso demonstra que os pacientes pediátricos estão utilizando doses
próximas às prescritas para adultos; sujeitos, portanto, à dose maior do que o
indicado para o metabolismo dessa faixa etária (BRODIE; KWAN, 2012). Essa
correlação pode ser aplicada aos demais FACs utilizados na pediatria, porque não
há valor específico de DDD (WHO) para esse grupo infantil. Assim, destaca-se a
importância de uso de mg/kg/dia como parâmetro mais relevante de efetividade.
A partir da redução significativa da média da dosagem em mg/kg/dia do PB,
durante cada ano do follow-up, evidenciada no estudo do CIREP, é possível propor
essa medida como forma indireta de avaliação da eficácia do tratamento cirúrgico
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em pacientes pediátricos com epilepsia farmacorresistente. Essa redução pode ser
consequência das características fisiológicas de cada idade do paciente, ao levar em
consideração o ajuste de peso (DEZWART et al., 2004). Pela dificuldade de acesso
a consultas em intervalos curtos, como discutido anteriormente (ÜNVER et al., 2015;
LAMBERINK et al., 2015; NUNES; GEIB; APEGO, 2011), há uma redução
progressiva de doses em mg/kg/dia à medida que o paciente obtém ganho ponderal.
O não ajuste é observado nos retornos médicos, porém se há estabilidade clínica
quanto ao controle de crises, opta-se pela não correção da dose para o novo peso
de forma intencional. Trata-se, portanto, de redução de dose passiva considerando a
dose em mg/kg/dia.
Outra forma de demonstrar a efetividade da cirurgia proposta neste estudo é
por meio da comparação do valor da PDD em cada momento do follow-up com o
PRÉ-OP, com redução significativa desse valor com um e dois anos PO, sugerindo
que há redução de dose total em algum momento do PO, ainda que não evolutiva. O
tempo em que essa redução ocorre está divergente daquela mais expressiva do
número total de FACs, que se deu em seis meses e um ano PO, neste estudo; como
discutido previamente. Estes dados reforçam a importância da aplicação de outras
formas de quantificação de efetividade nesse tipo de população, diferente dos
estudos atuais, que se concentram na retirada e não na redução dos FACs
(LAMBERINK et al., 2018).
Após essa descrição do manejo do PB, foram avaliadas quais variáveis
influenciaram a redução desses valores e como essas reduções, potencialmente,
impactaram no controle de crise e no desfecho cognitivo/comportamento adaptativo
dos pacientes pediátricos submetidos à cirurgia de epilepsia.
Não foi observada associação entre a procedência dos pacientes e a redução
dos valores da dosagem em mg/kg/dia, PDD e da relação PDD/DDD (WHO), o que
estaria justificado pela limitação de acesso (NUNES; GEIB; APEGO, 2011). Além
disso, no quinto ano PO, houve relação entre doses mais altas nos pacientes
procedentes do estado de São Paulo. Discutiu-se se os pacientes remanescentes
nesse tempo de avaliação seriam aqueles com descompensação de crises. É
possível ainda inferir que os pacientes no quinto ano PO estão em uso de doses
mais altas dos FACs, porque podem ter apresentado recorrência de crise entre dois
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e cinco anos após o início de retirada de fármacos, já que o início a redução da dose
em mg/kg/dia foi descrita a cada ano PO. Esse risco de recorrência maior no followup mais longo está em concordância com a literatura (LAMBERINK, et al., 2017;
SINCLAIR, et al., 2007).
A etiologia da epilepsia e, consequentemente, o tipo de cirurgia não
influenciaram a redução da dosagem em mg/kg/dia do PB. Essa falta de correlação
neste estudo pode ser relacionada à alta porcentagem da etiologia estática (51,2%),
conforme discutido que essas patologias podem incorrer em pior prognóstico quanto
ao controle de crise no PO, a exemplo da encefalomalácia. Outro dado que pode
justificar essa correlação é a alta frequência de lobectomia/multilobectomia (45,3%)
na amostra, o que implica em maior dificuldade de controle de crise por se tratar de
uma amostra com 50% de cirurgias extratemporais (LAMBERINK et al., 2020); e
com a ressalva do critério de seleção Engel I no primeiro ano PO.
A presença de reabordagem cirúrgica influenciou na redução da dosagem em
mg/kg/dia do PB no quinto ano PO, sugerindo que esses pacientes eram submetidos
a doses maiores do fármaco. Essa correlação pode ser consequência da prevalência
da etiologia estática na presente amostra, como descrito no parágrafo anterior,
diante do pior prognóstico quanto ao controle de crises, o que pode indicar
reabordagem e/ou ajuste de FACs com maior frequência (LAMBERINK et al., 2020).
A idade da cirurgia influenciou de forma negativa a redução da dosagem em
mg/kg/dia do PB com seis meses e um ano PO, ou seja, os pacientes mais novos
estavam em uso de doses mais altas nesses momentos do follow-up. Isso pode ser
consequência da influência da farmacocinética da faixa etária pediátrica na
metabolização dos fármacos (DEZWART et.al, 2004).
Os maiores valores da PDD e da relação PDD/DDD(WHO) estavam
associados a pacientes com etiologia estática da epilepsia, lesionectomia como tipo
de cirurgia e abordagem no temporal, principalmente, com dois anos PO. Esses
achados podem ser associados a maior média de idade da cirurgia desses
subgrupos, sendo lesionectomia (11,4 anos), etiologia estática (12,6 anos) e
abordagem no temporal (13 anos). Assim, foi possível identificar a correlação
positiva entre a idade da cirurgia e os valores desses parâmetros, ou seja, os
pacientes com maior faixa etária estavam em uso de doses mais altas em mg/dia
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nesses momentos do PO. Reafirmamos, dessa forma, a hipótese deste estudo
quanto à relevância da dosagem em mg/kg/dia, que pode demonstrar um valor mais
fidedigno da redução dos FACs nessa faixa etária, na qual o ganho ponderal sofre
modificações em cada momento do follow-up de acordo com o desenvolvimento do
paciente pediátrico.
A efetividade do tratamento cirúrgico no controle de crise em pacientes com
epilepsia farmacorresistente é consenso na literatura, independente da idade,
etiologia ou tipo de cirurgia (LAMBERINK et al., 2020). Nesse estudo, para avaliar a
redução de FACs, partimos dos pacientes com Engel I, a partir do segundo ano PO,
foi observada remissão de crises (Engel I) em todos os momentos do follow-up,
sendo mais significativo no segundo (91,7%) e quinto (85%) anos PO. Esses valores
são semelhantes quando se considera desfecho clínico favorável (Engel I e II),
sendo 96,6% e 94,5% no segundo e quinto anos PO, respectivamente. Ainda neste
contexto, foi avaliado o comportamento do Engel ao longo do PO de forma
comparativa ao segundo ano PO, sendo possível demonstrar piora significativa
(p=0,01) neste valor no quinto (12,2%) e décimo (17,5%) anos PO. Este dado
corrobora a descrição de declínio progressivo no controle de crises do primeiro ao
décimo ano PO (WIDJAJA et a., 2020).
Na

tentativa

de

correlacionar

a

recorrência

de

crises

durante

a

descontinuidade dos FACs no PO, foi avaliado se o número absoluto de FACs
influenciou o valor do Engel. Assim, a partir dessa análise foi evidenciada que
quanto maior número de FACs maior o valor do Engel no PO, principalmente no
quinto e décimo anos PO. Esse dado pode ser consequência do maior risco de
recorrência de crise, ou seja, observou-se a piora do Engel após um ano e cinco
anos do início da descontinuidade dos FACs, de acordo com Téllez-Zenteno et al.
(2012). Ainda é importante ressaltar a redução do número da amostra ao longo do
PO nessa análise, sugerindo que os pacientes que estão mais controlados têm
maior potencial de desligamento do serviço com o tempo de follow-up (TÉLLEZZENTENO, DHAR; WIEBE, 2005).
Durante a análise de quais variáveis clínicas influenciaram nesse declínio do
controle de crise do estudo, foi possível identificar que 63,7% dos pacientes que
evoluíram com piora do valor do Engel no décimo ano PO apresentavam MDC como
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etiologia da epilepsia. Esse dado está associado à descrição de baixo controle de
crises

no

PO

em

pacientes

que

apresentam

MDC,

encefalomalácia

e

hemimegalencefalia, diferente do maior controle em pacientes com tumor e
esclerose mesial temporal (LAMBERINK et al., 2020; WIDJAJA et al., 2020). No
estudo do CIREP, porém, não foi possível descrever a correlação da boa evolução
do Engel com a menor duração da epilepsia e com a cirurgia do lobo temporal
(LAMBERINK et al., 2020). Essa divergência da literatura pode ser associada às
dificuldades de manutenção de um seguimento contínuo em centros terciários de
saúde em países como o Brasil e ao perfil da amostra do CIREP com elevada
porcentagem de hemisferotomia.
O comprometimento cognitivo foi descrito em 58,8% dos pacientes da
amostra do estudo, sendo 75% classificados como leve a moderado. Esse dado é
semelhante ao de Reilly et al. (2015), que referem associação de valores menores
de QI, em pacientes com epilepsia ativa (pelo menos uma crise epiléptica ou início
de um FAC no último ano). Esse impacto negativo no cognitivo é consequência
direta da duração da epilepsia e do tempo de exposição aos FACs, que são
responsáveis pelo dano na microestrutura e na efetividade das conexões da
substância branca (OTTE et al., 2012).
Após procedimento cirúrgico, o impacto desse tipo de tratamento nos
pacientes com epilepsia farmacorresistente foi avaliado por meio da comparação da
avaliação da cognição e do comportamento adaptativo no PRÉ-OP com seis meses
e dois anos PO. Esses dois momentos do follow-up foram escolhidos por
representarem o período de maior descontinuidade de FACs no estudo, o que na
literatura estaria associado ao aumento das funções cognitivas no PO (BOSHUISEN
et al., 2015b; PUKA; TAVARES; SMITH, 2017). No presente estudo, contudo,
apenas 23,7% dos pacientes apresentaram melhora cognitiva com seis meses e
21,3% com dois anos PO.
A maior porcentagem de pacientes manteve níveis cognitivos similares no PO
em comparação ao PRÉ-OP (67,2% e 68,8% com seis meses e dois anos PO,
respectivamente), corroborando a maior parte dos estudos que avaliam o cognitivo
no PO em crianças (PUKA; TAVARES; SMITH, 2017; SMITH; ELLIOTT; LACH,
2004). Em se considerando o desenvolvimento infantil, deixar de ter perdas é um
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ganho para essas crianças, uma vez que manter a celeridade do desenvolvimento
pode ser considerado um ganho a partir do comprometimento da encefalopatia
epiléptica (BRAUN et al., 2017). Infelizmente, a falta de avaliações neuropsicológicas
antes do início da epilepsia e seriadas antes da cirurgia impossibilita estabelecer
uma curva de desenvolvimento e assim quantificar as possíveis perdas PRÉ-OP e a
desaceleração no PO. Há de se considerar ainda que muitos desses pacientes
possuem lesões adquiridas e malformativas que são potenciais atributos da
encefalopatia do desenvolvimento para além da encefalopatia epiléptica, o que
justifica a manutenção do déficit cognitivo, independente do controle das crises
(SCHEFFER et al., 2017). Ademais, o curto intervalo de tempo de avaliações no PO
pode não ser suficiente para representar modificações de ordem cognitiva, com
melhores resultados na literatura com séries de follow-up de longo prazo, acima de
cinco anos (PUKA; TAVARES; SMITH, 2017).
A análise no quinto ano PO não foi possível, por dados insuficientes da
amostra. Essa limitação pode ser consequência das dificuldades da manutenção do
seguimento, como descrito previamente. Também por essa questão, não foi possível
demonstrar a correlação entre o bom controle de crise e o melhor desfecho
neuropsicológico,

fator

preditor

mais

importante

para

o

desenvolvimento

(HELMSTAEDTER et al., 2020; TÉLLEZ-ZENTENO, DHAR; WIEBE, 2005).
Apesar da ausência da descrição da associação direta entre Engel e evolução
da avaliação da cognição e do comportamento adaptativo, os pacientes submetidos
à cirurgia no lobo temporal apresentaram melhora importante nessas variáveis. Essa
descrição do estudo está associada ao bom controle de crise das cirurgias que
envolvem o lobo temporal (LAMBERINK et al., 2020). A idade da cirurgia na faixa
etária pediátrica é outro fator determinante nessa evolução das funções
neurológicas, principalmente, antes da puberdade e adolescência, quando a
neuroplasticidade é reduzida, diminuindo a capacidade de recuperação dos danos
cerebrais (HELMSTAEDTER et al., 2020). No estudo é possível inferir que a idade
da cirurgia não influenciou a evolução da avaliação diante da alta porcentagem de
pacientes com idade entre sete e 18 anos incompletos.
A extensão do dano cerebral no PRÉ-OP é também relevante na avaliação
das funções cognitivas e de comportamento, assim as lesões hemisféricas evoluem
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com pior desempenho nesse quesito de eficácia da cirurgia (HELMSTAEDTER et al.,
2020). Esse dado foi corroborado no estudo do CIREP, na avaliação com dois anos
PO

diante

da

melhora

da

avaliação

dos

pacientes

submetidos

à

lobectomia/multilobar e manutenção do valor da hemisferotomia.
A descrição na literatura da associação do número de FACs no PRÉ-OP e PO
com a piora das funções executivas não foi identificada neste estudo (SCHRAEGLE;
TITUS, 2016). Esse dado reforça a proposta do estudo em avaliar a redução da
dosagem em mg/kg/dia dos FACs como fator preditor de boa evolução da avaliação
da cognição e do comportamento adaptativo em crianças e não apenas a redução
do número total.
Assim, este estudo apresentou limitações, como ausência de análise de
dados do EEG e redução progressiva dos dados da amostra que está diretamente
relacionada às dificuldades de manutenção de um seguimento contínuo nesse
centro terciário de saúde, em um país com disparidades econômicas e dimensões
continentais. Atualmente, após a pandemia de Coronavírus disease 2019 (COVID19), essa limitação pode ser diminuída com o advento da telemedicina, ao permitir
maior acessibilidade dos pacientes com epilepsia ao sistema de saúde de forma
remota (SKINNER et al., 2022).
Neste estudo, a quantificação do ganho de peso durante o follow-up não foi
realizada, sendo esta uma limitação em razão do crescimento pondero-estatural ser
um processo dinâmico e contínuo, no qual a velocidade de crescimento somático é
elevada dois primeiros anos de vida, seguida de um declínio gradativo até os cinco
anos e crescimento constante até a puberdade, fase esta que ocorre outra
aceleração sob influência dos hormônios sexuais (MS, 2012). Assim, não foi possível
homogeneizar a presente amostra diante da maior representatividade do grupo
escolar/adolescente no momento da cirurgia.
Ainda é importante ressaltar a dificuldade de transformação de dados
subjetivos da avaliação do cuidador, como frequência de crises e dados do
comportamento adaptativo, em valores numéricos, principalmente sob influência das
características demográficas e socioeconômicas de cada região. Os dados de
desenvolvimento e cognitivo têm, igualmente, limitações em faixas etárias mais
precoces e em populações com maior comprometimento intelectual. Além da
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dificuldade em analisar, de forma isolada, a repercussão do controle de crise e a
redução dos FACs nestes dados de comportamento adaptativo diante da correlação
direta destes dois fatores (OTTE et al., 2012).
Outra limitação em estudos que envolvem administração de medicamentos na
população pediátrica e com deficiência intelectual é a dificuldade na quantificação de
efeitos adversos. Além disso, neste estudo não foram utilizados questionários
específicos para esses efeitos. Inclusive por essas limitações, voltar a atenção sobre
a redução de FACs no PO, sobretudo em mg/kg/dia, pode ter relevância.

6. Conclusões
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A avaliação da redução de FACs, nesta amostra, foi realizada em pacientes
com Engel I, que representam 91,7% da amostra com dois anos PO, corroborando a
efetividade da cirurgia para o tratamento de epilepsia. Além da eficácia sobre o
controle das crises, foi possível demonstrar o impacto positivo da cirurgia sobre a
função cognitiva e o comportamento adaptativo diante da melhora ou manutenção
dos respectivos índices no PO em comparação ao PRÉ-OP.
Neste estudo evidenciou-se maior número de FACs nos pacientes que
evoluíram com piora do valor do Engel no follow-up, principalmente no quinto e
décimo anos PO. Este achado pode resultar da redução do número da amostra ao
longo do PO, sendo esta uma limitação do estudo.
O manejo terapêutico de FACs em pacientes pediátricos submetidos à
cirurgia para tratamento de epilepsia refratária é uma medida indireta de efetividade.
Neste estudo, a cirurgia foi efetiva ao ser demonstrada a redução significativa, a
partir de seis meses PO, do número de FACs a cada ano durante o follow-up e em
comparação ao PRÉ-OP. Porém, a retirada completa de FACs foi menos expressiva
e iniciada a partir do primeiro ano PO.
Houve redução da média da dosagem em mg/kg/dia de todos os FACs
utilizados no PRÉ-OP em todos os tempos do follow-up, tanto de forma seriada e
progressiva quanto em relação ao PRÉ-OP. No presente estudo, a redução
significativa da dosagem em mg/kg/dia dos FACs mais utilizados no PRÉ-OP foi
demonstrada do primeiro ao quinto ano PO, de forma progressiva. Assim, essa
medida de redução pôde ser utilizada como forma indireta para avaliação da
efetividade e de efeitos colaterais dos FACs, em curto e longo prazo.
O PB foi um dos FACs que apresentou redução mais significativa na dosagem
em mg/kg/dia, ocorrendo progressivamente ao longo do follow-up. O mesmo não foi
observado com as demais medidas padronizadas pela OMS, destacando a dosagem
em mg/kg/dia como melhor parâmetro a ser utilizado.
A reabordagem cirúrgica em pacientes procedentes do estado de São Paulo
influenciou positivamente a dosagem em mg/kg/dia do PB, ao passo que a idade à
cirurgia influenciou de forma negativa.
Foi demonstrada correlação positiva entre a idade na cirurgia e os valores da
PDD para o PB, conforme esperado, visto que os valores estipulados se baseiam no
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peso médio da população adulta. Por outro lado, como na população pediátrica o
peso varia com a faixa etária, mais uma vez se reafirma a relevância da dosagem
em mg/kg/dia, que possibilita maior fidedignidade na redução dos FACs nessa faixa
etária.
A relação PDD/DDD WHO para o PB foi influenciada pelo tipo de cirurgia,
etiologia da epilepsia e apresentou correlação positiva com a idade à cirurgia.
Não foi observada associação do número absoluto ou da redução de FACs
entre o PRÉ-OP e PO no que tange às funções cognitivas e adaptativas, o que pôde
ser explicado pela redução amostral dos pacientes submetidos à avaliação
neuropsicológica, mas também pela retirada dos fármacos ter sido baixa (máximo de
9,4% com cinco anos PO); e a redução da dose em mg/kg/dia ter sido decorrente do
ganho de peso ou crescimento, sem tanta intervenção ativa na modificação da
dosagem, seja pela limitação geográfica, de assistência local e frequência de
consultas.
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